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 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้กระจายอ านาจ       
ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ให้กับส านักงาน        
เขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียน เพ่ือให้ได้ครุภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการ คุ้มค่าในการใช้งานและ             
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ตอบสนองการปฏิรูปการเรียนรู้และนโยบายของรัฐบาล            
ในการพัฒนาการเรียนการสอน เป็นกรอบในการเสนอขอตั้งงบประมาณ  
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดกรอบวงเงินงบประมาณ งบลงทุน  
รายการค่าครุภัณฑ์ ส าหรับโรงเรียน  ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
(โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ยกเว้น โรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล โรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริ และโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติ 20 กลุ่ม (เนื่องจากได้มีการเสนอขอตั้งงบประมาณเป็นโครงการเฉพาะรองรับไว้แล้ว)              
ซึ่งก าหนดผลผลิตให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และโรงเรียนในสังกัด  จ าแนกเป็น 3 ผลผลิต  ดังนี้ 

 1.   ผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา 
 2.   ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
 3.   ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย  

กรอบวงเงินการขอจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ก าหนดกรอบวงเงินการด าเนินการขอจัดตั้ง
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้งสิ้น  1,274,932,000  บาท ดังนี้ 

 1.  ส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษา จ านวน 225 เขต เขตละ 500,000 บาท งบประมาณ 
112,500,000 บาท 

 2. จัดตั้งครุภัณฑ์รายการรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า          
2,400 ซีซี ส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ต้องการจ าเป็น โดยทดแทนคันเดิมที่ช ารุดทรุดโทรม                  
มีอายุการใช้งานมาแล้วไม่ต่ ากว่า 12 ปี งบประมาณ 82,432,000 บาท  

 3.  จัดตั้ งให้ โรงเรียน ในสั งกัดส านั กงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษา งบประมาณ  
730,000,000  บาท 

 4.  จัดตั้งให้โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา งบประมาณ  350,000,000  บาท 
  

 
 
 
 
 

แนวทางการขอจัดต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ 
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แนวทางการขอจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ 

ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

1. ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการครุภัณฑ์ของโรงเรียน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา      
ให้สอดคล้องกับบริบทและนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2.  ก าหนดกรอบวงเงินในการขอจัดตั้ งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  

3. ก าหนดเกณฑ์การขอจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ                 
พ.ศ. 2564 

4. จัดท าคู่มือการขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน 
รายการค่าครุภัณฑ์  

5. ก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับส านักงบประมาณ 
6. แจ้งกรอบวงเงินงบประมาณให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
7. ประมวลผลค าขอจัดตั้งงบประมาณของทุกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
8. จัดท าค าขอจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ในภาพรวมของส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เสนอต่อคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และ
ส านักงบประมาณเพ่ือพิจารณา 

ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
   

 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แจ้งนโยบายและแนวทางการขอจัดตั้งงบประมาณรายการ           
ค่าครุภัณฑ์  ให้ โรงเรียนด าเนินการขอจัดตั้ งงบประมาณและกรอกข้อมูลค าขอจัดตั้ งงบประมาณ                    
รายการค่าครุภัณฑ์ที่ขาดแคลน จ าเป็น ส่งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ภายในกรอบเวลาที่ก าหนด 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค าขอจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ 
ประกอบด้วย ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นประธาน รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาที่รับผิดชอบกลุ่มนโยบายและแผน ผู้แทนผู้บริหารโรงเรียนตามขนาดโรงเรียน และหรือผู้แทน
เครือข่ายกลุ่มโรงเรียน ในกรณีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีโรงเรียนที่ตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียน              
ในพ้ืนที่สูงและถิ่นทุรกันดาร และโรงเรียนพ้ืนที่เกาะ) ให้มีผู้แทนร่วมด้วย  โดยมีผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและ
แผนเป็นกรรมการและเลขานุการ ท าหน้าที่ขอจัดตั้งงบประมาณให้เป็นไปตามแนวทางการขอจัดตั้งงบประมาณ
งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และด าเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง 

 3. การขอจัดตั้งงบประมาณ ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการ ดังนี้  
  3.1  ด าเนินการตรวจสอบพิกัด Latitude และ Longitude ของทุกโรงเรียนในระบบ DMC  

ให้ครบถ้วน ถูกต้อง พร้อมทั้งบันทึกพิกัด Latitude และ Longitude ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                 
หากไม่บันทึกพิกัดจะไม่สามารถขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได ้  

    3.2 จัดตั้งงบประมาณรายการค่าครุภัณฑ์ ให้กับโรงเรียนที่มีความขาดแคลนจ าเป็นตามเกณฑ์
มาตรฐานครุภัณฑ์ และเรียงล าดับโรงเรียนตามความขาดแคลน โดยให้สอดคล้องกับเป้าหมาย จุดเน้น            
ตามนโยบาย ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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          กรณีโรงเรียนที่มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น จ านวน 20 คนลงมา   ไม่สามารถขอจัดตั้งงบประมาณ
รายการค่าครุภัณฑ์ได้ ส าหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น                    
จ านวน  20 คนลงมา ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาให้สอดคล้องกับนโยบาย หรือพิจารณา               
ตามความเหมาะสมของแต่ละพ้ืนที่ 
  3.3  จัดตั้งงบประมาณรายการค่าครุภัณฑ์ตามประเภท รายการให้สอดคล้องกับขนาดและ
ระดับการศึกษาที่เปิดสอน  โดยให้เลือกรายการครุภัณฑ์ตามความจ าเป็นและเหมาะสม กรณีที่เลือกครุภัณฑ์
เป็นชุดไม่จ าเป็นต้องเลือกครบทุกรายการ เช่น  
  3.3.1  อุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก  ให้ด าเนินการขอจัดตั้งเฉพาะ
โรงเรียนขนาดเล็ก เพ่ือการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถบริการโรงเรียนขนาดเล็กอ่ืน ๆ ได ้
  3.3.2  อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
(ประถมศึกษา) ให้ด าเนินการขอจัดตั้งเฉพาะโรงเรียนประถมศึกษา  
  3.3.3  อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษา อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น) ให้ด าเนินการขอจัดตั้งเฉพาะโรงเรียนขยายโอกาส           
ทางการศึกษา  
  3.3.4  อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
ระดับโรงเรียนมัธยมศึกษา ให้ด าเนินการขอจัดตั้งเฉพาะโรงเรียนมัธยมศึกษา  
  3.3.5  รายการครุภัณฑ ์เช่น อุปกรณ์วิชางานเกษตร ครุภัณฑ์ส าหรับโรงฝึกงาน ครุภัณฑ์
ส าหรับงานไฟฟ้า ครุภัณฑ์ส าหรับงานไม้ ครุภัณฑ์ส าหรับงานโลหะ อุปกรณ์วิชางานยนต์ อุปกรณ์วิชางาน
อาหารและโภชนาการ ให้ขอจัดตั้งส าหรับโรงเรียนที่มีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ (โรงฝึกงาน) ครูผู้สอน 
และ/หรือวิทยากรท้องถิ่นทางวิชาชีพที่ตรงกับรายการครุภัณฑ์นั้น ๆ 
  3.3.6  ครุภัณฑ์ดนตรีไทย สากล  พ้ืนบ้าน – วงดุริยางค์ – วงโยธวาทิต ให้ขอจัดตั้ง
ส าหรับโรงเรียนที่มีความพร้อมด้านครูผู้สอน และ/หรือวิทยากรท้องถิ่นท่ีสามารถท าการสอนได้ 
  3.3.7  ครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอ้ีนักเรียนทุกระดับ สามารถขอจัดตั้งได้ตามความจ าเป็น   
ขาดแคลนตามระดับที่เปิดสอน โดยขอจัดตั้งไมน่้อยกว่าจ านวน 10 ชุดต่อโรงเรียน      
 4.  การขอจัดตั้งงบประมาณรายการค่าครุภัณฑ์ส าหรับโรงเรียน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ให้ขอจัดตั้งงบประมาณภายในกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรรและตามรายการที่ก าหนดไว้ในคู่มือนี้  
 5. จัดท าและสรุปค าขอจัดตั้ งงบประมาณ  รายการค่ าครุภัณ ฑ์  จ าแนกรายผลผลิ ต              
พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของกรอบวงเงินงบประมาณ งบประมาณทุกรายการ โดยด าเนินการตามขั้นตอน 
ที่เก่ียวข้องและส่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 1 ชุด ภายในเวลาที่ก าหนด ดังนี้ 
    5.1 แบบ 1 ,2, 3, 3-2, 3-3 และ 4  เป็นแบบค าขอจัดตั้งครุภัณฑ์ที่ต้องจัดส่งให้ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
                     5.2 แบบ 3-1, 3-2, 3-3 และ 4-1 เป็นแบบค าขอจัดตั้งครุภัณฑ์ที่โรงเรียนต้องจัดส่งให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
  5.3 แบบ 4 และ แบบ 4 -1 ใช้ส าหรับเสนอขอจัดตั้งครุภัณฑ์ของโรงเรียนในพ้ืนที่สูง
และถิ่นทุรกันดาร และโรงเรียนพื้นที่เกาะ เท่านั้น 
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 6. การเลือกครุภัณฑ์ ให้เลือกครุภัณฑ์ตามรายการที่ก าหนดไว้ในคู่มือ โดยด าเนินการดังนี้ 
  6.1 สามารถเลือกรายการมาตรฐานครุภัณฑ์ จากส านักงบประมาณ หรือกระทรวงดิจิทัล     
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมก าหนด โดยสืบค้นได้จาก www.bb.go.th และ www.mdes.go.th 
  6.2  กรณีเลือกรายการครุภัณฑ์ที่มีชื่อรายการตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา       
ขั้นพ้ืนฐาน ได้เคยก าหนดไว้ที่เว็บไซต์ www.finance-obec.net ปัจจุบันไม่มีการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์ดังกล่าวแล้ว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถใช้เป็นแหล่งที่มาได้ แต่จะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการ
ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ และต้องตรวจสอบว่าครุภัณฑ์รายการที่เลือกดังกล่าว ยังมีแหล่งผลิตและ
จ าหน่ายอยู่หรือไม่ รวมทั้งราคายังเป็นปัจจุบันหรือไม่ ตามแนวทางการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ ์ (หน้า 7-8)  
  6.3 กรณีที่เลือกรายการครุภัณฑ์จากส่วนราชการอ่ืน จะต้องจัดท าหนังสือขอใช้คุณลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑแ์ละราคาต่อหน่วยไปยังส่วนราชการนั้น และต้องได้รับอนุญาตให้ใช้ก่อน จึงจะสามารถด าเนินการได้  
   6.4 กรณีที่เลือกรายการครุภัณฑ์ ที่ต้องก าหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เอง ให้ด าเนินการ
ตามแนวทางการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (หน้า 7-8) 
  ทั้งนี้ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ตามข้อ 6.1 -6.4 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดหาและ
จัดท าคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามแนวทางการก าหนดรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ และรวบรวมคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ของโรงเรียนที่ได้รับพิจารณาให้จัดตั้ง
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไว้ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือส่งให้ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หากส านักงบประมาณต้องการใช้ประกอบการเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ
รายการดังกล่าว ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป 
 7. การขอจัดตั้งงบประมาณรายการรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ              
ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี ส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีความจ าเป็น โดยทดแทนคันเดิมที่ช ารุดทรุดโทรม
และมีอายุการใช้งานเกินกว่า 12 ปี (ตามแบบ 2) พร้อมแนบเอกสารตามที่ก าหนด ส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาที่ได้เสนอขอจัดตั้งงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แล้ว ไม่ต้องเสนอขอจัดตั้ง
งบประมาณในครั้งนี ้  
 8. การจัดตั้งงบประมาณรายการรถจักรยานยนต์ 120 ซีซี รถจักรยานยนต์ 150 ซีซี และ
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2 ,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 
110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ให้ขอจัดตั้งได้เฉพาะโรงเรียนในพ้ืนที่สูงและถิ่นทุรกันดาร  
และโรงเรียนพื้นที่เกาะ (ตามแบบ 4)  
 9.  การขอจัดตั้งงบประมาณรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา          
ให้กลุ่มส่งเสริมการจัดศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดท าโครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน เสนอพร้อมค าขอจัดตั้งงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564        
โดยใช้งบประมาณในกรอบวงเงินที่ได้รับ ส่งให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือน าเข้า
คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาอนุมัติต่อไป 
 10. ให้ด าเนินการบันทึกค าขอตั้งงบประมาณผ่านเว็บไซต์ https://budget64.jobobec.in.th 
ภายในเวลาที่ก าหนด และพิมพ์เป็นเอกสาร (print out) รับรองความถูกต้อง ส่งพร้อมเอกสารค าขอจัดตั้งงบประมาณ                 
รายการค่าครุภัณฑ์ ตาม ข้อ 5  ข้อ 7 (ถ้ามี) ข้อ 8 (ถ้ามี) และ ข้อ 9 (ถ้ามี) ด้วย กรณีคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
ตาม ข้อ 6 ให้จัดส่งเมื่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแจ้งให้ส่งในภายหลัง 
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ระดับโรงเรียน 

 1. ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีส่วนร่วมในการวางแผนก าหนดแนวนโยบายในการขอ
จัดต้ังงบประมาณรายการค่าครุภัณฑ์ส าหรับโรงเรียน 

 2. ให้ด าเนินการตรวจสอบพิกัด Latitude และ Longitude ของโรงเรียนในระบบ DMC            
ให้ถูกต้อง และบันทึกพิกัด Latitude และ Longitude ด้วย หากไม่บันทึกและยืนยันพิกัด Latitude และ 
Longitude ของโรงเรียนจะไม่สามารถขอจัดตั้งงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได ้

 3. เสนอขอจัดตั้งงบประมาณ ตามความขาดแคลน จ าเป็น ตามเกณฑ์มาตรฐานครุภัณฑ์            
โดยให้สอดคล้องกับเป้าหมายจุดเน้นตามนโยบาย ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ   
 4. เรียงล าดับความส าคัญของรายการครุภัณฑ์ตามความต้องการจ าเป็นและขาดแคลน            
ส่งใหส้ านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามล าดับ  
 5. การเสนอขอจัดตั้งงบประมาณรายการครุภัณฑ์การศึกษา ยกเว้นรายการโต๊ะ - เก้าอ้ีนักเรียน     
ต้องเป็นความต้องการของครูผู้สอนและรายการที่เลือกต้องสอดคล้องกับวิชาที่สอน ส่งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ตามแบบที่ก าหนด  
 6. การเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ รายการครุภัณฑ์โต๊ะ - เก้าอ้ีนักเรียนทุกระดับ สามารถขอจัดตั้ง
ได้ตามความจ าเป็นขาดแคลนตามระดับที่เปิดสอน โดยขอจัดตั้งไม่น้อยกว่าจ านวน 10 ชุดต่อโรงเรียน      
 7. การเลือกครุภัณฑ์ ให้เลือกครุภัณฑ์ตามรายการที่ก าหนดไว้ในคู่มือ โดยด าเนินการดังนี้ 
  7.1 สามารถเลือกรายการมาตรฐานครุภัณฑ์ จากส านักงบประมาณ หรือกระทรวงดิจิทัล     
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมก าหนด โดยสืบค้นได้จาก www.bb.go.th และ www.mdes.go.th 
  7.2  กรณีเลือกรายการครุภัณฑ์ที่มีชื่อรายการตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา           
ขั้นพ้ืนฐาน ได้เคยก าหนดไว้ที่เว็บไซต์ www.finance-obec.net ปัจจุบันไม่มีการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์ดังกล่าวแล้ว โรงเรียนสามารถใช้เป็นแหล่งที่มาได้  แต่จะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะ
เฉพาะครุภัณฑ์ และต้องตรวจสอบว่าครุภัณฑ์รายการที่เลือกดังกล่าว ยังมีแหล่งผลิตและจ าหน่ายอยู่หรือไม่ 
รวมทั้งราคายังเป็นปัจจุบันหรือไม่ ตามแนวทางการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์  (หน้า 7-8)  
  7.3 กรณี เลือกรายการครุภัณฑ์จากส่วนราชการอ่ืน จะต้องจัดท าหนังสือขอใช้คุณ
ลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และราคาต่อหน่วยไปยังส่วนราชการนั้น และต้องได้รับอนุญาตให้ใช้ก่อน จึงจะสามารถ
ด าเนินการได้  
  7.4 กรณีเลือกรายการครุภัณฑ์ ที่ต้องก าหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เอง ให้ด าเนินการ   
ตามแนวทางการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (หน้า 7-8) 
   ทั้งนี้ การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เอง ต้องให้เป็นไปตามการจ าแนกประเภท
รายจ่ายงบประมาณที่ส านักงบประมาณก าหนด 
  7.5 รายการครุภัณฑ์การศึกษา สามารถเลือกได้ทุกรายการ หากเลือกรายการครุภัณฑ์ 
การศึกษาที่ก าหนดให้เลือกรายการใดแล้ว ต้องแจงรายละเอียดที่เลือกรายการรายละเอียด (ตามแบบ 3-3) 
ยกเว้น รายการระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและเครือข่าย ไม่สามารถขอจัดตั้งได้ เนื่องจากเป็น
ภารกิจของส านักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการขอ
จัดตั้งใหก้ับโรงเรียน 
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  7.6 รายการครุภัณฑ์การศึกษา ที่เลือกจะต้องมีวงเงินรวมไม่เกินราคาต่อหน่วยที่ได้ก าหนดไว้
ในรายการครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เช่น โรงเรียน ก. เลือกรายการครุภัณฑ์ อาหารและ
โภชนาการ ราคาต่อหน่วย คือ 120,000 บาท รายการครุภัณฑ์ที่ต้องเลือกรายการ ราคารวมแล้วต้องไม่เกิน 
120,000  บาท หากเลือกรายการครุภัณฑ์ที่เลือกรายการเกินราคาต่อหน่วยจะไม่สามารถด าเนินการขอตั้ง
งบประมาณได้  (ส่วนระบบในเว็บไซต์ https://budget64.jobobec.in.th จะบันทึกราคา 120,000 บาท      
ที่ก าหนดไว้ในคู่มือ) 
 8. จัดท าและสรุปค าขอจัดตั้งงบประมาณรายการค่าครุภัณฑ์ จ าแนกรายผลผลิต พร้อมตรวจสอบ
ความถูกต้องของงบประมาณทุกรายการ โดยจัดส่งเอกสารตามแบบ 3-1, 3-2, 3-3 (ถ้ามี) และ 4-1 (ถ้ามี)      
ส่งใหส้ านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาภายในเวลาที่ก าหนด 
 กรณี การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ตามข้อ 7.1 - 7.4 ให้โรงเรียนจัดหาและจัดท า
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ตามแนวทางการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ส่งส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา  
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แนวทางการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 

 การจัดหาครุภัณฑ์ ต้องมีการด าเนินการก าหนดรายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ต้องการ ซึ่งหมายถึง 
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์รายการครุภัณฑ์นั้น ๆ พร้อมทั้งก าหนดราคาต่อหน่วย เพ่ือด าเนินการจัดหา             
ให้ตรงตามความต้องการและจ าเป็นในการใช้งาน ซึ่งครุภัณฑ์ที่ใช้ในหน่วยงานทางการศึกษา  มีทั้งครุภัณฑ์              
ที่ได้ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ไว้แล้ว และที่ต้องก าหนดขึ้นเอง  ในกรณีที่มีความต้องการนอกเหนือ  
จากรายการครุภัณฑท์ี่ส่วนราชการก าหนดไว้ มีรายละเอียดการด าเนินการ ดังนี้     
 1. รายการ ราคา และคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ที่ส่วนราชการก าหนด 
     เมื่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนต้องการครุภัณฑ์รายการใด ต้องตรวจสอบว่า
ครุภัณฑ์รายการนั้นได้มีส่วนราชการการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์หรือไม่ หากเป็นครุภัณฑ์ที่ก าหนด
ไว้แล้ว สามารถเลือกใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และราคาต่อหน่วยที่ส านักงบประมาณ และกระทรวงดิจิทัล                 
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมก าหนด กรณีที่ต้องการครุภัณฑ์ที่ส่วนราชการอ่ืนก าหนด ให้จัดท าหนังสือ                  
ขอใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ และราคาต่อหน่วยไปยังส่วนราชการนั้น ซึ่งจะต้องได้การอนุญาตให้ใช้ก่อน 
 2. รายการ ราคา และคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ที่ไม่มีส่วนราชการก าหนด ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและโรงเรียนสามารถก าหนดขึ้นเองได้   โดยด าเนินการดังนี้  
 2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้ใช้ครุภัณฑ์ดังกล่าว เพ่ือท าหน้าที่ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์และราคามาตรฐาน อย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วย ผู้ใช้ (อาทิเช่น ครูผู้สอน หัวหน้ากลุ่มสาระ              
การเรียนรู้ เป็นต้น) และหรือมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะส าหรับครุภัณฑ์ที่ต้องการจัดหา โดยจ าเป็นต้องอาศัยเทคนิค
เป็นการเฉพาะ (หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถเป็นการเฉพาะส าหรับครุภัณฑ์ที่จะก าหนด ซึ่งอาจเป็น
บุคคลภายในหรือภายนอกหน่วยงานก็ได้)  
    2.2 คณะกรรมการต้องก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ไม่ให้สนับสนุนหรือใกล้เคียง
กับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งเป็นการเฉพาะ โดยต้องก าหนดให้ตรงตามความต้องการผู้ใช้ มีผู้เสนอราคาได้มาก 
ยี่ห้อ ภายในวงเงินงบประมาณและคุณภาพเหมาะสมกับราคาต่อหน่วย ในการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์ ควรก าหนดรายละเอียดที่เป็นสาระส าคัญที่บ่งบอกถึงภาพรวมของครุภัณฑ์นั้น ในการก าหนด                
ขนาด/ปริมาณ ของครุภัณฑ์ ไม่ควรก าหนดขนาด/ปริมาณที่เฉพาะเจาะจง ควรก าหนดให้เป็นขนาด/ปริมาณ         
ที่ต่ าสุดหรือสูงสุด เช่น ไม่น้อยกว่า...... ไม่ต่ ากว่า........ ไม่เกิน......... เป็นต้น และควรระบุระยะ เวลา                 
การรับประกันด้วย 
 2.3 ห้ามก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ที่กีดกันสินค้าไทยเข้าเสนอราคา 
              2.4 กรณีครุภัณฑ์ที่ก าหนด มีผู้ผลิตได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ตั้งแต่ 3 ราย             
ขึ้นไป ให้ระบุหมายเลข มอก. เป็นรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะได้ 
 การก าหนดรายละเอียดคุณ ลักษณ ะเฉพาะครุภัณ ฑ์ ที่ ก าหนดขึ้ น เอง  คณ ะกรรมการ                          
ที่ได้รับการแต่งตั้งสามารถน ารายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์หลากหลายยี่ห้อมาศึกษา เพ่ือก าหนด                  
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการ โดยไม่สนับสนุนสินค้ายี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งเป็นการเฉพาะ 

ตัวอย่าง   การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดโต๊ะพับอเนกประสงค์ ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาหรือโรงเรียนต้องการก าหนดขึ้นเอง มีข้ันตอนดังนี้ 

1) ก าหนดชื่อครุภัณฑ์ที่ต้องการ โดยชื่อที่ก าหนดขึ้นต้องไม่ตรงกับชื่อครุภัณฑ์ที่ส่วนราชการได้              
ก าหนดไว้ 
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2) ก าหนดรายละเอียดประกอบคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์  
     (1) หน้าโต๊ะเป็นโฟเมก้า หนาไม่น้อยกว่า 25 มม. ด้านล่างปิดด้วยแผ่นเมลามีนสีขาว  
    (2) โครงชุบโครเมี่ยม แข็งแรงทนทาน 

        (3) ขาโต๊ะพับเก็บได้ รองขาด้วยพลาสติกแข็ง 4 จุด กันลื่นและป้องกันรอยขีดข่วนบนพื้นผิว 
              (4) ขาเหล็กใหญ่ไม่น้อยกว่า 1.5 x 1.5 นิ้ว หนา 1.2 มม. ชุบโครเมี่ยม 
     (5) ขนาดไม่น้อยกว่า (W) 75 x (D) 180 x (H) 75 ซม.    

    (6) รับประกันคุณภาพอย่างน้อยกว่า  1 ปี 
         3. คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง น าคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ที่ก าหนดขึ้นไปสืบราคาให้ได้               
มากยี่ห้อ เพ่ือน าราคามาก าหนดเป็นราคาต่อหน่วย ซึ่งอาจจะเป็นราคาที่ต่ าสุดที่สืบราคาได้ หรือราคาถัวเฉลี่ย 
หรือราคาตามความเหมาะสมกับคุณภาพ และวงเงินที่ได้รับจัดสรร 
         4. คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ต้องลงนามรับรองคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ท่ีก าหนดขึ้น 
 ทุกคนและทุกหน้า (มุมล่างขวา) พร้อมประทับตราหน่วยงาน 
         5. จัดท ารายงานการประชุมพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ พร้อมคณะกรรมการทุกคนลงนาม   
ทุกหน้า (มุมล่างขวา) 

6.  กรณีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นผู้ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ให้เสนอผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้อนุมัติ หากโรงเรียนเป็นผู้ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ให้เสนอ
ผู้อ านวยการโรงเรียนเป็นผู้อนุมัต ิ

7.  รายละเอียดเอกสารที่ต้องจัดส่ง มีดังนี้ 
    7.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 
    7.2 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ พร้อมราคาต่อหน่วย 
    7.3 แบบรูปรายการครุภัณฑ์ (ถ้ามี) 

 
หมายเหตุ  แนวทางข้างต้นนี้ อ้างอิงจาก หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน                

ที่  ศธ 04002/ว2766  เรื่อง แนวทางการด าเนินงานก าหนดราคามาตรฐานและ        
คุณลักษณะเฉพาะ (Specification : Spec) ลงวันที่  19 กันยายน 2559 และหนังสือ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04002/ว5138 เรื่อง เกณฑ์ คุณลักษณะ
เฉพาะครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 


