
 ค ำชี้แจงกำรกรอกข้อมูลค ำขอจัดตั้งงบประมำณรำยกำรครุภัณฑ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565                         
(ส ำหรับครุภัณฑ์ สพป./สพม.) 
แบบ 1 (ส ำหรับ สพป./สพม.) 

***************** 
 
1. ผลผลิต สพป.ให้เลือกผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ และ สพม.ให้เลือกผลผลิตผู้จบการศึกษา   
          มัธยมศึกษาตอนปลาย 
2. ช่องที่ (1) “สพป./สพม.” ให้ระบุ ชื่อ สพป./สพม./เขต ที่เสนอขอจัดตั้งงบประมาณ 
3. ช่องที่ (2) “ล าดับที่” ให้เรียงล าดับครุภัณฑ์ที่ขอจัดตั้งของ สพป./สพม. 
4. ช่องที่ (3) “รายการ” ให้ระบุรายการครุภัณฑ์ท่ีขอจัดตั้งตามล าดับ เช่น ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน ชั้นวางอเนกประสงค์ 4 ชั้น ฯลฯ 

 “ประเภท” ให้ระบุประเภทครุภัณฑ์ เช่น ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ฯลฯ  
  ของครุภัณฑ์แต่ละรายการ 

 5. ช่องที่ (4) “ผลการวิเคราะห์ความขาดแคลน” 
  “ควรมี” ให้ระบุจ านวนครุภัณฑ์ที่ควรมีตามเกณฑ์ครุภัณฑ์ของแต่ละรายการของ สพป./สพม. 
  “มีแล้ว” ให้ระบุจ านวนครุภัณฑ์ที่มีแล้วในปัจจุบันของแต่ละรายการของ สพป./สพม. 
  “ขาด” ให้ระบุจ านวนครุภัณฑ์ท่ีขาดแคลนของแต่ละรายการของ สพป./สพม. 
            คือ “ควรมี” ลบด้วย  “มีแล้ว” 
6.  ช่องที่ (5) “จ านวนหน่วย” ให้ระบุ จ านวนของครุภัณฑ์ในแต่ละรายการที่จะเสนอขอจัดต้ังงบประมาณ    
      ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ในภาพรวมของ สพป./สพม. 
7.   ช่องที่ (6) “งบประมาณต่อหน่วย” ให้ระบุราคาต่อหน่วยของครุภัณฑ์แต่ละรายการ 
  (ราคาครุภัณฑ์ตามบัญชีรายการครุภัณฑ์และเกณฑ์การจัดตั้งตามคู่มือ) 
8.   ช่องที่ (7) “งบประมาณรวมทั้งสิ้น” ให้ระบุวงเงินงบประมาณรวมทั้งหมดของครุภัณฑ์ 
  แต่ละรายการ  (ช่องท่ี (5) คูณ ช่องที่ (6)) 
9.   ช่องที่ (8) “ที่มาของรายการ” ให้ระบุหน่วยงานที่ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และราคาของรายการ          

ที่ขอจัดตั้งงบประมาณ ได้แก่ ส านักงบประมาณ  กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
ส่วนราชการอ่ืน หรือก าหนดเอง  
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ค ำชี้แจงกำรกรอกข้อมูลค ำขอจัดตั้งงบประมำณรำยกำรครุภัณฑ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
(รำยกำรครุภัณฑ์ รถโดยสำรขนำด 12 ที่นั่ง) 

แบบ 2 (ส ำหรับ สพป./สพม.) 
*************** 

 
1. ผลผลิต สพป.ให้เลือกผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ และ สพม.ให้เลือกผลผลิตผู้จบการศึกษา   
    มัธยมศึกษาตอนปลาย 
2. ช่องที่ (1) “สพป./สพม.” ให้ระบุชื่อ สพป. หรือ สพม. ที่เสนอขอจัดตั้งงบประมาณ 
3. ช่องที่ (2) “รายการ” ให้ระบุรายการรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ 
       ไม่ต่ ากว่า  2,400 ซีซี 
4. ช่องที่ (3) “จ านวนหน่วย” ให้ระบุจ านวน “1” 
5. ช่องที่ (4) “ข้อมูลความต้องการ/ขาดแคลน”รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง  
   จ ำนวนที่มีอยู่ให้ระบุ 
     - ใช้ได้ จ านวนกี่คัน 
     - ช ารุด ไม่สามารถใช้การได้ จ านวนกี่คัน 
     ทดแทนคันที่ช ำรุด หมายถึง การขอทดแทนรถที่มีอายุเกินกว่า 12 ปีที่จ าหน่ายแล้วหรือ    

ที่ยังใช้งานอยู่ 
     - ปีที่จดทะเบียน ให้ระบุปีที่จดทะเบียนตามคู่มือ 
    - เลขทะเบียน หมายถึงเลขทะเบียนรถคันที่ขอทดแทน 
6. ช่องที่ (5) “ที่มาของรายการ” ให้ระบุหน่วยงานที่ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และราคาของรายการที่

ขอจัดตั้งงบประมาณ ว่า ส านักงบประมาณ  
  
 
 หมายเหตุ  - เอกสารที่แนบ 
  1. ส าเนาคู่มือจดทะเบียน คันที่จะขอทดแทน 
  2. ส าเนาหนังสือที่ขอจ าหน่าย หนังสือที่ได้รับอนุมัติให้จ าหน่ายรถคันท่ีจะขอทดแทน (ถ้ามี) 
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ค ำชี้แจงกำรกรอกข้อมูลค ำขอจัดตั้งงบประมำณรำยกำรครุภัณฑ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565                        
(ส ำหรับครุภัณฑ์โรงเรียน) 

แบบ 3 (ส ำหรับ สพป./สพม.) 
*************** 

1. “ผลผลิต” ให้เลือกผลผลิตของรายการครุภัณฑ์ที่ขอจัดตั้งงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
สพป.ให้เลือกผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา  และ/หรือ ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
และ สพม.ให้เลือกผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (โดยจัดท ารายละเอียดแยกตามผลผลิต) 

2. ช่องที่ (1) “รหัสโรงเรียน” ให้ระบรุหัสโรงเรียนตามรหัส OBEC จ านวน 6 หลัก   
3. ช่องที่ (2) “โรงเรียน”  ให้ระบุ ชื่อโรงเรียนที่เสนอขอจัดตั้งงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  “ต าบล” ให้ระบุ ชื่อต าบล ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียน  
 “อ าเภอ” ให้ระบุ ชื่ออ าเภอ ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียน 
4. ช่องที่ (3) “สพป./สพม.”ให้ระบุ ชื่อ สพป./สพม.ที่เสนอขอจัดตั้งงบประมาณ 
5. ช่องที่ (4) “ล าดับที”่ ให้ระบุล าดับที่ของรายการครุภัณฑ์ โดยเรียงล าดับตามความส าคัญและความจ าเป็น         

จากล าดับครุภัณฑ์ท้ังหมดที่ขอจัดตั้งตามผลผลิต 
6. ช่องที่ (5) “รายการ” ให้ระบุรายการครุภัณฑ์ที่โรงเรียนขอจัดตั้งตามล าดับ เช่น ครุภัณฑ์ส าหรับห้องสมุด 

(เลือกรายการ) แบบ 1 และ ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง ฯลฯ 
 “ประเภท” ให้ระบุประเภทครุภัณฑ์ เช่น ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์ส านักงาน ฯลฯ 
7. ช่องที่ (6) “ผลการวิเคราะห์ความขาดแคลน”   
  “ควรมี” ให้ระบุจ านวนครุภัณฑ์ที่ควรมีตามเกณฑ์ครุภัณฑข์องแต่ละรายการของโรงเรียน 
               ที่เสนอขอจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  “มีแล้ว” ให้ระบุจ านวนครุภัณฑ์ที่มีแล้วในปัจจุบันของแต่ละรายการของโรงเรียน 
               ที่เสนอขอจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
   “ขาด”  ให้ระบุจ านวนครุภัณฑ์ท่ีขาดแคลนของแต่ละรายการของโรงเรียนที่เสนอ 
               ขอจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   คือ “ควรมี” ลบด้วย  “มีแล้ว” 
8. ช่องที่ (7) จ านวนหน่วย” ให้ระบุจ านวนของครุภัณฑ์ในแต่ละรายการที่จะเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ  
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
9. ช่องที ่(8) “งบประมาณต่อหน่วย” ให้ระบุราคาต่อหน่วยของครุภัณฑ์ของแต่ละรายการ 
 (ราคาครุภัณฑ์ตามบัญชีที่แนบมาพร้อมนี้) 
10. ช่องที่ (9) “งบประมาณรวมทั้งสิ้น” ให้ระบุ วงเงินงบประมาณรวมทั้งหมดของครุภัณฑ์ 
 ในแต่ละรายการ  (ช่องที่ (7)   คูณ  ช่องที่  (8) 
11. ช่องที่ (10) “ที่มาของรายการ” ให้ระบุหน่วยงานที่ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และราคาของรายการ

ที่ขอจัดตั้งงบประมาณ ได้แก่ ส านักงบประมาณ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
ส่วนราชการอ่ืน หรือก าหนดเอง กรณีครุภัณฑ์การศึกษา ที่เลือกมีคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์มา
จากหลายแหล่ง ให้ระบุทุกแหล่ง 
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ค ำชี้แจงกำรกรอกข้อมูลค ำขอจัดตั้งงบประมำณรำยกำรครุภัณฑ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565                        

(ส ำหรับครุภัณฑ์โรงเรียน) 
แบบ 3-1 (ส ำหรับโรงเรียน) 

*************** 
 
1.“ผลผลิต” ให้เลือกผลผลิตของรายการครุภัณฑ์ที่ขอจัดตั้งงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

      สพป.ให้เลือกผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา และ/หรือ ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
และสพม.ให้เลือกผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (โดยจัดท ารายละเอียดแยกตามผลผลิต) 

2. ช่องที่ (1) “ล าดับที่” ให้ระบุล าดับที่ของรายการครุภัณฑ์ โดยเรียงล าดับตามความส าคัญและความจ าเป็น
จากล าดับครุภัณฑ์ทั้งหมดท่ีขอจัดตั้งตามผลผลิต 

3. ช่องที่ (2) “รายการ” ให้ระบุรายการครุภัณฑ์ที่โรงเรียนขอจัดตั้งตามล าดับ เช่น ครุภัณฑ์ส าหรับห้องสมุด 
(เลือกรายการ) แบบ 1 และ ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง ฯลฯ 

 “ประเภท” ให้ระบุประเภทครุภัณฑ์ เช่น ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์ส านักงาน ฯลฯ 
4. ช่องที่ (3) “ผลการวิเคราะห์ความขาดแคลน”   
  “ควรมี” ให้ระบุจ านวนครุภัณฑ์ที่ควรมีตามเกณฑ์ครุภัณฑ์ของแต่ละรายการของโรงเรียน 
  ที่เสนอขอจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
  “มีแล้ว” ให้ระบุจ านวนครุภัณฑ์ที่มีแล้วในปัจจุบันของแต่ละรายการของโรงเรียน 
  ที่เสนอขอจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
   “ขาด”  ให้ระบุจ านวนครุภัณฑ์ท่ีขาดแคลนของแต่ละรายการของโรงเรียนที่เสนอ 
  ขอจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   คือ “ควรมี” ลบด้วย  “มีแล้ว” 
5. ช่องที่ (4) “จ านวนหน่วย” ให้ระบุจ านวนของครุภัณฑ์ในแต่ละรายการที่จะเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ  
  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
6. ช่องที่ (5) “งบประมาณต่อหน่วย” ให้ระบุราคาต่อหน่วยของครุภัณฑ์ของแต่ละรายการ 
  (ราคาครุภัณฑ์ตามบัญชีที่แนบมาพร้อมนี้) 
7. ช่องที่ (6) “งบประมาณรวมทั้งสิ้น” ให้ระบุ วงเงินงบประมาณรวมทั้งหมดของครุภัณฑ์ 
  ในแต่ละรายการ  (ช่องที่ (4)   คูณ  ช่องที่  (5)  
8. ช่องที่ (7) “ที่มาของรายการ” ให้ระบุหน่วยงานที่ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และราคาของรายการ 

ที่ขอจัดตั้งงบประมาณ ได้แก่ ส านักงบประมาณ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
ส่วนราชการอ่ืน หรือก าหนดเอง กรณีครุภัณฑ์การศึกษาที่เลือกมีคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 
มาจากหลายแหล่ง ให้ระบุทุกแหล่ง 
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ค ำชี้แจงกำรกรอกข้อมูลค ำขอจัดตั้งงบประมำณรำยกำรครุภัณฑ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565                       
(ส ำหรับครุภัณฑ์กำรศึกษำ) 
แบบ 3-2 (ส ำหรับโรงเรียน) 

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

 
1. ช่องที่ (1)   “ล าดับที่” ให้ระบลุ าดับที่ของรายการครุภัณฑ์โดยเรียงล าดับตามความส าคัญและความจ าเป็น           

จากล าดับครุภัณฑ์ท้ังหมดที่ขอจัดตั้ง 
2. ช่องที่ (2)   “รายการ” ให้ระบรุายการครุภัณฑ์ที่โรงเรียนขอจัดต้ัง เช่น โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียนระดับประถมศึกษา 

ครุภัณฑ์ส าหรับห้องสมุด (เลือกรายการ) แบบ 1 และ ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง ฯลฯ 
  “ประเภท” ให้ระบุประเภทครุภัณฑ์การศึกษา   
3. ช่องที่ (3)  “จ านวนหน่วย” ให้ระบุจ านวนของครุภัณฑ์ในแต่ละรายการที่จะเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
4. ช่องที่ (4) “งบประมาณต่อหน่วย” ให้ระบุราคาต่อหน่วยของครุภัณฑ์ของแต่ละรายการ 
   (ราคาครุภัณฑ์ตามบัญชีที่แนบมาพร้อมนี้) 
5. ช่องที่ (5) “งบประมาณรวมทั้งสิ้น” ให้ระบุ วงเงินงบประมาณรวมทั้งหมดของครุภัณฑ์ 
 ในแต่ละรายการ  (ช่องที่ (4)   คูณ  ช่องที่  (5)  
6. ช่องที่ (6) “ที่มาของรายการ” ให้ระบุหน่วยงานที่ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และราคาของรายการที่

ขอจัดตั้งงบประมาณ ได้แก่ ส านั กงบประมาณ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
ส่วนราชการอ่ืน หรือก าหนดเอง กรณีครุภัณฑ์การศึกษา ที่เลือก มีคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 
มาจากหลายแหล่ง ให้ระบุทุกแหล่ง 

7. ส าหรับครุภัณฑ์การศึกษา ครูผู้สอนกลุ่มสาระนั้น “ต้องรับรองความต้องการในการจัดการเรียนการสอนจริง” 
และผู้บริหารโรงเรียนรับรองความถูกต้อง 
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ค ำชี้แจงกำรกรอกข้อมูลแบบรำยละเอียดขอจัดตั้งงบประมำณ 
รำยกำรครุภัณฑ์กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

(เฉพำะครุภัณฑ์กำรศึกษำที่ต้องเลือกรำยกำร) 
แบบ 3-3 ส ำหรับโรงเรียน 

*************** 
1. ช่องที่ (1) “ล าดับที”่ ให้ระบุล าดับที่ของรายการครุภัณฑ์โดยเรียงล าดับตามความส าคัญและความจ าเป็นจาก

ล าดับครุภัณฑ์ทั้งหมดที่ขอจัดตั้ง 
2. ช่องที่ (2) “รายการทีเ่ลือก” ให้ระบรุายการครุภัณฑ์ทีเ่ลือก ตามรายการครุภัณฑ์ที่โรงเรียนขอจัดตั้ง เช่น 

รายการ “ครุภัณฑส์ าหรับห้องสมุด (เลือกรายการ) แบบ 1” ระบุ รายการ เค้าท์เตอร์บริการ  
ยืม - คืน พร้อมเก้าอ้ีขนาดกว้าง x ลึก x สูง 1670 x 875 x 765 มม. 

                             แบบโค้ง) ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน ชั้นวางวารสาร แบบปาติเคิลบอร์ด ตู้เก็บสื่อแบบไม้    
                             พัดลมแบบตั้งพ้ืนขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว ฯลฯ 
3. ช่องที่ (3) “จ านวนหน่วย” ให้ระบุจ านวนของครุภัณฑ์ในแต่ละรายการที่จะเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ  
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
4. ช่องที่ (4) “งบประมาณต่อหน่วย” ให้ระบุราคาต่อหน่วยของครุภัณฑ์ของแต่ละรายการ 
  (ราคาครุภัณฑ์ตามบัญชีที่แนบมาพร้อมนี้) 
5. ช่องที่ (5) “งบประมาณทั้งสิ้น” ให้ระบุ วงเงินงบประมาณรวมทั้งหมดของครุภัณฑ์ในแต่ละรายการ 

ช่องที่ (3)  คูณ  ช่องที่ (4)) 
6. ช่องที่ (6) “ที่มาของรายการ” ให้ระบุหน่วยงานที่ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และราคาของรายการที่

ขอจัดตั้งงบประมาณ ได้แก่ ส านักงบประมาณ  กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ส่วน
ราชการอ่ืน หรือก าหนดเอง 

7. ส าหรับครภุัณฑ์การศึกษา ครูผู้สอนกลุ่มสาระนั้น “ต้องรับรองความต้องการในการจัดการเรียนการสอนจริง” และ
ผู้บริหารโรงเรียนรับรองความถูกต้อง 
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ค ำชี้แจงกำรกรอกข้อมูลค ำขอจัดตั้งงบประมำณรำยกำรครุภัณฑ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
รำยกำรครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง  

แบบ 4 (ส ำหรับ สพป./สพม.) 
*************** 

1. ช่องที่ (1) “รหัสโรงเรียน” ให้ระบุรหัสโรงเรียนตามรหัส OBEC จ านวน 6 หลัก   
2. ช่องที่ (2) “โรงเรียน” ให้ระบุ ชื่อโรงเรียนที่เสนอขอจัดตั้งงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
   “ต าบล” ให้ระบุ ชื่อต าบล ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียน  
  “อ าเภอ” ให้ระบุ ชื่ออ าเภอ ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียน 
3. ช่องที่ (3) “สพป.,สพม.” ให้ระบุ ชื่อ สพป.,สพม./เขต ที่เสนอขอจัดตั้งงบประมาณ 
4. ช่องที่ (4) “ล าดับที”่ ให้ระบุล าดับที่ของรายการครุภัณฑ์ โดยเรียงล าดับตามความส าคัญและความขาดแคลน 
5. ช่องที่ (5) “รายการ” ให้ระบุรายการครุภัณฑ์ที่โรงเรียนขอจัดตั้ง เช่น รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน      
2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 

 “ประเภท” ให้ระบุประเภทครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
6. ช่องที ่(6)  “ผลการวิเคราะห์ความขาดแคลน”   
   จ านวนที่มีอยู่ให้ระบุ  
     - ใช้ได้ จ านวนกี่คัน  
     - ช ารุด ไม่สามารถใช้การได้ จ านวนกี่คัน  
   จ านวนที่ขอจัดตั้งให้ระบุ 
     - รถยนต์  จ านวนกี่คัน 
     - รถจักรยานยนต์  จ านวนกี่คัน  
7. ช่องที่ (7) “งบประมาณต่อหน่วย”  ให้ระบุราคาต่อหน่วยของครุภัณฑ์ของแต่ละรายการ 
  (ราคาครุภัณฑ์ตามบัญชีที่แนบมาพร้อมนี้) 
8. ช่องที่ (8) “งบประมาณรวมทั้งสิ้น” ให้ระบุวงเงินงบประมาณรวมทั้งหมดของครุภัณฑ์ในแต่ละรายการ     
       ช่องที่ (6) จ านวนที่ขอ คูณ ช่องที่  (7) 
9. ช่องที่ (9) “ที่มาของรายการ” ให้ระบุหน่วยงานที่ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และราคาของรายการที่

ขอจัดตั้งงบประมาณ ว่า ส านักงบประมาณ  
10. ให้เสนอขอจัดตั้งงบประมาณได้เฉพาะโรงเรียนในพ้ืนที่สูงและถิ่นทุรกันดาร และโรงเรียนพ้ืนที่เกาะเท่านัน้ 
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ค ำชี้แจงกำรกรอกข้อมูลค ำขอจัดตั้งงบประมำณรำยกำรครุภัณฑ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
รำยกำรครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง  

แบบ 4-1 (ส ำหรับโรงเรียน) 
*************** 

1. ช่องที่ (1) “ล าดับที”่ ให้ระบุล าดับที่ของรายการครุภัณฑ์ โดยเรียงล าดับตามความส าคัญและความขาด
แคลน 

2. ช่องที่ (2) “รายการ” ให้ระบรุายการครุภัณฑ์ที่โรงเรียนขอจัดตั้ง เช่น รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน    
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์  
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 
“ประเภท” ให้ระบุประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

3. ช่องที่ (3) “ผลการวิเคราะห์ความขาดแคลน”   
   จ านวนที่มีอยู่ให้ระบุ  
     - ใช้ได้ จ านวนกี่คัน  
     - ช ารุด ไม่สามารถใช้การได้ จ านวนกี่คัน  
   จ านวนที่ขอจัดตั้งให้ระบุ 
     - รถยนต์ จ านวนกี่คัน 
     - รถจักรยานยนต์ จ านวนกี่คัน  
6. ช่องที่ (4) “งบประมาณต่อหน่วย” ให้ระบุราคาต่อหน่วยของครุภัณฑ์ของแต่ละรายการ 
        (ราคาครุภัณฑ์ตามบัญชีที่แนบมาพร้อมนี้) 
7. ช่องที่ (5) “งบประมาณรวมทั้งสิ้น” ให้ระบุวงเงินงบประมาณรวมทั้งหมดของครุภัณฑ์ 
  ในแต่ละรายการ  ช่องที่ (3) จ านวนที่ขอ คูณ ช่องที่ (4) 
8. ช่องที่ (6) “ที่มาของรายการ” ให้ระบุหน่วยงานที่ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และราคาของรายการที่

ขอจัดตั้งงบประมาณ ว่า ส านักงบประมาณ   
9. ให้เสนอขอจัดตั้งงบประมาณได้เฉพาะโรงเรียนในพ้ืนที่สูงและถ่ินทุรกันดาร และโรงเรียนพ้ืนที่เกาะเท่านั้น 
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