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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้กระจายอ านาจ 
ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ของส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียน เพ่ือให้ได้ครุภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการ คุ้มค่าในการใช้งานและ 
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ตอบสนองการปฏิรูปการเรียนรู้และนโยบายของรัฐบาล 
ในการพัฒนาการเรียนการสอน เป็นกรอบในการเสนอขอตั้งงบประมาณ  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดกรอบวงเงินงบประมาณ  งบลงทุน 
รายการค่าครุภัณฑ์ ส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัด ยกเว้น โรงเรียนในโครงการตาม
พระราชด าริ และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ  (เนื่องจากได้มีการเสนอขอตั้งงบประมาณเป็นโครงการเฉพาะ
รองรับไว้แล้ว) ซึ่งก าหนดผลผลิตให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และโรงเรียนในสังกัด  

กรอบวงเงินการขอจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ก าหนดกรอบวงเงินการด าเนินการขอจัดตั้ง

งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมทั้งสิ้น 1,583,566,400 บาท ดังนี้ 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

1.1  จัดตั้งครุภัณฑ์ส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 245 เขต รวมทั้งสิ้น
473,358,000 บาท ดังนี้ 

1.1.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเดิม จ านวน 225 เขต ๆ ละ  500,000 บาท 
งบประมาณ 112,500,000 บาท 

1.1.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตั้งใหม่  จ านวน 20 เขต ๆ ละ  1,000,000 บาท 
งบประมาณ 20,000,000 บาท 

1.2 จัดตั้งครุภัณฑ์รายการรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า  
2,400 ซีซ ี

1.2.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเดิมที่มีความต้องการจ าเป็น โดยทดแทนคันเดิม 
ที่ช ารุดทรุดโทรมมีอายุการใช้งานมาแล้วไม่ต่ ากว่า 12 ปี จ านวน 211 คัน งบประมาณ 286,538,000 บาท  
ยกเว้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 2564 ไมต่้องเสนอขอจัดต้ัง 

1.2.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตั้งใหม่ จ านวน 20 เขต ให้เสนอขอจัดตั้งได้เขตละ 
2 คัน จ านวน 40 คัน งบประมาณ 54,320,000 บาท 

2. โรงเรียน เสนอขอจัดตั้งแยกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
2.1  โรงเรียนทั่วไป และโรงเรียน Stand alone งบประมาณท้ังสิ้น 645,566,200 บาท
2.2  กลุ่มโรงเรียนคุณภาพ ประกอบด้วย โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  และโรงเรียนต้นแบบ

คุณภาพ งบประมาณท้ังสิ้น 464,642,200 บาท 

แนวทางการขอจัดต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ 
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เนื่องจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีนโยบายการพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่น 
ให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ มีความเข้มแข็งทางวิชาการ และมีความพร้อมในการพัฒนาด้านต่าง ๆ สามารถ
ให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชน ซึ่งเป็นการเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาอย่ างมีคุณภาพที่ช่วยลด 
ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา รวมทั้งให้ความส าคัญกับโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล ทุรกันดาร พ้ืนที่สูง  
บนเกาะ ที่ต้องเป็นโรงเรียน Stand alone  ให้สามารถคงอยู่อย่างมีคุณภาพ ดังนั้น ในการจัดตั้งงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างในปีนี้ จึงได้แบ่งการจัดตั้งงบประมาณของ
โรงเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม ดังกล่าวข้างต้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องให้ความส าคัญในการจัดตั้ง
งบประมาณ เพ่ือรองรับการพัฒนาให้เกิดคุณภาพ ดังนี้ 

      กลุ่มที่ 1 กลุ่มโรงเรียนทั่วไปและโรงเรียน Stand alone ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องให้
ความส าคัญในการจัดตั้งงบประมาณส าหรับโรงเรียน Stand alone ดังบัญชีรายชื่อดังแนบ (หน้า ... ) เป็น
ล าดับแรกท้ังค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

      กลุ่มที่ 2 กลุ่มโรงเรียนคุณภาพ ประกอบด้วย โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล และโรงเรียน
ต้นแบบคุณภาพ ซึ่งโรงเรียนต้นแบบคุณภาพ พิจารณามาจาก โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล โรงเรียนทั่วไป 
และโรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริบางโรงเรียน ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบคุณภาพ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาต้องให้ความส าคัญในการจัดตั้งงบประมาณส าหรับโรงเรียนต้นแบบคุณภาพ รวมทั้ง โรงเรียนต้นแบบ 
Stand alone  ที่ก าหนดให้เป็นโรงเรียนคุณภาพ ดังบัญชีรายชื่อดังแนบ (หน้า ... ) เป็นล าดับแรกทั้ง 
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ทั้งนี้ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องค านึงถึงการได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีที่ผ่านมา
ประกอบการพิจารณาให้สอดคล้องกับความขาดแคลน จ าเป็นของโรงเรียนแต่ละกลุ่มด้วย 
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แนวทางการขอจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ 

ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1. ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการครุภัณฑ์ของโรงเรียน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึ กษา 
ให้สอดคล้องกับบริบทและนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2.  ก าหนดกรอบวงเงินในการขอจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 

3. ก าหนดเกณฑ์การขอจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 

4. จัดท าคู่มือการขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน รายการ
ค่าครุภัณฑ์  

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

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เสนอต่อคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงบประมาณ
เพ่ือพิจารณา 

ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
1.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แจ้งนโยบายและแนวทางการขอจัดตั้งงบประมาณรายการ 

ค่าครุภัณฑ์ ให้โรงเรียนด าเนินการขอจัดตั้งงบประมาณและกรอกข้อมูลค าขอจัดตั้งงบประมาณ รายการ 
ค่าครุภัณฑ์ที่ขาดแคลน จ าเป็น ส่งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ภายในกรอบเวลาที่ก าหนด 

2.  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค าขอจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ 
ประกอบด้วย ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นประธาน รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาที่รับผิดชอบกลุ่มนโยบายและแผน ผู้แทนผู้บริหารโรงเรียนตามขนาดโรงเรียน และหรือผู้แทน
โรงเรียนคุณภาพ และหรือผู้แทนเครือข่ายกลุ่มโรงเรียน ในกรณีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีโรงเรียนที่ตั้งใน
พ้ืนที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร และโรงเรียนพ้ืนที่เกาะ) ให้มีผู้แทนร่วมด้วย  โดยมี
ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผนเป็นกรรมการและเลขานุการ และแต่งตั้งกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการได้
ตามความเหมาะสม ท าหน้าที่ขอจัดตั้งงบประมาณให้เป็นไปตามแนวทางการขอจัดตั้งงบประมาณงบลงทุน 
รายการค่าครุภัณฑ ์เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และด าเนินการตามข้ันตอนที่เกี่ยวข้อง 

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. 2566 ได ้ 

3.2 จัดตั้งงบประมาณรายการค่าครุภัณฑ์ ให้กับโรงเรียนที่มีความขาดแคลนจ าเป็นตามเกณฑ์
มาตรฐานครุภัณฑ์ และเรียงล าดับโรงเรียนตามความขาดแคลน โดยให้สอดคล้องกับเป้าหมาย จุดเน้น 
ตามนโยบาย ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ 

กรณีโรงเรียนที่มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น จ านวน 20 คนลงมา ไม่สามารถขอจัดตั้งงบประมาณ
รายการค่าครุภัณฑ์ได้ ยกเว้นโรงเรียน Stand alone สามารถขอได้ตามความขาดแคลนจ าเป็นตามความเหมาะสม 
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ส าหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 20 คนลงมา 
ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาให้สอดคล้องกับนโยบาย หรือพิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละ
พ้ืนที ่

3.3  จัดตั้งงบประมาณรายการค่าครุภัณฑ์ตามประเภท รายการ ให้สอดคล้องกับขนาดและ
ระดับการศึกษาที่เปิดสอน  โดยให้เลือกรายการครุภัณฑ์ตามความจ าเป็นและเหมาะสม ตามกรอบวงเงินของ
ครุภัณฑ์แต่ละประเภท รายการ ดังนี้   
   3.3.1  ครุภัณฑ์การศึกษา 
    1) ครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอ้ีนักเรียนทุกระดับ สามารถขอจัดตั้งได้ตามความจ าเป็น 
ขาดแคลนตามระดับท่ีเปิดสอน โดยขอจัดตั้งไม่น้อยกว่าจ านวน 10 ชุดต่อโรงเรียน 
                  2) ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ ระดับก่อนประถมศึกษา มีให้เลือก 4 แบบ ตามขนาด
โรงเรียน  สามารถเลือกครุภัณฑ์ได้ตามความต้องการจ าเป็นและเหมาะสม เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับเด็ก
ก่อนประถมศึกษา เช่น ชุดฝึกหุ่นยนต์ฝึกทักษะการเรียนรู้ ชุดโปรแกรมพัฒนาทักษะการใช้ภาษา ฯลฯ 
     3) เครื่องเล่นสนาม มีให้เลือก 4 แบบ ตามขนาดโรงเรียน  สามารถเลือก
ครุภัณฑ์ได้ตามความต้องการจ าเป็นและเหมาะสม เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับเด็กก่อนประถมศึกษา เช่น  
ชิงช้า กระดานลื่น  กระดานหก  เครื่องเล่นปีนป่าย  ม้าโยก  บาร์โหน ฯลฯ 
                  4) ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ ระดับประถมศึกษา มีให้เลือก 4 แบบ ตามขนาด
โรงเรียน  สามารถเลือกครุภัณฑ์ได้ตามความต้องการจ าเป็นและเหมาะสม เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับเด็ก
ประถมศึกษา เช่น ชุดฝึกหุ่นยนต์ฝึกทักษะการเรียนรู้ ชุดโปรแกรมพัฒนาทักษะการใช้ภาษา ฯลฯ 
    5) ครุภัณฑ์เทคโนโลยีดิจิตอล มีให้เลือก 4 แบบ ตามขนาดโรงเรียน สามารถ
เลือกครุภัณฑ์ได้ตามความต้องการจ าเป็นและเหมาะสมในการจัดการเรียนรู้ เช่น กระดานอัจฉริยะ โทรทัศน์ 
กล้องวีดีโอ เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ เครื่องบันทึกเสียง ฯลฯ (ไม่สามารถเลือกครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ จากครุภัณฑ์รายการนี้) 
           6) ครุภัณฑ์สะเต็มศึกษา มีให้เลือก 4 แบบ ตามขนาดโรงเรียน  สามารถเลือก
ครุภัณฑ์ได้ตามความต้องการจ าเป็นและเหมาะสมในการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสาระวิชาศาสตร์สาขา
ต่าง ๆ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science : S) เทคโนโลยี (Technology : T) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineer : E) 
คณิตศาสตร์ (Mathematics : M) เช่น ............ 
     7) ครุภัณฑ์การเรียนการสอน Coding มีให้เลือก 4 แบบ ตามขนาดโรงเรียน  
สามารถเลือกครุภัณฑ์ได้ตามความต้องการจ าเป็นและเหมาะสมในการจัดการเรียนรู้  เช่น บอร์ดสมองกลฝังตัว 
ชุดโปรแกรมการออกแบบและจ าลองในรูปแบบสามมิติ หุ่นยนต์จ าลอง ชุดปฏิบัติการวิทยาการค านวณ 
Coding ฯลฯ 
     8) ครุภัณฑ์งานอาชีพ มีให้เลือก 4 แบบ ตามขนาดโรงเรียน  สามารถเลือก
ครุภัณฑ์ได้หลากหลายสาขาอาชีพ ตามความต้องการจ าเป็นและเหมาะสมในการจัดการเรียนรู้ เช่น เครื่องสูบน้ า  
เครื่องพ่นยา เครื่องพ่นสี เครื่องกรองน้ า เตาแก๊ส เตาอบ เครื่องเชื่อมโลหะ จักรอุตสาหกรรม เครื่องพ่นก าจัด
ศัตรูพืช  เครื่องปั๊มลม เครื่องวัดไฟฟ้า อังกะลุง กลอง ระนาด ทรัมเป็ต ไวโอลิน ฯลฯ 
    9) ครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีให้เลือก 4 แบบ ตามขนาดโรงเรียน  สามารถ
เลือกครุภัณฑ์ได้หลากหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามความต้องการจ าเป็นและเหมาะสมในการจัดการเรียนรู้  
เช่น กล้องจุลทรรศน์  กล้องโทรทรรศน์ เครื่องชั่ง  เครื่องกลั่นน้ า  โต๊ะปฏิบัติการส าหรับนักเรียน โทรทัศน์ 
ฯลฯ 
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   ทั้งนี้  ครุภัณฑ์การศึกษาที่ต้องเลือกครุภัณฑ์ย่อยทุกรายการไม่สามารถเลือก
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ จากการขอตั้งงบประมาณได้ 
   3.3.2 ครุภัณฑ์ส านักงาน  
                 ครุภัณฑ์ส านักงาน โรงเรียนและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถเลือกได้  
ตามความจ าเป็นในการใช้งาน เช่น โต๊ะครู  เก้าอ้ีครู  โต๊ะท างาน เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ 
เครื่องดูดฝุ่น ตู้เหล็ก ฯลฯ (รายการใดที่มีคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ที่ส านักงบประมาณก าหนดให้เป็นไปตาม
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์รายการนั้น) 
   3.3.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  
       ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โรงเรียนและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถ
เลือกได้ตามความจ าเป็นในการใช้งาน  เช่น เครื่องฉายภาพ 3 มิติ  โทรทัศน์สี  เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์  
จอรับภาพ เครื่องขยายเสียง ตู้ล าโพงเคลื่อนที่ ฯลฯ (รายการใดที่มีคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ที่ส านัก
งบประมาณก าหนดให้เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์รายการนั้น) 
   3.3.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  
       ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โรงเรียนและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถเลือก
ได้ตามความจ าเป็นในการใช้งาน เช่น ตู้เย็น  เครื่องซักผ้า เครื่องท าน้ าเย็น เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ (ให้เลือกได้
เฉพาะรายการครุภัณฑ์ที่ส านักงบประมาณก าหนด) 

3.3.5 ครุภัณฑ์การเกษตร  
          ครุภัณฑ์การเกษตร โรงเรียนและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถเลือกได้ตาม
ความจ าเป็นในการใช้งาน เช่น เครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง เครื่องพ่นยา รถไถ ฯลฯ (ให้เลือกได้เฉพาะรายการ
ครุภัณฑ์ที่ส านักงบประมาณก าหนด) 
        3.3.6 ครุภัณฑ์โรงงาน  
          ครุภัณฑ์โรงงาน โรงเรียนขยายโอกาสและโรงเรียนมัธยมศึกษา สามารถเลือกได้
ตามความจ าเป็นในการใช้งาน เช่น กบไฟฟ้า เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า เครื่องตัดเหล็ก ฯลฯ (ให้เลือกได้เฉพาะ
รายการครุภัณฑ์ที่ส านักงบประมาณก าหนด) 
   3.3.7 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   
       โรงเรียนที่ขอจัดตั้งงบประมาณรายการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ให้ขอจัดตั้ง
ได้เฉพาะโรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร และโรงเรียนพ้ืนที่เกาะ ส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถ
ขอจัดตั้งรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุด 
ไม่ต่ ากว่า 90 กิโลวัตต์  ได้ทั้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเดิมที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตั้งใหม่ ซึ่งสามารถเลือกตามรายการที่ก าหนดในคู่มือนี้เท่านั้น 
(ให้เลือกได้เฉพาะรายการครุภัณฑ์ที่ส านักงบประมาณก าหนด) 
     3.3.8 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
        ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เนื่องจาก รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงศึกษาธิการ  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะมีการด าเนินการส ารวจความต้องการจ าเป็น ทั้งในระดับ
โรงเรียนและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยมีการก าหนดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้เลือกตาม
ความเหมาะสม ซึ่งไม่รวมกับการจัดตั้งงบประมาณค่าครุภัณฑ์ในครั้งนี้ 
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 4.  การขอจัดตั้งงบประมาณรายการค่าครุภัณฑ์ส าหรับโรงเรียนและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ให้ขอจัดตั้งงบประมาณภายในกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรรและตามรายการที่ก าหนดไว้ในคู่มือนี้  
 5. จัดท าและสรุปค าขอจัดตั้งงบประมาณ รายการค่าครุภัณฑ์ พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของ
กรอบวงเงินงบประมาณ งบประมาณทุกรายการ โดยด าเนินการตามขั้นตอน ที่เกี่ยวข้องและส่งส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 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 และแบบ 4 -1 ใช้ส าหรับ เสนอขอจัดตั้งครุภัณฑ์ของโรงเรียนในพ้ืนที่สูง
และถิ่นทุรกันดาร และโรงเรียนพื้นที่เกาะ เท่านั้น 
  

6. การเลือกครุภัณฑ์ ให้เลือกครุภัณฑ์ตามรายการที่ก าหนดไว้ในคู่มือ โดยด าเนินการดังนี้ 
   6.1 ครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียนทุกระดับ สามารถขอจัดตั้งได้ตามความจ าเป็นขาดแคลนตาม
ระดับท่ีเปิดสอน โดยขอจัดตั้งไม่น้อยกว่าจ านวน 10 ชุดต่อโรงเรียน   
      6.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ให้ขอจัดตั้งได้เฉพาะโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและ
โรงเรียนพ้ืนที่เกาะ สามารถเลือกตามรายการที่ก าหนดไว้ในคู่มือนี้ 
   6.3 การเลือกครุภัณฑ ์ให้เลือกครุภัณฑ์รายการที่ก าหนดไว้ในคู่มือ โดยด าเนินการดังนี้ 
      6.3.1 สามารถเลือกรายการมาตรฐานครุภัณฑ์ จากส านักงบประมาณ โดยสืบค้นได้จาก 
www.bb.go.th 
    6.3.2 กรณีที่ เลือกรายการครุภัณฑ์จากส่วนราชการอ่ืน จะต้องจัดท าหนังสือขอใช้คุณ
ลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และราคาต่อหน่วยไปยังส่วนราชการนั้น และต้องได้รับอนุญาตให้ใช้ก่อน จึงจะสามารถ
ด าเนินการได ้ 
    6.3.3 กรณีที่เลือกรายการครุภัณฑ์ ที่ต้องก าหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เอง ให้
ด าเนินการตามแนวทางการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (หน้า 11 - 12) 
        ทั้งนี้  คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ตามข้อ 6.3 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
โรงเรียนซึ่งเป็นผู้ใช้จัดหาและจัดท าคุณลักษณะเฉพาะตามแนวทางการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์โดยให้เป็นไปตามการจ าแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณที่ส านักงบประมาณก าหนด  พร้อมทั้ง
รวบรวมคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ที่ได้รับพิจารณาให้จัดตั้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ไว้ที่ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือพร้อมส่งให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หากส านักงบประมาณ
ต้องการใช้ประกอบการเสนอขอจัดตั้งงบประมาณรายการดังกล่าว ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป 
 7. การขอจัดตั้งงบประมาณรายการรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ 
ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี  
                  7.1 ส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษาเดิมที ่มีความต้องการจ าเป็น โดยทดแทนคันเดิม 
ที่ช ารุดทรุดโทรมมีอายุการใช้งานมาแล้วไม่ต่ ากว่า 12 ปี (ตามแบบ 2) พร้อมแนบเอกสารตามที่ก าหนด 
ส าหรับส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษาที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 2564 แล้ว ไม่ต้องเสนอขอจัดตั ้ง 
ในครั้งนี้อีก 
   7.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตั้งใหม่ จ านวน 20 เขต ให้เสนอขอจัดตั้งได้เขตละ 1 คัน 
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 8. การขอจัดตั้งงบประมาณรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้มีการด าเนินการส ารวจความต้องการจ าเป็น ให้เลือกตามความ
เหมาะสม ซึ่งไม่รวมกับการจัดตั้งงบประมาณค่าครุภัณฑ์ในครั้งนี้ 
 9. ให้ด าเนินการบันทึกค าขอตั้งงบประมาณผ่านเว็บไซต์ https://budget66.jobobec.in.th 
ภายในเวลาที่ก าหนด โดยบันทึกข้อมูลเป็น 3 เมนู คือ เมนู“ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา”  เมนู“โรงเรียนทั่วไป” 
และ เมนู“โรงเรียนคุณภาพ” รวมทั้งพิมพ์เป็นเอกสาร (print out) รับรองความถูกต้อง ส่งพร้อมเอกสาร 
ค าขอจัดตั้งงบประมาณ รายการค่าครุภัณฑ์ ตาม ข้อ 3.3.7 (ถ้ามี)  ข้อ 5  ข้อ 7 (ถ้ามี) ด้วย กรณคีุณลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์ตามข้อ 6.3 ให้จัดส่งเมื่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแจ้งให้ส่งในภายหลัง 

ระดับโรงเรียน 
 1.  ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีส่วนร่วมในการวางแผนก าหนดแนวนโยบาย 
ในการขอจัดตั้งงบประมาณรายการค่าครุภัณฑ์ส าหรับโรงเรียน 

 2.  ให้ด าเนินการตรวจสอบพิกัด Latitude และ Longitude ของโรงเรียนในระบบ DMC 
ให้ถูกต้อง และบันทึกพิกัด Latitude และ Longitude ด้วย หากไม่บันทึกและยืนยันพิกัด Latitude และ 
Longitude โรงเรียนจะไม่สามารถขอจัดตั้งงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได ้

 3.  เสนอขอจัดตั้งงบประมาณ ตามความขาดแคลน จ าเป็น โดยให้สอดคล้องกับเป้าหมายจุดเน้น
ตามนโยบาย ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ   
 4.  เรียงล าดับความส าคัญของรายการครุภัณฑ์ตามความต้องการจ าเป็นและขาดแคลน 
โดยให้สอดคล้องกับเป้าหมาย จุดเน้นตามนโยบาย ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ส่งใหส้ านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามล าดับ  

      5.  กรณีโรงเรียนที่มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น จ านวน 20 คนลงมา  ไม่สามารถขอจัดตั้งงบประมาณ
รายการค่าครุภัณฑ์ได้ ส าหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 
20 คนลงมา ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาให้สอดคล้องกับนโยบาย หรือพิจารณาตามความ
เหมาะสมของแต่ละพ้ืนที่ 
 6.  ขอจัดตั้งรายการค่าครุภัณฑ์ตามรายการในคู่มือ ให้สอดคล้องกับขนาดและระดับการศึกษา 
ที่เปิดสอน โดยให้เลือกรายการครุภัณฑ์ตามความจ าเป็นและเหมาะสม แต่ละรายการ ดังนี้   
  6.1  ครุภัณฑ์การศึกษา 

1) ครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอ้ีนักเรียนทุกระดับ สามารถขอจัดตั้งได้ตามความจ าเป็นขาดแคลน
ตามระดับที่เปิดสอน โดยขอจัดตั้งไม่น้อยกว่าจ านวน 10 ชุดต่อโรงเรียน 

2) ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ ระดับก่อนประถมศึกษา มีให้เลือก 4 แบบ ตามขนาดโรงเรียน  
สามารถเลือกครุภัณฑ์ได้ตามความต้องการจ าเป็นและเหมาะสม เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับเด็กก่อน
ประถมศึกษา เช่น ชุดฝึกหุ่นยนต์ฝึกทักษะการเรียนรู้ ชุดโปรแกรมพัฒนาทักษะการใช้ภาษา ฯลฯ 

3) เครื่องเล่นสนาม มีให้เลือก 4 แบบ ตามขนาดโรงเรียน  สามารถเลือกครุภัณฑ์ได้ตาม
ความต้องการจ าเป็นและเหมาะสม เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับเด็กก่อนประถมศึกษา เช่น  ชิงช้า กระดานลื่น  
กระดานหก  เครื่องเล่นปีนป่าย  ม้าโยก  บาร์โหน ฯลฯ 

4) ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ ระดับประถมศึกษา มีให้เลือก 4 แบบ ตามขนาดโรงเรียน  
สามารถเลือกครุภัณฑ์ได้ตามความต้องการจ าเป็นและเหมาะสม เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับเด็กประถมศึกษา 
เช่น ชุดฝึกหุ่นยนต์ฝึกทักษะการเรียนรู้ ชุดโปรแกรมพัฒนาทักษะการใช้ภาษา ฯลฯ 
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5) ครุภัณฑ์เทคโนโลยีดิจิตอล มีให้เลือก 4 แบบ ตามขนาดโรงเรียน สามารถเลือกครุภัณฑ์
ได้ตามความต้องการจ าเป็นและเหมาะสมในการจัดการเรียนรู้ เช่น กระดานอัจฉริยะ โทรทัศน์ กล้องวีดีโอ 
เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ เครื่องบันทึกเสียง ฯลฯ (ไม่สามารถเลือกครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ต่าง ๆ จากครุภัณฑ์รายการนี้) 

6) ครุภัณฑ์สะเต็มศึกษา มีให้เลือก 4 แบบ ตามขนาดโรงเรียน  สามารถเลือกครุภัณฑ์ได้
ตามความต้องการจ าเป็นและเหมาะสมในการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสาระวิชาศาสตร์สาขาต่าง ๆ ได้แก่ 
วิทยาศาสตร์ (Science : S) เทคโนโลยี (Technology : T) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineer : E) คณิตศาสตร์ 
(Mathematics : M) เช่น ............ 

7) ครุภัณฑ์การเรียนการสอน Coding มีให้เลือก 4 แบบ ตามขนาดโรงเรียน  สามารถ
เลือกครุภัณฑ์ได้ตามความต้องการจ าเป็นและเหมาะสมในการจัดการเรียนรู้  เช่น บอร์ดสมองกลฝังตัว 
ชุดโปรแกรมการออกแบบและจ าลองในรูปแบบสามมิติ หุ่นยนต์จ าลอง ชุดปฏิบัติการวิทยาการค านวณ 
Coding ฯลฯ 

8) ครุภัณฑ์งานอาชีพ มีให้เลือก 4 แบบ ตามขนาดโรงเรียน  สามารถเลือกครุภัณฑ์ได้
หลากหลายสาขาอาชีพ ตามความต้องการจ าเป็นและเหมาะสมในการจัดการเรียนรู้ เช่น เครื่องสูบน้ า  
เครื่องพ่นยา เครื่องพ่นสี เครื่องกรองน้ า เตาแก๊ส เตาอบ เครื่องเชื่อมโลหะ จักรอุตสาหกรรม เครื่องพ่นก าจัด
ศัตรูพืช  เครื่องปั๊มลม เครื่องวัดไฟฟ้า อังกะลุง กลอง ระนาด ทรัมเป็ต ไวโอลิน ฯลฯ 

9) ครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีให้เลือก 4 แบบ ตามขนาดโรงเรียน  สามารถเลือก
ครุภัณฑ์ได้หลากหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามความต้องการจ าเป็นและเหมาะสมในการจัดการเรียนรู้  เช่น 
กล้องจุลทรรศน์  กล้องโทรทรรศน์ เครื่องชั่ง  เครื่องกลั่นน้ า  โต๊ะปฏิบัติการส าหรับนักเรียน โทรทัศน์ ฯล 

ทั้งนี้  ครุภัณฑ์การศึกษาที่ต้องเลือกครุภัณฑ์ย่อยทุกรายการไม่สามารถเลือก
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ จากการขอตั้งงบประมาณได้ 
  6.2  ครุภัณฑ์ส านักงาน 

ครุภัณฑ์ส านักงาน โรงเรียนสามารถเลือกได้ตามความจ าเป็นในการใช้งาน เช่น โต๊ะครู  
เก้าอ้ีครู  โต๊ะท างาน เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ เครื่องดูดฝุ่น ตู้ เหล็ก ฯลฯ (รายการใดที่มี
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ที่ส านักงบประมาณก าหนดให้เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์รายการนั้น) 
  6.3  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โรงเรียนสามารถเลือกได้ตามความจ าเป็นในการใช้งาน  
เช่น เครื่องฉายภาพ 3 มิติ  โทรทัศน์สี  เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์  จอรับภาพ เครื่องขยายเสียง ตู้ล าโพง
เคลื่อนที่ ฯลฯ(รายการใดที่มีคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ที่ส านักงบประมาณก าหนดให้เป็นไปตามคุณลักษณะ
เฉพาะครุภัณฑ์รายการนั้น) 
 6.4  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  

 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โรงเรียนสามารถเลือกได้ตามความจ าเป็นในการใช้งาน เช่น 
ตู้ เย็น  เครื่องซักผ้า เครื่องท าน้ าเย็น เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ  (ให้เลือกได้เฉพาะรายการครุภัณฑ์ที่ส านัก
งบประมาณก าหนด) 

 
6.5  ครุภัณฑ์การเกษตร  
 ครุภัณฑ์การเกษตร โรงเรียนสามารถเลือกได้ตามความจ าเป็นในการใช้งาน เช่น เครื่อง

สูบน้ าแบบหอยโข่ง เครื่องพ่นยา รถไถ ฯลฯ (ให้เลือกได้เฉพาะรายการครุภัณฑ์ที่ส านักงบประมาณก าหนด) 
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6.6  ครุภัณฑ์โรงงาน  
ครุภัณฑ์โรงงาน โรงเรียนขยายโอกาสและโรงเรียนมัธยมศึกษา สามารถเลือกได้ตาม

ความจ าเป็นในการใช้งาน เช่น กบไฟฟ้า เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า เครื่องตัดเหล็ก ฯลฯ (ให้เลือกได้เฉพาะรายการ
ครุภัณฑ์ที่ส านักงบประมาณก าหนด) 

6.7  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   
 โรงเรียนที่ขอจัดตั้งงบประมาณรายการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ให้ขอจัดตั้งได้

เฉพาะโรงเรียน Stand alone ที่ตั้งอยู่พ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพ้ืนที่เกาะ ซึ่งสามารถเลือกตาม
รายการที่ก าหนดในคู่มือนี้เท่านั้น  

6.8  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เนื่องจากรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จะต้องได้รับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ด าเนินการส ารวจความต้องการจ าเป็น  โดยมีการก าหนดครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์และอุปกรณใ์ห้เลือกตามความเหมาะสม ซึ่งไม่รวมกับการจัดตั้งงบประมาณค่าครุภัณฑ์ในครั้งนี้ 

7.  การเลือกครุภัณฑ์ ให้เลือกครุภัณฑ์ตามรายการที่ก าหนดไว้ในคู่มือ โดยด าเนินการดังนี้ 
   7.1  ครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียนทุกระดับ สามารถขอจัดตั้งได้ตามความจ าเป็นขาดแคลนตาม
ระดับท่ีเปิดสอน โดยขอจัดตั้งไม่น้อยกว่าจ านวน 10 ชุดต่อโรงเรียน   
      7.2  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ให้ขอจัดตั้งได้เฉพาะโรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดารและ
โรงเรียนพ้ืนที่เกาะ สามารถเลือกตามรายการที่ก าหนดไว้ในคู่มือนี้  
                     7.3  ครุภัณฑ์การศึกษา ยกเว้นโต๊ะเก้าอ้ีนักเรียนทุกระดับ ต้องเป็นความต้องการของ
ครูผู้สอน และรายการที่เลือกต้องสอดคล้องกับวิชาที่สอน ส าหรับการเลือกรายการย่อยของครุภัณฑ์การศึกษา
และครุภัณฑ์อ่ืน ๆ ต้องแจงรายละเอียดรายการที่เลือก (ตามแบบ 3-3) โดยเลือกครุภัณฑ์รายการย่อยได้ดังนี้  
         7.3.1 สามารถเลือกรายการมาตรฐานครุภัณฑ์ จากส านักงบประมาณ โดยสืบค้นได้จาก 
www.bb.go.th 
          7.3.2 กรณีที่ เลือกรายการครุภัณฑ์จากส่วนราชการอ่ืน จะต้องจัดท าหนังสือขอใช้คุณ
ลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และราคาต่อหน่วยไปยังส่วนราชการนั้น และต้องได้รับอนุญาตให้ใช้ก่อน จึงจะสามารถ
ด าเนินการได้  
         7.3.3 กรณีที่ เลือกรายการครุภัณฑ์ ที่ต้องก าหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เอง 
ให้ด าเนินการตามแนวทางการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (หน้า 11 - 12) 
 ทั้งนี้ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ตามข้อ 7.3 ให้โรงเรียนซึ่งเป็นผู้ใช้จัดหาและจัดท าคุณลักษณะ
เฉพาะตามแนวทางการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์โดยให้เป็นไปตามการจ าแนกประเภท
รายจ่ายงบประมาณที่ส านักงบประมาณก าหนด พร้อมทั้งรวบรวมคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ที่ได้รับพิจารณา
ให้จัดตั้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ส่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือพร้อมส่งให้ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หากส านักงบประมาณต้องการใช้ประกอบการเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ
รายการดังกล่าว ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป 

8. รายการครุภัณฑ์ที่มีการเลือกรายการครุภัณฑ์ย่อย ให้ขอจัดตั้งได้ตามขนาดโรงเรียนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 ของกรอบวงเงินในแต่ละรายการ เช่น ครุภัณฑ์งานอาชีพ แบบ 1 กรอบวงเงิน 100,000 บาท 
จะต้องจัดตั้งไม่น้อยกว่า 90,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท (เช่น โรงเรียนขอจัดตั้ง 95,000 บาท ให้ระบุ
ในแบบค าขอ 95,000 บาท) 

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 
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9. จัดท าและสรุปค าขอจัดตั้งงบประมาณรายการค่าครุภัณฑ์ พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของ
งบประมาณทุกรายการ โดยจัดส่งเอกสารตามแบบ 3-1, 3-2, 3-3 (ถ้ามี) และ 4-1 (ถ้ามี) ส่งให้ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาภายในเวลาที่ก าหนด 
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การก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เพื่อใช้เฉพาะการขอจัดตั้งงบประมาณ 

การจัดหาครุภัณฑ์ ต้องมีการด าเนินการก าหนดรายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ต้องการ ซึ่งหมายถึง 
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ของรายการครุภัณฑ์นั้น 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 และกระทรวง
ดิจิทัลพ่ือเศรษฐกิจและสังคมก าหนด กรณีที่ต้องการครุภัณฑ์ที่ส่วนราชการอ่ืนก าหนด ให้จัดท าหนังสือขอใช้
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 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 หัวหน้างาน เป็นต้น) และหรือมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะส าหรับครุภัณฑ์ที่ต้องการจัดหา โดยจ าเป็นต้อง
อาศัยเทคนิคเป็นการเฉพาะ (หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถเป็นการเฉพาะส าหรับครุภัณฑ์ที่จะก าหนด 
ซึ่งอาจเป็นบุคคลภายในหรือภายนอกหน่วยงานก็ได้) 

2.2 คณะกรรมการต้องก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ไม่ให้สนับสนุนหรือ
ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งเป็นการเฉพาะ 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 และควรระบุระยะเวลา  
การรับประกันด้วย 

2.3 ห้ามก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ที่เป็นการกีดกันสินค้าไทยหรือผู้เสนอ
ราคารายหนึ่งรายใดในการเข้าเสนอราคา 

2.4 กรณีครุภัณฑ์ที่ก าหนด มีผู้ผลิตได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ตั้งแต่ 3 รายขึ้นไป  
ให้ระบุหมายเลข มอก. เป็นรายละเอียดคุณลักษะเฉพาะได้ 

 การก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ที่ก าหนดขึ้นเอง คณะกรรมการที่ได้รับ 
การแต่งตั้งสามารถน ารายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์หลากหลายยี่ห้อมาศึกษา เพ่ือก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการ โดยไม่สนับสนุนสินค้ายี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งเป็นการเฉพาะ 

ตัวอย่าง   การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดโต๊ะพับอเนกประสงค์ ที่ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาหรือโรงเรียนต้องการก าหนดขึ้นเอง มีข้ันตอนดังนี้ 

1) ก าหนดชื่อครุภัณฑ์ที่ต้องการ โดยชื่อที่ก าหนดขึ้นต้องไม่ตรงกับชื่อครุภัณฑ์ที่ส่วนราชการ
ได้ก าหนดไว้ 

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



12 

2) ก าหนดรายละเอียดประกอบคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
(1) หน้าโต๊ะเป็นโฟเมก้า หนาไม่น้อยกว่า 25 มม. ด้านล่างปิดด้วยแผ่นเมลามีนสีขาว
(2) โครงชุบโครเมี่ยม แข็งแรงทนทาน
(3) ขาโต๊ะพับเก็บได้ รองขาด้วยพลาสติกแข็ง 4 จุด กันลื่นและป้องกันรอยขีดข่วนบนพ้ืนผิว
(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 พร้อมคณะกรรมการทุกคนลง

นาม   ทุกหน้า (มุมล่างขวา) 
6. กรณีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นผู้ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ให้ เสนอ

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้อนุมัติ หากโรงเรียนเป็นผู้ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 
ให้เสนอผู้อ านวยการโรงเรียนเป็นผู้อนุมัต ิ

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

หมายเหตุ  แนวทางข้างต้นนี้อ้างองิจาก หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
              ที่  ศธ 04002/ว2766  เรื่อง แนวทางการด าเนินงานก าหนดราคามาตรฐานและ        

คุณลักษณะเฉพาะ (Specification : Spec) ลงวันที่  19 กันยายน 2559 และหนังสือ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04002/ว4362 เรื่อง เกณฑ์ คุณลักษณะ
เฉพาะครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2563 

(ให้ตรวจสอบเลขที่หนังสือ และเอาเลขที่หนังสือที่แจ้งปี 65 มาใส่แทนในหมายเหตุด้วย) 

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
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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. 2566 ได้
2. กรณีการขอจัดต้ังครุภัณฑ์ท่ีต้องเลือกรายการย่อย ให้ขอจัดต้ังได้ตามขนาดโรงเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ตามกรอบวงเงินในแต่ละรายการ
โดยให้เลือกรายการครุภัณฑ์ย่อยมาประกอบกันเป็นชุด ท่ีเป็นไปตามความต้องการจ 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 ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ ระดับก่อนประถมศึกษา แบบ  1 60,000      1     ก่าหนดเอง
3 ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ ระดับก่อนประถมศึกษา แบบ  2 80,000      1     ก่าหนดเอง
4 ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ ระดับก่อนประถมศึกษา แบบ  3 100,000    1     ก่าหนดเอง
5 ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ ระดับก่อนประถมศึกษา แบบ  4 120,000    1     ก่าหนดเอง
6 เครื องเล่นสนาม ระดับก่อนประถมศึกษา  แบบ 1 70,000      1     ก่าหนดเอง
7 เครื องเล่นสนาม ระดับก่อนประถมศึกษา  แบบ 2 80,000      1     ก่าหนดเอง
8 เครื องเล่นสนาม ระดับก่อนประถมศึกษา  แบบ 3 90,000      1     ก่าหนดเอง
9 เครื องเล่นสนาม ระดับก่อนประถมศึกษา  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 ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ ระดับประถมศึกษา แบบ  1 70,000      1     ก่าหนดเอง
3 ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ ระดับประถมศึกษา แบบ  2 90,000      1     ก่าหนดเอง
4 ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ ระดับประถมศึกษา แบบ  3 110,000    1     ก่าหนดเอง
5 ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ ระดับประถมศึกษา แบบ  4 130,000    1     ก่าหนดเอง
6 ครุภัณฑ์เทคโนโลยีดิจิตอล  แบบ 1 200,000    1     ก่าหนดเอง
7 ครุภัณฑ์เทคโนโลยีดิจิตอล  แบบ 2 250,000    1     ก่าหนดเอง
8 ครุภัณฑ์เทคโนโลยีดิจิตอล  แบบ 3 300,000    1     ก่าหนดเอง
9 ครุภัณฑ์เทคโนโลยีดิจิตอล  แบบ 4 400,000    1     ก่าหนดเอง
10 ครุภัณฑ์สะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษา แบบ 1 100,000    1     ก่าหนดเอง
11 ครุภัณฑ์สะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษา แบบ 2 120,000    1     ก่าหนดเอง
12 ครุภัณฑ์สะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษา แบบ 3 140,000    1     ก่าหนดเอง
13 ครุภัณฑ์สะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษา แบบ 4 160,000    1     ก่าหนดเอง
14 ครุภัณฑ์การเรียนการสอน Coding  ระดับประถมศึกษา แบบ 1 80,000      1     ก่าหนดเอง 
15 ครุภัณฑ์การเรียนการสอน Coding  ระดับประถมศึกษา แบบ 2 100,000    1     ก่าหนดเอง
16 ครุภัณฑ์การเรียนการสอน Coding  ระดับประถมศึกษา แบบ 3 120,000    1     ก่าหนดเอง
17 ครุภัณฑ์การเรียนการสอน Coding  ระดับประถมศึกษา แบบ 4 140,000    1     ก่าหนดเอง
18 ครุภัณฑ์งานอาชีพ ระดับประถมศึกษา แบบ 1 100,000    1     ก่าหนดเอง
19 ครุภัณฑ์งานอาชีพ ระดับประถมศึกษา แบบ 2 120,000    1     ก่าหนดเอง
20 ครุภัณฑ์งานอาชีพ ระดับประถมศึกษา แบบ 3 140,000    1     ก่าหนดเอง
21 ครุภัณฑ์งานอาชีพ ระดับประถมศึกษา แบบ 4 160,000    1     ก่าหนดเอง
22 ครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา แบบ 1 140,000    1     ก่าหนดเอง
23 ครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา แบบ 2 160,000    1     ก่าหนดเอง
24 ครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา แบบ 3 180,000    1     ก่าหนดเอง
25 ครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา แบบ 4 200,000    1     ก่าหนดเอง

1  ชุดต่อนักเรียน  1  คน

1  ชุดต่อนักเรียน  1  คน

บัญชีรายการครุภัณฑ์และเกณฑ์การขอจัดต้ังงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566

ล าดับท่ี รายการครุภัณฑ์
ราคา

ต่อหน่วย

เกณฑ์ควรมีตามขนาด ร.ร. ส าหรับโรงเรียน/สพท.
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1. ครุภัณฑ์การศึกษา ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
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ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมหลักการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นส าหรับโรงเรียนปกติ (ส าหรับโรงเรียนขยายโอกาส)

ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
กิจกรรมหลักการส่งเสริมศักยภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา (ส าหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา)

1 โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา 1,600          มอก. (จัดต้ังข้ันต ่า 10 ชุด)
2 ครุภัณฑ์เทคโนโลยีดิจิตอล  แบบ 1 200,000    1    ก่าหนดเอง
3 ครุภัณฑ์เทคโนโลยีดิจิตอล  แบบ 2 250,000    1    ก่าหนดเอง
4 ครุภัณฑ์เทคโนโลยีดิจิตอล  แบบ 3 300,000    1    ก่าหนดเอง
5 ครุภัณฑ์เทคโนโลยีดิจิตอล  แบบ 4 400,000    1    ก่าหนดเอง
6 ครุภัณฑ์สะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษา แบบ 1 120,000    1    ก่าหนดเอง
7 ครุภัณฑ์สะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษา แบบ 2 140,000    1    ก่าหนดเอง
8 ครุภัณฑ์สะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษา แบบ 3 160,000    1    ก่าหนดเอง
9 ครุภัณฑ์สะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษา แบบ 4 180,000    1    ก่าหนดเอง
10 ครุภัณฑ์การเรียนการสอน Coding ระดับมัธยมศึกษา แบบ 1 100,000    1    ก่าหนดเอง
11 ครุภัณฑ์การเรียนการสอน Coding ระดับมัธยมศึกษา แบบ 2 120,000    1    ก่าหนดเอง
12 ครุภัณฑ์การเรียนการสอน Coding ระดับมัธยมศึกษา แบบ 3 140,000    1    ก่าหนดเอง
13 ครุภัณฑ์การเรียนการสอน Coding ระดับมัธยมศึกษา แบบ 4 160,000    1    ก่าหนดเอง
14 ครุภัณฑ์งานอาชีพ ระดับมัธยมศึกษา แบบ 1 120,000    1    ก่าหนดเอง
15 ครุภัณฑ์งานอาชีพ ระดับมัธยมศึกษา แบบ 2 140,000    1    ก่าหนดเอง
16 ครุภัณฑ์งานอาชีพ ระดับมัธยมศึกษา แบบ 3 160,000    1    ก่าหนดเอง
17 ครุภัณฑ์งานอาชีพ ระดับมัธยมศึกษา แบบ 4 180,000    1    ก่าหนดเอง
18 ครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษา แบบ 1 160,000    1    ก่าหนดเอง
19 ครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษา แบบ 2 180,000    1    ก่าหนดเอง
20 ครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษา แบบ 3 200,000    1    ก่าหนดเอง
21 ครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษา แบบ 4 220,000    1    ก่าหนดเอง

ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมหลักการจัดการศึกษาประถมศึกษาส าหรับโรงเรียนปกติ (ส าหรับโรงเรียนประถม และโรงเรียนขยายโอกาส)

ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
กิจกรรมหลักการส่งเสริมศักยภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา (ส าหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา)

1 โต๊ะครู 4,000    ก าหนดเอง
2 เก้าอ้ีครู 1,300    ก่าหนดเอง
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 โต๊ะวางเครื องคอมพิวเตอร์ 2,600  ก่าหนดเอง
9 โต๊ะหมู่บูชา 8,400     มาตรฐาน สงป.
10 ตู้นิรภัย (มอก 437-2529) 18,000     ก่าหนดเอง
11 ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 5,900            มาตรฐาน สงป.
12 ตู้เหล็ก แบบ 4 ล้ินชัก 6,900            มาตรฐาน สงป.
13 ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม 4,300            ก่าหนดเอง
14 ตู้เหล็กแบบเต้ีย บานเลื อนกระจก พร้อมฐานรอง 4,100     ก่าหนดเอง
15 ตู้เหล็กแบบเต้ีย บานเลื อนทึบ พร้อมฐานรอง 3,700     ก่าหนดเอง
16 ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง 8,000            มาตรฐาน สงป.
17 ช้ันวางอเนกประสงค์ 4 ช้ัน 2,500     ก่าหนดเอง
18 เครื องขัดพ้ืน 22,700      1 1 1 1     มาตรฐาน สงป.
19 เครื องเจาะกระดาษและเข้าเล่มแบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก 19,900      1 1 1 1     มาตรฐาน สงป.
20 เครื องเจาะกระดาษและเข้าเล่มแบบเจาะกระดาษและเข้าเล่มมือโยก 11,400      1 1 1 1     มาตรฐาน สงป.
21 เครื องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร 11,000      1 1 1 1     มาตรฐาน สงป.
22 เครื องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร 15,200      1 1 1 1     มาตรฐาน สงป.
23 เครื องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ด่า) ความเร็วไม่น้อยกว่า 20 แผ่น/นาที 87,500      1 1 1 1     ล่าดับที  23-30
24 เครื องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ด่า) ความเร็วไม่น้อยกว่า 30 แผ่น/นาที 105,000    1 1 1 1     จากมาตรฐาน สงป.     
25 เครื องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ด่า) ความเร็วไม่น้อยกว่า 40 แผ่น/นาที 180,000    1 1 1 1     ให้เลือกได้เพียง 1 รายการ
26 เครื องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ด่า) ความเร็วไม่น้อยกว่า 50 แผ่น/นาที 200,000    1 1 1 1    

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

ตามความต้องการ/จ่าเป็น

ตามความต้องการ/จ่าเป็น

1  ชุดต่อนักเรียน  1  คน

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

ตามความต้องการ/จ่าเป็น

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
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28 เครื องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ด่าและสี) ความเร็วไม่น้อยกว่า 30 แผ่น/นาที 250,000    1 1 1 1    

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

30 เครื องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ด่าและสี) ความเร็วไม่น้อยกว่า 50 แผ่น/นาที 400,000    1 1 1 1    

31 เครื องท่าลายเอกสาร แบบตัดตรง แบบท่าลายคร้ังละไม่น้อยกว่า 10 แผ่น 19,300     มาตรฐาน สงป.
32 เครื องท่าลายเอกสาร แบบตัดตรง แบบท่าลายคร้ังละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น 29,900     มาตรฐาน สงป.
33 เครื องท่าลายเอกสาร แบบตัดตรง แบบท่าลายคร้ังละไม่น้อยกว่า 30 แผ่น 66,600     มาตรฐาน สงป.
34 เครื องท่าลายเอกสาร แบบตัดละเอียด แบบท่าลายคร้ังละไม่น้อยกว่า 10 แผ่น 21,400     มาตรฐาน สงป.
35 เครื องท่าลายเอกสาร แบบตัดละเอียด แบบท่าลายคร้ังละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น 42,700     มาตรฐาน สงป.
36 เครื องท่าลายเอกสาร แบบตัดละเอียด แบบท่าลายคร้ังละไม่น้อยกว่า 30 แผ่น 69,900     มาตรฐาน สงป.
37 เครื องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู 17,000          มาตรฐาน สงป.
38 เครื องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 15,000 บีทียู 21,200          มาตรฐาน สงป.
39 เครื องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู 22,600          มาตรฐาน สงป.
40 เครื องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู 25,300          มาตรฐาน สงป.
41 เครื องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 13,000 บีทียู 21,000          มาตรฐาน สงป.
42 เครื องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 15,000 บีทียู 25,900          มาตรฐาน สงป.
43 เครื องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู 27,800          มาตรฐาน สงป.
44 เครื องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 20,000 บีทียู 30,600          มาตรฐาน สงป.
45 เครื องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู 32,400          มาตรฐาน สงป.
46 เครื องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู 36,000          มาตรฐาน สงป.
47 เครื องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู 39,700       มาตรฐาน สงป.
48 เครื องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 32,000 บีทียู 42,300       มาตรฐาน สงป.
49 เครื องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 46,100       มาตรฐาน สงป.
50 เครื องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 40,000 บีทียู 51,000       มาตรฐาน สงป.
51 เครื องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 44,000 บีทียู 53,300       มาตรฐาน สงป.
52 เครื องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 48,000 บีทียู 55,900       มาตรฐาน สงป.
53 เครื องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 50,000 บีทียู 57,000       มาตรฐาน สงป.
54 เครื องพิมพ์ส่าเนาระบบดิจิตอล ความละเอียด 300x400 จุดต่อตารางน้ิว 111,000    1 1 1 1     ล่าดับที  54-55 

จากมาตรฐาน สงป.
55 เครื องพิมพ์ส่าเนาระบบดิจิตอล ความละเอียด 300x600 จุดต่อตารางน้ิว 180,000    1 1 1 1     ให้เลือกได้เพียง 1 รายการ
56 ถังน่้า แบบพลาสติก ขนาด 2,000 ลิตร 6,900            มาตรฐาน สงป.
57 ถังน่้า แบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 1,000 ลิตร 5,200            มาตรฐาน สงป.
58 ถังน่้า แบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 1,500 ลิตร 6,900            มาตรฐาน สงป.
59 ถังน่้า แบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,000 ลิตร 9,100            มาตรฐาน สงป.
60 ถังน่้า แบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,500 ลิตร 10,100          มาตรฐาน สงป.
61 ถังน่้า แบบสเตนเลส ขนาดความจุ 1,000 ลิตร 9,400            มาตรฐาน สงป.
62 ถังน่้า แบบสเตนเลส ขนาดความจุ 1,500 ลิตร 12,600          มาตรฐาน สงป.
63 ถังน่้า แบบสเตนเลส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร 14,300          มาตรฐาน สงป.
64 ถังน่้า แบบสเตนเลส ขนาดความจุ 2,500 ลิตร 18,600          มาตรฐาน สงป.
65 พัดลม แบบต้ังโต๊ะ ขนาดไม่น้อยกว่า 12 น้ิว (300 มิลลิเมตร) 400     ก่าหนดเอง
66 พัดลม แบบต้ังโต๊ะ ขนาดไม่น้อยกว่า 16 น้ิว (400 มิลลิเมตร) 600     ก่าหนดเอง
67 พัดลม แบบต้ังพ้ืน ขนาดไม่น้อยกว่า 16 น้ิว (400 มิลลิเมตร) 1,200     ก่าหนดเอง
68 พัดลม แบบโคจรติดเพดาน ขนาดไม่น้อยกว่า 16 น้ิว (400 มิลลิเมตร) 1,200     ก่าหนดเอง
69 พัดลม แบบโคจรติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 16 น้ิว (400 มิลลิเมตร) 1,000     ก่าหนดเอง
70 พัดลม แบบระบายอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 8 น้ิว (200 มิลลิเมตร) 800     ก่าหนดเอง
71 พัดลม แบบระบายอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 10 น้ิว (250 มิลลิเมตร) 900     ก่าหนดเอง
72 พัดลม แบบระบายอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 12 น้ิว (300 มิลลิเมตร) 1,000     ก่าหนดเอง

ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมหลักการจัดการศึกษาประถมศึกษาส าหรับโรงเรียนปกติ (ส าหรับโรงเรียนประถม และโรงเรียนขยายโอกาส)

ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
กิจกรรมหลักการส่งเสริมศักยภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา (ส าหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา)

1 เครื องฉายภาพ 3 มิติ 20,000          มาตรฐาน สงป.
2 เครื องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens 27,000          มาตรฐาน สงป.
3 เครื องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens 28,000          มาตรฐาน สงป.
4 เครื องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens 33,600          มาตรฐาน สงป.
5 เครื องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,500 ANSI Lumens 53,000          มาตรฐาน สงป.
6 เครื องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens 55,800          มาตรฐาน สงป.

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

ตามความต้องการ/จ่าเป็น

ตามความต้องการ/จ่าเป็น
ตามความต้องการ/จ่าเป็น
ตามความต้องการ/จ่าเป็น

ตามความต้องการ/จ่าเป็น
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ตามความต้องการ/จ่าเป็น

ตามความต้องการ/จ่าเป็น

3. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ตามความต้องการ/จ่าเป็น

ตามความต้องการ/จ่าเป็น

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
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7 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 100 น้ิว 13,000          มาตรฐาน สงป.
8 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 120 น้ิว 15,300          มาตรฐาน สงป.
9 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 150 น้ิว 24,300          มาตรฐาน สงป.
10 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 180 น้ิว 35,200          มาตรฐาน สงป.
11 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 200 น้ิว 45,500          มาตรฐาน สงป.
12 โทรทัศน์สี แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด 40 น้ิว 8,900            มาตรฐาน สงป.
13 โทรทัศน์สี แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล ขนาด 43 น้ิว 13,700          มาตรฐาน สงป.
14 โทรทัศน์สี แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล ขนาด 50 น้ิว 15,400          มาตรฐาน สงป.
15 โทรทัศน์สี แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล ขนาด 55 น้ิว 19,900          มาตรฐาน สงป.
16 โทรทัศน์สี แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล ขนาด 65 น้ิว 27,700          มาตรฐาน สงป.
17 เครื องขยายเสียง (Power Amp) ขนาด 150 วัตต์ พร้อมล่าโพง และไมโครโฟน 20,000     ก่าหนดเอง
18 ตู้ล่าโพงเคลื อนที 8,000     ก่าหนดเอง

ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมหลักการจัดการศึกษาประถมศึกษาส าหรับโรงเรียนปกติ (ส าหรับโรงเรียนประถม และโรงเรียนขยายโอกาส)

ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
กิจกรรมหลักการส่งเสริมศักยภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา (ส าหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา)

1 เครื องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 9,500            มาตรฐาน สงป.
2 เครื องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน 10,900          มาตรฐาน สงป.
3 เครื องตัดหญ้า แบบเข็น 13,900          มาตรฐาน สงป.
4 เครื องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน 12,000          มาตรฐาน สงป.
5 เครื องตัดหญ้า แบบนั งขับ 170,000        มาตรฐาน สงป.
6 เครื องท่าน่้าเย็น แบบท่อต่อ ขนาด 1 ก๊อก 13,400          มาตรฐาน สงป.
7 เครื องท่าน่้าเย็น แบบท่อต่อ ขนาด 2 ก๊อก 14,600          มาตรฐาน สงป.
8 เครื องซักผ้า แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม 18,000          มาตรฐาน สงป.
9 ตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต 6,400            มาตรฐาน สงป.
10 ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต 8,500            มาตรฐาน สงป.
11 ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต 14,500          มาตรฐาน สงป.
12 ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต 18,500          มาตรฐาน สงป.
13 ตู้เย็น ขนาด 16 คิวบิกฟุต 24,500          มาตรฐาน สงป.

5. ครุภัณฑ์การเกษตร
ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ

กิจกรรมหลักการจัดการศึกษาประถมศึกษาส าหรับโรงเรียนปกติ (ส าหรับโรงเรียนประถม และโรงเรียนขยายโอกาส)
ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

กิจกรรมหลักการส่งเสริมศักยภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา (ส าหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา)
1 เครื องสูบน่้า แบบหอยโข่ง เครื องยนต์เบนซิน สูบน่้าได้ 450 ลิตรต่อนาที 7,000     มาตรฐาน สงป.
2 เครื องสูบน่้า แบบหอยโข่ง เครื องยนต์เบนซิน สูบน่้าได้ 1,000 ลิตรต่อนาที ขนาด 5 แรงม้า 8,600     มาตรฐาน สงป.
3 เครื องสูบน่้า แบบหอยโข่ง เครื องยนต์เบนซิน สูบน่้าได้ 1,000 ลิตรต่อนาที ขนาด 7 แรงม้า 17,800     มาตรฐาน สงป.
4 เครื องสูบน่้า แบบหอยโข่ง เครื องยนต์ดีเซล สูบน่้าได้ 1,750 ลิตรต่อนาที 63,400     มาตรฐาน สงป.
5 เครื องสูบน่้า แบบหอยโข่ง เครื องยนต์ดีเซล สูบน่้าได้ 3,800 ลิตรต่อนาที 119,000     มาตรฐาน สงป.
6 เครื องสูบน่้า แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน่้าได้ 450 ลิตรต่อนาที 9,300     มาตรฐาน สงป.
7 เครื องสูบน่้า แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน่้าได้ 1,130 ลิตรต่อนาที 17,800     มาตรฐาน สงป.
8 เครื องสูบน่้า แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน่้าได้ 1,500 ลิตรต่อนาที 30,900     มาตรฐาน สงป.
9 เครื องสูบน่้า แบบท่อพญานาค 96,800     มาตรฐาน สงป.
10 เครื องสูบน่้าไฟฟ้าแบบจมใต้น่้า (Submersible Pump) มอเตอร์ขนาด 0.5 แรงม้า 220 V.AC 28,500     มาตรฐาน สงป.
11 เครื องสูบน่้าไฟฟ้าแบบจมใต้น่้า (Submersible Pump) มอเตอร์ขนาด 1.0 แรงม้า 220 V.AC 37,200     มาตรฐาน สงป.
12 เครื องสูบน่้าไฟฟ้าแบบจมใต้น่้า (Submersible Pump) มอเตอร์ขนาด 1.5 แรงม้า 220 V.AC 40,700     มาตรฐาน สงป.
13 เครื องสูบน่้าไฟฟ้าแบบจมใต้น่้า (Submersible Pump) มอเตอร์ขนาด 2.0 แรงม้า 220 V.AC 48,600     มาตรฐาน สงป.
14 เครื องสูบน่้าไฟฟ้าแบบจมใต้น่้า (Submersible Pump) มอเตอร์ขนาด 3.0 แรงม้า 220 V.AC 65,500     มาตรฐาน สงป.

6. ครุภัณฑ์โรงงาน
ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ

กิจกรรมหลักการจัดการศึกษาประถมศึกษาส าหรับโรงเรียนปกติ (ส าหรับโรงเรียนขยายโอกาส)
ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

กิจกรรมหลักการส่งเสริมศักยภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา (ส าหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา)
1 กบไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด 5 น้ิว 14,800      1 1 1 1   มาตรฐาน สงป.
2 เครื องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 5 น้ิว 5,500        1 1 1 1   มาตรฐาน สงป.
3 เครื องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 6 น้ิว 5,800        1 1 1 1   มาตรฐาน สงป.

ตามความต้องการ/จ่าเป็น
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ตามความต้องการ/จ่าเป็น
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ตามความต้องการ/จ่าเป็น
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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

4. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

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

ตามความต้องการ/จ่าเป็น

ตามความต้องการ/จ่าเป็น

ตามความต้องการ/จ่าเป็น
ตามความต้องการ/จ่าเป็น

ตามความต้องการ/จ่าเป็น
ตามความต้องการ/จ่าเป็น
ตามความต้องการ/จ่าเป็น

ตามความต้องการ/จ่าเป็น

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
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4 เครื องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 7 น้ิว 6,300        1 1 1 1   มาตรฐาน สงป.
5 เครื องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 9 น้ิว 6,500        1 1 1 1   มาตรฐาน สงป.
6 เครื องขัดกระดาษทราย แบบมือถือ แบบสั น ขนาด 112x225 มิลลิเมตร 8,300        1 1 1 1   มาตรฐาน สงป.
7 เครื องขัดกระดาษทราย แบบสายพาน ขนาด 75 มิลลิเมตร 7,600        1 1 1 1   มาตรฐาน สงป.
8 เครื องขัดกระดาษทราย แบบสายพาน ขนาด 100 มิลลิเมตร 9,100        1 1 1 1   มาตรฐาน สงป.
9 เลี อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด 8 น้ิว 6,400        1 1 1 1   มาตรฐาน สงป.
10 เลี อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด 9 น้ิว 6,900        1 1 1 1   มาตรฐาน สงป.
11 เครื องลอกบัว แบบมือถือ ขนาด 12 มิลลิเมตร 10,100      1 1 1 1   มาตรฐาน สงป.
12 เครื องตัดเหล็ก แบบมือถือ ขนาด 1.60 มิลลิเมตร 15,000      1 1 1 1   มาตรฐาน สงป.
13 เครื องตัดเหล็ก แบบมือถือ ขนาด 2.50 มิลลิเมตร 17,200      1 1 1 1   มาตรฐาน สงป.
14 แม่แรงตะเฆ่ ขนาด 2 ตัน 11,000      1 1 1 1   มาตรฐาน สงป.
15 แม่แรงตะเฆ่ ขนาด 3 ตัน 15,000      1 1 1 1   มาตรฐาน สงป.
16 แม่แรงตะเฆ่ ขนาด 5 ตัน 24,400      1 1 1 1   มาตรฐาน สงป.
17 แม่แรงยกกระปุกเกียร์ ขนาด 800 กิโลกรัม 21,400      1 1 1 1   มาตรฐาน สงป.
18 แม่แรงยกกระปุกเกียร์ ขนาด 1,000 กิโลกรัม 24,500      1 1 1 1   มาตรฐาน สงป.
19 แม่แรงยกกระปุกเกียร์ ขนาด 1,200 กิโลกรัม 29,400      1 1 1 1   มาตรฐาน สงป.
20 แม่แรงยกกระปุกเกียร์ ขนาด 1,500 กิโลกรัม 40,000      1 1 1 1   มาตรฐาน สงป.

ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมหลักการจัดการศึกษาประถมศึกษาส าหรับโรงเรียนปกติ (ส าหรับโรงเรียนประถม และโรงเรียนขยายโอกาส)

ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
กิจกรรมหลักการส่งเสริมศักยภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา (ส าหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา)

1 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต ่ากว่า 2,400 ซีซี หรือก่าลังเครื องยนต์
สูงสุดไม่ต ่ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื อน 2 ล้อ แบบธรรมดา

575,000    1 1 1 1    มาตรฐาน สงป.

2 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต ่ากว่า 2,400 ซีซี หรือก่าลังเครื องยนต์
สูงสุดไม่ต ่ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างข้างหลังคนขับ (Cab)

715,000    1 1 1 1    มาตรฐาน สงป.

3 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต ่ากว่า 2,400 ซีซี หรือก่าลังเครื องยนต์
สูงสุดไม่ต ่ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื อน 2 ล้อ แบบดับเบ้ิลแคบ

854,000    1 1 1 1    มาตรฐาน สงป.

4 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต ่ากว่า 2,400 ซีซี หรือก่าลังเครื องยนต์
สูงสุดไม่ต ่ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างข้างหลังคนขับ (Cab)

829,000    1 1 1 1    มาตรฐาน สงป.

5 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต ่ากว่า 2,400 ซีซี หรือก่าลังเครื องยนต์
สูงสุดไม่ต ่ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื อน 4 ล้อ แบบดับเบ้ิลแค็บ

1,092,000  1 1 1 1    มาตรฐาน สงป.

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

1,075,000  1 1 1 1    มาตรฐาน สงป.

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

1,375,000  1 1 1 1    มาตรฐาน สงป.

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

เครื องยนต์สูงสุด ไม่ต ่ากว่า 90 กิโลวัตต์
1,358,000   มาตรฐาน สงป.

ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมหลักการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นส าหรับโรงเรียนปกติ (ส าหรับ สพป.)

ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายส าหรับโรงเรียนปกติ (ส าหรับ สพม.)
  สพฐ.ได้ด่าเนินการส่ารวจความต้องการจ่าเป็นไปที ส่านักงานเขตพ้ืนที การศึกษาโดย    ไม่

รวมกรอบวงเงินงบประมาณคร้ังน้ี
400,000 

(จัดต้ังได้เฉพาะโรงเรียนพ้ืนท่ีสูงในถ่ินทุรกันดารและโรงเรียนพ้ืนท่ีเกาะ ยกเว้นล าดับ 10 ส าหรับ สพท.)

8. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

7. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
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แบบค ำขอจดัตั้งงบประมำณ  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

ค่ำครุภัณฑ ์

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



แบบฟอร์มค ำขอจัดตั้งงบประมำณรำยกำรครุภัณฑ์  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2566 

แบบ 1 : ส ำหรับ สพป./สพม. 
ค ำขอจัดตั้งงบประมำณรำยกำรครุภัณฑ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566  
 (ส ำหรับครุภัณฑ์ สพป./สพม.) 

แบบ 2  :  ส ำหรับ สพป./สพม. 
          ค ำขอจัดตั้งงบประมำณรำยกำรครุภัณฑ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566  

  (รำยกำรครุภัณฑ์ รถโดยสำรขนำด 12 ที่นัง่) 
แบบ 3  :  ส ำหรับ สพป./สพม. 
          ค ำขอจัดตั้งงบประมำณรำยกำรครุภัณฑ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566  
            (ส ำหรับครุภัณฑ์โรงเรียน) 
แบบ 3-1  :  ส ำหรับโรงเรียน 
          ค ำขอจัดตั้งงบประมำณรำยกำรครุภัณฑ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
            (ส ำหรับครุภัณฑ์โรงเรียน) 
แบบ 3-2  :  ส ำหรับโรงเรียน 
          ค ำขอจัดตั้งงบประมำณรำยกำรครุภัณฑ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
           (ส ำหรับครุภัณฑ์กำรศกึษำ ที่ต้องแจงรำยกำรย่อยที่เลือก) 
แบบ 3-3 ส ำหรับโรงเรียน 
          ค ำขอจัดตั้งงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
            (เฉพำะครุภัณฑ์กำรศกึษำ ที่ต้องแจงรำยกำรย่อยที่เลือก) 
แบบ 4 :  ส ำหรับ สพป./สพม. 
          ค ำขอจัดตั้งงบประมำณรำยกำรครุภัณฑ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
            รำยกำรครุภณัฑ์ยำนพำหนะและขนสง่ ของโรงเรียนในพื้นที่สงูและถิน่ทุรกันดำร และโรงเรียน 
            พื้นที่เกำะ 
แบบ 4-1 :  ส ำหรับโรงเรียนในพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดำร และโรงเรียนพื้นที่เกำะ 
          ค ำขอจัดตั้งงบประมำณรำยกำรครุภัณฑ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
            รำยกำรครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนสง่ 
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ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



 ค ำชี้แจงกำรกรอกข้อมูลค ำขอจัดตั้งงบประมำณรำยกำรครุภัณฑ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566  
(ส ำหรับครุภัณฑ์ สพป./สพม.) 
แบบ 1 (ส ำหรับ สพป./สพม.)

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

1. ช่องที่ (1) “สพป./สพม.” ให้ระบุ ชื่อ สพป./สพม./เขต ที่เสนอขอจัดตั้งงบประมำณ
2. ช่องที่ (2) “ล ำดับที่” ให้เรียงล ำดับครุภัณฑ์ที่ขอจัดตั้งของ สพป./สพม.
3. ช่องที่ (3)  “รำยกำร” ให้ระบุรำยกำรครุภัณฑ์ท่ีขอจัดตั้งตำมล ำดับ เช่น ตู้เหล็ก แบบ 2 บำน ชั้นวำง

อเนกประสงค์ 4 ชั้น ฯลฯ 
    “ประเภท” ให้ระบุประเภทครุภัณฑ์ เช่น ครุภัณฑ์ส ำนักงำน ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ ฯลฯ 

 ของครุภัณฑ์แต่ละรำยกำร 
4. ช่องที่ (4)  “ผลกำรวิเครำะห์ควำมขำดแคลน”

 “ควรมี” ให้ระบุจ ำนวนครุภัณฑ์ที่ควรมีตำมเกณฑ์ครุภัณฑ์ของแต่ละรำยกำรของ สพป./สพม. 
 “มีแล้ว” ให้ระบุจ ำนวนครุภัณฑ์ที่มีแล้วในปัจจุบันของแต่ละรำยกำรของ สพป./สพม. 
 “ขำด” ให้ระบุจ ำนวนครุภัณฑ์ที่ขำดแคลนของแต่ละรำยกำรของ สพป./สพม. 
 คือ “ควรมี” ลบด้วย  “มีแล้ว” 

5. ช่องที่ (5)  “จ ำนวนหน่วย” ให้ระบุ จ ำนวนของครุภัณฑ์ในแต่ละรำยกำรที่จะเสนอขอจัดตั้งงบประมำณ
  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2566  ในภำพรวมของ สพป./สพม. 

6. ช่องที่ (6) “งบประมำณต่อหน่วย” ให้ระบุรำคำต่อหน่วยของครุภัณฑ์แต่ละรำยกำร
  (รำคำครุภัณฑ์ตำมบัญชีรำยกำรครุภัณฑ์และเกณฑ์กำรจัดตั้งตำมคู่มือ) 

7. ช่องที่ (7) “งบประมำณรวมทั้งสิ้น” ให้ระบุวงเงินงบประมำณรวมทั้งหมดของครุภัณฑ์
  แต่ละรำยกำร  (ช่องท่ี (5) คูณ ช่องที่ (6)) 

8. ช่องที่ (8) “ที่มำของรำยกำร” ให้ระบุหน่วยงำนที่ก ำหนดคุณลักษณะเฉพำะครุภัณฑ์และรำคำของ
รำยกำร  ที่ขอจัดตั้งงบประมำณ ได้แก่ ส ำนักงบประมำณ  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ 
และสังคม ส่วนรำชกำรอ่ืน หรือก ำหนดเอง  
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แบบ 1 ( ส ำหรับ สพป./สพม.)

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

จ ำนวน งบประมำณ งบประมำณ ท่ีมำของรำยกำร
หน่วย ต่อหน่วย รวมท้ังส้ิน

ให้ระบุแหล่งท่ีมาของรายการ (3)
คุณลักษณะ/ราคา ท่ีใช้อ้างอิง
เช่น ส านักงบประมาณ
กระทรวงดิจิทัลฯ
ส่วนราชการอ่ืน 
หรือ ก าหนดเอง เป็นต้น

รวมท้ังส้ิน

ช่ือเจ้ำหน้ำท่ี ............................................. ตรวจสอบควำมถูกต้อง รับรองควำมถูกต้อง
โทร ............................................................
โทรศัพท์ (มือถือ) .........................................    (.....................................................)    (.....................................................)

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ.....................
โทรศัพท์ (มือถือ)......................................

หมำยเหตุ

1. ให้บันทึกข้อมูลใน File Microsoft Excel เท่าน้ัน และห้ามเปล่ียนแปลง/เพ่ิมเติมแบบฟอร์มน้ีอย่างเด็ดขาด

2. สพป./สพม.   - สพป. ให้พิมพ์ ข้ึนต้น ด้วย จังหวัด และตาม ด้วยค าว่า เขต  เช่น กาญจนบุรี เขต 1   ไม่ให้ใช้ตัวย่อ

- สพม.  ให้พิมพ์ สพม.ตามด้วยเขต  เช่น สพม.อุดรธานี

3. หากงบประมาณถูกปรับลดจะปรับลดจากล าดับท้ายข้ึนไป ยกเว้นรายการท่ีไม่ได้รับจัดสรรจากส านักงบประมาณ

ควรมี มีแล้ว ขำด
ล ำดับ

ท่ี

ผลกำรวิเครำะห์ควำมขำดแคลน
(3)  (4)

สพป./สพม. รำยกำร ประเภท
รำยกำรท่ีขอจัดต้ังงบประมำณ

ค ำขอจัดต้ังงบประมำณรำยกำรครุภัณฑ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 (ส ำหรับครุภัณฑ์ สพป./สพม.)  
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ตัวอย่าง แบบ 1 ( ส าหรับ สพป./สพม.)

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

จ านวน งบประมาณ งบประมาณ
หน่วย ต่อหน่วย รวมท้ังส้ิน

สพม.อุดรธานี 1 โต๊ะท างานระดับปฏิบัติการ-ช านาญการ ครุภัณฑ์ส านักงาน 25 18 7 7 4,100 28,700 ก าหนดเอง
2 เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล(ขาว-ด าและสี)ครุภัณฑ์ส านักงาน 1 - 1 1 450,000 450,000 ส านักงบประมาณ

ความเร็วไม่น้อยกว่า 50 แผ่น/นาที
3 เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ ครุภัณฑ์โฆษณาและ 1  - 1 1 20,000 20,000 ส านักงบประมาณ

เผยแพร่

498,700

ช่ือเจ้าหน้าท่ี นางมานิตา  สายพัทลุง ตรวจสอบความถูกต้อง รับรองความถูกต้อง
โทร 042-123173
โทรศัพท์ (มือถือ) 08-4799-7284 (นางพรพิมล  ชินภักดี)  (.....................................................)

ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี
หมายเหตุ โทรศัพท์ (มือถือ) 08-1545-2312
1. ให้บันทึกข้อมูลใน File Microsoft Excel เท่าน้ัน และห้ามเปล่ียนแปลง/เพ่ิมเติมแบบฟอร์มน้ีอย่างเด็ดขาด

2. สพป./สพม.   - สพป. ให้พิมพ์ ข้ึนต้น ด้วย จังหวัด และตาม ด้วยค าว่า เขต  เช่น กาญจนบุรี เขต 1  ไม่ให้ใช้ตัวย่อ

- สพม.  ให้พิมพ์ สพม.ตามด้วยเขต  เช่น สพม.อุดรธานี

3. ให้เรียงล าดับความส าคัญและตามความจ าเป็นจากครุภัณฑ์ท้ังหมดท่ี สพป/สพม. ขอจัดต้ัง

4. หากงบประมาณถูกปรับลดจะปรับลดจากล าดับท้ายข้ึนไป ยกเว้นรายการท่ีไม่ได้รับจัดสรรจากส านักงบประมาณ

รายการ
รายการท่ีขอจัดต้ังงบประมาณ

ล าดับ
ท่ี

ท่ีมาของ
รายการ

รวมท้ังส้ิน

ผลการวิเคราะห์ความขาดแคลน

ค าขอจัดต้ังงบประมาณรายการครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ( ส าหรับครุภัณฑ์ สพป./สพม.)  

(3)  (4)

ประเภท
ควรมี มีแล้ว ขาด

สพป./สพม.
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ค ำชี้แจงกำรกรอกข้อมูลค ำขอจัดตั้งงบประมำณรำยกำรครุภัณฑ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
(รำยกำรครุภัณฑ์ รถโดยสำรขนำด 12 ที่นั่ง) 

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

1. ช่องที่ (1) “สพป./สพม.” ให้ระบุชื่อ สพป. หรือ สพม. ที่เสนอขอจัดตั้งงบประมำณ
2. ช่องที่ (2) “รำยกำร” ให้ระบุรำยกำรรถโดยสำรขนำด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมำตรกระบอกสูบ

 ไม่ต่ ำกว่ำ  2,400 ซีซี 
3. ช่องที่ (3) “จ ำนวนหน่วย” ให้ระบุจ ำนวน “1”
4. ช่องที่ (4) “ข้อมูลควำมต้องกำร/ขำดแคลน” รถโดยสำรขนำด 12 ที่นั่ง

จ ำนวนที่มีอยู่ให้ระบุ 
- ใช้ได้ จ ำนวนกี่คัน 
- ช ำรุด ไม่สำมำรถใช้กำรได้ จ ำนวนกี่คัน 

   ทดแทนคันที่ช ำรุด หมำยถึง กำรขอทดแทนรถที่มีอำยุเกินกว่ำ 12 ปีที่จ ำหน่ำยแล้วหรือ    
ที่ยังใช้งำนอยู่ 

- ปีที่จดทะเบียน ให้ระบุปีที่จดทะเบียนตำมคู่มือ 
- เลขทะเบียน หมำยถึงเลขทะเบียนรถคันที่ขอทดแทน 

5. ช่องที่ (5) “ที่มำของรำยกำร” ให้ระบุหน่วยงำนที่ก ำหนดคุณลักษณะเฉพำะครุภัณฑ์และรำคำของรำยกำรที่
ขอจัดตั้งงบประมำณ ว่ำ ส ำนักงบประมำณ 

 หมำยเหตุ  - เอกสำรที่แนบ 
1. ส ำเนำคู่มือจดทะเบียน คันที่จะขอทดแทน (กรณี สพท.เดิม ขอทดแทน)
2. ส ำเนำหนังสือที่ขอจ ำหน่ำย หนังสือที่ได้รับอนุมัติให้จ ำหน่ำยรถคันท่ีจะขอทดแทน (ถ้ำมี)
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(1) (2) (3)

ใช้ได้ ช ำรุด ปีท่ีจดทะเบียน เลขทะเบียน
ส ำนักงบประมำณ

ช่ือเจ้ำหน้ำท่ี ............................................. ตรวจสอบควำมถูกต้อง รับรองควำมถูกต้อง
โทร ............................................................
โทรศัพท์ (มือถือ) .........................................  (.....................................................)  (.....................................................)

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ.....................
โทรศัพท์ (มือถือ)..............................................

หมำยเหตุ

1. ให้บันทึกข้อมูลใน File Microsoft Excel เท่าน้ันและห้ามเปล่ียนแปลง/เพ่ิมเติมแบบฟอร์มน้ีอย่างเด็ดขาด
2. สพป./สพม.   - สพป. ให้พิมพ์ ข้ึนต้น ด้วย จังหวัด และตาม ด้วยค าว่า เขต  เช่น กาญจนบุรี เขต 1   ไม่ให้ใช้ตัวย่อ

- สพม.  ให้พิมพ์ สพม.ตามด้วยเขต  เช่น สพม.อุดรธานี

แบบ 2 ( ส ำหรับ สพป./สพม.)

(5) 
ท่ีมำของรำยกำรรำยกำร จ ำนวนหน่วย

ทดแทนคันท่ีช ำรุด

 รำยกำรรถโดยสำรขนำด 12 ท่ีน่ัง (ดีเซล) ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ 2,400 ซีซี
 ค ำขอจัดต้ังงบประมำณรำยกำรครุภัณฑ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 (ส ำหรับครุภัณฑ์ สพป./สพม.)  

จ ำนวนท่ีมีอยู่
สพป./สพม.

(4) ข้อมูลควำมต้องกำร/ขำดแคลน เฉพำะรถโดยสำรขนำด 12 ท่ีน่ัง

24

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



ค ำชี้แจงกำรกรอกข้อมูลค ำขอจัดตั้งงบประมำณรำยกำรครุภัณฑ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
(ส ำหรับครุภัณฑ์โรงเรียน) 

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

1. “กลุ่มโรงเรียน” ให้เลือกกลุ่มโรงเรียนตำมประเภทโรงเรียนตำมกลุ่มงบประมำณท่ีขอจัดตั้ง
2. ช่องที่ (2) “รหัสโรงเรียน” ให้ระบรุหัสโรงเรียนตำมรหัส OBEC จ ำนวน 6 หลัก
3. ช่องที่ (3) “โรงเรียน”  ให้ระบุ ชื่อโรงเรียนที่เสนอขอจัดตั้งงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ

       พ.ศ. 2566 
“ต ำบล”  ให้ระบุ ชื่อต ำบล ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียน  
“อ ำเภอ” ให้ระบุ ชื่ออ ำเภอ ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียน 

4. ช่องที่ (4) “สพป./สพม.”ให้ระบุ ชื่อ สพป./สพม.ที่เสนอขอจัดตั้งงบประมำณ
5. ช่องที่ (5) “ล ำดับที”่ ให้ระบุล ำดับที่ของรำยกำรครุภัณฑ์ โดยเรียงล ำดับตำมควำมส ำคัญและ

 ควำมจ ำเป็นจำกล ำดับครุภัณฑ์ทั้งหมดที่ขอจัดตั้งตำมผลผลิต 
6. ช่องที่ (6) “รำยกำร” ให้ระบุรำยกำรครุภัณฑ์ที่โรงเรียนขอจัดตั้งตำมล ำดับ เช่น ครุภัณฑ์งำนอำชีพ

ระดับประถมศึกษำ แบบ 2 , โต๊ะเก้ำอ้ีนักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษำ  ฯลฯ 
“ประเภท” ให้ระบุประเภทครุภัณฑ์ เช่น ครุภัณฑ์กำรศึกษำ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน ฯลฯ 

7. ช่องที่ (7) “ผลกำรวิเครำะห์ควำมขำดแคลน”
“ควรมี” ให้ระบุจ ำนวนครุภัณฑ์ที่ควรมีตำมเกณฑ์ครุภัณฑข์องแต่ละรำยกำรของโรงเรียน 

        ที่เสนอขอจัดตั้งงบประมำณ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
“มีแล้ว” ให้ระบุจ ำนวนครุภัณฑ์ที่มีแล้วในปัจจุบันของแต่ละรำยกำรของโรงเรียน 

        ที่เสนอขอจัดตั้งงบประมำณ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566  
“ขำด”  ให้ระบุจ ำนวนครุภัณฑ์ท่ีขำดแคลนของแต่ละรำยกำรของโรงเรียนที่เสนอ 

 ขอจัดตั้งงบประมำณ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566   คือ “ควรมี” ลบด้วย  “มีแล้ว” 
8. ช่องที่ (8) จ ำนวนหน่วย” ให้ระบุจ ำนวนของครุภัณฑ์ในแต่ละรำยกำรที่จะเสนอขอจัดตั้งงบประมำณ

 ปีงบประมำณ  พ.ศ. 2566 
9. ช่องที ่(9) “งบประมำณต่อหน่วย” ให้ระบุรำคำต่อหน่วยของครุภัณฑ์ของแต่ละรำยกำร

  (รำคำครุภัณฑ์ตำมบัญชีที่แนบมำพร้อมนี้) 
10. ช่องที่ (10) “งบประมำณรวมทั้งสิ้น” ให้ระบุ วงเงินงบประมำณรวมทั้งหมดของครุภัณฑ์

ในแต่ละรำยกำร  (ช่องที่ (8)   คูณ  ช่องที่  (9) 
11. ช่องที่ (11) “ที่มำของรำยกำร” ให้ระบุหน่วยงำนที่ก ำหนดคุณลักษณะเฉพำะครุภัณฑ์และรำคำของ

รำยกำรที่ขอจัดตั้งงบประมำณ ได้แก่ ส ำนักงบประมำณ ส่วนรำชกำรอื่น 
หรือก ำหนดเอง กรณีครุภัณฑ์กำรศึกษำ ที่เลือกมคีุณลักษณะเฉพำะครุภัณฑ์ 
มำจำกหลำยแหล่ง ให้ระบุทุกแหล่ง 
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แบบ 3 ( ส ำหรับ สพป./สพม.)

(1) กลุ่มโรงเรียน
โรงเรียนท่ัวไป โรงเรียนคุณภำพ

 (2)  (4)  (5)  (8)  (9)  (10)  (11)
รหัสโรงเรียน ล ำดับ ท่ีมำ
( obec 6 หลัก) จ ำนวน งบประมำณ งบประมำณ ของรำยกำร

ท่ี หน่วย ต่อหน่วย รวมท้ังส้ิน
ให้ระบุแหล่งท่ีมำของรำยกำร (6)
คุณลักษณะ/รำคำ ท่ีใช้อ้ำงอิง
เช่น ส ำนักงบประมำณ
ส่วนรำชกำรอ่ืน 
หรือ ก ำหนดเอง เป็นต้น

รวมท้ังส้ิน

ช่ือเจ้ำหน้ำท่ี ............................................. ตรวจสอบควำมถูกต้อง รับรองควำมถูกต้อง
โทร ............................................................
โทรศัพท์ (มือถือ) .........................................    (.....................................................)    (.....................................................)

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ.....................
หมำยเหตุ โทรศัพท์ (มือถือ)..............................................
1. ให้บันทึกข้อมูลใน File Microsoft Excel เท่ำน้ัน และห้ำมเปล่ียนแปลง/เพ่ิมเติมแบบฟอร์มน้ีอย่ำงเด็ดขำด
2. รำยละเอียด แบบ 3 น้ีส ำหรับกำรเสนอขอต้ังครุภัณฑ์ของโรงเรียนเท่ำน้ัน โดยให้เรียงล ำดับควำมส ำคัญและควำมจ ำเป็นจำกครุภัณฑ์ท้ังหมดท่ีโรงเรียนขอจัดต้ัง
3. สพป./สพม.  สพป. ให้พิมพ์ ข้ึนต้น ด้วย จังหวัด และตำม ด้วยค ำว่ำ เขต  เช่น กำญจนบุรี เขต 1  ไม่ให้ใช้ตัวย่อ   สพม.  ให้พิมพ์ สพม.ตำมด้วยเขต  เช่น สพม.อุดรธำนี
4. กรณีครุภัณฑ์กำรศึกษำท่ีเลือกมีคุณลักษณะเฉพำะครุภัณฑ์มำจำกหลำยแหล่ง ให้ระบุทุกแหล่ง

 (7)
ผลกำรวิเครำะห์ควำมขำดแคลน

 (6) (3)

แบบสรุปค ำขอจัดต้ังงบประมำณรำยกำรครุภัณฑ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 (ส ำหรับครุภัณฑ์โรงเรียน)

ประเภท
รำยกำรท่ีขอจัดต้ังงบประมำณ

ควรมี มีแล้ว ขำด
โรงเรียน ต ำบล อ ำเภอ สพป./สพม. รำยกำร
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แบบ 3 ( ส ำหรับ สพป./สพม.)

(1)  กลุ่มโรงเรียน

โรงเรียนท่ัวไป  โรงเรียนคุณภำพ

 (2)  (4)  (5)  (8)  (9)  (10)  (11)
รหัสโรงเรียน ล ำดับ ท่ีมำ
( obec 6 หลัก) จ ำนวน งบประมำณ งบประมำณ ของรำยกำร

ท่ี หน่วย ต่อหน่วย รวมท้ังส้ิน
020014 บ้ำนหนองสองตอน แก่งเส้ียน เมือง กำญจนบุรี เขต 1 1 ครุภัณฑ์งำนอำชีพ ระดับ

ประถมศึกษำ แบบ 2
ครุภัณฑ์กำรศึกษำ 1 - 1 1 120,000 120,000  ส ำนักงบฯ

ก ำหนดเอง

2 โต๊ะเก้ำอ้ีนักเรียน
ระดับก่อนประถมศึกษำ

ครุภัณฑ์กำรศึกษำ 85 45 40 40 1,400 56,000 มอก.

020116 วัดวังศำลำ วังศำลำ ท่ำม่วง กำญจนบุรี เขต 1 3 เคร่ืองถ่ำยเอกสำรระบบ
ดิจิตอล (ขำว-ด ำ) 
ควำมเร็วไม่น้อยกว่ำ 30 
แผ่น/นำที

ครุภัณฑ์โฆษณำ
และเผยแพร่

 1   -  1  1  120,000 120,000  ส ำนักงบ 
ประมำณ

รวมท้ังส้ิน 176,000     

ช่ือเจ้ำหน้ำท่ี นำงอรวรรณ  สำยจันทร์ ตรวจสอบควำมถูกต้อง รับรองควำมถูกต้อง
โทร 034-564330
โทรศัพท์ (มือถือ)  xx-xxxx-xxxx      (นำงวิลำวัลย์  ทองแย้ม)    (.....................................................)

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ.....................
โทรศัพท์ (มือถือ) 08-6176-0133

หมำยเหตุ

1. ให้บันทึกข้อมูลใน File Microsoft Excel เท่ำน้ัน และห้ำมเปล่ียนแปลง/เพ่ิมเติมแบบฟอร์มน้ีอย่ำงเด็ดขำด

2. รำยละเอียด แบบ 3 น้ีส ำหรับกำรเสนอขอต้ังครุภัณฑ์ของโรงเรียนเท่ำน้ัน และให้เรียงล ำดับควำมส ำคัญและควำมจ ำเป็นจำกครุภัณฑ์ท้ังหมดท่ีโรงเรียนขอจัดต้ังตำมผลผลิตในปีงบประมำณ พ .ศ. 2566

3. สพป./สพม.  สพป. ให้พิมพ์ ข้ึนต้น ด้วย จังหวัด และตำม ด้วยค ำว่ำ เขต  เช่น กำญจนบุรี เขต 1   ไม่ให้ใช้ตัวย่อ   สพม.  ให้พิมพ์ สพม.ตำมด้วยเขต  เช่น สพม.อุดรธำนี
4. กรณีครุภัณฑ์กำรศึกษำท่ีเลือกมีคุณลักษณะเฉพำะครุภัณฑ์มำจำกหลำยแหล่ง ให้ระบุทุกแหล่ง

มีแล้ว ขำด
โรงเรียน ต ำบล อ ำเภอ สพป./สพม.

ผลกำรวิเครำะห์ควำมขำดแคลน
รำยกำร ประเภท

ควรมี

ตัวอย่ำง
แบบสรุปค ำขอจัดต้ังงบประมำณรำยกำรครุภัณฑ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 (ส ำหรับครุภัณฑ์โรงเรียน)

รำยกำรท่ีขอจัดต้ังงบประมำณ

 (3)  (6)  (7)
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ค ำชี้แจงกำรกรอกข้อมูลค ำขอจัดตั้งงบประมำณรำยกำรครุภัณฑ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
(ส ำหรับครุภัณฑ์โรงเรียน) 

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

1. “กลุ่มโรงเรียน” ให้เลือกกลุ่มโรงเรียนตำมงบประมำณที่ขอจัดตั้ง
2. ช่องที่ (2) “ล ำดับที่” ให้ระบุล ำดับที่ของรำยกำรครุภัณฑ์ โดยเรียงล ำดับตำมควำมส ำคัญและควำมจ ำเป็น

จำกล ำดับครุภัณฑ์ทั้งหมดท่ีขอจัดตั้งตำมผลผลิต 
3. ช่องที่ (3) “รำยกำร” ให้ระบุรำยกำรครุภัณฑ์ที่โรงเรียนขอจัดตั้งตำมล ำดับ เช่น ครุภัณฑ์งำนอำชีพ

ระดับประถมศึกษำ แบบ 2 , โต๊ะเก้ำอ้ีนักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษำ  ฯลฯ 
  “ประเภท” ให้ระบุประเภทครุภัณฑ์ เช่น ครุภัณฑ์กำรศึกษำ  ครุภัณฑ์ส ำนักงำน ฯลฯ 

4. ช่องที่ (4) “ผลกำรวิเครำะห์ควำมขำดแคลน”
“ควรมี” ให้ระบุจ ำนวนครุภัณฑ์ที่ควรมีตำมเกณฑ์ครุภัณฑ์ของแต่ละรำยกำรของโรงเรียน 

       ที่เสนอขอจัดตั้งงบประมำณ ปีงบประมำณ  พ.ศ. 2566 
“มีแล้ว” ให้ระบุจ ำนวนครุภัณฑ์ที่มีแล้วในปัจจุบันของแต่ละรำยกำรของโรงเรียน 

       ที่เสนอขอจัดตั้งงบประมำณ ปีงบประมำณ  พ.ศ. 2566 
“ขำด”  ให้ระบุจ ำนวนครุภัณฑ์ท่ีขำดแคลนของแต่ละรำยกำรของโรงเรียนที่เสนอ 

 ขอจัดตั้งงบประมำณ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566   คือ “ควรมี” ลบด้วย  “มีแล้ว” 
5. ช่องที ่(5) “จ ำนวนหน่วย” ให้ระบุจ ำนวนของครุภัณฑ์ในแต่ละรำยกำรที่จะเสนอขอจัดตั้งงบประมำณ

 ปีงบประมำณ  พ.ศ. 2566 
6. ช่องที่ (6) “งบประมำณต่อหน่วย” ให้ระบุรำคำต่อหน่วยของครุภัณฑ์ของแต่ละรำยกำร

 (รำคำครุภัณฑ์ตำมบัญชีที่แนบมำพร้อมนี้) 
7. ช่องที่ (7) “งบประมำณรวมทั้งสิ้น” ให้ระบุ วงเงินงบประมำณรวมทั้งหมดของครุภัณฑ์

 ในแต่ละรำยกำร  (ช่องที่ (5)   คูณ  ช่องที่  (6) 
8. ช่องที่ (8) “ที่มำของรำยกำร” ให้ระบุหน่วยงำนที่ก ำหนดคุณลักษณะเฉพำะครุภัณฑ์และรำคำของ

         รำยกำรที่ขอจัดตั้งงบประมำณ ได้แก่ ส ำนักงบประมำณ ส่วนรำชกำรอื่น 
         หรือก ำหนดเอง กรณีครุภัณฑ์กำรศึกษำ ที่เลือกมีคุณลักษณะเฉพำะ  
         ครุภัณฑ์ มำจำกหลำยแหล่ง ให้ระบุทุกแหล่ง 
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แบบ 3-1 (ส ำหรับโรงเรียน)

(1)  กลุ่มโรงเรียน โรงเรียนท่ัวไป โรงเรียนคุณภำพ

 (2)  (5)  (6)  (7)  (8)
ท่ีมา

จ านวน งบประมาณ งบประมาณ ของรายการ
หน่วย ต่อหน่วย รวมท้ังส้ิน

ให้ระบุแหล่งท่ีมาของรายการ (3)
คุณลักษณะ/ราคา ท่ีใช้อ้างอิง
เช่น ส านักงบประมาณ
ส่วนราชการอ่ืน 
หรือ ก าหนดเอง เป็นต้น

ช่ือเจ้ำหน้ำท่ี ............................................ รับรองควำมถูกต้อง
โทร..........................................................
โทรศัพท์ (มือถือ) ..................................... (......................................................)

ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน......................................
โทร.......................................

หมำยเหตุ โทรศัพท์ (มือถือ) ...................................
1. ให้บันทึกข้อมูลใน File Microsoft Excel เท่าน้ัน และห้ามเปล่ียนแปลง/เพ่ิมเติมแบบฟอร์มน้ีอย่างเด็ดขาด
2. รายละเอียด แบบ 3 น้ีส าหรับการเสนอขอต้ังครุภัณฑ์ของโรงเรียนเท่าน้ัน โดยให้เรียงล าดับความส าคัญและความจ าเป็นจากครุภัณฑ์ท้ังหมดท่ีโรงเรียนขอจัดต้ัง
3. กรณีครุภัณฑ์การศึกษาท่ีเลือกมีคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์มาจากหลายแหล่ง ให้ระบุทุกแหล่ง

รวมท้ังส้ิน

 (3)  (4)

รายการ ประเภท
ผลการวิเคราะห์ความขาดแคลน

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

ล าดับท่ี
รายการท่ีขอจัดต้ังงบประมาณ

    แบบสรุปค ำขอจัดต้ังงบประมำณรำยกำรครุภัณฑ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 (ส ำหรับครุภัณฑ์โรงเรียน)

ควรมี มีแล้ว ขาด

รหัสโรงเรียน (Obec 6 หลัก)..............................โรงเรียน..................................................ต ำบล.....................................อ ำเภอ.........................................
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ตัวอย่าง แบบ 3-1 (ส าหรับโรงเรียน)

(1)  กลุ่มโรงเรียน โรงเรียนท่ัวไป โรงเรียนคุณภาพ

 (2)  (5)  (6)  (7)  (8)
ท่ีมา

จ านวน งบประมาณ งบประมาณ ของรายการ
หน่วย ต่อหน่วย รวมท้ังส้ิน

1 ครุภัณฑ์งานอาชีพ ระดับประถมศึกษา แบบ 2 ครุภัณฑ์การศึกษา 1 - 1 1 120,000 120,000  ก าหนดเอง,ส านักงบประมาณ
2 โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา ครุภัณฑ์การศึกษา 85 45 40 40 1,400 56,000 มอก.

176,000

ช่ือเจ้าหน้าท่ี นางสาวครุภัณฑ์ สอนดี รับรองความถูกต้อง
โทร 034-xxxxxx
โทรศัพท์ (มือถือ)  xx-xxxx-xxxx ( นางพิณทิพย์  ถึงรัตน์  )

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองสองตอน
โทร  034-xxxxxx

โทรศัพท์ (มือถือ) xx-xxxx-xxxx
หมายเหตุ

1. ให้บันทึกข้อมูลใน File Microsoft Excel เท่าน้ัน และห้ามเปล่ียนแปลง/เพ่ิมเติมแบบฟอร์มน้ีอย่างเด็ดขาด
2. รายละเอียด แบบ 3 น้ีส าหรับการเสนอขอต้ังครุภัณฑ์ของโรงเรียนเท่าน้ัน โดยให้เรียงล าดับความส าคัญและความจ าเป็นจากครุภัณฑ์ท้ังหมดท่ีโรงเรียนขอจัดต้ัง
3. กรณีครุภัณฑ์การศึกษาท่ีเลือกมีคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์มาจากหลายแหล่ง ให้ระบุทุกแหล่ง

ล าดับท่ี รายการ ประเภท
ผลการวิเคราะห์ความขาดแคลน

รวมท้ังส้ิน

รายการท่ีขอจัดต้ังงบประมาณ

ควรมี มีแล้ว ขาด

รหัสโรงเรียน (Obec 6 หลัก) 020014  โรงเรียนบ้านหนองสองตอน  ต าบลแก่งเส้ียน   อ าเภอเมือง

 (3)  (4)

    แบบสรุปค าขอจัดต้ังงบประมาณรายการครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ส าหรับครุภัณฑ์โรงเรียน)

สพป.กาญจนบุรี  เขต 1
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ค ำชี้แจงกำรกรอกข้อมูลค ำขอจัดตั้งงบประมำณรำยกำรครุภัณฑ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
(เฉพำะครุภัณฑ์กำรศึกษำที่ต้องเลือกรำยกำร) 

แบบ 3-2 (ส ำหรับโรงเรียน) 

*************** 
1. “กลุ่มโรงเรียน” ให้เลือกกลุ่มโรงเรียนตำมงบประมำณที่ขอจัดตั้ง
2. ช่องที่ (2)   “ล ำดับที่” ให้ระบลุ ำดับที่ของรำยกำรครุภัณฑ์โดยเรียงล ำดับตำมควำมส ำคัญและควำมจ ำเป็น

  จำกล ำดับครุภัณฑ์ทั้งหมดที่ขอจัดตั้ง 
3. ช่องที่ (3)   “รำยกำร” ให้ระบคุรุภัณฑ์ที่โรงเรียนขอจัดตั้ง (ท่ีต้องเลือกรำยกำรย่อย) เช่น ครุภัณฑ์งำนอำชีพ

ระดับประถมศึกษำ แบบ 2 ,ครุภัณฑ์กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษำ แบบ 3 ฯลฯ 
“ประเภท” ให้ระบุประเภทครุภัณฑ์กำรศึกษำ   

4. ช่องที่ (4)  “จ ำนวนหน่วย” ให้ระบุจ ำนวนของครุภัณฑ์ในแต่ละรำยกำรที่จะเสนอขอจัดตั้งงบประมำณ
  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

5. ช่องที่ (5) “งบประมำณต่อหน่วย” ให้ระบุรำคำต่อหน่วยของครุภัณฑ์ของแต่ละรำยกำร
  (รำคำครุภัณฑ์ตำมบัญชีที่แนบมำพร้อมนี้) 

6. ช่องที่ (6) “งบประมำณรวมทั้งสิ้น” ให้ระบุ วงเงินงบประมำณรวมทั้งหมดของครุภัณฑ์
 ในแต่ละรำยกำร  (ช่องที่ (5)   คูณ  ช่องที่  (6) 

7. ช่องที่ (7) “ที่มำของรำยกำร” ให้ระบุหน่วยงำนที่ก ำหนดคุณลักษณะเฉพำะครุภัณฑ์และรำคำของ
รำยกำรที่ขอจัดตั้งงบประมำณ ได้แก่ ส ำนักงบประมำณ ส่วนรำชกำรอ่ืน 
หรือก ำหนดเอง กรณีครุภัณฑ์กำรศึกษำที่เลือก มีคุณลักษณะเฉพำะ 

 ครุภัณฑ ์มำจำกหลำยแหล่ง ให้ระบุทุกแหล่ง 
8. ส ำหรับครุภัณฑ์เลือกรำยกำร ครูผู้สอนกลุ่มสำระนั้น หรือผู้รับผิดชอบงำน “ต้องรับรองควำมต้องกำรใน

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนจริง”   และผู้บริหำรโรงเรียนรับรองควำมถูกต้อง 
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แบบ 3-2 (ส ำหรับโรงเรียน)

(1)  กลุ่มโรงเรียน โรงเรียนท่ัวไป โรงเรียนคุณภำพ

 (2)  (4)  (5)  (6)  (7)
ล ำดับ ท่ีมำ

ท่ี จ ำนวน งบประมำณ งบประมำณ ของรำยกำร
หน่วย ต่อหน่วย รวมท้ังส้ิน

 ให้ระบุแหล่งท่ีมำของรำยกำร (3)
คุณลักษณะ/รำคำ ท่ีใช้อ้ำงอิง
เช่น ส ำนักงบประมำณ
ส่วนรำชกำรอ่ืน 
หรือ ก ำหนดเอง เป็นต้น

รวมท้ังส้ิน

    ขอรับรองว่ำเป็นควำมต้องกำรในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนจริง / มีควำมจ ำเป็นต้องใช้งำนจริง รับรองควำมถูกต้อง

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

ต ำแหน่ง...................................................... ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน.............................................
กลุ่มสำระ/งำน....................................................... โทรศัพท์ ....................................................................

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

1. แบบ 3-2 ส ำหรับกำรเสนอขอต้ังครุภัณฑ์ฑ์ท่ีต้องแจงรำยกำรย่อยท่ีเลือกของโรงเรียนเท่ำน้ัน  โดยจัดท ำเอกสำรเสนอต้ังงบประมำณแยกแบบฟอร์มละ 1 รำยกำร
2. กำรเสนอขอต้ังงบประมำณต้องได้รับกำรรับรองควำมต้องกำรจำกครูผู้สอนกลุ่มสำระน้ันหรือผู้รับผิดชอบงำน โดยมีผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรับรองควำมถูกต้องด้วย
3. กรณีครุภัณฑ์กำรศึกษำท่ีเลือกมีคุณลักษณะเฉพำะครุภัณฑ์มำจำกหลำยแหล่ง ให้ระบุทุกแหล่ง

 (3)

รำยกำร ประเภท

รหัสโรงเรียน (Obec 6 หลัก)..................................โรงเรียน..................................................ต ำบล..................................อ ำเภอ................................
สพป./สพม..................................................................

แบบค ำขอจัดต้ังงบประมำณรำยกำรครุภัณฑ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566  (ส ำหรับเฉพำะครุภัณฑ์กำรศึกษำ)

รำยกำรท่ีขอจัดต้ังงบประมำณ
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ตัวอย่าง แบบ 3-2 (ส าหรับโรงเรียน)

(1)  กลุ่มโรงเรียน โรงเรียนท่ัวไป โรงเรียนคุณภาพ

 (2)  (4)  (5)  (6)  (7)
ล ำดับ ท่ีมำ

ท่ี จ ำนวน งบประมำณ งบประมำณ ของรำยกำร
หน่วย ต่อหน่วย รวมท้ังส้ิน

1 ครุภัณฑ์งำนอำชีพ ระดับประถมศึกษำ แบบ 2 ครุภัณฑ์กำรศึกษำ 1 120,000 120,000  ส ำนักงบประมำณ , ก ำหนดเอง

รวมท้ังส้ิน 120,000

 ขอรับรองว่าเป็นความต้องการในการจัดการเรียนการสอนจริง รับรองความถูกต้อง

(นางสาวครุภัณฑ์  สอนดี) ( นางพิณทิพย์  ถึงรัตน์  )

ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองสองตอน
ครูผู้รับผิดชอบงานวิชาการ โทร  034-xxxxxx

โทรศัพท์ (มือถือ) xx-xxxx-xxxx โทรศัพท์ (มือถือ) xx-xxxx-xxxx
หมายเหตุ

1. แบบ 3-2 ส ำหรับกำรเสนอขอต้ังครุภัณฑ์ฑ์ท่ีต้องแจงรำยกำรย่อยท่ีเลือกของโรงเรียนเท่ำน้ัน  โดยจัดท ำเอกสำรเสนอต้ังงบประมำณแยกแบบฟอร์มละ 1 รำยกำร
2. กำรเสนอขอต้ังงบประมำณต้องได้รับกำรรับรองควำมต้องกำรจำกครูผู้สอนกลุ่มสำระน้ันหรือผู้รับผิดชอบงำน โดยมีผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรับรองควำมถูกต้องด้วย
3. กรณีครุภัณฑ์กำรศึกษำท่ีเลือกมีคุณลักษณะเฉพำะครุภัณฑ์มำจำกหลำยแหล่ง ให้ระบุทุกแหล่ง

แบบค าขอจัดต้ังงบประมาณรายการครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ส าหรับเฉพาะครุภัณฑ์การศึกษา)

 (3)

รำยกำร ประเภท

รหัสโรงเรียน (Obec 6 หลัก) 020014  โรงเรียนบ้านหนองสองตอน  ต าบลแก่งเส้ียน   อ าเภอเมือง
สพป.กาญจนบุรี  เขต 1

รำยกำรท่ีขอจัดต้ังงบประมำณ
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ค ำชี้แจงกำรกรอกข้อมูลแบบรำยละเอียดค ำขอจัดตั้งงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
(เฉพำะครุภัณฑ์กำรศึกษำที่ต้องเลือกรำยกำร) 

แบบ 3-3 ส ำหรับโรงเรียน 
*************** 

1. “กลุ่มโรงเรียน” ให้เลือกกลุ่มโรงเรียนตำมงบประมำณที่ขอจัดตั้ง
2. ช่องที่ (2) “ล ำดับที”่ ให้ระบุล ำดับที่ของรำยกำรครุภัณฑ์โดยเรียงล ำดับตำมควำมส ำคัญและควำมจ ำเป็น

  จำกล ำดับครุภัณฑ์ทั้งหมดที่ขอจัดตั้ง 
3. ช่องที่ (3) “รำยกำรที่เลือก” ให้ระบรุำยกำรครุภัณฑ์ย่อยทีเ่ลือก ตำมรำยกำรครุภัณฑ์ที่โรงเรียนขอจัดตั้ง

   เช่น รำยกำร ตู้เย็นขนำด 13 คิวบิกฟุต เครื่องชั่งแบบตุ้มถ่วง ขนำด 1,000 
   กิโลกรัม โต๊ะปฏิบัติกำรส ำหรับงำนช่ำงไฟฟ้ำ เครื่องเชื่อมโลหะ จักรพันริม  
  แบบธรรมดำ ฯลฯ 

4. ช่องที่ (4) “จ ำนวนหน่วย” ให้ระบุจ ำนวนของครุภัณฑ์ในแต่ละรำยกำรที่จะเสนอขอจัดตั้ง
 งบประมำณ ปีงบประมำณ พ.ศ.2566 

5. ช่องที่ (5) “งบประมำณต่อหน่วย” ให้ระบุรำคำต่อหน่วยของครุภัณฑ์ของแต่ละรำยกำร
 (รำคำครุภัณฑ์ตำมบัญชีที่แนบมำพร้อมนี้ หรือที่สืบรำคำกรณี  

  ก ำหนดเอง) 
6. ช่องที่ (6) “งบประมำณทั้งสิ้น” ให้ระบุ วงเงินงบประมำณรวมทั้งหมดของครุภัณฑ์ในแต่ละรำยกำร

ช่องที่ (4)  คูณ  ช่องที่ (5)) 
7. ช่องที่ (7) “ที่มำของรำยกำร” ให้ระบุหน่วยงำนที่ก ำหนดคุณลักษณะเฉพำะครุภัณฑ์และรำคำของ

รำยกำรที่ขอจัดตั้งงบประมำณ ได้แก่ ส ำนักงบประมำณ  ส่วนรำชกำรอ่ืน 
หรือก ำหนดเอง 

8. ส ำหรับครภุัณฑ์ท่ีเลือกรำยกำรต้องแจงรำยละเอียดรำยกำรย่อยที่เลือก ครูผู้สอนกลุ่มสำระนั้น หรือผู้รบัผิดชอบ
งำน “ต้องรับรองควำมต้องกำรในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนจริงหรือมีควำมจ ำเป็นต้องใช้งำนจริง” 
และผู้บริหำรโรงเรยีนรับรองควำมถูกต้อง 

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 
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แบบ 3-3 (ส ำหรับโรงเรียน)

(1) กลุ่มโรงเรียน โรงเรียนท่ัวไป โรงเรียนคุณภำพ

 (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)
ล ำดับ จ ำนวน งบประมำณ งบประมำณ

ท่ี หน่วย ต่อหน่วย ท้ังส้ิน
ให้ระบุแหล่งท่ีมำของรำยกำร(3)
คุณลักษณะ/รำคำ ท่ีใช้อ้ำงอิง
เช่น ส ำนักงบประมำณ
ส่วนรำชกำรอ่ืน 
หรือ ก ำหนดเอง เป็นต้น

ขอรับรองว่ำเป็นควำมต้องกำรในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนจริง /    รับรองควำมถูกต้อง
มีควำมจ ำเป็นต้องใช้งำนจริง       

(...................................................)            (........................................................)
ต ำแหน่ง ....................................................... ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน......................................
กลุ่มสำระ/งำน ..................................................... โทรศัพท์ .....................................................
โทรศัพท์(มือถือ)........................................ โทรศัพท์(มือถือ)............................................

หมำยเหตุ

1. แบบ 3-3 ส ำหรับกำรเสนอขอต้ังครุภัณฑ์กำรศึกษำท่ีเป็นชุด ซ่ึงต้องแจกแจงรำยกำรเท่ำน้ัน

2. กรอกรำยกำรครุภัณฑ์ งบประมำณ  และรำยกำรครุภัณฑ์ท่ีต้องแจกแจงรำยกำรย่อยท่ีเลือก พร้อมรำคำ โดยจัดท ำเอกสำรเสนอต้ังงบประมำณแยกแบบฟอร์มละ 1 รำยกำร

3. โรงเรียนสำมำรถเลือกรำยกำรครุภัณฑ์ท่ีแจกแจงตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสมกับกำรเรียนกำรสอน  แต่ต้องเลือกให้สอดคล้องกับรำยกำรครุภัณฑ์

4. กำรเสนอขอต้ังงบประมำณต้องได้รับกำรรับรองควำมต้องกำรจำกครูผู้สอนกลุ่มสำระน้ัน หรือผู้รับผิดชอบงำน โดยมีผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรับรองควำมถูกต้องด้วย

รวมท้ังส้ิน

ท่ีมำของรำยกำรรำยกำรท่ีเลือก

แบบรำยละเอียดขอจัดต้ังงบประมำณรำยกำรครุภัณฑ์กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
(เฉพำะครุภัณฑ์กำรศึกษำท่ีต้องเลือกรำยกำร)

รหัสโรงเรียน (Obec 6 หลัก).............................โรงเรียน...........................................ต ำบล.......................
อ ำเภอ......................................สพป./สพม.................................................................

รำยกำรครุภัณฑ์.........................................................งบประมำณ................................บำท
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ตัวอย่าง แบบ 3-3 (ส าหรับโรงเรียน)

(1) กลุ่มโรงเรียน โรงเรียนท่ัวไป โรงเรียนคุณภาพ

 (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)
ล ำดับ จ ำนวน งบประมำณ งบประมำณ

ท่ี หน่วย ต่อหน่วย ท้ังส้ิน
1 ตู้เย็นขนำด 13 คิวบิกฟุต  2 18,500 37,000 ส ำนักงบประมำณ

2 เคร่ืองช่ังแบบตุ้มถ่วง ขนำด 1,000 กิโลกรัม 1 19,100       19,100 ส ำนักงบประมำณ

3 โต๊ะปฏิบัติกำรส ำหรับงำนช่ำงไฟฟ้ำ 2 15,000       30,000 ก ำหนดเอง

4 เคร่ืองเช่ือมโลหะ 1 20,000       20,000 ก ำหนดเอง

5 จักรพันริม แบบธรรมดำ 1 13,400       13,400 ส ำนักงบประมำณ

119,500

  ขอรับรองว่าเป็นความต้องการในการจัดการเรียนการสอนจริง                            รับรองความถูกต้อง

( นางพิณทิพย์  ถึงรัตน์  )
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองสองตอน

โทร  034-xxxxxx
โทรศัพท์ (มือถือ) xx-xxxx-xxxx

หมำยเหตุ
1. แบบ 3-3 ส ำหรับกำรเสนอขอต้ังครุภัณฑ์กำรศึกษำท่ีเป็นชุด ซ่ึงต้องแจกแจงรำยกำรเท่ำน้ัน 
2. กรอกรำยกำรครุภัณฑ์ งบประมำณ  และรำยกำรครุภัณฑ์ท่ีแจกแจง พร้อมรำคำ โดยจัดท ำเอกสำรเสนอต้ังงบประมำณแยกแบบฟอร์มละ 1 รำยกำร
3. โรงเรียนสำมำรถเลือกรำยกำรครุภัณฑ์ท่ีแจกแจงตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสมกับกำรเรียนกำรสอน  แต่ต้องเลือกให้สอดคล้องกับรำยกำรครุภัณฑ์ 
4. กำรเสนอขอต้ังงบประมำณต้องได้รับกำรรับรองควำมต้องกำรจำกครูผู้สอนกลุ่มสำระฯ น้ันหรือผู้รับผิดชอบงำน โดยมีผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรับรองควำมถูกต้องด้วย

(นางสาวครุภัณฑ์  สอนดี)
ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โทรศัพท์ (มือถือ) xx-xxxx-xxxx

รวมท้ังส้ิน

แบบรายละเอียดขอจัดต้ังงบประมาณรายการครุภัณฑ์การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(เฉพาะครุภัณฑ์การศึกษาท่ีต้องเลือกรายการ)

รหัสโรงเรียน (Obec 6 หลัก) 020014 โรงเรียนบ้านหนองสองตอน  ต าบลแก่งเส้ียน   อ าเภอเมือง
สพป.กาญจนบุรี  เขต 1

รำยกำรท่ีเลือก ท่ีมำของรำยกำร

รายการ ครุภัณฑ์งานอาชีพ ระดับประถมศึกษา แบบ 2 งบประมาณ   120,000 บาท
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ค ำชี้แจงกำรกรอกข้อมูลค ำขอจัดตั้งงบประมำณรำยกำรครุภัณฑ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
(ส ำหรับครุภัณฑ์โรงเรียน) 

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

*************** 
1. “กลุ่มโรงเรียน” ให้เลือกกลุ่มโรงเรียนตำมงบประมำณที่ขอจัดตั้ง
2. ช่องที่ (2) “รหัสโรงเรียน” ให้ระบุรหัสโรงเรียนตำมรหัส OBEC จ ำนวน 6 หลัก
3. ช่องที่ (3) “โรงเรียน” ให้ระบุ ชื่อโรงเรียนที่เสนอขอจัดตั้งงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2566

“ต ำบล” ให้ระบุ ชื่อต ำบล ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียน  
“อ ำเภอ” ให้ระบุ ชื่ออ ำเภอ ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียน 

4. ช่องที่ (4) “สพป.,สพม.” ให้ระบุ ชื่อ สพป.,สพม./เขต ที่เสนอขอจัดตั้งงบประมำณ
5. ช่องที่ (5) “ล ำดับที”่ ให้ระบุล ำดับที่ของรำยกำรครุภัณฑ์ โดยเรียงล ำดับตำมควำมส ำคัญและ

 ควำมขำดแคลน 
6. ช่องที่ (6) “รำยกำร” ให้ระบุรำยกำรครุภัณฑ์ที่โรงเรียนขอจัดตั้ง เช่น รถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 1 ตัน

  ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ 2,400 ซีซี หรือก ำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ 
        110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 

“ประเภท” ให้ระบุประเภทครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง 
7. ช่องที่ (7)  “ผลกำรวิเครำะห์ควำมขำดแคลน”

  จ ำนวนที่มีอยู่ให้ระบุ 
- ใช้ได้ จ ำนวนกี่คัน 
- ช ำรุด ไม่สำมำรถใช้กำรได้ จ ำนวนกี่คัน 

 จ ำนวนที่ขอจัดตั้งให้ระบุ 
- รถยนต์  จ ำนวนกี่คัน 
- รถจักรยำนยนต์  จ ำนวนกี่คัน 

8. ช่องที่ (8) “งบประมำณต่อหน่วย”  ให้ระบุรำคำต่อหน่วยของครุภัณฑ์ของแต่ละรำยกำร
 (รำคำครุภัณฑ์ตำมบัญชีที่แนบมำพร้อมนี้) 

9. ช่องที่ (9) “งบประมำณรวมทั้งสิ้น” ให้ระบุวงเงินงบประมำณรวมทั้งหมดของครุภัณฑ์ในแต่ละรำยกำร
 ช่องที่ (7) จ ำนวนที่ขอ คูณ ช่องที่  (8) 

10. ช่องที่ (10) “ที่มำของรำยกำร” ให้ระบุหน่วยงำนที่ก ำหนดคุณลักษณะเฉพำะครุภัณฑ์และรำคำของ
รำยกำรที่ขอจัดตั้งงบประมำณ ว่ำ ส ำนักงบประมำณ 

11. ให้เสนอขอจัดตั้งงบประมำณได้เฉพำะโรงเรียนในพ้ืนที่สูงและถิ่นทุรกันดำร และโรงเรียนพ้ืนที่เกำะ
เท่ำนัน้
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แบบ 4 ( ส ำหรับ สพป./สพม.)

(1) กลุ่มโรงเรียน
โรงเรียนท่ัวไป โรงเรียนคุณภำพ

 (2)  (3)  (4)  (5)  (8)  (9)  (10)
งบประมาณ งบประมาณ ท่ีมา

รหัสโรงเรียน โรงเรียน ต าบล อ าเภอ สพป./สพม. ล าดับ รายการ ประเภท ต่อหน่วย รวมท้ังส้ิน ของรายการ
( obec 6 หลัก) ท่ี

ใช้ได้ ช ารุด ใช้ได้ ช ารุด

ส านักงบประมาณ

รวมท้ังส้ิน

ช่ือเจ้ำหน้ำท่ี ............................................. ตรวจสอบควำมถูกต้อง รับรองควำมถูกต้อง
โทร ............................................................
โทรศัพท์ (มือถือ) .........................................    (.....................................................)    (.....................................................)

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ.....................
โทรศัพท์ (มือถือ)..............................................

หมำยเหตุ

1. ให้บันทึกข้อมูลใน File Microsoft Excel เท่าน้ัน และห้ามเปล่ียนแปลง/เพ่ิมเติมแบบฟอร์มน้ีอย่างเด็ดขาด

2. รายละเอียด แบบ 4 น้ีส าหรับการเสนอขอต้ังครุภัณฑ์ของโรงเรียนพ้ืนท่ีสูงในถ่ินทุรกันดาร และโรงเรียนพ้ืนท่ีเกาะเท่าน้ัน   โดยเรียงล าดับความส าคัญและความจ าเป็นท้ังหมดท่ีโรงเรียนขอต้ัง

 แบบสรุปค ำขอจัดต้ังงบประมำณรำยกำรครุภัณฑ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 (ส ำหรับครุภัณฑ์โรงเรียน)
รำยกำรครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง 

 (7)

จ านวนท่ีขอต้ัง
ผลการวิเคราะห์ความขาดแคลน

 (6)

จ านวนท่ีมีอยู่
รถยนต์ รถจักรยานยนต์

รถยนต์ รถจักรยานยนต์
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ค ำชี้แจงกำรกรอกข้อมูลค ำขอจัดตั้งงบประมำณรำยกำรครุภัณฑ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
รำยกำรครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง  

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

1. “กลุ่มโรงเรียน” ให้เลือกกลุ่มโรงเรียนตำมงบประมำณที่ขอจัดตั้ง
2. ช่องที่ (2) “ล ำดับที”่ ให้ระบุล ำดับที่ของรำยกำรครุภัณฑ์ โดยเรียงล ำดับตำมควำมส ำคัญและ

  ควำมขำดแคลน 
3. ช่องที่ (3) “รำยกำร” ให้ระบรุำยกำรครุภัณฑ์ที่โรงเรียนขอจัดตั้ง เช่น รถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 1 ตัน

              ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ 2,400 ซีซี หรือก ำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ 110 
   กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 

“ประเภท” ให้ระบุประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง 
4. ช่องที่ (4) “ผลกำรวิเครำะห์ควำมขำดแคลน”

จ ำนวนที่มีอยู่ให้ระบุ 
- ใช้ได้ จ ำนวนกี่คัน 
- ช ำรุด ไม่สำมำรถใช้กำรได้ จ ำนวนกี่คัน 

 จ ำนวนที่ขอจัดตั้งให้ระบุ 
- รถยนต์ จ ำนวนกี่คัน 
- รถจักรยำนยนต์ จ ำนวนกี่คัน 

5. ช่องที่ (5) “งบประมำณต่อหน่วย” ให้ระบุรำคำต่อหน่วยของครุภัณฑ์ของแต่ละรำยกำร
 (รำคำครุภัณฑ์ตำมบัญชีที่แนบมำพร้อมนี้) 

6. ช่องที่ (6) “งบประมำณรวมทั้งสิ้น” ให้ระบุวงเงินงบประมำณรวมทั้งหมดของครุภัณฑ์
 ในแต่ละรำยกำร  ช่องที่ (4) จ ำนวนที่ขอ คูณ ช่องที่ (5) 

7. ช่องที่ (7) “ที่มำของรำยกำร” ให้ระบุหน่วยงำนที่ก ำหนดคุณลักษณะเฉพำะครุภัณฑ์และรำคำของ
 รำยกำรที่ขอจัดตั้งงบประมำณ ว่ำ ส ำนักงบประมำณ  

8. ให้เสนอขอจัดตั้งงบประมำณได้เฉพำะโรงเรียนในพ้ืนที่สูงและถ่ินทุรกันดำร และโรงเรียนพ้ืนที่เกำะ
เท่ำนั้น
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แบบ 4-1 ( ส ำหรับโรงเรียน))

(1)  กลุ่มโรงเรียน
โรงเรียนท่ัวไป โรงเรียนคุณภำพ

รหัสโรงเรียน (Obec 6 หลัก)...........................โรงเรียน.............................................ต ำบล.................................อ ำเภอ..............................

 (2)  (5)  (6)  (7)
งบประมาณ งบประมาณ ท่ีมา
ต่อหน่วย รวมท้ังส้ิน ของรายการ

ล าดับท่ี รายการ ประเภท
ใช้ได้ ช ารุด ใช้ได้ ช ารุด

ส านักงบประมาณ

ช่ือเจ้ำหน้ำท่ี ............................................ รับรองควำมถูกต้อง
โทร..........................................................
โทรศัพท์ (มือถือ) ..................................... (......................................................)

ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน......................................
โทร.......................................

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

2. รายละเอียด แบบ 4-1 น้ีส าหรับการเสนอขอต้ังครุภัณฑ์ของโรงเรียนพ้ืนท่ีสูงในถ่ินทุรกันดาร และโรงเรียนพ้ืนท่ีเกาะเท่าน้ัน    โดยเรียงล าดับความส าคัญและความจ าเป็นท้ังหมดท่ีโรงเรียนขอต้ัง

 (3)

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

รายการขอต้ัง

รถยนต์ รถจักรยานยนต์
รถยนต์ รถจักรยานยนต์

 ค ำขอจัดต้ังงบประมำณรำยกำรครุภัณฑ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 (ส ำหรับครุภัณฑ์โรงเรียน)
รำยกำรครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง 

 (4)
ผลการวิเคราะห์ความขาดแคลน

จ านวนท่ีมีอยู่ จ านวนท่ีขอต้ัง
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 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้กระจายอ านาจ  
ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้กับส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียน เพ่ือจัดหาอาคาร สิ่งก่อสร้าง ให้เพียงพอตามความขาดแคลนและจ าเป็น 
ส่งเสริม สนับสนุนให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนและบริหารจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาการศึกษา ตอบสนองการปฏิรูปการเรียนรู้
และนโยบายของรัฐบาลเป็นกรอบในการเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ 

กรอบวงเงินการขอจัดตั้งงบประมาณ  งบลงทุน  รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดกรอบวงเงินการด าเนินงานการขอจัดตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และโรงเรียนในสังกัด ยกเว้น โรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
และโรงเรียนในโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  
(เนื่องจากได้มีการเสนอขอจัดตั้งงบประมาณเป็นโครงการเฉพาะรองรับไว้แล้ว) กรอบวงเงินรวมทั้งสิ้น   
10,830,609,500 บาท  โดยจัดตั้งตามกลุ่มโรงเรียน ดังนี้ 

 กลุ่มที่ 1 กลุ่มโรงเรียนทั่วไป และโรงเรียน Stand alone  
 โรงเรียนทั่วไป และโรงเรียน Stand alone  มีกรอบวงเงินการจัดตั้งงบประมาณ ดังนี้ 

      1.  ค่าก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืน ส าหรับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัด จ านวน 4,482,572,200 บาท 
 2.  ค่าก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ รายการงบผูกพัน จ านวน 700,000,000 บาท 
สามารถเสนอขอจัดตั้งงบประมาณได้ตามความจ าเป็นตามเกณฑ์ที่ก าหนด ส าหรับโรงเรียนในพ้ืนที่โครงการ
พ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  สามารถขอจัดตั้งได้ตาม
ความจ าเป็นตามเกณฑ์ที่ก าหนดโดยค าของบประมาณดังกล่าว ส านักนโยบายและแผน ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจะเป็นผู้พิจารณา  
 3.  ค่าก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ รายการงบผูกพันเดิม จ านวน  239,309,600 บาท 
  กลุ่มที่ 2 กลุ่มโรงเรียนคุณภาพ  
  กลุ่มโรงเรียนคุณภาพ ประกอบด้วย โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  และโรงเรียนต้นแบบคุณภาพ 
มีกรอบวงเงินการจัดตั้งงบประมาณ ดังนี้ 
 1.  ค่าก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืน ส าหรับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัด จ านวน 3,279,716,900 บาท 
 

                                                 
 โรงเรียนคุณภาพ หมายถึง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียน Stand alone จ านวน 349 โรงเรียน 

แนวทางการขอจัดต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
งบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
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 2.  ค่าก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ รายการงบผูกพัน จ านวน 700,000,000 บาท 
สามารถเสนอขอจัดตั้งงบประมาณได้ตามความจ าเป็นตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 3.  ค่าก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ รายการงบผูกพันเดิม จ านวน 1,429,010,800  บาท 

เนื่องจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีนโยบายการพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่น 
ให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ มีความเข้มแข็งทางวิชาการ และมีความพร้อมในการพัฒนาด้านต่าง ๆ สามารถ
ให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชน ซึ่งเป็นการเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพที่ช่วยลด 
ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา รวมทั้งให้ความส าคัญกับโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล ทุรกันดาร พ้ืนที่สูง 
บนเกาะ ที่ต้องเป็นโรงเรียน Stand alone ให้สามารถคงอยู่อย่างมีคุณภาพ ดังนั้น ในการจัดตั้งงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างในปีนี้ จึงได้แบ่งการจัดตั้งงบประมาณของ
โรงเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม ดังกล่าวข้างต้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องให้ความส าคัญในการจัดตั้ง
งบประมาณ เพ่ือรองรับการพัฒนาให้เกิดคุณภาพ ดังนี้ 
       กลุ่มที่ 1  กลุ่มโรงเรียนทั่วไปและโรงเรียน Stand alone ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องให้
ความส าคัญในการจัดตั้งงบประมาณส าหรับโรงเรียน Stand alone ดังบัญชีรายชื่อดังแนบ (หน้า ... ) เป็น
ล าดับแรกท้ังค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

      กลุ่มที่ 2  กลุ่มโรงเรียนคุณภาพ ประกอบด้วย โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล และโรงเรียน
ต้นแบบคุณภาพ ซึ่งโรงเรียนต้นแบบคุณภาพ พิจารณามาจาก โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล โรงเรียนทั่วไป 
และโรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริบางโรงเรียน ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบคุณภาพ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาต้องให้ความส าคัญในการจัดตั้งงบประมาณส าหรับโรงเรียนต้นแบบคุณภาพ รวมทั้ง โรงเรียนต้นแบบ 
Stand alone  ที่ก าหนดให้ เป็นโรงเรียนคุณภาพ ดังบัญชีรายชื่อดังแนบ (หน้า ... ) เป็นล าดับแรก 
ทั้งค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

นอกจากนี้  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ได้มีนโยบายเกี่ยวกับด้านความปลอดภัย และเป็นสวัสดิการให้กับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  
จึงให้ความส าคัญในการก่อสร้าง หรือปรับปรุงอาคารซ่อมแซมอาคารเดิมเพ่ือใช้เป็นบ้านพักครูในลักษณะเป็น
หมู่บ้านครู ดังนั้น จึงก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในสังกัดพิจารณาเสนอขอจัดตั้งบ้านพักครูเป็น 
กรณีพิเศษ ทั้งนี้ ไม่รวมในกรอบวงเงินที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับจัดสรร 

ในการนี้ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องค านึงถึงการได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีที่ผ่านมา
ประกอบการพิจารณาให้สอดคล้องกับความขาดแคลน จ าเป็นของโรงเรียนแต่ละกลุ่มด้วย 
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แนวทางการขอจัดตั้งงบประมาณ  งบลงทุน  รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 1.  ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล ดัชนี ความขาดแคลนและความต้องการ งบลงทุน รายการค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างอ่ืน ของโรงเรียนและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 2.  ก าหนดกรอบวงเงินจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2566  
 3.  ก าหนดเกณฑ์จัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2566   
 4.  จัดท าคู่มือการขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
 5.  ก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับส านักงบประมาณ 
 6.  แจ้งกรอบวงเงินงบประมาณให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 7.  ประมวลผลค าขอจัดตั้งงบประมาณของทุกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 8.  จัดท าค าขอจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในภาพรวมของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เสนอคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
และส านักงบประมาณพิจารณา 
 
ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

 1.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แจ้งนโยบายและแนวทางการขอจัดตั้งงบประมาณรายการ           
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้โรงเรียนด าเนินการขอจัดตั้งงบประมาณและกรอกข้อมูลค าขอจัดตั้งงบประมาณ                    
รายการค่าครุภัณฑ์ที่ขาดแคลน จ าเป็น ส่งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ภายในกรอบเวลาที่ก าหนด  

 2.  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาขอจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประกอบด้วย ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นประธาน รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาที่รับผิดชอบกลุ่มนโยบายและแผน ผู้แทนผู้บริหารโรงเรียนตามขนาดโรงเรียน และหรือผู้แทน
โรงเรียนคุณภาพ และหรือผู้แทนเครือข่ายกลุ่มโรงเรียน ในกรณีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีโรงเรียนที่ตั้งใน
พ้ืนที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนในพ้ืนที่สูงและถิ่นทุรกันดาร และโรงเรียนพ้ืนที่เกาะ) ให้มีผู้แทนร่วมด้วย โดยมี
ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผนเป็นกรรมการและเลขานุการ และแต่งตั้งกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการได้
ตามความเหมาะสม ท าหน้าที่ขอจัดตั้งงบประมาณให้เป็นไปตามแนวทางการขอจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน 
รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และด าเนินการตามข้ันตอนที่เก่ียวข้อง 

 3.  การขอจัดตั้งงบประมาณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการขอจัดตั้งงบประมาณ ดังนี้ 
3.1  ตรวจสอบการบันทึกและยืนยันข้อมูลในระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) 

ของโรงเรียน เนื่องจากการขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดให้โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) เชื่อมโยงกับ
เว็บไซต์การขอจัดตั้งงบประมาณ  https://budget66.jobobec.in.th รวมทั้งตรวจสอบพิกัด Latitude 
และ Longitude ของทุกโรงเรียนที่ได้น ามาจากระบบ DMC ให้ถูกต้อง และบันทึกพิกัด Latitude และ 
Longitude ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด้วย หากไม่บันทึกและยืนยันข้อมูลในโปรแกรม B-OBEC และ
พิกัดจะไม่สามารถขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได ้
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  3.2  การขอจัดตั้งงบประมาณประจ าปี กรณีงบปีเดียว รายการค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง  
(ตามแบบสิ่งก่อสร้างที่ระบุไว้ หน้า 95) ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 การขอจัดตั้ง
งบประมาณให้ด าเนินการ ดังนี้  
 3.2.1  กรณี โรงเรียนกลุ่มที่ 1 กลุ่มโรงเรียนทั่วไปและโรงเรียน Stand alone และ
โรงเรียนกลุ่มที่ 2 กลุ่มโรงเรียนคุณภาพที่เป็นโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ในการจัดตั้งงบประมาณให้
เรียงล าดับความส าคัญดังนี้ 
 ล าดับที่ 1  รายการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืน 
โดยให้ความส าคัญกับรายการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูเป็นอันดับแรก 
 ล าดับที่ 2  ค่าก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืน โดยให้
ความส าคัญกับรายการบ้านพักครูเป็นอันดับแรก  
 3.2.2  กรณี โรงเรียนกลุ่มที่ 2 ที่เป็นโรงเรียนต้นแบบคุณภาพ ให้เสนอขอตั้งงบประมาณ
ตามความขาดแคลนจ าเป็นได้ทุกรายการ 
 3.2.3  รายการขอจัดตั้งงบประมาณให้ด าเนินการดังนี้   

1)  รายการก่อสร้างอาคารเรียน อาคารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา อาคารประกอบ 
และสิ่งก่อสร้างอ่ืน ตามแบบมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2)  รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอ่ืน  
ต้องเป็นสิ่งปลูกสร้างที่ขึ้นทะเบียนทรัพย์สินของหน่วยงาน โรงเรียน และเสนอขอจัดตั้งงบประมาณโรงเรียนละ 
50,000 บาทขึ้นไป ให้จัดส่งรายละเอียดประมาณราคาแบบ ปร.4 (ก) ปร.5 (ก) และ ปร.6 รายการปรับปรุง
ซ่อมแซม ตามตัวอย่าง หน้า 112 พร้อมทั้งแนบไฟล์ภาพถ่ายอาคารและรายการปรับปรุงซ่อมแซมที่เสนอขอ
จัดตั้งงบประมาณ จ านวน 2 ไฟล์ ในเว็บไซต์ https://budget66.jobobec.in.th พร้อมเอกสาร 1 ชุด/กลุ่ม
โรงเรียน (กลุ่มโรงเรียนทั่วไป 1 ชุด, กลุ่มโรงเรียนคุณภาพ 1 ชุด) 

3)  รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หากมีความจ าเป็น
จัดตั้งในรายการนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเดิม 225 เขตพ้ืนที่การศึกษา ให้จัดตั้งได้ในวงเงินไม่เกิน 
1,000,000 บาท ส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตั้งใหม่ 20 เขตพ้ืนที่การศึกษา ให้จัดตั้ง 
ได้ในวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท โดยใช้กรอบวงเงินที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับจัดสรรส าหรับ 
กลุม่โรงเรียนทั่วไป 

กรณีปรับปรุงซ่อมแซมตาม 3.2.3 ในข้อ 2) และ 3) ที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักของ
อาคารหรือมีผลกระทบต่อความปลอดภัยและจ าเป็นต้องมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา  
การด าเนินการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดจ าเป็นต้องมีรูปแบบรายการที่ผ่านการรับรอง
จากวิศวกรและหรือสถาปนิกที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พร้อมแนบส าเนาใบประกอบวิชาชีพของวิศวกร
และหรือสถาปนิกและรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 

4) ในกรณีรายการก่อสร้างบ้านพักครูตามนโยบายเกี่ยวกับด้านความปลอดภัย และ
เป็นสวัสดิการให้กับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาขอ
จัดต้ังเป็นกรณีพิเศษได้เขตละ 1 หลัง โดยพิจารณาสร้างในพ้ืนที่ที่สามารถจัดเป็นหมู่บ้านครู และบุคลากร
ทางการศึกษาได ้และต้องมีครูต้องการเข้าพักอาศัยจากหลายโรงเรียน รวมทั้งมีพ้ืนที่ในการก่อสร้าง ซ่ึงอาจเป็น
บ้านพักครูเรือนแถว หรือบ้านพักครูเดี่ยว ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ และให้โรงเรียนที่เป็นพ้ืนที่เป้าหมายใน
การก่อสร้างเป็นผู้เสนอค าขอจัดตั้งงบประมาณ ทั้งนี้ ไม่รวมในกรอบวงเงินที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับ
จัดสรร โดยมีแนวทางในการเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ ดังนี้ 
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4.1)  โรงเรียนที่ขอจัดตั้งงบประมาณต้องจัดท าค าของบประมาณตามแบบที่
ก าหนดให้ครบถ้วน 

4.2)  ให้แสดงเหตุผลความจ าเป็นในการขอสร้างบ้านพักครู โดยแนบรายชื่อ
ข้าราชการคร ูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าพักอาศัย ตามแบบท่ีก าหนด  

4.3)  กรณีท่ีจะเสนอขอบ้านพักครูตามนโยบายฯ ดังกล่าวต้องมีครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ต้องการเข้าพักอาศัยจากหลายโรงเรียนรวมกัน พร้อมแนบแผนผังแสดงต าแหน่งที่ตั้งโรงเรียน
ของครูและบุคลากรทางการศึกษาทีเ่ข้าพักอาศัยร่วมกัน 

4.4)  ให้มีหนังสือยืนยันว่ามีพ้ืนทีท่ี่จะก่อสร้างเพียงพอและมีความพร้อมใน 
การก่อสร้าง 

4.5)  เสนอขอจัดตั้งงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาละ 1 หลัง 

4.6) ใช้แบบฟอร์มค าขอตั้งงบประมาณ “แบบบ้านพักครูตามนโยบายฯ” พร้อม
แนบหลักฐานตามที่ก าหนด 

ส าหรับโรงเรียนอ่ืน ๆ ที่มีความจ าเป็นขาดแคลนบ้านพักครูให้เสนอขอจัดตั้งเพิ่มเติมได้ตาม
เกณฑ์ โดยใช้กรอบวงเงินที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับจัดสรร 

5)  รายการสิ่งก่อสร้างอ่ืน ได้แก่ รั้ว ถนน และรางระบายน้ า ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาจะต้องแนบแบบประมาณราคา (ปร.4 (ก) ปร.5 (ก) และ ปร.6) เป็นไฟล์ pdf ลงในเว็บไซต์ 
https://budget66.jobobec.in.th พร้อมส่งเอกสาร 1 ชุด 

หมายเหตุ : รายการสิ่งก่อสร้างตาม 3.2.3 ในข้อ 2) , 3) , 4) และอาคารแบบพิเศษ จะต้องบันทึก คา่ Factor F 
ลงในเว็บไซต์  https://budget66.jobobec.in.th 

 
ทั้งน้ี ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดเรียงล าดับความส าคัญจ าเป็นรวมทุกรายการ

ให้อยู่ในบัญชีเดียวกัน (แบบ 11) โดยเรียงล าดับความขาดแคลนจ าเป็นจากมากไปหาน้อย กรณี
งบประมาณในภาพรวมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่ละแห่งถูกปรับลด ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะตัดจากล าดับสุดท้ายขึ้นไป 

3.3  การขอจัดตั้งงบประมาณประจ าปี กรณีงบผูกพัน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
หากมีความจ าเป็นให้เสนอตั้งงบประมาณไปที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยไม่ซ้ ากับ 
ที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 -  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหรือโรงเรียนในสังกัด จัดตั้งได้ไม่เกิน 
เขตละ 1 หลัง (ก าหนดตามสัดส่วนจ านวนโรงเรียนที่มีนักเรียน 400 คนข้ึนไป) 
 -  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหรือโรงเรียนในสังกัด ขอจัดตั้งได้ไม่เกิน     
เขตละ 2 หลัง (ก าหนดตามสัดส่วนจ านวนโรงเรียนที่มีนักเรียน 400 คนข้ึนไป) 
  3.3.1  การขอจัดตั้งงบประมาณกรณีงบผูกพันส าหรับอาคารเรียนของโรงเรียน ต้องเป็น
โรงเรียนที่มีนักเรียน ตั้งแต่ 400 คน และมีความขาดแคลนห้องตามเกณฑ์ ตั้งแต่ 10 ห้อง ขึ้นไป 
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 3.3.2  การขอจัดตั้งงบประมาณกรณีงบผูกพัน ส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   
หากมีความจ าเป็นจัดตั้งงบประมาณในการก่อสร้างอาคารส านักงาน สามารถจัดตั้งได้ 3 รูปแบบ คือ  

    แบบที่ 1   ราคา   23,394,000   บาท  
          แบบที่ 2   ราคา   20,312,000   บาท  

แบบที่ 4   ราคา   10,383,000   บาท (ให้จัดตั้งในรายการงบปีเดียว      
โดยใช้กรอบวงเงินทีส่ านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับจัดสรรส าหรับกลุ่มโรงเรียนทั่วไป) 

 4.  การขอจัดตั้งงบประมาณของโรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องเป็นไปตามคู่มือ 
และแนวทางที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอาจ
พิจารณาก าหนดรายละเอียด เกณฑ์ ประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติมได้ตามนโยบายการพัฒนาของแต่ละ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กรณีโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
จ านวน 20 คนลงมา ให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาให้สอดคล้องกับนโยบาย หรือพิจารณาตาม
ความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ด้วย 

 5.  ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษาแนวทางการขอจัดตั้งงบประมาณประจ าปี งบลงทุน 
รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยใช้แบบรูปรายการและราคามาตรฐานตามที่ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด หรือใช้แบบพิเศษตามความต้องการจ าเป็นของโรงเรียน กรณีโรงเรียนที่ตั้งอยู่ 
ในพ้ืนที่เสี่ยงต่อแผ่นดินไหว (ตามประกาศพ้ืนที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว ของกระทรวงมหาดไทย) ให้ใช้แบบ
อาคารเรียน (ในเขตแผ่นดินไหว) ตามแบบที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด  

 6.  รายละเอียดประกอบการขอจัดตั้งงบประมาณให้เป็นไปตามแบบฟอร์ม พร้อมส่งเอกสาร
ประกอบ ดังนี้ 
  6.1  อาคารเรียนและอาคารอเนกประสงค์ กรณีงบผูกพันแบบมาตรฐาน ได้แก่ 

6.1.1  เหตุผลและความจ าเป็นประกอบการพิจารณา 
6.1.2  ผังบริเวณโรงเรียน (Master Plan) ระบุต าแหน่งที่จะก่อสร้างพร้อมทั้งแสดง

ระยะห่างระหว่างอาคารตามกฎกระทรวง ฉบับที ่ 61 (พ.ศ.2550) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 

6.1.3  ส าเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน/การขอใช้ที่ดิน 
6.1.4  หนังสือยืนยันว่ามีสถานที่ก่อสร้างเพียงพอและพร้อมในการก่อสร้าง 
6.1.5  ภาพถ่าย สภาพอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืน ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
6.1.6  แบบส ารวจข้อมูลประกอบการเสนอขอจัดตั้ งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 กรณีงบผูกพัน  
6.1.7  หนังสือรับรองการก่อสร้างอาคารไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยเรื่องความสูงของ

อาคาร เช่น กฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น ประกาศ พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และระเบียบว่าด้วยการก่อสร้างอาคารในเขตเมืองของจังหวัดและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

6.1.8  กรณีของการขอจัดตั้งงบประมาณทดแทนอาคารเดิมที่ต้องการรื้อถอน จะต้องมี
ความเห็นของวิศวกรหน่วยงานของรัฐที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมว่า สมควรรื้อถอน 
ประกอบการพิจารณา จึงสามารถเสนอขอจัดตั้งงบประมาณอาคารทดแทนได้ (กรณีโรงเรียนด าเนินการ            
ขออนุมัติรื้อถอนไว้แล้วแต่ยังไม่ได้รื้อถอน ก็ให้ตรวจสอบและด าเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนที่ก าหนดนี้ด้วย)
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พร้อมจัดส่งส าเนาหนังสือที่ได้รับอนุมัติให้รื้อถอนและส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม           
และต้องได้รับการอนุมัติให้รื้อถอนก่อนวันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564   
  6.2  อาคารเรียนและอาคารอเนกประสงค์ กรณีงบผูกพันแบบพิเศษ ได้แก่ 
       6.2.1  เหตุผลและความจ าเป็นประกอบการพิจารณา 
   6.2.2  ส่งแบบรูปรายการอาคารเรียน และอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษที่ผู้อ านวยการ
โรงเรียนลงนามรับรองในแบบรูปรายการว่า “ขอใช้แบบรูปรายการดังกล่าวนี้ในการก่อสร้าง” ทุกแผ่น  
   6.2.3  ผังบริเวณโรงเรียน (Master Plan) ระบุต าแหน่งที่จะก่อสร้างพร้อมทั้งแสดง
ระยะห่างระหว่างอาคารตามกฎกระทรวง ฉบับที ่ 61 (พ.ศ.2550) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
   6.2.4  ส าเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน/การขอใช้ที่ดิน 
   6.2.5  หนังสือยืนยันว่าโรงเรียนมีข้อจ ากัดด้านพ้ืนที่ก่อสร้าง ไม่สามารถก่อสร้างอาคาร
แบบมาตรฐานได้ และยืนยันว่ามีสถานที่ก่อสร้างเพียงพอ พร้อมในการก่อสร้างอาคารแบบพิเศษ 
        6.2.6  ภาพถ่าย สภาพอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืน ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
        6.2.7  แบบส ารวจข้อมูลประกอบการเสนอขอจัดตั้ งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณพ.ศ. 2566 กรณีงบผูกพัน แบบทีเ่สนอขอจัดตั้งจะต้องมีความสอดคล้องกับข้อมูลความขาดแคลน 
        6.2.8  หนังสือรับรองการก่อสร้างอาคารไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยเรื่องความสูงของ
อาคาร เช่น กฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น ประกาศ พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และระเบียบว่าด้วยการก่อสร้างอาคารในเขตเมืองของจังหวัดและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
    6.2.9  กรณีของการขอจัดตั้งงบประมาณทดแทนอาคารเดิมที่ต้องการรื้อถอนจะต้องมี
ความเห็นของวิศวกรหน่วยงานของรัฐที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมว่า สมควรรื้อถอน 
ประกอบการพิจารณา จึงสามารถเสนอขอจัดตั้งงบประมาณอาคารทดแทนได้ (กรณีโรงเรียนด าเนินการขอ
อนุมัติรื้อถอนไว้แล้วแต่ยังไม่ได้รื้อถอน ก็ขอให้ตรวจสอบและด าเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนที่ก าหนดนี้ด้วย) 
พร้อมจัดส่งส าเนาหนังสือที่ได้รับอนุมัติให้รื้อถอนและส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
และต้องได้รับการอนุมัติให้รือ้ถอนก่อน วันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564   

ทั้งนี้ หากได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว ห้ามมิให้โรงเรียนเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ 
โดยเด็ดขาด 
  6.3  อาคารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ทั้งกรณีงบผูกพัน และงบปีเดียว) ได้แก่ 

6.3.1  เหตุผลและความจ าเป็นประกอบการพิจารณา 
6.3.2  ผังบริเวณ (Master Plan) ระบุต าแหน่งที่จะก่อสร้างพร้อมทั้งแสดง

ระยะห่างระหว่างอาคารตามกฎกระทรวงฉบับที่ 61 (พ.ศ.2550) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 เพ่ือยืนยันว่ามีสถานที่ก่อสร้างเพียงพอและพร้อมในการก่อสร้าง 

6.3.3  ส าเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน/การขอใช้ที่ดิน 
6.3.4  ภาพถ่าย สภาพอาคารส านักงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
6.3.5  จ านวนบุคลากรในส านักงาน ตามกรอบอัตราก าลัง 

ทั้งนี้  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะพิจารณาเฉพาะส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาที่จัดส่งเอกสาร ถูกต้อง ครบถ้วน และตรวจสอบได้เท่านั้น 
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 7. จัดท าและสรุปค าขอจัดตั้งงบประมาณรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามแบบในโปรแกรม 
Microsoft Excel เท่านั้น พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลงบประมาณทุกรายการ โดยจัดท าเป็นเอกสาร จ านวน  
1 ชุด ส่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานภายในเวลาที่ก าหนด  

 8.  ตรวจสอบแบบอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอ่ืน ต้องเหมาะสมกับพ้ืนที่ 
ในการก่อสร้าง ทั้งนี้ หากได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว ห้ามมิให้เปลี่ยนแปลงแบบและโรงเรียน 
โดยเด็ดขาด 
 9.  ให้บันทึกค าขอจัดตั้งงบประมาณผ่านเว็บไซต์ https://budget66.jobobec.in.th ภายใน
เวลาที่ก าหนด และพิมพ์เป็นเอกสาร (print out) รับรองความถูกต้องส่งพร้อมเอกสารค าขอตั้งงบประมาณ
รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามข้อ 6 โดยการบันทึกข้อมูลเป็น 2 เมนู คือ เมนู “โรงเรียนทั่วไป” (รวม
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา) และเมนู “โรงเรียนคุณภาพ” 

ส าหรับรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอ่ืน ให้แนบไฟล์ 
pdf แบบ ปร.4 (ก) , ปร.5 (ก) และ ปร.6 พร้อมทั้งรายการปรับปรุงซ่อมแซมตามตัวอย่าง (หน้า 112)   
ภาพถ่ายอาคาร จ านวน 2 ภาพ และเอกสารที่เกี่ยวข้องทุกรายการ ในเว็บไซต ์

 10.  กรณีมีการขอเพ่ิมค่าขนส่ง ส าหรับโรงเรียนในพ้ืนที่สูงและถิ่นทุรกันดาร และโรงเรียน 
พ้ืนที่เกาะในการขนส่ง วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ค านวณค่าขนส่งตามข้อเท็จจริง ตามแบบ ปร.4 (พ) พร้อม
เหตุผลความจ าเป็น ส าหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดฯ ที่ก าหนดไว้ในคู่มือ ดังนี้ 
  10.1  ค่าขนส่งทางรถ ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง โดยศึกษารายละเอียด
ได้จาก เว็บไซต์ https://saraban-law.cgd.go.th/easinetimage/inetdoc?id=show_CGD.A.18981_1_BCS_1_pdf 
(การจัดท ารายละเอียดประกอบการถอดแบบค านวณราคากลางงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับค่าน้ ามันเพ่ิมเติม) 
  10.2  ค่าขนส่งทางเรือ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับรองค่าขนส่ง หรือสืบราคา 
ค่าขนส่งทางเรือจากผู้ประกอบการในพ้ืนที่ทีโ่รงเรียนตั้งอยู่  

 11.  กรณีการจัดตั้งงบประมาณของโรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียน 120 คนลงมา สามารถจัดตั้ง
งบประมาณรายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมได้เท่านั้น หากมีความจ าเป็นในการก่อสร้างอาคารเรียนทดแทนอาคาร
เดิมช ารุดและไม่สามารถใช้งานได้ ให้เสนอของบประมาณระหว่างปีพร้อมชี้แจงเหตุผลความจ าเป็น ยกเว้นกรณี
โรงเรียนต้นแบบคุณภาพ และโรงเรียน Stand alone  ตามบัญชีรายชื่อของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน (หน้า......) สามารถจัดตั้งงบประมาณรายการค่าก่อสร้างได้ตามเกณฑค์วามจ าเป็นขาดแคลน 
  
 ทั้งนี้  ให้จัดส่งเอกสารค าขอจัดตั้งงบประมาณและเอกสารประกอบตามที่ก าหนด ให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน ตรงตามข้อมูลที่บันทึกในเว็บไซต์ https://budget66.jobobec.in.th มายังส านักนโยบาย
และแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลเอกสาร
ค าขอจัดตั้งงบประมาณและเอกสารประกอบตามท่ีก าหนดภายในเวลาที่ก าหนด และ หากเอกสารที่จัดส่ง
ไม่ตรงกับข้อมูลที่บันทึก รวมทั้งกรณีที่ไม่ได้บันทึกข้อมูล และจัดส่งเอกสาร ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน 
ไม่ทันตามเวลาที่ก าหนด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จะไม่พิจารณารายการ
ดังกล่าว 
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ระดับโรงเรียน 

 1.  บันทึกข้อมูลในระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน    
ทุกรายการ พร้อมทั้งยืนยันข้อมูลในระบบ เนื่องจากการขอจัดตั้งงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดให้โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) เชื่อมโยง
กับ เว็บไซต์การขอจัดตั้งงบประมาณ รวมทั้งบันทึกพิกัด Latitude และ Longitude ของโรงเรียนในระบบ 
DMC ให้ถูกต้องด้วย หากไม่บันทึกและไม่ยืนยันข้อมูลในโปรแกรม B-OBEC และไม่บันทึกพิกัดจะไม่สามารถ
ขอจัดตั้งงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได ้
 2.  ตรวจสอบ ทบทวนข้อมูลความขาดแคลน ความจ าเป็นด้านอาคารเรียน อาคารประกอบและ
สิ่งก่อสร้างอ่ืน ให้สอดคล้องกับแผนการจัดชั้นเรียน และแนวโน้มการขยายตัวของประชากรวัยเรียนในอนาคต 

  3.  แบบอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอ่ืน ต้องเหมาะสมกับพ้ืนที่ในการก่อสร้าง 
ทั้งน้ี หากได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว ห้ามมิให้เปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการโดยเด็ดขาด 
 4.  ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีส่วนร่วมในการวางแผนก าหนดแนวนโยบาย 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืนของโรงเรียน  
 5.  เสนอขอจัดตั้งงบประมาณ อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืน ที่มีความขาดแคลน  
จ าเป็นตามเกณฑ์มาตรฐานสิ่งก่อสร้าง และการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืน 
ส่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามแบบและเวลาที่ก าหนด   
 6.  กรณีขอจัดตั้งงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ นอกเหนือแบบมาตรฐาน 
(แบบพิเศษ) ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด ให้จัดส่งเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ 
  6.1  เหตุผลและความจ าเป็นประกอบการพิจารณา 
  6.2  ส่งแบบรูปรายการอาคารเรียน และอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ พร้อมให้ผู้อ านวยการ
โรงเรียนลงนามรับรองในแบบรูปรายการว่า “ขอใช้แบบรูปรายการดังกล่าวนี้ในการก่อสร้าง” ทุกแผ่น  
  6.3  ผังบริเวณโรงเรียน (Master Plan) ระบุต าแหน่งที่จะก่อสร้างพร้อมทั้งแสดงระยะห่าง
ระหว่างอาคารตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 61 (พ.ศ.2550) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
พ.ศ.2522 
  6.4  หนังสือยืนยันว่าโรงเรียนมีข้อจ ากัดด้านพ้ืนที่ก่อสร้าง ไม่สามารถก่อสร้างอาคาร 
แบบมาตรฐานได ้และยืนยันว่ามีสถานที่ก่อสร้างเพียงพอ พร้อมในการก่อสร้างอาคารแบบพิเศษ 
       6.5  ภาพถ่าย สภาพอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืน ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
      6.6  แบบส ารวจข้อมูลประกอบการเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 กรณีงบผูกพัน โดยต้องกรอกข้อมูลพร้อมเอกสารเพ่ิมเติมตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานก าหนด   
       6.7  หนังสือรับรองการก่อสร้างอาคารไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยเรื่องความสูงของอาคาร เช่น 
กฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น ประกาศ พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวั ตถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และระเบียบว่าด้วยการก่อสร้างอาคารในเขตเมืองของจังหวัดและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 6.8  กรณีของการขอจัดตั้งงบประมาณทดแทนอาคารเดิมที่ ต้องการรื้อถอน จะต้องมี
ความเห็นของวิศวกรหน่วยงานของรัฐที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมว่า สมควรรื้อถอน 
ประกอบการพิจารณา จึงสามารถเสนอขอจัดตั้งงบประมาณอาคารทดแทนได้ (กรณีโรงเรียนด าเนินการขออนุมัติ
รื้อถอนไว้แล้วแต่ยังไม่ได้รื้อถอน ก็ขอให้ตรวจสอบและด าเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนที่ก าหนดนี้ด้วย) พร้อม
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จัดส่งส าเนาหนังสือที่ได้รับอนุมัติให้รื้อถอนและส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและต้อง
ได้รับ การอนุมัตใิห้รื้อถอนก่อน วันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564   

 ทั้งนี้ หากได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว ห้ามมิให้โรงเรียนเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ           
โดยเด็ดขาด 

 7.  กรณีท่ีต้องรื้อถอนอาคารเดิมเพ่ือก่อสร้างอาคารทดแทน โรงเรียนต้องเตรียมจัดท าแผนรองรับ
ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น 
 8.  กรณีมีการขอเพ่ิมค่าขนส่ง ส าหรับโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในสภาพภูมิประเทศที่ยากล าบากในการขนส่ง 
วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ค านวณค่าขนส่งตามข้อเท็จจริง ตามแบบแบบแสดงการค านวณและเหตุผลความจ าเป็น 
และปร.4 (พ) ที่ก าหนดไว้ในคู่มือ (หน้า 112) ดังนี้ 
  8.1  ค่าขนส่งทางรถ ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง โดยศึกษารายละเอียด
ได้จาก https://saraban-law.cgd.go.th/easinetimage/inetdoc?id=show_CGD.A.18981_1_BCS_1_pdf 
(การจัดท ารายละเอียดประกอบการถอดแบบค านวณราคากลางงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับค่าน้ ามันเพ่ิมเติม) 
  8.2  ค่าขนส่งทางเรือ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับรองค่าขนส่ง หรือสืบราคา 
ค่าขนส่งทางเรือจากผู้ประกอบการในพ้ืนที่ที่โรงเรียนตั้งอยู่  
 9.  กรณีโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงต่อแผ่นดินไหว ตามประกาศพ้ืนที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว ของ
กระทรวงมหาดไทย และเป็นไปตามกฎกระทรวง ก าหนดการรับน้ าหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร
และพ้ืนที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2564 ซึ่งก าหนดให้ใช้บังคับใน
บริเวณดังต่อไปนี้ 

9.1 บริเวณที่ 1 หมายความว่า พ้ืนที่หรือบริเวณที่ต้องเฝ้าระวังเนื่องจากมีความเป็นไปได้ว่า 
อาคารอาจได้รับผลกระทบทางด้านความมั่นคงแข็งแรง และเสถียรภาพ เมื่อมีแรงสั่นสะเทือน
ของแผ่นดินไหว ได้แก่ จังหวัดกระบี่  ชุมพร ตรัง นครพนม นครศรีธรรมราช บึงกาฬ 
ประจวบคีรีขันธ์ พิษณุโลก เพชรบุรี เลย สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี และหนองคาย 

9.2 บริเวณที่ 2 หมายความว่า บริเวณหรือพ้ืนที่ที่มีความเป็นไปได้ว่า อาคารอาจได้รับ
ผลกระทบทางด้านความมั่นคงแข็งแรงและเสถียรภาพในระดับปานกลาง เมื่อมีแรงสั่นสะเทือน
ของแผ่นดินไหว ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ก าแพงเพชร ชัยนาท นครปฐม นครสวรรค์ 
นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา พังงา ภูเก็ต ระนอง ราชบุรี สมุทรปราการ 
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สุพรรรณบุรี และอุทัยธานี 

9.3 บริเวณที่ 3 หมายความว่า บริเวณหรือพ้ืนที่ที่มีความเป็นไปได้ว่า อาคารอาจได้รับ
ผลกระทบทางด้านความมั่นคงแข็งแรงและเสถียรภาพในระดับสูง เมื่อมีแรงสั่นสะเทือน
ของแผ่นดินไหว ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี  เชียงราย  เชียงใหม่ ตาก น่าน พะเยา แพร่ 
แม่ฮ่องสอน  ล าปาง ล าพูน สุโขทัย และอุตรดิตถ์ 

 กรณีโรงเรียนที่อยู่ในบริเวณที่  1 และ 2 ในการจัดตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียน 
สามารถเลือกแบบอาคารส าหรับพ้ืนที่ทั่วไป หรืออาคารเรียนในเขตแผ่นดินไหวได้  โดยใช้กรอบวงเงินของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในการขอตั้งงบประมาณ กรณีมีการเลือกอาคารเรียนที่มีพ้ืนที่ตั้งแต่ 1,000 ตรม.
ขึ้นไป (อาคารเรียน 108 ล./59-ข (ในเขตแผ่นดินไหว)) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะสมทบ
เงินส่วนต่างค่าก่อสร้าง นอกจากนั้น อาคารเรียนในเขตพ้ืนที่แผ่นดินไหวต้องใช้กรอบวงเงินของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาในการขอตั้งงบประมาณ 
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 กรณีโรงเรียนที่อยู่ในบริเวณที่ 3 ต้องใช้แบบอาคารเรียนในเขตแผ่นดินไหว ตามแบบมาตรฐาน
ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดเท่านั้น  
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เกณฑ์การขอจัดตั้งงบประมาณสิ่งก่อสร้างของโรงเรียน 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

************* 
สิ่งก่อสร้างของโรงเรียนนับเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญอย่างหนึ่ง เพราะเป็นสิ่งอ านวยความสะดวก

ในการจัดการเรียนการสอน และอ านวยความสะดวกในการบริหารจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีนโยบายให้ความส าคัญในการจัดตั้งงบประมาณค่าที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้าง โดยแบ่งโรงเรียนเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 

1.  กลุ่มท่ี 1 โรงเรียนทั่วไป และโรงเรียน Stand alone 
2.  กลุ่มท่ี 2 โรงเรียนคุณภาพ ได้แก่ โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล และโรงเรียนต้นแบบคุณภาพ  

 ในการจัดตั้งงบประมาณมีเกณฑ์และเงื่อนไขจ านวนนักเรียนในการขอตั้งงบประมาณอาคารเรียน 
อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืน เป็น 2 เงื่อนไข ดังนี้ 

เงื่อนไขที่ 1 ส าหรับกลุ่มที่ 1 ที่เป็นโรงเรียนทั่วไป และกลุ่มที่ 2 ที่เป็นโรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบล มีเกณฑ์และเงื่อนไขในการขอจัดตั้งที่ต้องมีจ านวนนักเรียน 121 คนขึ้นไป 

เงื่อนไขที่  2 ส าหรับกลุ่มที่ 2 ที่ เป็นโรงเรียนต้นแบบคุณภาพ และโรงเรียน Stand alone 
ที่อยู่ทั้งในกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ทั้งหมด มีเกณฑ์และเงื่อนไขในการขอจัดตั้งที่ต้องมจี านวนนักเรียน 31 คนขึ้นไป 

ส าหรับรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืน สามารถเสนอ
ขอจัดตั้งงบประมาณตามความจ าเป็นโดยมีรายละเอียดการขอจัดตั้งอาคารเรียน อาคารประกอบและ
สิ่งก่อสร้างอ่ืน ตามตารางแบบสิ่งก่อสร้างและเงื่อนไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (หน้า 82 – 86) 

เกณฑ์การขอจัดตั้งส าหรับโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  
1.  อาคารเรียน ประกอบด้วย ห้องเรียน และห้องพิเศษ 

1.1  ห้องเรียน หมายถึง ห้องท่ีใช้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
1.2  ห้องพิเศษ หมายถึง ห้องอ านวยความสะดวกในการบริหารและจัดกิจกรรมสนับสนุน     

การเรียนการสอน เช่น ห้องพักครู ห้องพยาบาล ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ฯลฯ 

2.  เกณฑ์การจัดอาคารเรียน ใช้จ านวนนักเรียนและแผนการจัดชั้นเรียนเป็นเกณฑ์การจัดสรร 
ดังนี้ 

 2.1  ใช้จ านวนนักเรียนเป็นเกณฑ์   
 2.2  ใช้แผนการจัดชั้นเรียน โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานควรมีห้องเรียนตามแผนจัดชั้นเรียน ดังนี้ 
(ใช้แผนการจัดชั้นเรียนและจ านวนนักเรียน ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564) 

2.2.1  ระดับอนุบาล คิดจ านวนนักเรียน 30 คน : ห้อง ในแต่ละระดับชั้น และหากมีเศษ
ปัดเพิ่มไดอี้ก  1 ห้อง 

2.2.2  ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา คิดจ านวนนักเรียน 40 คน : ห้อง ในแต่ละ
ระดับชั้น และหากมีเศษปัดเพ่ิมไดอี้ก 1 ห้อง 

2.2.3  โรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียน 120 คนลงมา ใช้เกณฑ์ควรมีห้องเรียนตามเกณฑ์
มาตรฐานโดยให้รวมห้องพิเศษได้อีก 3 ห้อง 

2.2.4  โรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียน 121 – 160 คน ใช้เกณฑ์ควรมีห้องเรียนตามเกณฑ์
มาตรฐานโดยให้รวมห้องพิเศษได้อีก 4 ห้อง 
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2.2.5  โรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียน 161 – 200 คน ใช้เกณฑ์ควรมีห้องเรียนตามเกณฑ์
มาตรฐานโดยให้รวมห้องพิเศษได้อีก 5 ห้อง 

2.2.6  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา และโรงเรียนที่มจี านวนนักเรียน 201 คนขึ้นไป 
ใช้เกณฑ์ตามตารางเกณฑ์มาตรฐานสิ่งก่อสร้างของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

2.2.7  กรณีเป็นโรงเรียนต้นแบบคุณภาพ และโรงเรียน Stand alone ตามบัญชี
รายชื่อของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (หน้า......) สามารถขอจัดตั้งงบประมาณอาคารเรียน 
ดังนี้ 

2.2.7.1  กรณีโรงเรียนในเงื่อนไขที่  2 ที่มีนักเรียน 31 - 60 คน ให้เสนอขอ 
อาคารเรียนเฉพาะกรณีทดแทนอาคารเดิมที่ได้รับการอนุญาตให้รื้อถอนได้ 1 หลัง ดังนี้ 

1) บริเวณพ้ืนที่ปกติ และพ้ืนที่แผ่นดินไหว บริเวณที่ 1 และบริเวณที่ 2 
ให้ขออาคารเรียน สปช.103/26 อาคารเรียน ชั้นเดียว 3 ห้องเรียน (พ้ืนยกสูง) 

2) บริเวณพ้ืนที่แผ่นดินไหว บริเวณที่ 3 ให้ขออาคารเรียน สปช.103/61 
ขนาด 3 ห้องเรียน ยกพ้ืนสูง (ในเขตแผ่นดินไหว) เท่านั้น 

2.2.7.2  กรณีโรงเรียนในเงื่อนไขที่ 2 ที่มีนักเรียน 61-120 คน ให้เสนอขออาคาร
เรียนเฉพาะกรณีทดแทนอาคารเดิมที่ได้รับการอนุญาตให้รื้อถอนได้ 1 หลัง ดังนี้ 

1) บริเวณพ้ืนที่ปกติ และพ้ืนที่แผ่นดินไหว บริเวณที่ 1 และบริเวณที่ 2 
ให้ขออาคารเรียน OBEC 104 ล./61 ขนาด 4 ห้องเรียน 

2) บริเวณพ้ืนที่แผ่นดินไหว บริเวณที่ 3 ให้ขออาคารเรียน สปช.103/61 
ขนาด 4 ห้องเรียน ยกพ้ืนสูง (ในเขตแผ่นดินไหว) เท่านั้น 

2.2.7.3 กรณีที่มีนักเรียน 121 คนขึ้นไป สามารถขอจัดตั้งได้ตามเกณฑ์การขอ
จัดตั้งอาคารเรียนแต่ละแบบ 

2.3 เกณฑ์การนับห้องเรียนในอาคาร ให้นับจ านวนห้องเรียนตามแบบรูปมาตรฐานของ 
อาคารเรียนนั้นๆ รวมทั้งการต่อเติมห้องเรียนที่ใช้งบประมาณของทางราชการ เงินนอกงบประมาณ 
เงินบริจาค และอ่ืนๆ ให้นับจ านวนห้องเรียนด้วย ทั้งนี้ การกรอกจ านวนห้องเรียนที่มีอยู่ในแบบค าขอจัดตั้ง
งบประมาณ จะต้องเป็นข้อมูลเดียวกันกับ B-OBEC  
 
 
เกณฑ์มาตรฐานสิ่งก่อสร้างของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา และโรงเรียนที่มีนักเรียน 201 คน ขึ้นไป 

 

แผนจัด
ชั้นเรียน 

เกณฑ์ควรมี แผนจัด
ชั้นเรียน 

เกณฑ์ควรมี แผนจัด
ชั้นเรียน 

เกณฑ์ควรม ี

ห้องเรียน 
ห้อง
พิเศษ 

รวม 
 

ห้องเรียน 
ห้อง 
พิเศษ 

รวม 
 

ห้องเรียน 
ห้อง 
พิเศษ 

รวม 

8 8 7 15 32 32 17 49 56 56 23 79 
9 9 7 16 33 33 17 50 57 57 23 80 
10 10 8 18 34 34 17 51 58 58 24 82 
11 11 9 20 35 35 17 52 59 59 24 83 
12 12 9 21 36 36 17 53 60 60 24 84 
13 13 10 23 37 37 17 54 61 61 25 86 
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แผนจัด
ชั้นเรียน 

เกณฑ์ควรมี แผนจัด
ชั้นเรียน 

เกณฑ์ควรมี แผนจัด
ชั้นเรียน 

เกณฑ์ควรม ี

ห้องเรียน 
ห้อง
พิเศษ 

รวม 
 

ห้องเรียน 
ห้อง 
พิเศษ 

รวม 
 

ห้องเรียน 
ห้อง 
พิเศษ 

รวม 

14 14 10 24 38 38 17 55 62 62 26 88 

15 15 10 25 39 39 17 56 63 63 27 90 
16 16 11 27 40 40 17 57 64 64 28 92 
17 17 11 28 41 41 17 58 65 ห้องขึ้นไป ควรมีห้องพิเศษ 29 ห้อง 
18 18 11 29 42 42 17 59     
19 19 12 31 43 43 17 60     
20 20 12 32 44 44 19 63     
21 21 12 33 45 45 20 65     
22 22 13 35 46 46 21 67     
23 23 13 36 47 47 22 69     
24 24 13 37 48 48 22 70     
25 25 14 39 49 49 22 71     
26 26 15 41 50 50 22 72     
27 27 15 42 51 51 22 73     
28 28 16 44 52 52 22 74     
29 29 16 45 53 53 22 75     
30 30 16 46 54 54 22 76     
31 31 17 48 55 55 23 78     

3.  อาคารประกอบ 

       3.1  อาคารอเนกประสงค์, หอประชุม, โรงอาหาร มีเกณฑ์ดังนี้ 
3.1.1 โรงเรียนควรมี อาคารอเนกประสงค์ หรือหอประชุม จ านวน 1 หลัง ที่สอดคล้อง

กับจ านวนนักเรียน 
3.1.2 โรงเรียนควรมี โรงอาหาร 1 หลัง ที่สอดคล้องกับจ านวนนักเรียน 
3.1.3 อาคารอเนกประสงค์ หอประชุม โรงอาหารเสนอขอตั้งได้ ดังนี้ 

1) แบบ สปช. 202/26 เป็นอาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว พ้ืนเสมอดิน ขนาดของอาคาร 
กว้าง 10.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร ก่อสร้างในโรงเรียนที่มีนักเรียน จ านวน 31 - 200 คน 

2) แบบ สปช. 201/26 เป็นอาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว พ้ืนเสมอดิน ขนาดของอาคาร 
กว้าง 10.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร มีห้องเก็บวัสดุ 2 ห้อง ก่อสร้างในโรงเรียนที่มีนักเรียน จ านวน 121 – 350 คน 

3) แบบ สปช. 205/26 เป็นอาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว พ้ืนเสมอดิน ขนาดของอาคาร 
กว้าง 14.00 เมตร ยาว 32.00 เมตร ก่อสร้างในโรงเรียนที่มีนักเรียน จ านวน 350 - 750 คน 

4) อาคารหอประชุม 100/27 เป็นอาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น ขนาดของอาคาร 
กว้าง 24.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร ก่อสร้างในโรงเรียนที่มีความขาดแคลนตามเกณฑ์ 1 หลัง และมีนักเรียน
จ านวน 400 - 799 คน 
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5) โรงอาหาร 84 ที่นั่ง เป็นอาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว พื้นเสมอดิน ขนาดของอาคาร 
กว้าง 10.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร  ก่อสร้างในโรงเรียนที่มีความขาดแคลนตามเกณฑ์ 1 หลัง และมีนักเรียน
ตามแผนชั้นเรียน จ านวน 80 คนข้ึนไป 

6) โรงอาหาร 260 ที่นั่ง เป็นอาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว พ้ืนเสมอดิน ขนาดของอาคาร 
กว้าง 16.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร  ก่อสร้างในโรงเรียนที่มีความขาดแคลนตามเกณฑ์ 1 หลัง และมีนักเรียน 
จ านวน 200 คนขึ้นไป 

7) โรงอาหาร 500 ที่นั่ง เป็นอาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว พ้ืนเสมอดิน ขนาดของอาคาร 
กว้าง 19.00 เมตร ยาว 38.50 เมตร  ก่อสร้างในโรงเรียนที่มีความขาดแคลนตามเกณฑ์ 1 หลัง และมีนักเรียน 
จ านวน 400 คน 

8) โรงอาหาร แบบ 101 ล. /27 พิเศษ (ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา) 
เป็นอาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น ขนาดของอาคาร กว้าง 24.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร ก่อสร้าง และมีนักเรียนจ านวน 
800 คนขึ้นไป (กรณีโรงเรียนที่มีอาคารโรงอาหาร แบบ 101 ล. /27 พิเศษ (ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา) 
1 หลัง จะถือว่ามีอาคารอเนกประสงค์ หอประชุม และโรงอาหาร อย่างละ 1 หลังแล้ว) 

9) โรงเรียนที่มีอาคารอเนกประสงค์ หอประชุม โรงอาหาร อยู่แล้วตามเกณฑ์ 
และยังมีความขาดแคลนจ าเป็นเนื่องจากมีจ านวนนักเรียนมากกว่าแบบอาคารที่มีอยู่  สามารถขอเพ่ิมเติม 
ตามแบบที่มีความเหมาะสมได้ อีก 1 หลัง เช่น โรงเรียนแห่งหนึ่ง มีจ านวนนักเรียน 2 ,000 คน มีอาคาร
อเนกประสงค์แบบ สปช. 205/26 จ านวน 1 หลัง และโรงอาหาร 500 ที่นั่ง จ านวน 1 หลัง กรณีนี้สามารถ
เสนอขอโรงอาหาร 500 ที่นั่ง ได้อีก 1 หลัง 

3.2  โรงฝึกงาน ใช้แผนจัดชั้นเรียนเป็นเกณฑ์ดังนี้ 
   แผนจัดชั้นเรียน  

3 - 8   ห้องเรียน  ควรมี 1   หน่วย 
9 - 14  ห้องเรียน  ควรมี 2   หน่วย 
15 - 26    ห้องเรียน  ควรมี 4   หน่วย 
27 - 44    ห้องเรียน  ควรมี 6   หน่วย 
45   ห้องเรียนขึ้นไป  ควรมี 8   หน่วย 

3.3  ส้วมนักเรียน 
 ใช้เกณฑ์  
- นักเรียน 121 -320 คน ควรมี 2 หลัง 8 ที่นั่ง (เพ่ือแยก ชาย – หญิง)  
- นักเรียนตั้งแต่ 321 คน ให้คิดตามเกณฑ์นักเรียนจ านวนนักเรียน  40 คน ควรมี 1 ที่นั่ง  
- กรณีเป็นโรงเรียนในเงื่อนไขท่ี 2 ที่มีนักเรียน 31 - 120 คน ให้มีส้วมได้ 1 หลัง 4 ที่

นั่ง โดยให้ขอจัดตั้งส้วมนักเรียน แบบอาคาร สพฐ. 4 (ห้องส้วม 4 ห้อง) ถ้าจ านวนนักเรียน 121 คนขึ้นไปให้ขอ
ตามเกณฑ์ 

3.4  บ้านพักครู ใช้เกณฑ์ตามความต้องการและจ าเป็นของจ านวนบุคลากรที่ต้องการบ้านพัก
ในแต่ละโรงเรียน 

3.5  บ้านพักนักเรียน  ใช้ เกณฑ์ตามความต้องการ จ าเป็นและตามจ านวนนักเรียน 
ที่มีความประสงค์จะเข้าพัก 
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4.  สิ่งก่อสร้างอ่ืน 
4.1  สนามกีฬา  มีเกณฑ์ ดังนี้ 

  4.1.1  สนามบาสเกตบอล สร้างเฉพาะโรงเรียนที่เปิดสอนมัธยมศึกษา โดยใช้แผนจัด
ชั้นเรียนเป็นเกณฑ์ 

แผนจัดชั้นเรียน 
6 – 12  ห้อง   ควรมี       1      สนาม 
13 – 36  ห้อง   ควรมี       2  สนาม 
37 ห้องข้ึนไป    ควรมี       3   สนาม 

4.1.2  สนามฟุตบอล จัดให้ทุกโรงเรียนตามความเหมาะสม 1 โรงเรียนต่อ 1 สนาม 
  4.1.3  ลานกีฬาอเนกประสงค์ และสนามกีฬาอเนกประสงค์ เป็นลานคอนกรีต 
(เป็นสนามวอลเล่ย์บอลและสนามเซปัคตะกร้อขนาดมาตรฐาน ) มีเสาพร้อมตาข่ายวอลเล่ย์บอลและ 
เซปัคตะกร้อโดยจัดให้โรงเรียนทุกโรงๆ ละ 1 สนาม ไม่เกิน 3 สนาม  ดังนี้ 

แผนจัดชั้นเรียน 
3 – 12   ห้อง      ควรมี      1  สนาม 
13 – 36 ห้อง   ควรมี    2 สนาม 
37 ห้องข้ึนไป   ควรมี    3 สนาม 

4.2 รั้ว ถนน และรางระบายน้ า โรงเรียนต้องจัดท าแบบรายการประมาณราคา (ปร.4 (ก) 
ปร.5 (ก) และ ปร.6) ประกอบการขอจัดตั้งงบประมาณ 
 5.  รายการอื่นๆ 
  5.1  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืนที่ช ารุดทรุดโทรม 
และประสบอุบัติภัย จัดตั้งงบประมาณให้แก่โรงเรียนที่มีอาคารเรียน อาคารประกอบ ที่มีสภาพช ารุดทรุดโทรม 
และประสบอุบัติภัย ให้ค านึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืน และ
งบประมาณที่ใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซม เพ่ือให้การใช้งบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุด ส าหรับกรณี 
การปรับปรุงซ่อมแซม การต่อเติม และการรื้อถอน ที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักหรือมีผลกระทบต่อ 
ความปลอดภัย จ าเป็นต้องมีแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ที่ผ่านการรับรองจากผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ และจ าเป็นต้องมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการด าเนินการด้วย สาระส าคัญตาม
หนังสือของกระทรวงการคลัง ที่ กค (กวจ.) 0405.2/ว 259 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561 กรณีที่ไม่มีผลกระทบ 
ต่อโครงสร้าง ให้จัดท ารายละเอียดการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืน 
พร้อม ปร.4 (ก) ปร.5 (ก) และ ปร.6 (รายละเอียดตามภาคผนวก หน้า 134 - 137) 
  5.2  ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา (การติดตั้งครั้งแรก) รั้ว เขื่อน ถนนและปรับปรุงบริเวณจัดให้
โรงเรียนที่มีความขาดแคลน และเดือดร้อน โรงเรียนที่ไม่มีไฟฟ้า ประปา รั้ว ถนน และใช้ในการปรับปรุงบริเวณ
โรงเรียนเพ่ือให้เอ้ือต่อการเรียนการสอน  
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เกณฑ์การขอจัดตั้งส าหรับโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
1.  อาคารเรียน ประกอบด้วย ห้องเรียน และห้องพิเศษ 

1.1 ห้องเรียน หมายถึง ห้องท่ีใช้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
1.2 ห้องพิเศษ หมายถึง ห้องอ านวยความสะดวกในการบริหารและจัดกิจกรรมสนับสนุน     

การเรียนการสอน เช่น ห้องพักครู ห้องพยาบาล ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ฯลฯ   
2.  เกณฑ์การจัดอาคารเรียน ใช้จ านวนนักเรียนและแผนการจัดชั้นเรียนเป็นเกณฑ์การจัดสรร 

ดังนี้ 
  2.1 ใช้จ านวนนักเรียนเป็นเกณฑ์ 

2 .2  ใช้ แผน การจั ด ชั้ น เรี ยน โดย ใช้ เกณ ฑ์ ค วรมี ห้ อ ง เรี ยน ต ามแผน จั ด ชั้ น เรี ย น 
(ใช้แผนการจัดชั้นเรียนและจ านวนนักเรียน ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564) โดยคิดนักเรียน 40 คน : ห้อง 
ในแต่ละระดับชั้น และหากมีเศษปัดเพ่ิมได้อีก 1 ห้อง 

2.3 กรณีโรงเรียนเงื่อนไขที่ 2 ที่มีนักเรียนจ านวน 61 - 120 คน หากมีความจ าเป็นที่จะขอ
จัดตั้งอาคารเรียนให้เสนอขออาคารเรียนเฉพาะกรณีทดแทนอาคารเดิมที่ได้รับการอนุญาตให้รื้อถอนได้ 1 หลัง 
โดยให้ขออาคารเรียน OBEC 104 ล./61 ขนาด 4 ห้องเรียน เท่านั้น ส าหรับโรงเรียนที่มีนักเรียน 121 คนขึ้นไป 
สามารถขอจัดตั้งได้ตามเกณฑ์ 
 
ตารางเกณฑ์มาตรฐานสิ่งก่อสร้างส าหรับโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
 
แผนจัด
ชั้นเรียน
(ห้อง) 

เกณฑ์ควรมี 
หอประชุม โรงอาหาร 

อาคารฝึกงาน
(หน่วย) 

ห้องส้วม(ที่
นั่ง) 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 
22 22 13 35 1 1 4 22 
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แผนจัด
ชั้นเรียน
(ห้อง) 

เกณฑ์ควรมี 
หอประชุม โรงอาหาร 

อาคารฝึกงาน
(หน่วย) 

ห้องส้วม(ที่
นั่ง) ห้องเรียน ห้องพิเศษ รวม 

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 
56 56 23 79 1 1 8 56 
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แผนจัด
ชั้นเรียน
(ห้อง) 

เกณฑ์ควรมี 
หอประชุม โรงอาหาร 

อาคารฝึกงาน
(หน่วย) 

ห้องส้วม(ที่
นั่ง) ห้องเรียน ห้องพิเศษ รวม 

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 
  แผนจัดชั้นเรียน 65 ห้องข้ึนไป ควรมีห้องเรียนเท่ากับแผนจัดชั้นเรียน บวกด้วย 29 

3.  อาคารประกอบ 
3.1  อาคารอเนกประสงค์ หอประชุม 

โรงเรียนควรมีอาคารอเนกประสงค์ หรือหอประชุม จ านวน 1 หลัง ที่สอดคล้องกับ
จ านวนนักเรียน 

3.2  โรงอาหาร 
โรงเรียนควรมีโรงอาหาร 1 หลัง  ที่สอดคล้องกับจ านวนนักเรียน 
3.2.1 โรงอาหาร 84 ที่นั่ง เป็นอาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว พ้ืนเสมอดิน ขนาดของอาคาร    

กว้าง 10.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร ก่อสร้างในโรงเรียนที่มีความขาดแคลนตามเกณฑ์ 1 หลัง และมีนักเรียน
ตามแผนชั้นเรียน จ านวน 80 คนข้ึนไป 

3.2.2 โรงอาหาร 260 ที่นั่ง เป็นอาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว พ้ืนเสมอดิน ขนาดของอาคาร 
กว้าง 16.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร ก่อสร้างในโรงเรียนที่มีความขาดแคลนตามเกณฑ์ 1 หลัง และมีนักเรียน
ตามแผนชั้นเรียน จ านวน 200 คนข้ึนไป 

3.2.3 โรงอาหาร 500 ที่นั่ง เป็นอาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว พ้ืนเสมอดิน ขนาดของอาคาร 
กว้าง 19.00 เมตร ยาว 38.50 เมตร ก่อสร้างในโรงเรียนที่มีความขาดแคลนตามเกณฑ์ 1 หลัง และมีนักเรียน
ตามแผนชั้นเรียน จ านวน 400 คนข้ึนไป 

3.2.4 อาคารหอประชุม 100/27 เป็นอาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น ขนาดของอาคาร กว้าง 
26.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร ก่อสร้างในโรงเรียนที่มีความขาดแคลนตามเกณฑ์ 1 หลัง และมีนักเรียน 
ตามแผนชั้นเรียน จ านวน 400 - 799 คน 

3.2.5 โรงอาหาร แบบ 101 ล./27 พิเศษ (ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา) เป็นอาคาร    
ค.ส.ล. 2 ชั้น ขนาดของอาคาร กว้าง 24.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร ก่อสร้างและมีนักเรียนจ านวน 800 คนขึ้นไป
กรณีโรงเรียนที่มีอาคารโรงอาหาร แบบ 101 ล./27 พิเศษ (ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา) 1 หลัง จะถือว่า 
มีอาคารอเนกประสงค์ หอประชุม และโรงอาหาร อย่างละ 1 หลังแล้ว 

โรงเรียนที่มีอาคารอเนกประสงค์ โรงอาหาร – หอประชุม อยู่แล้วตามเกณฑ์ และยังมี 
ความขาดแคลนจ าเป็นเนื่องจากมีจ านวนนักเรียนมากกว่าแบบอาคารที่มีอยู่ สามารถขอเพ่ิมเติมตามแบบที่มี
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ความเหมาะสมได้อีก 1 หลัง เช่น โรงเรียนแห่งหนึ่ง มีจ านวนนักเรียน 2,000 คน มีอาคารหอประชุม 100/27 
จ านวน 1 หลัง และโรงอาหาร 500 ที่นั่ง จ านวน 1 หลัง กรณีนี้สามารถเสนอขอ  โรงอาหาร 500 ที่นั่ง ได้อีก 
1 หลัง 

3.3  โรงฝึกงาน ใช้แผนจัดชั้นเรียนเป็นเกณฑ์ ดังนี้ 
แผนจัดชั้นเรียน 
6 – 8      ห้องเรียน                    ควรมี   1  หน่วย 
9 – 14    ห้องเรียน                     ควรมี  2  หน่วย 

15 – 26    ห้องเรียน                     ควรมี   4  หน่วย 
27 – 44    ห้องเรียน                     ควรมี   6  หน่วย 
45    ห้องเรียนขึ้นไป                     ควรมี   8  หน่วย 

3.4  ส้วมนักเรียน ใช้แผนจัดชั้นเรียนเป็นเกณฑ์ โดย จ านวนนักเรียน 40 คน ควรมี 1 ที่นั่ง 
แต่อย่างน้อยไม่ต่ ากว่า 2 หลัง เพื่อแยกชาย – หญิง (ไม่เกิน 8 ที่นั่ง) ซึ่งให้เสนอขอจัดตั้ง ดังนี้ 

3.4.1 โรงเรียนเงื่อนไขที่ 1 ต้องมีจ านวนนักเรียน 121 คนข้ึนไป ให้เสนอขอตามเกณฑ์ 
3.4.2 โรงเรียนเงื่อนไขที่ 2 ที่มีนักเรียน 31 - 120 คน ให้มีส้วมได้ 1 หลัง 4 ที่นั่ง โดยให้

ขอจัดตั้งส้วมนักเรียน แบบอาคาร สพฐ. 4 (ห้องส้วม 4 ห้อง) ถ้าจ านวนนักเรียน 121 คนขึ้นไปให้เสนอขอ 
ตามเกณฑ์ 

3.5  บ้านพักครู ใช้เกณฑ์ตามความต้องการและจ าเป็นของจ านวนบุคลากรที่ต้องการบ้านพัก
ในแต่ละโรงเรียน 

3.6  บ้านพักนักเรียน ใช้เกณฑ์ตามความต้องการจ าเป็น และตามจ านวนนักเรียนที่มี 
ความประสงค์จะเข้าพัก 

4.  สิ่งก่อสร้างอ่ืน 
4.1  สนามกีฬา มีเกณฑ์ ดังนี้ 

  4.1.1 สนามบาสเกตบอล สร้างเฉพาะโรงเรียนที่เปิดสอนมัธยมศึกษา โดยใช้แผน     
จัดชั้นเรียนเป็นเกณฑ์ 

แผนจัดชั้นเรียน 
6 – 12 ห้อง   ควรมี       1      สนาม 
13 – 36 ห้อง   ควรมี       2  สนาม 
37  ห้องข้ึนไป   ควรมี       3   สนาม 

4.1.2 สนามฟุตบอล จัดให้ทุกโรงเรียนตามความเหมาะสม 1 โรงเรียนต่อ 1 สนาม 
  4.1.3 ลานกีฬาอเนกประสงค์  และสนามกีฬาอเนกประสงค์ เป็นลานคอนกรีต 
(เป็นสนามวอลเล่ย์บอลและสนามเซปัคตะกร้อขนาดมาตรฐาน) มีเสาพร้อมตาข่ายวอลเล่ย์บอลและเซปัคตะกร้อ
โดยจัดให้โรงเรียนทุกโรงๆ ละ 1 สนาม ไม่เกิน 3 สนาม ดังนี้ 

แผนจัดชั้นเรียน 
6 – 12   ห้อง   ควรมี       1      สนาม 
13 – 36 ห้อง   ควรมี       2      สนาม 
37 ห้องข้ึนไป   ควรมี       3      สนาม 
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 4.2 รายการสิ่งก่อสร้าง รั้ว ถนน และรางระบายน้ า โรงเรียนต้องจัดท า แบบรายการ
ประมาณราคา (ปร.4 ปร.5 และ ปร.6) ประกอบการขอจัดตั้งงบประมาณ 

5.  รายการอ่ืนๆ 

  5.1  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืนที่ช ารุดทรุดโทรม 
และประสบอุบัติภัย จัดตั้งงบประมาณให้แก่โรงเรียนที่มีอาคารเรียน อาคารประกอบ ที่มีสภาพช ารุดทรุดโทรม 
และประสบอุบัติภัย ให้ค านึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืน และ
งบประมาณที่ใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซม เพ่ือให้การใช้งบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุด ส าหรับกรณีปรับปรุง
ซ่อมแซมที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักหรือมีผลกระทบ ต่อความปลอดภัย การปรับปรุง การรื้อถอน การต่อเติม 
และการซ่อมแซม จ าเป็นต้องมีแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่ผ่านการรับรองจากผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ และจ าเป็นต้องมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการด าเนินการด้วย สาระส าคัญตาม
หนังสือของกระทรวงการคลัง ที่ กค (กวจ.) 0405.2/ว 259 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561 กรณีท่ีไม่มีผลกระทบต่อ
โครงสร้าง ให้จัดท ารายละเอียดการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืน พร้อม 
ปร.4 (ก) ปร.5 (ก) และ ปร.6 (รายละเอียดตามภาคผนวก หน้า 134 - 137) 

5.2  ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา (การติดตั้งครั้งแรก) รั้ว เขื่อน ถนนและปรับปรุงบริเวณ จัดให้
โรงเรียนที่มีความขาดแคลน และเดือดร้อน โรงเรียนที่ไม่มีไฟฟ้า ประปา รั้ว ถนน และใช้ในการปรับปรุงบริเวณ
โรงเรียนเพ่ือให้เอ้ือต่อการเรียนการสอน 
 

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
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ท่ี แบบ/รายการ ราคาค่าก่อสร้าง/หลัง

1. อาคารเรียน
1 อาคารเรียนอนุบาล ขนาด 2 ห้องเรียน - อาคาร ค.ส.ล. ช้ันเดียว  - 3,078,000

 (พ้ืนท่ีใช้สอย 258 ตร.ม.)

 - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม

 - กรอบอาคาร กว้าง 11.40 เมตร ยาว 22.00 เมตร สูง 7.60 เมตร

 -  ห้องเรียนอนุบาล 2 ห้อง พร้อมห้องน้้า

และช้ันลอย ส้าหรับนอนกลางวัน

2 อาคารเรียนอนุบาล ขนาด 3 ห้องเรียน - อาคาร ค.ส.ล. ช้ันเดียว  - 4,219,000

 (พ้ืนท่ีใช้สอย 417 ตร.ม.)

 - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่

 - กรองอาคาร กว้าง 11.20 เมตร ยาว 37.20 เมตร สูง 7.60 เมตร

 -  ห้องเรียนอนุบาล 3 ห้อง พร้อมห้องน้้า

และช้ันลอย ส้าหรับนอนกลางวัน

3 สปช. 103/26 - อาคาร ค.ส.ล. 1 ช้ัน ยกพ้ืนสูง 1. กระดานด้าตามแบบก้าหนด 2,175,000

อาคารเรียนช้ันเดียว จากระดับพ้ืนดิน 0.90 เมตร ห้องเรียนละ 1 ชุด

3 ห้องเรียน (พ้ืนยกสูง) (พ้ืนท่ีใช้สอย 230.00 ตร.ม.) 2. โต๊ะ - เก้าอ้ีครู ห้องเรียนละ 1 ชุด

 - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม 3. ตู้เก็บอุปกรณ์ตามแบบก้าหนด

 - กรอบอาคาร กว้าง 11.70 เมตร ยาว 29.00 เมตร สูง 4.40 เมตร ห้องเรียนละ 1 ชุด หรือตู้เหล็ก 2 บาน

 - ห้องเรียน ขนาด 6.50 x 9.00 เมตร (มอก.) ห้องเรียนละ 1 ใบ

จ้านวน 3 ห้องเรียน 4. เคร่ืองดับเพลิงตามท่ีระบุในรายการ

 - ติดต้ังไฟฟ้าตามแบบท่ีก้าหนด ประกอบแบบก่อสร้าง ช้ันละ 1 เคร่ือง

 - ทาสีอาคาร 5. โต๊ะ- เก้าอ้ีนักเรียนตามแบบก้าหนด

ห้องเรียนละ 30 ชุด

4 อาคารเรียน สปช. 103/61 - อาคารโครงสร้างเหล็ก 1 ช้ัน  - โต๊ะและเก้าอ้ีครู  3 ชุด 2,576,000

ขนาด 3 ห้องเรียน (พ้ืนท่ีใช้สอย 225.00 ตร.ม.)  - โต๊ะและเก้าอ้ีเรียน 

ยกพ้ืนสูง (ในเขตแผ่นดินไหว)  - กรอบอาคาร กว้าง 8.00 เมตร ยาว 29.50 เมตร สูง 5.00 เมตร ระดับประถมศึกษา (มอก) 90 ชุด

 - ฐานราก -ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่  - ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน มอก.353-2532

 - ห้องเรียน 3 ห้อง 3 ใบ

 - ห้องเรียน ขนาด 6.00 x 9.00 เมตร

5 อาคารเรียน สปช. 103/61 - อาคารโครงสร้างเหล็ก 1 ช้ัน  - โต๊ะและเก้าอ้ีครู  4 ชุด 3,358,000

ขนาด 4 ห้องเรียน (พ้ืนท่ีใช้สอย 297.00 ตร.ม.)  - โต๊ะและเก้าอ้ีเรียน 

ยกพ้ืนสูง (ในเขตแผ่นดินไหว)  - กรอบอาคาร กว้าง 8.00 เมตร ยาว 35.50 เมตร สูง 5.00 เมตร ระดับประถมศึกษา (มอก)  120 ชุด

 - ฐานราก -ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่  - ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน มอก.353-2532

 - ห้องเรียน 4 ห้อง 4  ใบ

 - ห้องเรียน ขนาด 6.00 x 9.00 เมตร

ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน
ค่าก่อสร้างอาคารส านักงาน  อาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอ่ืน

ลักษณะอาคาร วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
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ท่ี แบบ/รายการ ราคาค่าก่อสร้าง/หลัง

ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน
ค่าก่อสร้างอาคารส านักงาน  อาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอ่ืน

ลักษณะอาคาร วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6 อาคารเรียน OBEC 104 ล./61  - อาคาร ค.ส.ล. 2 ช้ัน  ช้ันล่างโล่งสูง  - โต๊ะเก้าอ้ีครู   4  ชุด 5,653,000
สูงจากระดับ 0.00 เท่ากับ 0.55 เมตร บันได 2 ข้าง  - โต๊ะเก้าอ้ีเรียน มัธยมศึกษา (มอก)
(พ้ืนท่ีใช้สอย 704.00 ตร.ม.) 160 ชุด

 - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม, ฐานรากแผ่
 - กรอบอาคาร กว้าง 14.60 เมตร ยาว 34.40 เมตร สูง 9.24 เมตร

 - ช้ันล่าง - โล่ง
 - ห้องน้้าชาย 2 ห้อง ห้องน้้าหญิง 2 ห้อง
 - ห้องน้้าครู 1 ห้อง

 - ช้ันบน ห้องเรียน ขนาด 8.00x8.00 เมตร จ้านวน 4 ห้องเรียน

 - ติดต้ังไฟฟ้าตามแบบท่ีก้าหนด
 - ทาสีอาคาร

7 อาคารเรียน OBEC 105 ล./61  - อาคาร ค.ส.ล. 2 ช้ัน  ช้ันล่างโล่งสูง  - โต๊ะเก้าอ้ีครู   5  ชุด 6,796,000
สูงจากระดับ 0.00 เท่ากับ 0.55 เมตร บันได 2 ข้าง  - โต๊ะเก้าอ้ีเรียน มัธยมศึกษา (มอก)
(พ้ืนท่ีใช้สอย 880.00 ตร.ม.) 200 ชุด

 - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม, ฐานรากแผ่
 - กรอบอาคาร กว้าง 14.60 เมตร ยาว 42.40 เมตร สูง 9.24 เมตร

 - ช้ันล่าง - โล่ง
 - ห้องน้้าชาย 2 ห้อง ห้องน้้าหญิง 2 ห้อง
 - ห้องน้้าครู 1 ห้อง

 - ช้ันบน ห้องเรียน ขนาด 8.00x8.00 เมตร จ้านวน 5 ห้องเรียน

 - ติดต้ังไฟฟ้าตามแบบท่ีก้าหนด
 - ทาสีอาคาร

8 อาคารเรียน OBEC 106 ล./61  - อาคาร ค.ส.ล. 2 ช้ัน  ช้ันล่างโล่งสูง  - โต๊ะเก้าอ้ีครู   6  ชุด 7,926,000
สูงจากระดับ 0.00 เท่ากับ 0.55 เมตร บันได 2 ข้าง  - โต๊ะเก้าอ้ีเรียน มัธยมศึกษา (มอก)
(พ้ืนท่ีใช้สอย 1,056.00 ตร.ม.) 240 ชุด

 - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม, ฐานรากแผ่
 - กรอบอาคาร กว้าง 14.60 เมตร ยาว 50.40 เมตร สูง 9.24 เมตร

 - ช้ันล่าง - โล่ง
 - ห้องน้้าชาย 2 ห้อง ห้องน้้าหญิง 2 ห้อง
 - ห้องน้้าครู 1 ห้อง

 - ช้ันบน ห้องเรียน ขนาด 8.00x8.00 เมตร จ้านวน 6 ห้องเรียน

 - ติดต้ังไฟฟ้าตามแบบท่ีก้าหนด
 - ทาสีอาคาร

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
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ท่ี แบบ/รายการ ราคาค่าก่อสร้าง/หลัง

ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน
ค่าก่อสร้างอาคารส านักงาน  อาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอ่ืน

ลักษณะอาคาร วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

9 อาคารเรียน สปช. 105/29  - อาคาร ค.ส.ล. 2 ช้ัน ช้ันล่างโล่งสูง 1. กระดานด้าตามแบบก้าหนด 4,012,000
ปรับปรุง  อาคาร 2  ช้ัน จากระดับพ้ืนดิน 3.5 เมตร  บันได 2 ข้าง ห้องเรียนละ 1 ชุด
4 ห้องเรียน (พ้ืนท่ีใช้สอย 630.00 ตร.ม.) 2. โต๊ะ - เก้าอ้ีครู ห้องเรียนละ 1 ชุด
ใต้ถุนโล่ง บันไดข้ึน 2 ข้าง  - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม 3. ตู้เก็บอุปกรณ์ตามแบบก้าหนด

 - กรอบอาคาร กว้าง 12.20 เมตร ยาว 38.00 เมตร สูง 7.30 เมตร ห้องเรียนละ 1 ชุด หรือตู้เหล็ก 2 บาน
 - ช้ันล่าง - โล่ง (มอก.) ห้องเรียนละ 1 ใบ
 - ช้ันบน ห้องเรียน ขนาด 6.00 x 9.00 เมตร 4. เคร่ืองดับเพลิงตามท่ีระบุในรายการ

จ้านวน 4 ห้องเรียน ประกอบแบบก่อสร้าง ช้ันละ 1 เคร่ือง
 - ติดต้ังไฟฟ้าตามแบบท่ีก้าหนด 5. โต๊ะ- เก้าอ้ีนักเรียนตามแบบก้าหนด
 - ทาสีอาคาร ห้องเรียนละ 30 ชุด

10 อาคารเรียน สปช. 105/29  - อาคาร ค.ส.ล. 2 ช้ัน ช้ันล่างโล่งสูง 1. กระดานด้าตามแบบก้าหนด 5,621,000
ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ช้ัน จากระดับพ้ืนดิน 3.5 เมตร  บันได 2 ข้าง ห้องเรียนละ 1 ชุด
5 ห้องเรียน (พ้ืนท่ีใช้สอย 783.00 ตร.ม.) 2. โต๊ะ - เก้าอ้ีครู ห้องเรียนละ 1 ชุด
(ใต้ถุนโล่ง)  - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม 3. ตู้เก็บอุปกรณ์ตามแบบก้าหนด

 - กรอบอาคาร กว้าง 12.60 เมตร ยาว 47.00 เมตร สูง 7.30 เมตร ห้องเรียนละ 1 ชุด หรือตู้เหล็ก 2 บาน
 - ช้ันล่าง - โล่ง (มอก.) ห้องเรียนละ 1 ใบ
 - ช้ันบน ห้องเรียน ขนาด 6.00 x 9.00 เมตร 4. เคร่ืองดับเพลิงตามท่ีระบุในรายการ

จ้านวน 5 ห้องเรียน ประกอบแบบก่อสร้าง ช้ันละ 1 เคร่ือง
 - ติดต้ังไฟฟ้าตามแบบท่ีก้าหนด 5. โต๊ะ- เก้าอ้ีนักเรียนตามแบบก้าหนด
 - ทาสีอาคาร ห้องเรียนละ 30 ชุด

11 อาคารเรียน สปช. 105/29  - อาคาร ค.ส.ล. 2 ช้ัน ช้ันล่างโล่งสูง 1. กระดานด้าตามแบบก้าหนด 6,546,000
ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ช้ัน จากระดับพ้ืนดิน 3.5 เมตร  บันได 2 ข้าง ห้องเรียนละ 1 ชุด
6 ห้องเรียน (พ้ืนท่ีใช้สอย 936.00 ตร.ม.) 2. โต๊ะ - เก้าอ้ีครู ห้องเรียนละ 1 ชุด
(ใต้ถุนโล่ง)  - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม 3. ตู้เก็บอุปกรณ์ตามแบบก้าหนด

 - กรอบอาคาร กว้าง 12.60 เมตร ยาว 56.00 เมตร สูง 7.30 เมตร ห้องเรียนละ 1 ชุด หรือตู้เหล็ก 2 บาน
 - ช้ันล่าง - โล่ง (มอก.) ห้องเรียนละ 1 ใบ
 - ช้ันบน ห้องเรียน ขนาด 6.00 x 9.00 เมตร 4. เคร่ืองดับเพลิงตามท่ีระบุในรายการ

จ้านวน 6 ห้องเรียน ประกอบแบบก่อสร้าง ช้ันละ 1 เคร่ือง
 - ติดต้ังไฟฟ้าตามแบบท่ีก้าหนด 5. โต๊ะ- เก้าอ้ีนักเรียนตามแบบก้าหนด
 - ทาสีอาคาร ห้องเรียนละ 30 ชุด

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
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ท่ี แบบ/รายการ ราคาค่าก่อสร้าง/หลัง

ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน
ค่าก่อสร้างอาคารส านักงาน  อาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอ่ืน

ลักษณะอาคาร วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

12 อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง  - อาคาร ค.ส.ล. 2 ช้ัน บันได 2 ข้าง 1. กระดานด้าตามแบบก้าหนด 4,970,000

อาคารเรียน 2 ช้ัน 5 ห้องเรียน (ช้ันล่าง 1 ห้อง ช้ันบน 4 ห้อง) ห้องเรียนละ 1 ชุด

(ช้ันล่าง 1 ห้อง ช้ันบน 4 ห้อง) (พ้ืนท่ีใช้สอย 630.00 ตร.ม.) 2. โต๊ะ - เก้าอ้ีครู ห้องเรียนละ 1 ชุด

 - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม 3. ตู้เก็บอุปกรณ์ตามแบบก้าหนด

 - กรอบอาคาร กว้าง 12.60 เมตร ยาว 38.00 เมตร สูง 7.30 เมตร ห้องเรียนละ 1 ชุด หรือตู้เหล็ก 2 บาน

 - ช้ันล่าง - 1 ห้องเรียน (มอก.) ห้องเรียนละ 1 ใบ

 - ช้ันบน  - 4 ห้องเรียน 4. เคร่ืองดับเพลิงตามท่ีระบุในรายการ

ขนาดห้องเรียน 6.00 x 9.00 เมตร ประกอบแบบก่อสร้าง ช้ันละ 1 เคร่ือง

 - ติดต้ังไฟฟ้าตามแบบท่ีก้าหนด 5. โต๊ะ- เก้าอ้ีนักเรียนตามแบบก้าหนด

 - ทาสีอาคาร ห้องเรียนละ 30 ชุด

13 อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง  - อาคาร ค.ส.ล. 2 ช้ัน บันได 2 ข้าง 1. กระดานด้าตามแบบก้าหนด 5,167,000

อาคารเรียน 2 ช้ัน 6 ห้องเรียน (ช้ันล่าง 2 ห้อง ช้ันบน 4 ห้อง) ห้องเรียนละ 1 ชุด

(ช้ันล่าง 2 ห้อง ช้ันบน 4 ห้อง) (พ้ืนท่ีใช้สอย 630.00 ตร.ม.) 2. โต๊ะ - เก้าอ้ีครู ห้องเรียนละ 1 ชุด

 - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม 3. ตู้เก็บอุปกรณ์ตามแบบก้าหนด

 - กรอบอาคาร กว้าง 12.60 เมตร ยาว 38.00 เมตร สูง 7.30 เมตร ห้องเรียนละ 1 ชุด หรือตู้เหล็ก 2 บาน

 - ช้ันล่าง - 2 ห้องเรียน (มอก.) ห้องเรียนละ 1 ใบ

 - ช้ันบน  - 4 ห้องเรียน 4. เคร่ืองดับเพลิงตามท่ีระบุในรายการ

ขนาดห้องเรียน 6.00 x 9.00 เมตร ประกอบแบบก่อสร้าง ช้ันละ 1 เคร่ือง

 - ติดต้ังไฟฟ้าตามแบบท่ีก้าหนด 5. โต๊ะ- เก้าอ้ีนักเรียนตามแบบก้าหนด

 - ทาสีอาคาร ห้องเรียนละ 30 ชุด

14 อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง  - อาคาร ค.ส.ล. 2 ช้ัน บันได 2 ข้าง 1. กระดานด้าตามแบบก้าหนด 5,341,000
อาคารเรียน 2 ช้ัน 7 ห้องเรียน (ช้ันล่าง 3 ห้อง ช้ันบน 4 ห้อง) ห้องเรียนละ 1 ชุด
(ช้ันล่าง 3 ห้อง ช้ันบน 4 ห้อง) (พ้ืนท่ีใช้สอย 630.00 ตร.ม.) 2. โต๊ะ - เก้าอ้ีครู ห้องเรียนละ 1 ชุด

 - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม 3. ตู้เก็บอุปกรณ์ตามแบบก้าหนด
 - กรอบอาคาร กว้าง 12.60 เมตร ยาว 38.00 เมตร สูง 7.30 เมตร ห้องเรียนละ 1 ชุด หรือตู้เหล็ก 2 บาน
 - ช้ันล่าง - 3 ห้องเรียน (มอก.) ห้องเรียนละ 1 ใบ
 - ช้ันบน  - 4 ห้องเรียน 4. เคร่ืองดับเพลิงตามท่ีระบุในรายการ

ขนาดห้องเรียน 6.00 x 9.00 เมตร ประกอบแบบก่อสร้าง ช้ันละ 1 เคร่ือง
 - ติดต้ังไฟฟ้าตามแบบท่ีก้าหนด 5. โต๊ะ- เก้าอ้ีนักเรียนตามแบบก้าหนด
 - ทาสีอาคาร ห้องเรียนละ 30 ชุด

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



66

ท่ี แบบ/รายการ ราคาค่าก่อสร้าง/หลัง

ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน
ค่าก่อสร้างอาคารส านักงาน  อาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอ่ืน

ลักษณะอาคาร วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

15 อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง  - อาคาร ค.ส.ล. 2 ช้ัน บันได 2 ข้าง 1. กระดานด้าตามแบบก้าหนด 5,549,000

อาคารเรียน 2 ช้ัน 8 ห้องเรียน (ช้ันล่าง 4 ห้อง ช้ันบน 4 ห้อง) ห้องเรียนละ 1 ชุด

(ช้ันล่าง 4 ห้อง ช้ันบน 4 ห้อง) (พ้ืนท่ีใช้สอย 630.00 ตร.ม.) 2. โต๊ะ - เก้าอ้ีครู ห้องเรียนละ 1 ชุด

 - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม 3. ตู้เก็บอุปกรณ์ตามแบบก้าหนด

 - กรอบอาคาร กว้าง 12.60 เมตร ยาว 38.00 เมตร สูง 7.30 เมตร ห้องเรียนละ 1 ชุด หรือตู้เหล็ก 2 บาน

 - ช้ันล่าง - 4 ห้องเรียน (มอก.) ห้องเรียนละ 1 ใบ

 - ช้ันบน - 4 ห้องเรียน 4. เคร่ืองดับเพลิงตามท่ีระบุในรายการ

ขนาดห้องเรียน 6.00 x 9.00 เมตร ประกอบแบบก่อสร้าง ช้ันละ 1 เคร่ือง

 - ติดต้ังไฟฟ้าตามแบบท่ีก้าหนด 5. โต๊ะ- เก้าอ้ีนักเรียนตามแบบก้าหนด

 - ทาสีอาคาร ห้องเรียนละ 30 ชุด

16 อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง  - อาคาร ค.ส.ล. 2 ช้ัน บันได 2 ข้าง 1. กระดานด้าตามแบบก้าหนด 6,514,000

อาคารเรียน 2 ช้ัน 10 ห้องเรียน (ช้ันล่าง 5 ห้อง ช้ันบน 5 ห้อง) ห้องเรียนละ 1 ชุด

(ช้ันล่าง 5 ห้อง ช้ันบน 5 ห้อง) (พ้ืนท่ีใช้สอย 783.00 ตร.ม.) 2. โต๊ะ - เก้าอ้ีครู ห้องเรียนละ 1 ชุด

 - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม 3. ตู้เก็บอุปกรณ์ตามแบบก้าหนด

 - กรอบอาคาร กว้าง 12.60 เมตร ยาว 47.00 เมตร สูง 7.30 เมตร ห้องเรียนละ 1 ชุด หรือตู้เหล็ก 2 บาน

 - ช้ันล่าง - 5 ห้องเรียน (มอก.) ห้องเรียนละ 1 ใบ

 - ช้ันบน - 5 ห้องเรียน 4. เคร่ืองดับเพลิงตามท่ีระบุในรายการ

ขนาดห้องเรียน 6.00 x 9.00 เมตร ประกอบแบบก่อสร้าง ช้ันละ 1 เคร่ือง

 - ติดต้ังไฟฟ้าตามแบบท่ีก้าหนด 5. โต๊ะ- เก้าอ้ีนักเรียนตามแบบก้าหนด

 - ทาสีอาคาร ห้องเรียนละ 30 ชุด

17 อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง  - อาคาร ค.ส.ล. 2 ช้ัน บันได 2 ข้าง 1. กระดานด้าตามแบบก้าหนด 7,366,000

อาคารเรียน 2 ช้ัน 12 ห้องเรียน (ช้ันล่าง 6 ห้อง ช้ันบน 6 ห้อง) ห้องเรียนละ 1 ชุด

(ช้ันล่าง 6 ห้อง ช้ันบน 6 ห้อง) (พ้ืนท่ีใช้สอย 936.00 ตร.ม.) 2. โต๊ะ - เก้าอ้ีครู ห้องเรียนละ 1 ชุด

 - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม 3. ตู้เก็บอุปกรณ์ตามแบบก้าหนด

 - กรอบอาคาร กว้าง 12.60 เมตร ยาว 56.00 เมตร สูง 7.30 เมตร ห้องเรียนละ 1 ชุด หรือตู้เหล็ก 2 บาน

 - ช้ันล่าง - 6 ห้องเรียน (มอก.) ห้องเรียนละ 1 ใบ

 - ช้ันบน  - 6  ห้องเรียน 4. เคร่ืองดับเพลิงตามท่ีระบุในรายการ

ขนาดห้องเรียน 6.00 x 9.00 เมตร ประกอบแบบก่อสร้าง ช้ันละ 1 เคร่ือง

 - ติดต้ังไฟฟ้าตามแบบท่ีก้าหนด 5. โต๊ะ- เก้าอ้ีนักเรียนตามแบบก้าหนด

 - ทาสีอาคาร ห้องเรียนละ 30 ชุด

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
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ท่ี แบบ/รายการ ราคาค่าก่อสร้าง/หลัง

ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน
ค่าก่อสร้างอาคารส านักงาน  อาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอ่ืน

ลักษณะอาคาร วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

18 อาคารเรียน 105 ล/58 (ข)  - อาคาร ค.ส.ล. 2 ช้ัน 1. โต๊ะ-เก้าอ้ี ห้องละ 1 ชุด 7,344,000
ต้านแผ่นดินไหว 4 ห้องเรียน  (พ้ืนท่ีใช้สอย 635.00 ตร.ม.) 2. โต๊ะ-เก้าอ้ีเรียน ห้องละ 30 ชุด

 - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่ 3. ตู้เก็บอุปกรณ์ ห้องละ 1 ชุด
 - กรอบอาคาร กว้าง 12.20 เมตร ยาว 38.00 เมตร สูง 7.30 เมตร 4. กระดานด้า (ตามแบบ)
 - ช้ันล่าง - โล่ง/อเนกประสงค์ ห้องละ 1 ชุด
 - ช้ัน 2 - ห้องเรียน ขนาด 6.00x9.00 เมตร 

จ้านวน 4 ห้อง

19 อาคารเรียน 105 ล/58 (ข)  - อาคาร ค.ส.ล. 2 ช้ัน 1. โต๊ะ-เก้าอ้ี ห้องละ 1 ชุด 8,656,000

ต้านแผ่นดินไหว 5 ห้องเรียน (พ้ืนท่ีใช้สอย 791.00 ตร.ม.) 2. โต๊ะ-เก้าอ้ีเรียน ห้องละ 30 ชุด

 - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่ 3. ตู้เก็บอุปกรณ์ ห้องละ 1 ชุด

 - กรอบอาคาร กว้าง 12.20 เมตร ยาว 48.00 เมตร สูง 7.30 เมตร 4. กระดานด้า (ตามแบบ)

 - ช้ันล่าง - โล่ง/อเนกประสงค์ ห้องละ 1 ชุด

 - ช้ัน 2 - ห้องเรียน ขนาด 6.00x9.00 เมตร

จ้านวน 5 ห้อง

20 อาคารเรียน สปช. 2/28  - อาคาร ค.ส.ล. 3 ช้ัน ขนาด 15 ห้องเรียน 1. กระดานด้าตามแบบก้าหนด 10,011,000

ปรับปรุง 3 ช้ัน 15 ห้องเรียน (เน้ือท่ีใช้สอย 1,240.80 ตร.ม.) ห้องเรียนละ 1 ชุด

 - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่ 2. โต๊ะ - เก้าอ้ีครู ห้องเรียนละ 1 ชุด

 - กรอบอาคาร กว้าง 13.85 เมตร ยาว 52.10 เมตร สูง 11.45 เมตร 3. ตู้เก็บอุปกรณ์ตามแบบก้าหนด

 - ช้ันล่าง - ห้องเรียน ขนาด 7.00 x 8.00 เมตร ห้องเรียนละ 1 ชุด หรือตู้เหล็ก 2 บาน

 จ้านวน 5 ห้อง ห้องน้้านักเรียน-ครู (มอก.) ห้องเรียนละ 1 ใบ

 แยกชาย-หญิง 4. เคร่ืองดับเพลิงตามท่ีระบุในรายการ

 - ช้ัน 2 - ห้องเรียน ขนาด 7.00 x 8.00 เมตร ประกอบแบบก่อสร้าง ช้ันละ 1 เคร่ือง

 จ้านวน 5 ห้อง 5. โต๊ะ- เก้าอ้ีนักเรียนตามแบบก้าหนด

 -  ช้ัน 3 - ห้องเรียน ขนาด 7.00 x 8.00 เมตร ห้องเรียนละ 30 ชุด

 จ้านวน 5 ห้อง 

21 อาคารเรียน 108 ล./59 - ก  - อาคาร ค.ส.ล. 2 ช้ัน ขนาด 8 ห้องเรียน 1. โต๊ะ-เก้าอ้ีครู ห้องละ 1 ชุด 14,178,000

อาคารเรียน 108 ล./59 - ข (พ้ืนท่ีใช้สอย 1,512.00 ตร.ม.) 2. โต๊ะ-เก้าอ้ีนักเรียน ห้องละ 40 ชุด 14,601,000

(ในเขตแผ่นดินไหว)  - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่ 3. กระดานด้า (ตามแบบ) ห้องละ 1 ชุด

 - กรอบอาคาร กว้าง 14.50 เมตร ยาว 72.00 เมตร สูง 7.95 เมตร

 - ช้ันล่าง - โล่ง  ห้องน้้า 2 ห้อง (ชาย-หญิง)

 - ช้ัน 2 - ห้องเรียน ขนาด 8.00 x 8.00 เมตร 

 จ้านวน 8 ห้อง 

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
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ท่ี แบบ/รายการ ราคาค่าก่อสร้าง/หลัง

ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน
ค่าก่อสร้างอาคารส านักงาน  อาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอ่ืน

ลักษณะอาคาร วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

22 อาคารเรียน 212 ล./57 - ก  - อาคาร ค.ส.ล. 3 ช้ัน ขนาด 12 ห้องเรียน 1. โต๊ะ-เก้าอ้ีครู ห้องละ 1 ชุด 18,989,000
อาคารเรียน 212 ล./57 - ข (พ้ืนท่ีใช้สอย 2,088.00 ตร.ม.) 2. โต๊ะ-เก้าอ้ีนักเรียน ห้องละ 40 ชุด 19,451,000
ส้าหรับก่อสร้าง  - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่ 3. กระดานด้า (ตามแบบ) ห้องละ 1 ชุด
ในเขตแผ่นดินไหว  - กรอบอาคาร กว้าง 14.90 เมตร ยาว 68.40 เมตร สูง 11.90 เมตร

 - ช้ันล่าง - โล่ง
 - ช้ัน 2 - ห้องเรียน ขนาด 8.00 x 8.00 เมตร 

 จ้านวน 6 ห้อง 
 ห้องน้้านักเรียน-ครู แยกชาย-หญิง

 - ช้ัน 3 - ห้องเรียน ขนาด 8.00 x 8.00 เมตร 
 จ้านวน 4 ห้อง

       - ห้องเรียน ขนาด 10.50 x 12.00 เมตร 
 จ้านวน 2 ห้อง (หัว-ท้ายอาคาร)

23 อาคารเรียน 216 ล./57 - ก  - อาคาร ค.ส.ล. 3 ช้ัน ขนาด 16 ห้องเรียน 1. โต๊ะ-เก้าอ้ีครู ห้องละ 1 ชุด 22,703,000

อาคารเรียน 216 ล./57 - ข (พ้ืนท่ีใช้สอย 2,592.00 ตร.ม.) 2. โต๊ะ-เก้าอ้ีนักเรียน ห้องละ 40 ชุด 23,333,000

ส้าหรับก่อสร้าง  - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่ 3. กระดานด้า (ตามแบบ) ห้องละ 1 ชุด

ในเขตแผ่นดินไหว  - กรอบอาคาร กว้าง 14.90 เมตร ยาว 84.40 เมตร สูง 11.90 เมตร

 - ช้ันล่าง - โล่ง

 - ช้ัน 2 - ห้องเรียน ขนาด 8.00 x 8.00 เมตร 

 จ้านวน 8 ห้อง 

 ห้องน้้านักเรียน-ครู แยกชาย-หญิง

 - ช้ัน 3 - ห้องเรียน ขนาด 8.00 x 8.00 เมตร 

 จ้านวน 6 ห้อง

        - ห้องเรียน ขนาด 10.50 x 12.00เมตร 

 จ้านวน 2 ห้อง (หัว-ท้ายอาคาร)

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
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ท่ี แบบ/รายการ ราคาค่าก่อสร้าง/หลัง

ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน
ค่าก่อสร้างอาคารส านักงาน  อาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอ่ืน

ลักษณะอาคาร วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

24 อาคารเรียน 318 ล./55 - ก  - อาคาร ค.ส.ล. 4 ช้ัน ขนาด 18 ห้องเรียน โต๊ะ-เก้าอ้ีครู ห้องละ 1 ชุด 23,953,000

นอกเขตแผ่นดินไหว (พ้ืนท่ีใช้สอย 2,756.00 ตร.ม.) โต๊ะ-เก้าอ้ีนักเรียน ห้องละ 40 ชุด 24,883,000

อาคารเรียน 318 ล./55 - ข  - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่ กระดานด้า (ตามแบบ) ห้องละ 1 ชุด

ในเขตแผ่นดินไหว  - กรอบอาคาร กว้าง 14.90 เมตร ยาว 68.40 เมตร สูง 15.40 เมตร

 - ช้ันล่าง - โล่ง

 - ช้ัน 2 - ห้องเรียน ขนาด 8.00 x 8.00 เมตร 

 จ้านวน 6 ห้อง 

 ห้องน้้านักเรียน-ครู แยกชาย-หญิง

 - ช้ัน 3 - ห้องเรียน ขนาด 8.00 x 8.00 เมตร 

 จ้านวน 4 ห้อง

        - ห้องเรียน ขนาด 10.50 x 12.00เมตร 

 จ้านวน 2 ห้อง

 - ช้ัน 4 - ห้องเรียน ขนาด 8.00 x 8.00 เมตร 

 จ้านวน 4 ห้อง

        - ห้องเรียน ขนาด 10.50 x 12.00เมตร 

 จ้านวน 2 ห้อง (หัว-ท้ายอาคาร)

25 อาคารเรียน 324 ล./55 - ก  - อาคาร ค.ส.ล. 4 ช้ัน ขนาด 24 ห้องเรียน 1. โต๊ะ-เก้าอ้ีครู ห้องละ 1 ชุด 28,647,000
นอกเขตแผ่นดินไหว (พ้ืนท่ีใช้สอย 3,596.00 ตร.ม.) 2. โต๊ะ-เก้าอ้ีนักเรียน ห้องละ 40 ชุด 29,470,000
อาคารเรียน 324 ล./55 - ข  - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่ 3. กระดานด้า (ตามแบบ) ห้องละ 1 ชุด
เขตแผ่นดินไหว  - กรอบอาคาร กว้าง 14.90 เมตร ยาว 84.40 เมตร สูง 15.40 เมตร

 - ช้ันล่าง - โล่ง
 - ช้ัน 2 - ห้องเรียน ขนาด 8.00 x 8.00 เมตร 

 จ้านวน 8 ห้อง 
 ห้องน้้านักเรียน-ครู แยกชาย-หญิง

 - ช้ัน 3 - ห้องเรียน ขนาด 8.00 x 8.00 เมตร 
 จ้านวน 6 ห้อง

        - ห้องเรียน ขนาด 10.50 x 12.00เมตร 
 จ้านวน 2 ห้อง

 - ช้ัน 4 - ห้องเรียน ขนาด 8.00 x 8.00 เมตร 
 จ้านวน 6 ห้อง

        - ห้องเรียน ขนาด 10.50 x 12.00เมตร 

 จ้านวน 2 ห้อง (หัว-ท้ายอาคาร)

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
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ท่ี แบบ/รายการ ราคาค่าก่อสร้าง/หลัง

ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน
ค่าก่อสร้างอาคารส านักงาน  อาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอ่ืน

ลักษณะอาคาร วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1 สปช. 201/26  - อาคาร ค.ส.ล. 1 ช้ัน พ้ืนเสมอดิน 1. ตู้เก็บอุปกรณ์ ตามแบบก้าหนด 1 ชุด 1,200,800

(พ้ืนท่ีใช้สอย 200.00 ตร.ม.) หรือตู้เหล็ก 2 บาน  (มอก.) 1 ใบ

 - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม 2. เคร่ืองดับเพลิงตามท่ีระบุในรายการ

 - กรอบอาคาร กว้าง 14.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร สูง 3.70 เมตร ประกอบแบบก่อสร้าง จ้านวน 1 เคร่ือง

 - มีห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ 2 ห้อง 3. กระดานด้าตามแบบก้าหนด

 - ติดต้ังไฟฟ้า ตามแบบท่ีก้าหนด จ้านวน 1 ชุด

 - ทาสีอาคาร

2  สปช. 202/26  - อาคาร ค.ส.ล. 1 ช้ัน พ้ืนเสมอดิน 1. ตู้เก็บอุปกรณ์ ตามแบบก้าหนด 1 ชุด 896,800

 (พ้ืนท่ีใช้สอย 120.00 ตร.ม.) หรือตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.) 1 ใบ

- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม 2. เคร่ืองดับเพลิงตามท่ีระบุในรายการ

 - กรอบอาคาร กว้าง 13.20 เมตร ยาว 14.00 เมตร สูง 3.70 เมตร ประกอบแบบก่อสร้าง จ้านวน 1 เคร่ือง

 - ติดต้ังไฟฟ้า ตามแบบท่ีก้าหนด 3. กระดานด้าตามแบบก้าหนด

 - ทาสีอาคาร จ้านวน 1 ชุด

3 สปช. 205/26  - อาคาร ค.ส.ล. 1 ช้ัน พ้ืนเสมอดิน 1. โต๊ะอาหารพร้อมเก้าอ้ี ตามแบบก้าหนด 2,838,000
(พ้ืนท่ีใช้สอย 448.00 ตร.ม.) จ้านวน 72 ชุด

 - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม 2. เคร่ืองดับเพลิงตามท่ีระบุในรายการ
 - กรอบอาคาร กว้าง 17.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร สูง 4.90 เมตร ประกอบแบบก่อสร้าง จ้านวน 4 เคร่ือง
 - มีเวที
 - ติดต้ังไฟฟ้าตามแบบท่ี สปช. ก้าหนด
 - ทาสีอาคาร

4 โรงอาหาร 84 ท่ีน่ัง  - อาคาร ค.ส.ล. ช้ันเดียว 1. โต๊ะอาหาร จ้านวน 14 ตัว 1,109,600

 (พ้ืนท่ีใช้สอย 150.00 ตร.ม.) 2. เก้าอ้ี จ้านวน 28 ตัว

 - จุ 84 คน 3. อ่างล้างจานสแตนเลสส้าเร็จรูป

 - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่ จ้านวน 1 ชุด

 - กรอบอาคาร กว้าง 12.70 เมตร ยาว 14.00 เมตร สูง 4.55 เมตร 

 - ประกอบด้วย ห้องปรุงอาหาร

พ้ืนท่ีรับประทานอาหาร

2. อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอ่ืน
อาคารอเนกประสงค์  โรงอาหาร  หอประชุม  ห้องสมุด

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
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ท่ี แบบ/รายการ ราคาค่าก่อสร้าง/หลัง

ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน
ค่าก่อสร้างอาคารส านักงาน  อาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอ่ืน

ลักษณะอาคาร วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

5 โรงอาหารขนาดเล็ก  - อาคาร ค.ส.ล. ช้ันเดียว พ้ืนติดดิน 1. โต๊ะอาหาร จ้านวน 44 ตัว 3,601,000

260 ท่ีน่ัง  (พ้ืนท่ีใช้สอย 352.00 ตร.ม.) 2. เก้าอ้ี จ้านวน 88 ตัว

 - จุ 260 คน 3. อ่างล้างจานสแตนเลสส้าเร็จรูป

 - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่ จ้านวน 5 ชุด

 - กรอบอาคาร กว้าง 19.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร สูง 6.30 เมตร

 - มีพ้ืนท่ีร้านค้าส้าหรับขายอาหาร 

ห้องน้้าชาย-หญิง

 - ติดต้ังไฟฟ้าตามแบบท่ีก้าหนด

6 โรงอาหารขนาดกลาง  - อาคาร ค.ส.ล. ช้ันเดียว พ้ืนติดดิน 1. โต๊ะอาหาร จ้านวน 84 ตัว 7,243,000

 500 ท่ีน่ัง  (พ้ืนท่ีใช้สอย 723.00 ตร.ม.)

 - จุ 500 คน 2. เก้าอ้ี จ้านวน 168 ตัว

 - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่ 3. อ่างล้างจานสแตนเลสส้าเร็จรูป

 - กรอบอาคาร กว้าง 22.00 เมตร ยาว 40.50 เมตร สูง 6.30 เมตร จ้านวน 10 ชุด

 - มีพ้ืนท่ีร้านค้าส้าหรับขายอาหาร 

ห้องน้้าชาย-หญิง

 - ติดต้ังไฟฟ้าตามแบบท่ีก้าหนด

7 โรงอาหาร  - อาคาร ค.ส.ล. 2 ช้ัน มีโต๊ะ - เก้าอ้ี รับประทานอาหาร 14,189,000

แบบ 101ล./27 พิเศษ (พ้ืนท่ีใช้สอย 1,840.00 ตร.ม.) จ้านวน 66 ชุด (เก้าอ้ี 396 ตัว)

(ปรับปรุงช้ันบนเป็นโรงพลศึกษา)  - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่

 - กรอบอาคาร กว้าง 24.00 เมตร ยาว 47.00 เมตร สูง 12.75 เมตร

สูง 4.20 เมตร 

 - ช้ันล่างใช้เป็นสถานท่ีรับประทานอาหาร

 - ช้ันบนใช้เป็นห้องประชุมและยิมกีฬา

8 อาคารหอประชุม 100/27  - อาคาร ค.ส.ล. 1 ช้ัน พ้ืนเสมอดิน 1. มีโต๊ะ-เก้าอ้ี รับประทานอาหาร 9,161,000

(พ้ืนท่ีใช้สอย 922.00 ตร.ม.) จ้านวน 66 ชุด (ตามแบบ)

 - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่ 2. แป้นบาสเก็ตบอล จ้านวน 2 แป้น

 - กรอบอาคาร กว้าง 26.00เมตร ยาว 43.00 เมตร สูง 11.45 เมตร

สูง 7.50 เมตร

 - มีเวที และห้องเก็บของ 2 ห้อง

 - มีห้องควบคุม แสง เสียง

 - ติดต้ังไฟฟ้าตามแบบท่ีก้าหนด

 - หลังคาสูงใช้เป็นโรงยิมกีฬาได้

 อาคารอเนกประสงค์  โรงอาหาร  หอประชุม  ห้องสมุด (ต่อ)

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
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ท่ี แบบ/รายการ ราคาค่าก่อสร้าง/หลัง

ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน
ค่าก่อสร้างอาคารส านักงาน  อาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอ่ืน

ลักษณะอาคาร วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

9 อาคารห้องสมุด  - อาคาร ค.ส.ล. โครงสร้างเหล็ก 1 ช้ัน  - ช้ันเหล็กวางหนังสือ 2 ด้าน 4 ช่อง 5 ชุด 3,001,400

(พ้ืนท่ีใช้สอย 265.00 ตร.ม.)  - ช้ันวางวารสารแบบ 1 ด้าน 4 ช่อง 1 ชุด

 - กรอบอาคาร กว้าง 16.00 เมตร ยาว 23.00 เมตร สูง 5.53 เมตร  - แท่นวางคอมพิวเตอร์ 4 ชุด

 - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่  - รถเข็นหนังสือ 1 คัน

 - ห้องบรรณารักษ์ 1 ห้อง  - ชุดควบคุมทางเข้าออก 2 ทาง 1 ชุด

 - ห้องน้้าเจ้าหน้าท่ี 1 ห้อง  - ชุดเคาน์เตอร์แบบสูง 1 ชุด

 - ห้องน้้านักเรียนชาย 1 ห้อง ห้องน้้านักเรียนหญิง 1 ห้อง  - ตู้เก็บส่ิงของก่อนเข้าห้องสมุด 1 ตู้

 - พ้ืนท่ีอ่านหนังสือ-พ้ืนท่ีค้นคว้าคอมพิวเตอร์-พ้ืนท่ีเก็บกระเป๋า  - ชุดโต๊ะและเก้าอ้ีอ่านหนังสือ 10 ชุด

 - ห้อง ส่ือมัลติมิเดีย  - เก้าอ้ีอ่านหนังสือ 10 ชุด

 - โต๊ะท้างานพร้อมกระจก 1 ชุด

10  แบบหลังคาคลุมลาน  - อาคารโครงสร้างเหล็ก 1 ช้ัน  - 2,135,000

อเนกประสงค์ขนาดเล็ก  - มีพ้ืน ค.ส.ล. 

(มีพ้ืน ค.ส.ล.)  - (พ้ืนท่ีใช้สอย 450.00 ตร.ม.)

ขนาด 19x32 เมตร  - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานรากแผ่

 - กรอบอาคารกว้าง 15.00 ม. ยาว 30.00 เมตร

 - ขนาดหลังคาคลุม กว้าง 19.00 ม.ยาว 32.00 เมตร

 - ติดต้ังรางระบายน้้า ตามแบบท่ีก้าหนด

 - ติดต้ังไฟฟ้าตามแบบท่ีก้าหนด

 - ทาสีโครงสร้างเหล็ก ตามแบบท่ีก้าหนด

11  แบบหลังคาคลุมลาน  - อาคารโครงสร้างเหล็ก 1 ช้ัน  - 1,766,000

อเนกประสงค์ขนาดเล็ก  -  ไม่มีพ้ืน ค.ส.ล.

(ไม่มีพ้ืน ค.ส.ล.)  - (พ้ืนท่ีใช้สอย 450.00 ตร.ม.)

ขนาด 19x32 เมตร  - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานรากแผ่

 - กรอบอาคารกว้าง 15.00 ม. ยาว 30.00 เมตร

 - ขนาดหลังคาคลุม กว้าง 19.00 ม.ยาว 32.00 เมตร

 - ติดต้ังรางระบายน้้า ตามแบบท่ีก้าหนด

 - ติดต้ังไฟฟ้าตามแบบท่ีก้าหนด

 - ทาสีโครงสร้างเหล็ก ตามแบบท่ีก้าหนด

 อาคารอเนกประสงค์  โรงอาหาร  หอประชุม  ห้องสมุด (ต่อ)

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
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ท่ี แบบ/รายการ ราคาค่าก่อสร้าง/หลัง

ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน
ค่าก่อสร้างอาคารส านักงาน  อาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอ่ืน

ลักษณะอาคาร วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

12  แบบหลังคาคลุมลาน  - อาคารโครงสร้างเหล็ก 1 ช้ัน  - 5,182,000

อเนกประสงค์ขนาดใหญ่  - มีพ้ืน ค.ส.ล.

(มีพ้ืน ค.ส.ล.)  - (พ้ืนท่ีใช้สอย 1,344.00 ตร.ม.)

ขนาด 31x52 เมตร  - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานรากแผ่

 - กรอบอาคารกว้าง 28.00 ม. ยาว 48.00 เมตร

 - ขนาดหลังคาคลุม กว้าง 31.00 ม.ยาว 52.00 เมตร

 - ติดต้ังรางระบายน้้า ตามแบบท่ีก้าหนด

 - ติดต้ังไฟฟ้าตามแบบท่ีก้าหนด

 - ทาสีโครงสร้างเหล็ก ตามแบบท่ีก้าหนด

13  แบบหลังคาคลุมลาน  - อาคารโครงสร้างเหล็ก 1 ช้ัน  - 4,081,000

อเนกประสงค์ขนาดใหญ่  - ไม่มีพ้ืน ค.ส.ล.

(ไม่มีพ้ืน ค.ส.ล.)  - (พ้ืนท่ีใช้สอย 1,344.00 ตร.ม.)

ขนาด 31x52 ใมตร  - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานรากแผ่

 - กรอบอาคารกว้าง 28.00 ม. ยาว 48.00 เมตร

 - ขนาดหลังคาคลุม กว้าง 31.00 ม.ยาว 52.00 เมตร

 - ติดต้ังรางระบายน้้า ตามแบบท่ีก้าหนด

 - ติดต้ังไฟฟ้าตามแบบท่ีก้าหนด

 - ทาสีโครงสร้างเหล็ก ตามแบบท่ีก้าหนด

1 อาคารโรงฝึกงาน 102/27  - อาคาร ค.ส.ล. 1 ช้ัน พ้ืนเสมอดิน เคร่ืองดับเพลิงตามท่ีระบุในรายการ 3,201,000

(พ้ืนท่ีใช้สอย 320.00 ตร.ม.) ประกอบแบบก่อสร้าง

 - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม

 - กรอบอาคาร กว้าง 13.00 เมตร ยาว 34.00 เมตร สูง 4.40 เมตร

 - ห้องฝึกงาน 2 หน่วย

2 โรงฝึกงาน 204/27  - อาคาร ค.ส.ล. 2  ช้ัน เคร่ืองดับเพลิงตามท่ีระบุในรายการ 6,092,000

(พ้ืนท่ีใช้สอย 796.00 ตร.ม.) ประกอบแบบก่อสร้าง

 - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม

 - กรอบอาคาร กว้าง 14.00 เมตร ยาว 34.00 เมตร สูง 7.40 เมตร

 - ช้ัน 1 - 2  ห้องฝึกงาน ช้ันละ 2 หน่วย

รวม 4 หน่วย

3. โรงฝึกงาน

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
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ท่ี แบบ/รายการ ราคาค่าก่อสร้าง/หลัง

ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน
ค่าก่อสร้างอาคารส านักงาน  อาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอ่ืน

ลักษณะอาคาร วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

3 อาคารโรงฝึกงาน 306 ล./27  - อาคาร ค.ส.ล. 4  ช้ัน ช้ันล่างโล่ง เคร่ืองดับเพลิงตามท่ีระบุในรายการ 9,574,640

(พ้ืนท่ีใช้สอย 1,454.00 ตร.ม.) ประกอบแบบก่อสร้าง

 - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม

 - กรอบอาคาร กว้าง 12.50 เมตร ยาว 40.00 เมตร สูง 14.20 เมตร

 - ช้ันล่าง - โล่ง

 - ช้ัน 2 - 3 - 4 ห้องฝึกงาน ช้ันละ 2 หน่วย

รวม 6 หน่วย

1 บ้านพักครู 8 ครอบครัว  - อาคาร ค.ส ล. 3 ช้ัน 8 หน่วย  - ตามระบุในแบบรูปรายการ 4,142,000

 - (พ้ืนท่ีใช้สอย 484.58 ตารางเมตร)

 - ฐานราก - ตอกเข็ม

 - กรอบอาคาร กว้าง 8.50 เมตร ยาว 31.00 เมตร สูง 8.25 เมตร

 - ช้ันล่าง โล่ง

 - ช้ันท่ี 2 - ห้องพัก 4 หน่วย

 - ช้ันท่ี 3 - ห้องพัก 4 หน่วย

(1 หน่วย ประกอบด้วย  ห้องนอน 2 ห้อง

ห้องอาหาร -ครัว 1 ห้อง ห้องน้้า 1 ห้อง)

2 บ้านพักข้าราชการ  - อาคาร ค.ส.ล. 2 ช้ัน  - 1,649,000
ระดับช้านาญงาน (ระดับ 1-2)  - (พ้ืนท่ีใช้สอย 128.00 ตร.ม.)
หรือเทียบเท่า (บ้านแฝด)  - กรอบอาคาร กว้าง 10.00 เมตร ยาว 14.00 เมตร สูง 8.70 เมตร

บ้านพักครู 204/61 (ฝ)  - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่
 - พ้ืนท่ีช้ันล่าง ห้องน่ังเล่นและห้องครัว 

ห้องน้้า 1 ห้อง (ต่อ 1 หน่วย)

 - พ้ืนท่ีช้ันบน ห้องนอน 2 ห้อง ห้องน้้า 1 ห้อง
 (ต่อ 1 หน่วย)

3 บ้านพักข้าราชการ  - อาคาร ค.ส.ล. 2 ช้ัน  -
ระดับอาวุโสและช้านาญการ  - (พ้ืนท่ีใช้สอย 87.00 ตร.ม.)
เน้ือท่ี 87 ตารางเมตร  - ช้ันล่างสูงจากระดับ 0.00 เท่ากับ 0.70 เมตร
 - แบบตอกเข็ม  - ฐานรากตอกเสาเข็ม ยาว 21.00 เมตร 1,189,000

 - กรอบอาคาร กว้าง 8.5 เมตร ยาว 10.5 เมตร 
 - ช้ันล่าง ห้องเนกประสงค์ ห้องนอน 1 ห้อง

 ห้องน้้า-ส้วม
 - ช้ัน 2 ห้องนอน 2 ห้อง, ห้องน้้า-ส้วม

3. โรงฝึกงาน (ต่อ)

4. บ้านพักครู  บ้านพักนักเรียน

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
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ท่ี แบบ/รายการ ราคาค่าก่อสร้าง/หลัง

ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน
ค่าก่อสร้างอาคารส านักงาน  อาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอ่ืน

ลักษณะอาคาร วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

4 บ้านพักข้าราชการ  - อาคาร ค.ส.ล. 2 ช้ัน  - 1,539,000 
อ้านวยการระดับต้น  - (พ้ืนท่ีใช้สอย 105.00 ตร.ม.)
และช้านาญการพิเศษ  - ช้ันล่างสูงจากระดับ 0.00 เท่ากับ 0.70 เมตร
เน้ือท่ี 105 ตารางเมตร ฐานรากตอกเสาเข็ม ยาว 21.00 เมตร
 - แบบตอกเข็ม  - กรอบอาคาร กว้าง 8.5 เมตร ยาว 12.00 เมตร

สูง 8.90 เมตร

 - ช้ันล่าง ห้องอเนกประสงค์ ห้องครัว

           ห้องน้้า-ส้วม ห้องเก็บของ

 - ช้ันบน ห้องนอน 3 ห้อง  ห้องน้้า-ส้วม
5 แบบหอนอนแบบมาตรฐาน 26  - อาคาร ค.ส.ล. 2 ช้ัน ส้าหรับนักเรียนจ้านวน 40 คน 1. เตียงนอนครู พร้อมอุปกรณ์ท่ีนอน 3,259,000 

 - (พ้ืนท่ีใช้สอย 315.00 ตร.ม.) 2. เตียงนอน 2 ช้ัน พร้อมอุปกรณ์ท่ีนอน
 - ช้ันล่างสูงจากระดับ 0.00 เท่ากับ 0.15 เมตร 3. ตู้เก็บเส้ือผ้า
 - กรอบอาคาร กว้าง10.00 เมตร ยาว 31.00 เมตร 4. ท่ีด่ืมน้้านักเรียน

สูง 7.75 เมตร
 - ฐานรากแผ่ประกอบเข็มกลุ่ม
 - ช้ันล่าง ใต้ถุนโล่ง ห้องเก็บของ

 - ช้ัน 2 ห้องนอนนักเรียน ห้องครูเวร ห้องน้้า-ส้วม

6 แบบหอนอนนักเรียน 38  - อาคาร ค.ส.ล. 3 ช้ัน ส้าหรับนักเรียนจ้านวน 90 คน 1. เตียงนอนครู 7,889,000 
 - (พ้ืนท่ีใช้สอย 926.00 ตร.ม.) 2. เตียงนอน 2 ช้ัน
 - ช้ันล่างสูงจากระดับ 0.00 เท่ากับ 0.25 เมตร 3. ตู้เก็บเส้ือผ้า
 - กรอบอาคาร กว้าง12.50 เมตร ยาว 40.50 เมตร 4. ถังน้้าหินขัดส้าเร็จรูป

สูง 11.00 เมตร
 - ฐานรากตอกเสาเข็ม ยาว 21.00 เมตร
 - ช้ันล่าง  โถงอเนกประสงค์ ห้องเก็บของ

 - ช้ัน 2 ห้องนอนนักเรียน ห้องครู2ห้อง ห้องน้้า-ส้วมนักเรียน ท่ีตากผ้า

 - ช้ัน 3 ห้องนอนนักเรียน ห้องครู2ห้อง ห้องน้้า-ส้วมนักเรียน ท่ีตากผ้า

7 แบบรูปการก่อสร้าง  - อาคาร ค.ส.ล. 1 ช้ัน พ้ืนเสมอดิน 1. เตียงนอน 2 ช้ัน 4 เตียง/ ห้อง 1,402,000 
บ้านพักนักศึกษา ในโครงการ   (พ้ืนท่ีใช้สอย 204.00 ตร.ม.) 2. ท่ีนอนพร้อมผ้าปูท่ีนอน
ปฏิรูปการศึกษาเกษตร  - กรอบอาคาร กว้าง 11.50 เมตร ยาว 27.00 เมตร สูง 3.10 เมตร 3. หมอนพร้อมปลอกหมอน
เพ่ือชีวิตของวิทยาลัยเกษตร  - ห้องกว้าง 6.00 เมตร ยาว 8.50 เมตร 4. ผ้าห่ม
และเทคโนโลยีราชบุรี ส้าหรับ 1 หลัง ต่อ 4 ห้อง

 - ติดต้ังไฟฟ้าตามแบบท่ีก้าหนด

    4. บ้านพักครู  บ้านพักนักเรียน (ต่อ)

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
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ท่ี แบบ/รายการ ราคาค่าก่อสร้าง/หลัง

ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน
ค่าก่อสร้างอาคารส านักงาน  อาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอ่ืน

ลักษณะอาคาร วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

8 บ้านพักครูแบบพิเศษ  - อาคาร ค.ส.ล. 3 ช้ัน  20 หน่วย 1. เตียงเหล็กแบบ Knock down ขนาด 3.5 ฟุต 6,407,300 
(20 หน่วย)   (พ้ืนท่ีใช้สอย 510.00 ตร.ม.) 2. ท่ีนอนพร้อมหมอน

 - ฐานรากเสาเข็มตอกความยาว 21 เมตร 3. ตู้เส้ือผ้าบานเปิดคู่ แบบมีล้ินชัก
 - กรอบอาคาร กว้าง 11.70 เมตร ยาว 21.00 เมตร สูง 10.60 เมตร 

ห้องกว้าง 3.40 เมตร ยาว 4.10 เมตร รวมห้องน้้า
 - โครงหลังคาเหล็ก หลังคาเหล็กรีดลอน

เคลือบสีบุฉนวนกันความร้อน
ช้ันท่ี 1 ห้องพัก 7 หน่วย
ช้ันท่ี 2 ห้องพัก 7 หน่วย
ช้ันท่ี 3 ห้องพัก 6 หน่วย
(หน่ึงหน่วยประกอบด้วย 1 ห้องนอน 1 ห้องน้้า ระเบียง)

1 ห้องน้้าห้องส้วมนักเรียนหญิง  - อาคาร ค.ส.ล. 1 ช้ัน พ้ืนเสมอดิน  - ถังน้้าหินขัดส้าเร็จรูป 4 ใบ 405,280 

4 ท่ี/49 (พ้ืนท่ีใช้สอย 36.00 ตร.ม.)

ขนาด 4 ท่ีน่ัง อ่างล้างหน้า 4 ท่ี

 - ฐานราก  - ตอกเสาเข็ม

 - กรอบอาคาร กว้าง 5.20 เมตร ยาว 7.00 เมตร สูง 3.60 เมตร

 - ห้องกว้าง 1.25 เมตร ยาว 1.30 เมตร

 - ทาสีอาคาร

 - พ้ืนและผนังปูกระเบ้ืองเคลือบ

2 ห้องน้้าห้องส้วมนักเรียนชาย  - อาคาร ค.ส.ล. 1 ช้ัน พ้ืนเสมอดิน  - ถังน้้าหินขัดส้าเร็จรูป 4 ใบ 535,280 

4 ท่ี/49  (พ้ืนท่ีใช้สอย 44.80 ตร.ม.)

 - ขนาด 4 ท่ีน่ัง อ่างล้างหน้า 4 ท่ี  

ปัสสาวะ 4 ท่ี

 - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม

 - กรอบอาคาร กว้าง 6.40 เมตร ยาว 7.00 เมตร สูง 3.60 เมตร

 - ห้องกว้าง 1.25 เมตร ยาว 1.30 เมตร

 - ทาสีอาคาร

 - พ้ืนและผนังปูกระเบ้ืองเคลือบ

   5. ห้องน ้า ห้องส้วม

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
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ท่ี แบบ/รายการ ราคาค่าก่อสร้าง/หลัง

ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน
ค่าก่อสร้างอาคารส านักงาน  อาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอ่ืน

ลักษณะอาคาร วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

3 ห้องน้้าห้องส้วมนักเรียนหญิง  - อาคาร ค.ส.ล. 1 ช้ัน พ้ืนเสมอดิน  - ถังน้้าหินขัดส้าเร็จรูป 6 ใบ 532,920 

6 ท่ี/49   (พ้ืนท่ีใช้สอย 49.40 ตร.ม.)

 - ขนาด 6 ท่ีน่ัง อ่างล้างหน้า 4 ท่ี 

 - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม

 - กรอบอาคาร กว้าง 5.20 เมตร ยาว 9.50 เมตร สูง 3.60 เมตร

 - ห้องกว้าง 1.25 เมตร ยาว 1.30 เมตร

 - ทาสีอาคาร

 - พ้ืนและผนังปูกระเบ้ืองเคลือบ

4 ห้องน้้าห้องส้วมนักเรียนชาย  - อาคารคอนกรีต 1 ช้ัน พ้ืนเสมอดิน  - ถังน้้าหินขัดส้าเร็จรูป 6 ใบ 672,920 

6 ท่ี/49   (พ้ืนท่ีใช้สอย 49.40 ตร.ม.)

 - ขนาด 6 ท่ีน่ัง อ่างล้างหน้า 4 ท่ี  

ปัสสาวะ 6 ท่ี

 - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม

 - กรอบอาคาร กว้าง 6.40 เมตร ยาว 9.50 เมตร สูง 3.60 เมตร

 - ห้องกว้าง 1.25 เมตร ยาว 1.30 เมตร

 - ทาสีอาคาร

 - พ้ืนและผนังปูกระเบ้ืองเคลือบ

5 อาคาร สพฐ.4 (ห้องส้วม 4 ห้อง)  - อาคาร ค.ส.ล. 1 ช้ัน พ้ืนเสมอดิน 431,280 

ขนาด 4 ท่ีน่ัง (พ้ืนท่ีใช้สอย 53.20 ตร.ม.)

 - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม

 - แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนละ 2 ห้อง ห้องละ 1 ท่ี

 - ขนาด กว้าง 2.80 เมตร ยาว 5.20 เมตร

 - ห้องกว้าง 1.30 เมตร ยาว 1.40 เมตร

ทาสีอาคาร

พ้ืนและผนังปูกระเบ้ืองเคลือบ

1 สนามบาสเกตบอลมาตรฐาน ขนาดกว้าง 18.00 เมตร ยาว 31.00 เมตร  - 421,000 

FIBA

2 ลานกีฬาอเนกประสงค์  - ลานคอนกรีต ขนาด 14.50 x 24.00 เมตร  - ชุดเสาวอลเวลย์บอล+ตะกร้อ 1ชุด 170,800 

  - มีเสาพร้อมตาข่ายวอลเลย์บอลและ

เซปัคตะกร้อ

 - ตีเส้นสนามวอลเลย์บอลและเซปัคตะกร้อ

ขนาดมาตรฐาน

   6. สนามกีฬา
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งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

3 สนามฟุตบอล ฟ.1/42  - ขนาดสนามกว้าง 59.00 เมตร ยาว 89.00 เมตร  - 926,000 

 - มีประตูฟุตบอล 1 ชุด (2 ด้าน)

 - ถมดินไม่น้อยกว่า 1,200 ลบ.ม.

4 สนามกีฬา ฟ.3/42  - ขนาดสนามกว้าง 72.00 เมตร ยาว 108.00 เมตร  - 704,000 

 - มีประตูฟุตบอล 1 ชุด (2 ด้าน)

5 สนามฟุตบอล ฟ.3 (พิเศษ)  - สนามฟุตบอล พร้อมลู่ว่ิง 8 ลู่  - 1,726,000 

ขนาดกว้าง 93.00 เมตร

 - ยาว 177.40 เมตร

6 สนามกีฬาอเนกประสงค์  - สนามกีฬาอเนกประสงค์ พ้ืน ค.ส.ล.ขัดเรียบ  - ชุดโครงแป้นบาสเก็ตบอลส้าเร็จรูป 1,307,700 

 พร้อมท้าระบบเคลือบพ้ืนสนามกีฬา ตามข้อก้าหนด 2 ชุด

(ACRYLIC FLOOR COATING)  - ชุดตาข่ายวอลเลย์บอล-ตะกร้อ 4 ชุด

ขนาดกว้าง 27.00x36.00 เมตร

ประกอบด้วยสนามบาสเก็ตบอล 1 สนาม

สนามวอลเลย์บอลชาย-หญิง 2 สนาม

สนามเซปัคตะกร้อชาย-หญิง 2 สนาม

1 ร้ัวมาตรฐานแบบทึบ  - ฐานรากตอกเสาเข็ม  - 1,550.00 บาท / เมตร

(ฐานรากตอกเข็ม)  - สูง 2.00 เมตร ช่วงเสาห่างกัน 2.950 เมตร ไม่รวม Factor F

 - เข็ม ค.ส.ล.  - ผนังคอนกรีตบล๊อกโชว์แนว

2 ร้ัวมาตรฐานแบบทึบ  - ให้จัดสร้างเช่นเดียวกับร้ัวคอนกรีต  - 1,510.00 บาท / เมตร

(ฐานรากไม่ตอกเข็ม) ชนิดฐานรากมีเสาเข็ม ไม่รวม Factor F

แต่ยกเว้น การตอกเสาเข็ม

   6. สนามกีฬา (ต่อ)

  7. รั ว  ถนน  รางระบายน ้า
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3 ร้ัวมาตรฐานแบบโปร่ง  - โครงสร้าง ค.ส.ล. (ช่วงเสาห่างกัน 2.950 เมตร)  - 2,840.00 บาท / เมตร

(ฐานรากตอกเข็ม)  - ตอนล่างก่ออิฐดินเผา ฉาบเรียบ ไม่รวม Factor F

 - หรือซีเมนต์โชว์แนว

 - สูงไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร

 - ตอนบนท้าด้วยเหล็กกรุลวดตาข่ายเหล็ก

ถักอาบสังกะสี 2 น้ิว สูง 1.10 เมตร

 - สูงจากพ้ืน 2 เมตร ทาสี

4 ร้ัวมาตรฐานแบบโปร่ง  - ให้จัดสร้างเช่นเดียวกับร้ัวลวดตาข่าย  - 2,450.00 บาท / เมตร

(ฐานรากไม่ตอกเข็ม) ชนิดฐานรากมีเสาเข็ม ไม่รวม Factor F

แต่ยกเว้น การตอกเสาเข็ม

5 ร้ัวลวดหนาม 7 เส้น  - ขนาด 7 เส้น สูง 1.50 เมตร  - 280.00 บาท / เมตร

ร้ัวลวดหนาม 9 เส้น  - ขนาด 9 เส้น สูง 1.90 เมตร 340.00 บาท / เมตร

ร้ัวลวดหนาม 12 เส้น  - ขนาด 12 เส้น (เตรียมโครงสร้างไว้ส้าหรับ 2,580.00 บาท / เมตร

ต่อเติมเป็นร้ัวมาตรฐานแบบทึบ/โปร่ง) ไม่รวม Factor F

 - ช่วงเสาห่าง 2.00 เมตร

6 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - กว้าง 3.00 เมตร  - 1,620.00 บาท / เมตร

บนผิวถนนเดิม  - กว้าง 4.00 เมตร 2,070.00 บาท / เมตร

 - กว้าง 5.00 เมตร 2,460.00 บาท / เมตร

 - กว้าง 6.00 เมตร 2,850.00 บาท / เมตร

ไม่รวม Factor F

7 รางระบายน้้าฝาเปิด  - ราง ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.35 เมตร  - 1,370.00 บาท / เมตร

 - ลึก 0.50 เมตร ไม่รวม Factor F

 พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ 10.00 เมตร

8 รางระบายน้้าฝาเหล็ก  - ราง ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.35 เมตร  - 2,600.00 บาท / เมตร

 - ลึก 0.50 เมตร ไม่รวม Factor F

 พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ 10.00 เมตร

  7. รั ว  ถนน  รางระบายน ้า (ต่อ)
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9 รางระบายน้้าแบบรางวี  - ราง ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.50 เมตร  - 1,010.00 บาท / เมตร

(ไม่มีฝาปิด)  - ลึก 0.30 เมตร ไม่รวม Factor F

 ไม่มีบ่อพัก ค.ส.ล.

10 รางระบายน้้ารูปตัว V  - รางแบบท่อ ค.ส.ล. Ø 0.30 เมตร  - 1,080.00 บาท / เมตร

พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ 10.00 เมตร ไม่รวม Factor F

 - ขนาดกว้าง 0.70 เมตร

  7. รั ว  ถนน  รางระบายน ้า (ต่อ)
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1. อาคารส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษา  (สพป./สพม.)

1 อาคารส้านักงานเขตพ้ืนท่ี  - อาคาร ค.ส.ล. 3 ช้ัน  - เคร่ืองปรับอากาศและ 23,394,000

การศึกษา แบบท่ี 1 (พ้ืนท่ีใช้สอย 2,939.00 ตร.ม.) พัดลมระบายอากาศ

 - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่

 - ขนาดกว้าง 19.50 เมตร ยาว 76.40 เมตร สูง 11.55 เมตร

ช้ันล่าง - ห้องบริหาร   ส้านักงาน 

 ห้องน้้าชาย/หญิง  ห้องเก็บของ

 - ช้ัน 2 - ส้านักงาน ห้องน้้าชาย/หญิง

 - ช้ัน 3 - ห้องประชุม ส้านักงาน

2 อาคารส้านักงานเขตพ้ืนท่ี  - อาคาร ค.ส.ล. 3 ช้ัน  - เคร่ืองปรับอากาศและ 20,312,000

การศึกษา แบบท่ี 2  (พ้ืนท่ีใช้สอย 2,465.00 ตร.ม.) พัดลมระบายอากาศ

 - ฐานราก- ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่

 - ขนาดกว้าง 16.50 เมตร ยาว 60.00 เมตร สูง 11.55 เมตร

 - ช้ันล่าง - ห้องบริหาร  ส้านักงาน 

 ห้องน้้าชาย/หญิง  ห้องเก็บของ

 - ช้ัน 2 - ส้านักงาน ห้องน้้าชาย/หญิง

 - ช้ัน 3 - ห้องประชุม ส้านักงาน

3 อาคารส้านักงานเขตพ้ืนท่ี  - อาคาร ค.ส.ล. 2 ช้ัน  - เคร่ืองปรับอากาศและ 10,383,000

การศึกษา แบบท่ี 4 (พ้ืนท่ีใช้สอย 987.00 ตร.ม.) พัดลมระบายอากาศ

 - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่

 - ขนาดกว้าง 14.90 เมตร ยาว 48.40 เมตร สูง 8.05 เมตร

 - ช้ันล่าง - ห้องบริหาร  ส้านักงาน 

 ห้องน้้าชาย/หญิง  ห้องเก็บของ

 - ช้ัน 2 - ห้องประชุม ส้านักงาน

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 
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1. ค ำช้ีแจง
1.1 อาคารเรียนในเขตแผ่นดินไหว 5 แบบด้านล่าง เว็บไซต์จะใช้ราคาต่อหน่วยของอาคารเรียนในเขตพ้ืนท่ีปกติ โดยงบประมาณส่วนต่าง สพฐ. จะส ารองงบประมาณไว้สมทบ

ในการจัดต้ังงบประมาณ ให้ สพท. ยึดรำคำในเว็บไซต์เป็นราคากลางในการจัดต้ังตามกรอบงบประมาณท่ีได้รับ
รหัส - รำยกำร รำคำต่อหน่วย ใช้ราคารหัส เป็นฐาน

105 อาคารเรียน สปช.103/61 ขนาด 3 ห้องเรียน ยกพ้ืนสูง (ในเขตแผ่นดินไหว) 2,576,000    บาท 1 104
106 อาคารเรียน สปช.103/61 ขนาด 4 ห้องเรียน ยกพ้ืนสูง (ในเขตแผ่นดินไหว) 3,358,000    บาท 1 104 เพ่ิม 1 ห้อง
121 อาคารเรียน 105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว 4 ห้องเรียน 7,344,000    บาท 1 112
122 อาคารเรียน 105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว 5 ห้องเรียน 8,656,000    บาท 1 113
125 อาคารเรียน 108 ล/59-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) 13,436,000  บาท 1 124

1.2 สีตัวอักษรในสดมภ์แบบส่ิงก่อสร้าง
สีน้ าเงิน จัดต้ังได้เฉพาะพ้ืนท่ีปกติ
สีแดง จัดต้ังได้เฉพาะพ้ืนท่ีเส่ียงต่อแผ่นดินไหว
สีด า จัดต้ังได้ท้ังพ้ืนท่ีปกติและพ้ืนท่ีเส่ียงต่อแผ่นดินไหว

1.3 เกณฑ์การขอต้ังงบประมาณมีเง่ือนไข ดังน้ี
พ้ืนสีเหลือง ส าหรับกลุ่มท่ี 1 ท่ีเป็นโรงเรียนท่ัวไป และกลุ่มท่ี 2 ท่ีเป็นโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ให้ใช้จ านวนนักเรียนตามท่ีก าหนดน้ี
พ้ืนสีเขียว ส าหรับกลุ่มท่ี 2 ท่ีเป็นโรงเรียนต้นแบบคุณภาพ และโรงเรียน Stand alone ท่ีอยู่ในกลุ่มท่ี 1 และกลุ่มท่ี 2 ท้ังหมด ให้ใช้จ านวนนักเรียนตามท่ีก าหนดน้ี

2. รำคำกลำงและเง่ือนไขในกำรจัดต้ัง
Update

เง่ือนไขท่ี 1 เง่ือนไขท่ี 2

2566
พ้ืนท่ี
ปกติ

บริเวณ
ท่ี 1

บริเวณ
ท่ี 2

บริเวณ
ท่ี 3

นักเรียน
ต้ังแต่(X)ข้ึนไป

นักเรียน
ต้ังแต่(X)ข้ึนไป

1 101 อาคารเรียนอนุบาล ขนาด 2 ห้องเรียน 3,078,000    3,078,000   ปีเดียว     1 หลัง 121
(เฉพาะ นร.
อนุบาล 31)

121
(เฉพาะ นร.
อนุบาล 31)

1 102 อาคารเรียนอนุบาล ขนาด 3 ห้องเรียน 4,219,000 4,219,000 ปีเดียว     1 หลัง 121
(เฉพาะ นร.
อนุบาล 61)

121
(เฉพาะ นร.
อนุบาล 61)

1 104 สปช.103/26 อาคารเรียนช้ันเดียว 3 ห้องเรียน (พ้ืนยกสูง) 2,079,000 2,079,000 ปีเดียว     2 ห้อง 121               31 
1 105 อาคารเรียน สปช.103/61 ขนาด 3 ห้องเรียน ยกพ้ืนสูง (ในเขตแผ่นดินไหว) 2,576,000 2,576,000 ปีเดียว  2 ห้อง 121               61 

ตำรำงแบบส่ิงก่อสร้ำงและเง่ือนไข ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

รหัส

ระยะ
เวลำ

ก่อสร้ำ
ง

รำคำ
ต่อหน่วย

แบบส่ิงก่อสร้ำง

2,772,000       
4,012,000       

เง่ือนไข

ควำม
ขำดแคลน

ส ำหรับพ้ืนท่ี

13,166,000     

รำคำในเว็บไซต์
2,079,000       

5,376,000       

อำคำรเรียน

82

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 
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Update
เง่ือนไขท่ี 1 เง่ือนไขท่ี 2

2566
พ้ืนท่ี
ปกติ

บริเวณ
ท่ี 1

บริเวณ
ท่ี 2

บริเวณ
ท่ี 3

นักเรียน
ต้ังแต่(X)ข้ึนไป

นักเรียน
ต้ังแต่(X)ข้ึนไป

รหัส

ระยะ
เวลำ

ก่อสร้ำ
ง

รำคำ
ต่อหน่วย

แบบส่ิงก่อสร้ำง

เง่ือนไข

ควำม
ขำดแคลน

ส ำหรับพ้ืนท่ี

1 106 อาคารเรียน สปช.103/61 ขนาด 4 ห้องเรียน ยกพ้ืนสูง (ในเขตแผ่นดินไหว) 3,358,000 3,358,000 ปีเดียว  3 ห้อง 121               61 
1 109 อาคารเรียน OBEC 104 ล./61 5,653,000 5,653,000 ปีเดียว    3 ห้อง 121               61 
1 110 อาคารเรียน OBEC 105 ล./61 6,796,000 6,796,000 ปีเดียว    4 ห้อง 121               121 
1 111 อาคารเรียน OBEC 106 ล./61 7,926,000 7,926,000 ปีเดียว  5 ห้อง 121               121 
1 112 อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคาร 2 ช้ัน 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดข้ึน 2 ข้าง 4,012,000 4,012,000 ปีเดียว    3 ห้อง 121               121 
1 113 อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ช้ัน 5 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) 5,376,000 5,376,000 ปีเดียว    4 ห้อง 121               121 
1 114 อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ช้ัน 6 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) 6,264,000 6,264,000 ปีเดียว    5 ห้อง 121               121 
1 115 อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ช้ัน 5 ห้องเรียน (ช้ันล่าง 1 ห้อง ช้ันบน 4 ห้อง) 4,757,000 4,757,000 ปีเดียว    4 ห้อง 121               121 
1 116 อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ช้ัน 6 ห้องเรียน (ช้ันล่าง 2 ห้อง ช้ันบน 4 ห้อง) 4,955,000 4,955,000 ปีเดียว    5 ห้อง 121               121 
1 117 อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ช้ัน 7 ห้องเรียน (ช้ันล่าง 3 ห้อง ช้ันบน 4 ห้อง) 5,129,000 5,129,000 ปีเดียว    6 ห้อง 121               121 
1 118 อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ช้ัน 8 ห้องเรียน (ช้ันล่าง 4 ห้อง ช้ันบน 4 ห้อง) 5,337,000 5,337,000 ปีเดียว    7 ห้อง 121               121 
1 119 อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ช้ัน 10 ห้องเรียน (ช้ันล่าง 5 ห้อง ช้ันบน 5 ห้อง) 6,268,000 6,268,000 ปีเดียว    8 ห้อง 121               121 
1 120 อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ช้ัน 12 ห้องเรียน (ช้ันล่าง 6 ห้อง ช้ันบน 6 ห้อง) 7,098,000 7,098,000 ปีเดียว    10 ห้อง 121               121 
1 121 อาคารเรียน 105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว 4 ห้องเรียน 7,344,000 7,344,000 ปีเดียว  3 ห้อง 121               121 
1 122 อาคารเรียน 105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว 5 ห้องเรียน 8,656,000 8,656,000 ปีเดียว  4 ห้อง 121               121 
1 123 อาคารเรียน สปช.2/28 ปรับปรุง 3 ช้ัน 15 ห้องเรียน 9,441,000 9,441,000 ปีเดียว  12 ห้อง 400               400 
1 124 อาคารเรียน 108 ล./59-ก 13,166,000 13,166,000 ปีเดียว  6 ห้อง 240               240 
1 125 อาคารเรียน 108 ล./59-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) 13,436,000 13,436,000 ปีเดียว    6 ห้อง 240               240 
1 131 อาคารเรียน 212 ล./57-ก 17,840,000 17,840,000 ผูกพัน  10 ห้อง 400               400 
1 132 อาคารเรียน 212 ล./57-ข ส าหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว 18,176,000 18,176,000 ผูกพัน    10 ห้อง 400               400 
1 133 อาคารเรียน 216 ล./57-ก 21,230,000 21,230,000 ผูกพัน  14 ห้อง 400               400 
1 134 อาคารเรียน 216 ล./57-ข ส าหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว 21,683,000 21,683,000 ผูกพัน    14 ห้อง 400               400 
1 135 อาคารเรียน 318 ล./55-ก นอกเขตแผ่นดินไหว 22,576,000 22,576,000 ผูกพัน  15 ห้อง 400               400 
1 136 อาคารเรียน 318 ล./55-ข ในเขตแผ่นดินไหว 24,200,000 24,200,000 ผูกพัน    15 ห้อง 400               400 
1 137 อาคารเรียน 324 ล./55-ก นอกเขตแผ่นดินไหว 26,733,000 26,733,000 ผูกพัน  20 ห้อง 400               400 
1 138 อาคารเรียน 324 ล./55-ข ในเขตแผ่นดินไหว 27,652,000 27,652,000 ผูกพัน    20 ห้อง 400               400 
1 998 อาคารเรียน แบบพิเศษ (งบปีเดียว) - ปีเดียว     3 ห้อง 121               121 
1 999 อาคารเรียน แบบพิเศษ (งบผูกพัน) - ผูกพัน     10 ห้อง 400               400 
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2 201 แบบ สปช. 201/26 1,139,800 1,139,800 ปีเดียว     1 หลัง 121               121 
2 202 แบบ สปช. 202/26 865,800 865,800 ปีเดียว     1 หลัง 121               31 
2 203 แบบ สปช. 205/26 2,616,000 2,616,000 ปีเดียว     1 หลัง 350               350 
2 205 โรงอาหาร 84 ท่ีน่ัง 1,109,600 1,109,600 ปีเดียว     1 หลัง 121               61 
2 206 โรงอาหารขนาดเล็ก 260 ท่ีน่ัง 3,601,000 3,601,000 ปีเดียว     1 หลัง 200               200 
2 207 โรงอาหารขนาดกลาง 500 ท่ีน่ัง 7,243,000 7,243,000 ปีเดียว     1 หลัง 400               400 
2 208 โรงอาหาร แบบ 101 ล./27 พิเศษ (ปรับปรุงช้ันบนเป็นโรงพลศึกษา) 13,518,000 13,518,000 ปีเดียว     1 หลัง 800               800 
2 209 อาคารหอประชุม 100/27 8,519,000 8,519,000 ปีเดียว     1 หลัง 400               400 
2 210 อาคารห้องสมุด 3,001,400 3,001,400 ปีเดียว     1 หลัง 400               400 
2 221 แบบหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ขนาดเล็ก (มีพ้ืน ค.ส.ล.) 2,135,000 ปีเดียว     1 หลัง 121               121 
2 222 แบบหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ขนาดเล็ก (ไม่มีพ้ืน ค.ส.ล.) 1,766,000 ปีเดียว     1 หลัง 121               121 
2 223 แบบหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ขนาดใหญ่ (มีพ้ืน ค.ส.ล.) 5,182,000 ปีเดียว     1 หลัง 400               400 
2 224 แบบหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ขนาดใหญ่ (ไม่มีพ้ืน ค.ส.ล.) 4,081,000 ปีเดียว     1 หลัง 400               400 
2 996 โรงอาหาร แบบพิเศษ - ปีเดียว     1 หลัง 400               400 
2 997 หลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ แบบพิเศษ - ปีเดียว     1 หลัง 400               400 
2 998 อาคารอเนกประสงค์ แบบพิเศษ (งบปีเดียว) - ปีเดียว     1 หลัง 350               350 
2 999 อาคารอเนกประสงค์ แบบพิเศษ (งบผูกพัน) - ผูกพัน     1 หลัง 800               800 

3 301 อาคารโรงฝึกงาน 102/27 3,017,000 3,017,000 ปีเดียว     1 หน่วย 400               400 
3 302 โรงฝึกงาน 204/27 5,735,000 5,735,000 ปีเดียว     1 หน่วย 600               600 
3 303 อาคารโรงฝึกงาน 306 ล./27 9,574,700 9,574,700 ปีเดียว     1 หลัง 1,080            1,080              

4 404 บ้านพักครู 8 ครอบครัว 4,142,000 4,142,000 ปีเดียว     121               121 
4 406 บ้านพักข้าราชการ ระดับช านาญงาน (ระดับ 1-2) หรือเทียบเท่า (บ้านแฝด) บ้านพักครู 204/61 (ฝ) 1,649,000 1,649,000 ปีเดียว     121               31 
4 407 บ้านพักข้าราชการระดับอาวุโส และช านาญการ  เน้ือท่ี 87 ตารางเมตร 1,190,000 1,190,000 ปีเดียว     121               31 
4 408 บ้านพักข้าราชการอ านวยการระดับต้น และช านาญการพิเศษ  เน้ือท่ี 105 ตารางเมตร 1,539,000 1,539,000 ปีเดียว     121               31 
4 409 หอนอนแบบมาตรฐาน 26 3,154,000 3,154,000 ปีเดียว     121               31 
4 410 หอนอนแบบมาตรฐาน 38 พร้อมครุภัณฑ์ 7,715,000 7,715,000 ปีเดียว     121               121 

ตามจ าเป็น

ตามจ าเป็น

อำคำรอเนกประสงค์ โรงอำหำร หอประชุม ห้องสมุด หลังคำคลุมลำน

อำคำรฝึกงำน

บ้ำนพักครู บ้ำนพักนักเรียน

ตามจ าเป็น
ตามจ าเป็น

ตามจ าเป็น
ตามจ าเป็น
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4 411 แบบรูปการก่อสร้างบ้านพักนักศึกษา โครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพ่ือชีวิตของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 1,381,000 1,381,000 ปีเดียว     121               31 
4 420 บ้านพักครูแบบพิเศษ (20 หน่วย) 6,407,300 ปีเดียว    

4 998 บ้านพักนักเรียน แบบพิเศษ - ปีเดียว     121               121 
4 999 บ้านพักครู แบบพิเศษ - ปีเดียว     121               121 

5 501 ห้องน้ าห้องส้วมนักเรียนหญิง 4 ท่ี/49 400,200 400,200 ปีเดียว     2 ท่ีน่ัง 121               31 
5 502 ห้องน้ าห้องส้วมนักเรียนชาย 4 ท่ี/49 530,200 530,200 ปีเดียว     2 ท่ีน่ัง 121               31 
5 503 ห้องน้ าห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ท่ี/49 525,900 525,900 ปีเดียว     4 ท่ีน่ัง 121               31 
5 504 ห้องน้ าห้องส้วมนักเรียนชาย 6 ท่ี/49 665,900 665,900 ปีเดียว     4 ท่ีน่ัง 121               31 
5 505 อาคาร สพฐ. 4 (ห้องส้วม 4 ห้อง) 431,300 431,300 ปีเดียว     2 ท่ีน่ัง 121               31 

7 701 สนามบาสเก็ตบอลมาตรฐาน FIBA 421,000 421,000 ปีเดียว     1 สนาม 121               31 
7 702 ลานกีฬาอเนกประสงค์ 170,800 170,800 ปีเดียว     1 สนาม 121               31 
7 703 สนามฟุตบอล ฟ. 1/42 926,000 926,000 ปีเดียว     1 สนาม 121               31 
7 704 สนามกีฬา ฟ. 3/42 724,000 724,000 ปีเดียว     1 สนาม 121               121 
7 705 สนามฟุตบอล ฟ. 3 (พิเศษ) 1,698,000 1,698,000 ปีเดียว     1 สนาม 121               121 
7 706 สนามกีฬาอเนกประสงค์ 1,307,700 1,307,700 ปีเดียว     1 สนาม 121               61 
7 710 อาคารสระว่ายน้ า (ระดับอนุบาล - ประถมศึกษา) 14,142,000 14,142,000 ปีเดียว     1 สระ  800

 ร.ร.สังกัด
สพป.

800
 ร.ร.สังกัด

สพป.
7 711 อาคารสระว่ายน้ า 25 เมตร 17,499,000 17,499,000 ปีเดียว     1 สระ  800

ร.ร. สังกัด
สพม.

800
ร.ร. สังกัด

สพม.
7 999 สนามกีฬา แบบพิเศษ - ปีเดียว     1 สนาม 800               800

8 801 ร้ัวมาตรฐานแบบทึบ (ฐานรากตอกเข็ม) - เข็ม ค.ส.ล. 2,510 2,510 ปีเดียว     61 61 
8 803 ร้ัวมาตรฐานแบบทึบ (ฐานรากไม่ตอกเข็ม) 2,120 2,120 ปีเดียว     61 61 
8 804 ร้ัวมาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากตอกเสาเข็ม) 2,840 2,840 ปีเดียว     61 61 
8 805 ร้ัวมาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากไม่ตอกเข็ม) 2,450 2,450 ปีเดียว     61 61 

จัดต้ังกรณีพิเศษ

ห้องน้ ำห้องส้วม

สนำมกีฬำ

ร้ัว ถนน รำงระบำยน้ ำ

ตามจ าเป็น

ตามจ าเป็น
ตามจ าเป็น

ตามจ าเป็น

ตามจ าเป็น
ตามจ าเป็น
ตามจ าเป็น

ตามจ าเป็น
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8 806 ร้ัวลวดหนาม 7 เส้น 280 280 ปีเดียว     61 61 
8 807 ร้ัวลวดหนาม 9 เส้น 340 340 ปีเดียว     61 61 
8 808 ร้ัวลวดหนาม 12 เส้น 2,580 2,580 ปีเดียว     61 61 
8 809 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม กว้าง 3.00 เมตร 1,620 1,620 ปีเดียว     61 61 
8 810 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม กว้าง 4.00 เมตร 2,070 2,070 ปีเดียว     61 61 
8 811 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม กว้าง 5.00 เมตร 2,460 2,460 ปีเดียว     61 61 
8 812 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม กว้าง 6.00 เมตร 2,850 2,850 ปีเดียว     61 61 
8 813 รางระบายน้ าฝาเปิด 1,370 1,370 ปีเดียว     61 61 
8 814 รางระบายน้ าฝาเหล็ก 2,600 2,600 ปีเดียว     61 61 
8 815 รางระบายน้ าแบบรางวี (ไม่มีฝาปิด) 1,010 1,010 ปีเดียว     61 61 
8 816 รางระบายน้ ารูปตัว V 1,080 1,080 ปีเดียว     61 61 

9 901 อาคารส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา แบบท่ี 1 23,394,000 23,394,000 ผูกพัน     1 หลัง
9 902 อาคารส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา แบบท่ี 2 20,312,000 20,312,000 ผูกพัน     1 หลัง
9 904 อาคารส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา แบบท่ี 4 10,383,000 10,383,000 ปีเดียว     1 หลัง
9 998 อาคารส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา แบบพิเศษ (งบปีเดียว) - ปีเดียว     1 หลัง
9 999 อาคารส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา แบบพิเศษ (งบผูกพัน) - ผูกพัน     1 หลัง

R R01 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอ่ืน  ต้ังแต่ 
50,000 บาท

ข้ึนไป

ปีเดียว     1 1 ตามจ าเป็น

ตามจ าเป็น
ตามจ าเป็น
ตามจ าเป็น
ตามจ าเป็น
ตามจ าเป็น

ปรับปรุงซ่อมแซม

อำคำรส ำนักงำน

ตามจ าเป็น
ตามจ าเป็น
ตามจ าเป็น
ตามจ าเป็น
ตามจ าเป็น

ตามจ าเป็น
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แบบค ำขอจดัตั้งงบประมำณ  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
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สรุปแบบค ำขอจัดตั้งงบประมำณรำยกำรค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

***************** 
แบบค ำขอตั้งงบประมำณค่ำก่อสร้ำงอำคำรเรียน อำคำรประกอบ สิ่งก่อสร้ำงอ่ืน 

และอำคำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

แบบ 1 แบบค ำขอตั้งงบประมำณค่ำก่อสร้ำงอำคำรเรียนอำคำรประกอบ (งบผูกพัน)  
แบบ 2 แบบค ำขอตั้งงบประมำณค่ำก่อสร้ำงอำคำรเรียน (งบปีเดียว) 
แบบ 3 แบบค ำขอตั้งงบประมำณค่ำก่อสร้ำงอำคำรเรียนทดแทน อำคำรเรียนที่รื้อถอน  
แบบ 4 แบบค ำขอตั้งงบประมำณค่ำก่อสร้ำงอำคำรอเนกประสงค์/ หอประชุม/ โรงอำหำร/

โรงฝึกงำน      
แบบ 5 แบบค ำขอตั้งงบประมำณค่ำก่อสร้ำงส้วมนักเรียน 
แบบ 6 แบบค ำขอตั้งงบประมำณค่ำก่อสร้ำงบ้ำนพักนักเรียน 
แบบ 7 แบบค ำขอตั้งงบประมำณค่ำก่อสร้ำงบ้ำนพักครูและบุคลำกร 
แบบ 8 แบบค ำขอตั้งงบประมำณค่ำก่อสร้ำงสนำมกีฬำ 
แบบ 9 แบบค ำขอตั้งงบประมำณค่ำก่อสร้ำงอ่ืน (รั้ว ถนน ค.ส.ล. และสิ่งก่อสร้ำงอ่ืน) 
แบบ 10 แบบค ำขอตั้งงบประมำณค่ำก่อสร้ำงอำคำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
แบบ 11 แบบสรุปเรียงล ำดับควำมส ำคัญจ ำเป็นค ำขอตั้งงบประมำณ รำยกำรค่ำก่อสร้ำง

ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรประกอบ สิ่งก่อสร้ำงอ่ืน และอำคำรส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

แบบ 11.1 แบบค ำขอตั้งงบประมำณค่ำก่อสร้ำง ปรับปรุงซ่อมแซมบ้ำนพักครูและบุคลำกร 
กรณีพิเศษ 

     แบบ 12  แบบสรุปรำยกำรค ำนวณและเหตุผลควำมจ ำเป็นส ำหรับค่ำขนส่งวัสดุ 
     แบบ ปร. 4 (พ) แบบแสดงรำยกำรค่ำขนส่งวัสดุและอุปกรณ์กำรก่อสร้ำง 
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แบบค ำขอตั้งงบประมำณค่ำปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรประกอบและสิ่งก่อสร้ำงอ่ืน 
ที่ช ำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย 

     แบบ ปร. 4 (ก)  แบบแสดงรำยกำรปริมำณงำนและรำคำ 
 แบบ ปร. 5 (ก)  แบบสรุปรำยกำรค่ำปรับปรุงซ่อมแซม 

  แบบ ปร. 6   แบบสรุปค่ำปรับปรุงซ่อมแซม 

    หมำยเหตุ 
กำรขอตั้งงบประมำณค่ำก่อสร้ำงอำคำรเรียน อำคำรประกอบ  ให้พิจำรณำแบบอำคำรให้

เหมำะสมกับระดับชั้นที่เปิดสอน และพ้ืนที่กำรก่อสร้ำง ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



แบบ 1

 โรงเรียนท่ัวไป  โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  โรงเรียนในโครงการพระราชด าริฯ

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

(obec 6 หลัก) ห้อง/ ท้ังส้ิน ปี 2566 ปี 2567 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.อุดรธานี

5. จ านวนห้องท่ีมีอยู่จริง หมายถึง จ านวนห้องเรียนตามรูปแบบรายการ

6. ช่องขอกรณี  ให้เลือกใส่เคร่ืองหมาย /  ในช่องขาดแคลน หรือทดแทนร้ือถอน

แบบค าขอจัดต้ังงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ (งบผูกพัน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
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 25 มิถุนายน 2564)

ท่ี
2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569

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. 2566
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ระดับช้ัน จ ำนวนห้องเรียน (ตำมเกณฑ์จัดช้ันเรียน) จ ำนวนนักเรียน หมำยเหตุ
 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 ำแหน่ง ................................................

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

แบบส ำรวจข้อมูลประกอบกำรเสนอขอจัดต้ังงบประมำณ 

โรงเรียน....................................................ต ำบล............................อ ำเภอ..........................จังหวัด............................
สพป./สพม......................................................เขต............................

จ ำนวนนักเรียน........................... คน  จ ำนวนครู..................................คน
กำรจัดช้ันเรียน  (ข้อมูล 25 มิถุนำยน 2564)

ค่ำก่อสร้ำงอำคำรเรียน (งบผูกพัน)
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

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

โทรศัพท์ (มือถือ)......................................
 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน

 ผู้กรอกแบบส ำรวจ
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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 

หมายเหตุ

แบบส ารวจข้อมูลประกอบการเสนอขอจัดต้ังประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบผูกพัน)

รายการ แบบ ห้อง/หลัง
สภาพอาคาร

ค่าก่อสร้างอาคารเรียน/อาคารอเนกประสงค์
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1.1 ข้อมูลมีแล้วและเกณฑ์

ห้องเรียน
โรงอาหาร
หอประชุม
โรงอาหาร/ห้องประชุม
อาคารอเนกประสงค์
โรงฝึกงาน
ห้องน ้าห้องส้วม

1.2 ข้อมูลค้าขอ
ช่ือแบบอาคาร ......................................................
จ้านวนชั นท่ีก่อสร้าง ชั น
ระยะเวลาก่อสร้าง (วัน) วัน
งบประมาณรวม บาท
ค่า Factor F ………………….(1.xxxxx)* ตามตารางค้านวณค่า Factor F
รายละเอียดองค์ประกอบของอาคาร แต่ละชั น (ระบุจ้านวนห้องของแต่ละรายการ)

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

รวม -         -      -      -        -        -        -        -        -        
ขอรับรองว่าข้อมูลความขาดแคลน มีความถูกต้อง และสอดคล้องกับแบบท่ีเสนอขอจัดตั งงบประมาณ

ลงช่ือ ผู้กรอกแบบส้ารวจ ลงช่ือ ผู้รับรองข้อมูล
       (..................................................)        (.................................................)
ต้าแหน่ง ................................................  ผู้อ้านวยการโรงเรียน

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

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

ต้าแหน่ง ผู้อ้านวยการกลุ่มนโยบายและแผน  ผู้อ้านวยการ สพป. / สพม. ............

แบบส้ารวจข้อมูลประกอบการเสนอขอจัดตั งประจ้าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566
กรณีอาคารแบบพิเศษ

หลัง ห้อง/ท่ีน่ัง
มีแล้ว

ขาดแคลนเกณฑ์ควรมีรายการ
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แบบ 2

 โรงเรียนท่ัวไป        โรงเรียนคุณภาพ  โรงเรียนในโครงการพระราชด าริฯ

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.อุดรธานี

5. จ านวนห้องท่ีมีอยู่จริง หมายถึง จ านวนห้องเรียนตามรูปแบบรายการ รวมท้ังการต่อเติมอาคารเรียน

แบบอาคารท่ีเสนอขอ

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

หลัง งบประมาณ

รวมท้ังส้ิน

โรงเรียน ต าบล

แบบค าขอจัดต้ังงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง (งบปีเดียว)

อาคารควรมี
ข้อมูลความขาดแคลน

แบบ ห้อง
อ าเภอ จังหวัด

จ านวน
นักเรียน

สพป./สพม.
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แบบ 3

 โรงเรียนท่ัวไป        โรงเรียนคุณภาพ  โรงเรียนในโครงการพระราชด าริฯ

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.อุดรธานี

5. จ านวนห้องท่ีมีอยู่จริง หมายถึง จ านวนห้องเรียนตามรูปแบบรายการ รวมท้ังการต่อเติมอาคารเรียน

รวมท้ังส้ิน

แบบค าขอจัดต้ังงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียนทดแทนอาคารเรียนท่ีร้ือถอน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

ข้อมูลอาคารเรียนทดแทน
อาคารท่ีร้ือถอน

อาคารท่ีขอสร้างทดแทนข้อมูลความขาดแคลน
อาคารควรมี

96

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



แบบ 4

 โรงเรียนท่ัวไป        โรงเรียนคุณภาพ  โรงเรียนในโครงการพระราชด าริฯ

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.อุดรธานี

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. 2566
งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

ข้อมูลความขาดแคลน แบบอาคารท่ีเสนอขอ

โรงเรียน ต าบล อ าเภอ
งบประมาณ
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แบบ 5

 โรงเรียนท่ัวไป        โรงเรียนคุณภาพ  โรงเรียนในโครงการพระราชด าริฯ

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.อุดรธานี

แบบค าขอจัดต้ังงบประมาณค่าก่อสร้างส้วมนักเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

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

มีอยู่แล้ว

ช่ือเจ้าหน้าท่ี…………………………..

แบบ หลัง งบประมาณท่ีน่ัง

รวมท้ังส้ิน
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แบบ 6

 โรงเรียนท่ัวไป        โรงเรียนคุณภาพ  โรงเรียนในโครงการพระราชด าริฯ

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.อุดรธานี

สพป./สพม.
แบบ หลัง

รวมท้ังส้ิน

ช่ือเจ้าหน้าท่ี…………………………..

ข้อมูลความขาดแคลน

แบบค าขอจัดต้ังงบประมาณค่าก่อสร้างบ้านพักนักเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

แบบอาคารท่ีเสนอขอ

โรงเรียน ต าบล อ าเภอ
งบประมาณ

จังหวัด
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แบบ 7

 โรงเรียนท่ัวไป        โรงเรียนคุณภาพ  โรงเรียนในโครงการพระราชด าริฯ

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.อุดรธานี

ต าบล
หลัง งบประมาณ

อ าเภอ จังหวัด
แบบ

รวมท้ังส้ิน

ช่ือเจ้าหน้าท่ี…………………………..

ข้อมูลความขาดแคลน

แบบค าขอจัดต้ังงบประมาณค่าก่อสร้างบ้านพักครูและบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

แบบอาคารท่ีเสนอขอ

โรงเรียน
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แบบ 8

 โรงเรียนท่ัวไป        โรงเรียนคุณภาพ  โรงเรียนในโครงการพระราชด าริฯ

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.อุดรธานี

แบบสนามกีฬาท่ีเสนอขอ
สนามกีฬาท่ีมีอยู่แล้ว

ท่ี

ช่ือเจ้าหน้าท่ี…………………………..

รวมท้ังส้ิน

แบบค าขอจัดต้ังงบประมาณค่าก่อสร้างสนามกีฬา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

โรงเรียน ต าบล อ าเภอ จังหวัด สพป./สพม.

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
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แบบ 9

 โรงเรียนท่ัวไป  โรงเรียนคุณภาพ  โรงเรียนในโครงการพระราชด าริฯ

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 และรางระบายน้้าให้รวมค่า Factor F โดยยอดงบประมาณให้ปรับเป็นหลักร้อย เช่น 145,618 บาท เหลือ 145,600 บาท ต้องเป็นราคาเดียวกันกับ ปร.6

4. สพป./สพม.

สพป. ให้พิมพ์ ข้ึนต้น ด้วย จังหวัด และตาม ด้วยค้าว่า เขต  เช่น ล้าปาง  เขต 3  ไม่ให้ใช้ตัวย่อ

สพม.  ให้พิมพ์ สพม.ตามด้วยเขต  เช่น สพม.อุดรธานี

ล า 
ดับท่ี

โรงเรียน ต าบล รายการท่ีเสนอขอ

รวมท้ังส้ิน

อ าเภอ

แบบค าขอจัดต้ังงบประมาณค่าก่อสร้างอ่ืน (ร้ัว ถนน ค.ส.ล.  รางระบายน้ า และส่ิงก่อสร้างอ่ืน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบประมาณท้ังส้ินจังหวัด
ข้อมูลประกอบการพิจารณา

สพป./สพม.
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แบบ 10

 โรงเรียนท่ัวไป        โรงเรียนคุณภาพ  โรงเรียนในโครงการพระราชด าริฯ

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 2566 ปี 2567

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. 2566
งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบการพิจารณา ผูกพันแบบอาคารท่ีเสนอขอ

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

หมายเหตุ
แบบ หลัง

งบประมาณ

รวมท้ังส้ิน
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ต ำแหน่ง จ ำนวนตำมกรอบอัตรำก ำลัง จ ำนวนท่ีมีอยู่จริง หมำยเหตุ
1. ผู้บริหำร
2. บุคลำกร 38 ค (2)
3. ศึกษำนิเทศก์
4. ลูกจ้ำงประจ ำ
5. ลูกจ้ำงช่ัวครำว
6. บุคลำกร อ่ืนๆ

รวม

ช่ือเจ้ำหน้ำท่ี………………………….. ตรวจสอบควำมถูกต้อง
โทร…………………………………..
โทรศัพท์ (มือถือ)...........................................  (.....................................................)

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
โทรศัพท์ (มือถือ)..............................................

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ.................

รับรองควำมถูกต้อง

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

แบบส ำรวจจ ำนวนบุคลำกร ประกอบค ำขอจัดต้ังต้ังงบประมำณค่ำก่อสร้ำงอำคำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
งบลงทุน ค่ำท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง

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

(ข้อมูล ณ วันท่ี 25 มิถุนำยน 2564)
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แบบ 11

 โรงเรียนท่ัวไป  โรงเรียนคุณภาพ

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"

ตรวจสอบความถูกต้อง

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

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

แบบสรุปเรียงล าดับความส าคัญจ าเป็นค าขอจัดต้ังงบประมาณ ปีงบประมาณ พ .ศ. 2566 (งบปีเดียว)

งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

ช่ือเจ้าหน้าท่ี…………………………..

รวมท้ังส้ิน

รายการค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ ส่ิงก่อสร้างอ่ืน และอาคารส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
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โรงเรียนท่ัวไป โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล

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

(หลัง/ห้อง) (หลัง/ห้อง)

รับรองถูกต้อง รับรองความถูกต้อง
โทร…………………………………..
โทรศัพท์ (มือถือ)...........................................
หมายเหตุ 1. ห้ามเปล่ียนแบบฟอร์ม  และให้ใช้ตัวเลขอารบิค (...........................................................)  (.....................................................)

2. งบประมาณก่อสร้างอาคารใหม่ ให้ใช้ราคากลางส่ิงก่อสร้าง ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา................
3. สพป./สพม. โทรศัพท์ (มือถือ)...........................................

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

สพม.  ให้พิมพ์ สพม.ตามด้วยเขต  เช่น สพม.20

4. จ านวนครู ให้กรอกเฉพาะจ านวนครู ท่ีสอดคล้องกับประเภทอาคารท่ีเสนอขอ

รวมท้ังส้ิน

ช่ือเจ้าหน้าท่ี…………………………..

ข้อมูลความขาดแคลน

แบบค าขอต้ังงบประมาณค่าก่อสร้างบ้านพักครู ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

แบบอาคารท่ีเสนอขอ

โรงเรียน ต าบล
หลัง งบประมาณ

อ าเภอ จังหวัด
แบบ
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ก่อสร้างบ้านพักครูแบบ.....................................................................................................
โรงเรียน........................................................................................................................................... สพป./สพม. .............................................................

มี ไม่มี

เจ้าหน้าท่ี..................................................................
ต าแหน่ง....................................................................
โทรศัพท์ (มือถือ).....................................................

หมายเหตุ   แบบบัญชีรายช่ือ 1 ชุด ต่อ 1 หลัง
โทรศัพท์ (มือถือ).............................................................

บัญชีรายช่ือข้าราชการครูท่ีพักอาศัย

ท่ี ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง
อายุ

ราชการ (ปี)
โรงเรียน

สิทธ์ิเบิกค่าเช่าบ้าน เหตุผลความจ าเป็นในการขอ
ปรับปรุงซ่อมแซม/สร้างบ้านพักครู

รับรองถูกต้อง

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

ผู้อ านวยการโรงเรียน......................................................
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(ตัวอย่าง) แผนผังแสดงต าแหน่งที่ตั้งบ้านพักครู
กรณีเสนอขอบ้านพักครู ที่ครูพักอาศัยรวมกันมากกว่า 1 โรงเรียน

โรงเรียน (ที่ตั้งบ้านพักครู)..........................................................สพป./สพม............................................ต าบล.................................อ าเภอ...........................จังหวัด..........................
บ้านพักครูแบบ .....................................................................................................

จ านวนครูที่พักเดี่ยว.................คน     จ านวนครูที่พักเป็นครอบครัว...........ครอบครัว...........คน    รวมจ านวนโรงเรียนที่เข้าพัก......................โรงเรียน

ชื่อโรงเรียนที่เข้าพัก.........................................................
ต าบล....................อ าเภอ..................จังหวัด.................... 
จ านวนครูที่พักเดี่ยว...............คน
จ านวนครูที่พักเป็นครอบครัว...........ครอบครัว...........คน
ระยะทางห่างจากโรงเรียนที่ตั้ง.......................ก.ม.

รับรองถูกต้อง
.................................................................

(......................................................................)
ผู้อ านวยการโรงเรียนที่เป็นที่ตั้งบ้านพักครู

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

ชื่อเจ้าหน้าที่............................................................
ต าแหน่ง..................................................................
โทรศัพท์ (มือถือ).....................................................

ชื่อโรงเรียนที่เข้าพัก.........................................................
ต าบล....................อ าเภอ..................จังหวัด.................... 
จ านวนครูที่พักเดี่ยว...............คน
จ านวนครูที่พักเป็นครอบครัว...........ครอบครัว...........คน
ระยะทางห่างจากโรงเรียนที่ตั้ง.......................ก.ม.

ชื่อโรงเรียนที่เข้าพัก.........................................................
ต าบล....................อ าเภอ..................จังหวัด.................... 
จ านวนครูที่พักเดี่ยว...............คน
จ านวนครูที่พักเป็นครอบครัว...........ครอบครัว...........คน
ระยะทางห่างจากโรงเรียนที่ตั้ง.......................ก.ม.

ชื่อโรงเรียนที่เข้าพัก.........................................................
ต าบล....................อ าเภอ..................จังหวัด.................... 
จ านวนครูที่พักเดี่ยว...............คน
จ านวนครูที่พักเป็นครอบครัว...........ครอบครัว...........คน
ระยะทางห่างจากโรงเรียนที่ตั้ง.......................ก.ม.ชื่อโรงเรียนที่เป็นที่ตั้งบ้านพักครู

  โรงเรียน...............................................................
  จ านวนครูที่พักเดี่ยว...............คน
  จ านวนครูที่พัก
  เป็นครอบครัว...........ครอบครัว  ...........คน
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แบบ 12



 สพป. / สพม.
หน่วยงาน โรงเรียน .................................................. สพป. / สพม.
 จ ำนวน


1

ยอดสุทธิ **

(………………………………………………..)

(………………………………………………..)

ตรวจสอบควำมถูกต้อง ............................................................................................... ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน สพท.

(………………………………………………..)

รับรองควำมถูกต้อง ............................................................................................... นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน สพท.

(………………………………………………..)

รับรองควำมถูกต้อง ............................................................................................... ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน

ผู้ประมำณรำคำ ............................................................................................... ครู ........................

 รวมค่ำขนส่งวัสดุ
(..........................................................................................................................................)

ส่วนท่ี 3 ค่ำขนส่งวัสดุ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………...…………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………...…………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………...…………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………...…………………

ล าดับท่ี รายการ
ค่างาน

หมายเหตุ
 หน่วย : บาท

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………

สถานท่ีก่อสร้าง โรงเรียน ......................................................

แบบ ปร.4(พ) ท่ีแนบ/เอกสำรประกอบ แผ่น
ประมำณรำคำเม่ือวันท่ี
เหตุผลและความจ าเป็นท่ีต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดฯรายการน้ี

แบบสรุปรายการค านวณและเหตุผลความจ าเป็นส าหรับค่าขนส่งวัสดุ
ส าหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนด

งานก่อสร้าง  (ระบุรำยกำรค่ำใช้จ่ำยพิเศษตำมข้อก ำหนด)
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แบบ ปร.4 (พ)

สพป. / สพม.
สพป. / สพม.

 ค่าใช้จ่ายรวม
 (ค่าก่อสร้าง)

 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดฯ 
1       

- งานค่าขนส่งวัสดุและหรืออุปกรณ์ก่อสร้างในกรณีท่ีจ าเป็นต้องค านวณค่าขนส่ง

รวมค่างานส่วนท่ี 3 ท้ังหมด

ล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย หมายเหตุ

งานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดและค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นต้องมี

แบบแสดงรายการค่าขนส่งวัสดุและอุปกรณ์การก่อสร้าง

งานก่อสร้าง
สถานท่ีก่อสร้าง โรงเรียน .............................................................

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดและค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นต้องมี)
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(ลงชื่อ................................................ผู้ประมาณราคา 
 (..............................................) 

  วัน.....เดือน..........ปี…….  (ลงชื่อ)...................................................ผู้อ านวยการโรงเรียน 
  (................................................) 

  วัน.....เดือน.........ปี…….. 
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ตัวอย่าง
รายละเอียดการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืน 

รายการ .................................................. 
โรงเรียน...................................... สพป./สพม. .......................... 

---------------------- 
ด้วยโรงเรียน....................................มีความประสงค์ด าเนินการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน 

อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอ่ืน รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
รายการรื้อถอน 

1. งานพ้ืน
ให้รื้อพ้ืนไม้ และตงไม้ชั้นที่ 1 ภายในทั้งหมด พร้อมระเบียงทางเดินด้านหลังออกทั้งหมด

(ไม้พ้ืนที่ใช้ได้ให้เก็บมาท าใหม่ และหากไม่พอให้หามาเพ่ิม) 
2. งานบันได

ให้รื้อบันไดไม้ด้านหลัง จากชั้นที่  1 ถึงชั้นที่  2 ออกทั้งหมด (ให้น าของเก่ามาซ่อมแซมได้
หากไม่พอ ให้หามาเพ่ิม) 

3. งานฝ้าเพดาน
ให้รื้อฝ้าเพดานใต้ท้องพ้ืนชั้นที่  2 (เฉพาะภายใน ขนาด 6.40 x15.20 เมตร ออกทั้ งหมด

(ยกเว้น ฝ้าเพดานเหนือระเบียงทางเดินด้านหลัง) พร้อมดวงโคมไฟฟ้า ขนาด 2x36 W จ านวน 12 ชุด 
รายการปรับปรุงซ่อมแซมใหม่ 

1. ให้ติดตั้งตงเหล็ก เหล็กกล่องสี่ เหลี่ยม ขนาด 150x80x4.5 มม. @ 0.80 เมตร เนื่องจากระยะ
ตงห่ างของตงเดิ ม  @ 0 .80 เมตร มี ระยะรองรับอยู่ แล้ ว  สลับด้ วยตงเหล็ก เหล็ กกล่องสี่ เหลี่ ยม 
ขนาด 100x50x2.3 มม. @ 0.80 เมตร โดยให้ติดตั้งแทนช่องตงเดิม ให้ทาสีกันสนิมก่อนท าการติดตั้ง 
ทั้งภายในและช่องระเบียง 

2. ให้ปูพื้นไม้เนื้อแข็ง ขนาดเท่าแผ่นไม้เดิม (ขนาด 1”x6”) ปูเต็มพื้นที่ ขัดผิวเคลือบด้วยน้ ามันเคลือบเงา
3. งานบันได ให้เปลี่ยนแม่บันไดเป็นแม่บันไดเหล็ก และพุกบันไดให้ติดตั้งเป็นเหล็ก แม่บันไดเหล็ก

และพุกเหล็กใช้เหล็กรีดเย็นตัว LG เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม ขนาด 150x80x4.5 มม. ทาสีกันสนิม ลูกนอนบันได
ให้ใช้ลูกนอนเดิม หากไม่พอให้หามาเพ่ิม รวมทั้งราวบันไดให้ซ่อมแซมให้แข็งแรง 

4. ให้ติดตั้งฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี ทาสี (ใต้ท้องพ้ืนชั้นที่ 2)
5. ให้ติดตั้งโคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรงอลูมิเนียมถ่ีใบพับติดลอย T8 ขนาด 2x36 วัตต์ จ านวน 12 ชุด
6. ให้ติดตั้งเต้ารับไฟฟ้าขากลม – แบน จ านวน 8 ชุด
7. ให้ทาสีอาคารใหม่ทั้งหมด ส่วนที่เป็นผิวไม้และเหล็กให้ทาด้วยสีน้ ามัน ส่วนที่เป็นผิวปูนให้ทาด้วย

สีน้ าอะครีลิคส าหรับอาคารเก่า ก่อนทาสีต้องขูดล้างท าความสะอาดผิวก่อนท าการทาสี 
อนึ่ง ในการท างานครั้งนี้  ผู้รับจ้างจะต้องใช้วัสดุที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)  

และใช้ช่ างที่ มีฝีมือ ความช านาญ  และประสบการณ์ โดยเฉพาะมาท าการปรับปรุ ง – ซ่อมแซม 
หากมคีวามเสียหายใด ๆ เกิดข้ึน ผู้รับจ้างจะต้องท าการปรับปรุง- ซ่อมแซมให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบงาน  
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ตัวอย่าง ประมาณราคาซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 216 ล. (ปรับปรุง 29) ปร.4 (ก)

สถานท่ี จังหวัด

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน
1

1.1 78            ตร.ม. -               - 40.00           3,120.00         3,120.00          
1.2 1,140 ตร.ม. -               - 25.00           28,500.00       28,500.00        
1.3 1,030 ตร.ม. -               - 35.00           36,050.00       36,050.00        
1.4 160          ตร.ม. -               - 25.00           4,000.00         4,000.00          
1.5 118          ตร.ม. -               - 35.00           4,130.00         4,130.00          
1.6 8             ชุด -               - 60.00           480.00           480.00 
1.7 14            ชุด -               - 55.00           770.00           770.00 
1.8 2             ชุด -               - 200.00          400.00           400.00 
1.9 34            เมตร -               - 25.00           850.00           850.00 
1.10 16            ชุด -               - 100.00          1,600.00         1,600.00          
1.11 214          ชุด -               - 25.00           5,350.00         5,350.00          
1.12 130          ชุด -               - 20.00           2,600.00         2,600.00          

- 87,850.00      87,850.00       
ร้ือสวิทซ์, ปล๊ัก พร้อมสายไฟ

รวมงานร้ือถอนท้ังหมด

ร้ือถอนหน้าต่างพร้อมวงกบ

หมายเหตุ
 รวมค่าวัสดุ 
และค่าแรงงาน

จ านวน หน่วย

งานร้ือถอน
ร้ือเหล็กโครงหลังคา
ร้ือวัสดุมุงหลังคา

ร้ือถอนดวงโคมพร้อมสายไฟ

รายการปริมาณงานและราคา

ค่าแรงงานค่าวัสดุ

ประมาณราคาโดย

ล าดับท่ี รายการ

ประมาณราคาเม่ือวันท่ี

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ 216 ล. (ปรับปรุง 29) 
โรงเรียน

ร้ือประตูเหล็กม้วน

ร้ือฝ้าเพดานพร้อมโครงคร่าว
ร้ือแผงบังแดดพร้อมโครงคร่าวไม้เน้ือแข็ง
ร้ือพ้ืนปูกระเบ้ือง (ทุกชนิด/ทุกขนาด)
ร้ือถอนประตูพร้อมวงกบ

ร้ือถอนราวบันได
ร้ือถอนสุขภัณฑ์
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ตัวอย่าง ประมาณราคาซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 216 ล. (ปรับปรุง 29)
ปร.4 (ก)

สถานท่ี จังหวัด

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน
2

2.1
- 80            ท่อน 938.00          75,040.00        289.00          23,120.00       98,160.00        
- 1             แผ่น 2,914.00       2,914.00          799.00          799.00           3,713.00          
- 45            ตัว 85.00 3,825.00          รวมค่าแรง -                3,825.00          
- 236          ตร.ม. 30.00 7,080.00          35.00           8,260.00         15,340.00        

88,859.00       32,179.00      121,038.00 
2.2  

- 2,530 แผ่น 58.00 146,740.00       -               -                146,740.00       
- 180          แผ่น 58.00 10,440.00        -               -                10,440.00        
- 2,890 ตัว 7.00             20,230.00        -               -                20,230.00        
- 1,140 ตร.ม. -               - 28.00           31,920.00       31,920.00        
- 1,140 ตร.ม. 58.00 66,120.00        18.00           20,520.00       86,640.00        
- 160          เมตร 150.00          24,000.00        89.00           14,240.00       38,240.00        

267,530.00      66,680.00      334,210.00 
2.3

 - 1,030 เมตร 469.00          483,070.00       92.00           94,760.00       577,830.00       
- 88            ตร.ม. 220.00          19,360.00        76.00           6,688.00         26,048.00        
- 160          ตร.ม. 447.00          71,520.00        92.00           14,720.00       86,240.00        
- 769          เมตร 25.00 19,225.00        41.00           31,529.00       50,754.00        
- 1,190 ตร.ม. 35.00 41,650.00        30.00           35,700.00       77,350.00        

634,825.00      183,397.00    818,222.00 

ฝ้าเพดานกระเบ้ืองเส้นใยแผ่นเรียบ หนา 4 มม.คร่าวไม้เน้ือแข็ง

บัวฝ้าเพดาน 1/2"x2"
ทาสีฝ้าเพดานและแผงบังแดด

รวมงานข้อ 2.3

กระเบ้ืองลอนคู่ 0.50x1.20 ม. หนา 5 มม. สีซีเมนต์
ครอบกระเบ้ืองลอนคู่สีซีเมนต์
สลักเกลียวยึดกระเบ้ืองลอนคู่
ค่าแรงมุงกระเบ้ืองหลังคา

ฝ้าแผงลวดตาข่ายกันนกคร่าวไม้เน้ือแข็ง
แผงบังแดดแผ่นเรียบ หนา 6 มม. คร่าวไม้เน้ือแช็ง

แผ่นกันความร้อนอลูมิเนียมฟอยล์ 2 ด้าน
เชิงชายไม้เน้ือแข็ง ขนาด 1"x8"

งานฝ้าเพดาน

 รวมค่าวัสดุ 
และค่าแรงงาน

จ านวน หน่วย

น๊อตเหล็ก Ø 3/4" ยาว 0.30 เมตร

งานโครงหลังคาเหล็ก
เหล็กตัวซี   100 x 50 x 20 x 3.2  มม.
แผ่นเหล็ก ขนาด 4x8 ฟุต หนา 4 มม.

รายการ

ทาสีกันสนิมโครงหลังคา
รวมงานข้อ 2.1

งานมุงหลังคา

รวมงานข้อ 2.2

งานปรับปรุง ซ่อมแซม

รายการปริมาณงานและราคา
งานปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ 216 ล. (ปรับปรุง 29) 

หมายเหตุ
ค่าแรงงานค่าวัสดุ

ล าดับท่ี

โรงเรียน
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ตัวอย่าง ประมาณราคาซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 216 ล. (ปรับปรุง 29) ปร.4 (ก)

สถานท่ี จังหวัด

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน
2.4

- 28            ตร.ม. 218.00          6,104.00          125.00          3,500.00         9,604.00          
6,104.00         3,500.00 9,604.00         

2.5  
- 90            ตร.ม. 363.00          32,670.00        170.00          15,300.00       47,970.00        

32,670.00       15,300.00      47,970.00       
2.6  

- 150          เมตร 70.00 10,500.00        50.00           7,500.00         18,000.00        
10,500.00       7,500.00 18,000.00       

2.7
- 195          ตร.ม. 58.00 11,310.00        82.00           15,990.00       27,300.00        
- 70            ตร.ม. 63.00 4,410.00          100.00          7,000.00         11,410.00        

15,720.00       22,990.00      38,710.00       
2.8

- 7             ชุด 7,850.00       54,950.00        รวมค่าแรง -                54,950.00        
- 1             ชุด 5,880.00       5,880.00          รวมค่าแรง -                5,880.00          
- 2             ชุด 25,300.00      50,600.00        รวมค่าแรง -                50,600.00        
- หน้าต่าง น.1 พร้อมอุปกรณ์ 12            ชุด 10,900.00      130,800.00       รวมค่าแรง -                130,800.00       
- 2             ชุด 7,200.00       14,400.00        รวมค่าแรง -                14,400.00        

256,630.00      -               256,630.00 
2.9

- 34            เมตร 1,550.00       52,700.00        รวมค่าแรง -                52,700.00        
52,700.00       -               52,700.00       

ประตู ป.3 (เหล็กม้วน) พร้อมอุปกรณ์

หน้าต่าง น.2 พร้อมอุปกรณ์
รวมงานข้อ 2.8

งานตกแต่งผิวบันได + บันไดเหล็ก
ราวบันไดไม้เน้ือแข็ง พร้อมลูกกรงเหล็ก

รวมงานข้อ 2.9

รวมงานข้อ 2.6
งานฉาบปูน

ฉาบปูนเรียบผนัง
ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง

รวมงานข้อ 2.7
งานประตูหน้าต่างและช่องแสง/ระบายอากาศ

ประตู ป.1 พร้อมอุปกรณ์
ประตู ป.2 พร้อมอุปกรณ์

งานพ้ืน
พ้ืนปูกระเบ้ืองผิวด้าน ขนาด 12'x12'

รวมงานข้อ 2.4
งานผนัง

ผนังบุกระเบ้ืองเคลือบ ขนาด 8"x12"
รวมงานข้อ 2.5

งานบัวเชิงผนัง
บัวเชิงผนังไม้เน้ือแข็ง 1"x4"

รายการปริมาณงานและราคา

ล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

หมายเหตุ
 รวมค่าวัสดุ 
และค่าแรงงาน

โรงเรียน
งานปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ 216 ล. (ปรับปรุง 29) 
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ตัวอย่าง ประมาณราคาซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 216 ล. (ปรับปรุง 29)
ปร.4 (ก)

สถานท่ี จังหวัด

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน
2.10

- 8             ชุด 820.00          6,560.00          105.00          840.00           7,400.00          
- 2             ชุด 2,052.00       4,104.00          298.00          596.00           4,700.00          
- 6             ชุด 2,300.00       13,800.00        298.00          1,788.00         15,588.00        
- 6             ชุด 120.00          720.00             70.00           420.00           1,140.00          
- 6             อัน 150.00          900.00             70.00           420.00           1,320.00          
- 8             อัน 90.00 720.00             50.00           400.00           1,120.00          
- 8             อัน 120.00          960.00             25.00           200.00           1,160.00          
- 4             อัน 15.00 60.00              -               -                60.00              

27,824.00       4,664.00 32,488.00       
2.11

- 4,468 ตร.ม. 35.00 156,380.00       30.00           134,040.00     290,420.00       
- 2,340 ตร.ม. 30.00 70,200.00        35.00           81,900.00       152,100.00       

226,580.00      215,940.00    442,520.00 
2.12 

- 8             จุด 1,500.00       12,000.00        รวมค่าแรง -                12,000.00        
- 5             จุด 900.00          4,500.00          รวมค่าแรง -                4,500.00          
- 6             จุด 900.00          5,400.00          รวมค่าแรง -                5,400.00          
- 4             จุด 600.00          2,400.00          รวมค่าแรง -                2,400.00          
- 2             จุด 650.00          1,300.00          รวมค่าแรง -                1,300.00          

25,600.00       -               25,600.00       รวมงานข้อ 2.12

งานเดินท่อโสโครก
เดินท่อส้วม
เดินท่อปัสสาวะ
เดินท่อน้้าท้ิงอ่างล้างหน้า
เดินท่อรูน้้าท้ิง
เดินท่อระบายอากาศ

ล าดับท่ี รายการ

โถปัสสาวะชายพร้อมก๊อกน้้าแบบกด  สีขาว
อ่างล้างหน้าแบบแขวน สีขาว
กระจกเงาของอ่างล้างหน้า
ห้ิงวางของอ่างล้างหน้า

งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ า-ส้วม
โถส้วมน่ังยองแบบราดน้้า มีฐาน  สีขาว

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

ทาสีน้้ามัน
รวมงานข้อ 2.11

ตะขอแขวนเส้ือชุบโครเม่ียม
ก๊อกน้้าชุบโครเม่ียม
ถ้วยตะแกรงกรองผง Ø 2" - 3"

รวมงานข้อ 2.10
งานทาสี

ทาสีพลาสติกอิมัลช่ัน 

 รวมค่าวัสดุ 
และค่าแรงงาน

หมายเหตุ

โรงเรียน

จ านวน หน่วย

รายการปริมาณงานและราคา
งานปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ 216 ล. (ปรับปรุง 29) 
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ตัวอย่าง ประมาณราคาซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 216 ล. (ปรับปรุง 29)
ปร.4 (ก)

สถานท่ี จังหวัด

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน
2.13

- 2             จุด 600.00          1,200.00          รวมค่าแรง -                1,200.00          
- 6             จุด 600.00          3,600.00          รวมค่าแรง -                3,600.00          
- 8             จุด 600.00          4,800.00          รวมค่าแรง -                4,800.00          

9,600.00         -               9,600.00         
2.14 

- 2             ชุด 29,500.00      59,000.00        รวมค่าแรง -                59,000.00        
59,000.00       -               59,000.00       

2.15
- 6             ชุด 800.00          4,800.00          -               -                4,800.00          

4,800.00         -               4,800.00         
2.16 

- 174          ชุด 2,030.00       353,220.00       135.00          23,490.00       376,710.00       
- 40            ชุด 400.00          16,000.00        115.00          4,600.00         20,600.00        

369,220.00      28,090.00      397,310.00 
2.17

- 88            ชุด 60.00 5,280.00          80.00           7,040.00         12,320.00        
- 6             ชุด 80.00 480.00             85.00           510.00           990.00 
- 36            ชุด 100.00          3,600.00          90.00           3,240.00         6,840.00          

9,360.00         10,790.00      20,150.00       รวมงานข้อ 2.17

งานระบบดับเพลิง
เคร่ืองดับเพลิง ขนาด 10 ปอนด์

โคมไฟฟ้าครอบพลาสติก ขนาด 2x40 W. , 2x36 W. 
โคมไฟฟ้าครอบพลาสติก ขนาด 1x32 W. 

รวมงานข้อ 2.16
งานสวิทซ์และเต้ารับ (ปล๊ัก)

สวิทซ์เด่ียว
สวิทซ์ 2 ทาง
เต้ารับเด่ียว (ปล๊ัก)

รวมงานข้อ 2.15
งานดวงโคมไฟฟ้า

งานเดินท่อน้ าดี
เดินท่อน้้าปัสสาวะ
เดินท่อน้้าอ่างล้างหน้า
เดินท่อก๊อกน้้า

รวมงานข้อ 2.13
งานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร

บ่อเกรอะ-บ่อซึม (ตามแบบ)
รวมงานข้อ 2.14

 รวมค่าวัสดุ 
และค่าแรงงาน

หมายเหตุล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

รายการปริมาณงานและราคา

โรงเรียน
งานปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ 216 ล. (ปรับปรุง 29) 
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ตัวอย่าง ประมาณราคาซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 216 ล. (ปรับปรุง 29)
ปร.4 (ก)

สถานท่ี จังหวัด

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน
2.18

- 214          จุด 145.00          31,030.00        80.00           17,120.00       48,150.00        
- 94            จุด 145.00          13,630.00        80.00           7,520.00         21,150.00        
- 36            จุด 430.00          15,480.00        110.00          3,960.00         19,440.00        

60,140.00       28,600.00      88,740.00       
2,157,662.00   619,630.00    2,777,292.00   
2,157,662.00   707,480.00    2,865,142.00   

หมายเหตุ    - ราคาวัสดุให้ใช้ราคาของพาณิชย์จังหวัด / จังหวัดใกล้เคียง / สืบราคาจากท้องถ่ิน
 - ค่าแรงงานให้ใช้ตามบัญชีมาตรฐานค่าแรงงานของกรมบัญชีกลาง

รวมงานข้อ 2.18
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานงานปรับปรุง ซ่อมแซม

งานเดินสายไฟฟ้า
เดินสายไฟฟ้า ดวงโคม
เดินสายไฟฟ้า สวิทซ์
เดินสายไฟฟ้า ปล๊ัก

ล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน  รวมค่าวัสดุ  

และค่าแรงงาน
หมายเหตุ

รายการปริมาณงานและราคา
งานปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ 216 ล. (ปรับปรุง 29) 

โรงเรียน  

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานท้ังหมด (รวมค่าร้ือถอน)
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แบบ ปร.5(ก)



 สพป. / สพม.
หน่วยงาน โรงเรียน สพป. / สพม.
 จ ำนวน 7 แผ่น

ค่างานต้นทุน  ค่าก่อสร้าง
 หน่วย : บาท  หน่วย : บาท

1 2,865,142.00 1.2985   3,720,386.89       

3,720,386.89       
ยอดสุทธิ 3,720,000.00       **

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน สพท.
(………………………………………………..)

...............................................................................................ผู้ประมำณรำคำ

ตัวอย่าง ประมาณราคาซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 216 ล. (ปรับปรุง 29) 

โรงเรียน

(สำมล้ำนเจ็ดแสนสองหม่ืนบำทถ้วน)

 ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม.................

รับรองควำมถูกต้อง

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

(………………………………………………..)

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

(………………………………………………..)

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

Factor  F

สรุปค่าปรับปรุง-ซ่อมแซม

ล าดับท่ี

0.00%

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม อำคำรเรียนแบบ 216 ล. (ปรับปรุง 29) 

ประมำณรำคำเม่ือวันท่ี

สถานท่ี

หมายเหตุ

7.00%

แบบ ปร.4(ก) ท่ีแนบ

 เงินล่วงหน้ำจ่ำย...................

รายการ

เง่ือนไข

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน

ครู ................................

ค่ำปรับปรุง/ซ่อมแซม

6.00%

0.00% เงินประกันผลงำนหัก..........

 ดอกเบ้ียเงินกู้........................

 รวมค่ำปรับปรุง/ซ่อมแซม

(………………………………………………..)

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน สพท.ตรวจสอบควำมถูกต้อง
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แบบ ปร.6

สถานท่ี สพป. / สพม.
โรงเรียน สพป. / สพม.

แผ่น

1

**

ครู.........................................

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน

ตัวอย่าง ประมาณราคาซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 216 ล. (ปรับปรุง 29) 

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน สพท.
(................................................................................)

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

(................................................................................)
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน สพท.

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

ผู้ประมำณรำคำ

รับรองควำมถูกต้อง

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

รับรองควำมถูกต้อง

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

หมายเหตุ แบบฟอร์มน้ี  สำมำรถปรับปรุงและเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสมและสอดคล้องโครงกำร /
งำนก่อสร้ำงท่ีค ำนวณรำคำกลำง

สรุปราคาค่าปรับปรุง-ซ่อมแซม

ล าดับท่ี หมายเหตุ

ประมำณรำคำเม่ือวันท่ี
จ ำนวน

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

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

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม อำคำรเรียนแบบ 216 ล. (ปรับปรุง 29) 

3,720,000.00       
(สำมล้ำนเจ็ดแสนสองหม่ืนบำทถ้วน)

รวมค่ำปรับปรุง/ซ่อมแซมเป็นเงินท้ังส้ิน 
สรุป

โรงเรียน

แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6 และตำรำงแสดงกำรค ำนวณหำค่ำ Factor F ท้ังหมด
หน่วยงาน

10

รายการ
 ค่าก่อสร้าง

 หน่วย : บาท

ค่ำปรับปรุง/ซ่อมแซม 3,720,000.00       
สรุป
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งานก่อสร้าง การปรับปรุง/ซ่อมแซม..........
สถานท่ีก่อสร้าง จังหวัด
หน่วยงาน กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง ส านักอ านวยการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ค่างาน(ทุน)

ล้านบาท

0.00% <0.5 1.3056
0.00% 1 1.3033
6.00% 2 1.3017
7.00% 5 1.2985

10 1.2926
15 1.2576
20 1.2500
25 1.2230
30 1.2147

A = ค่าวัสดุและแรงงานต้นทุน  = 40 1.2143
B = ค่างานตัวต  ากว่าต้นทุน  = 50 1.2142
C = ค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน  = 60 1.2043
D = Factor F ของค่างานตัวต  ากว่าต้นทุน  = 70 1.2032
E = Factor F ของค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน  = 80 1.2032

แทนค่า 90 1.2032
1.3035  -  ( 1.3035  - 1.3003 )   X   ( 2,865,142.00         - 2,000,000.00       ) 100 1.2032

( 5,000,000.00         - 2,000,000.00        ) 150 1.2005
200 1.2005

สรุปค่าต้นทุนงาน 2,865,142.00        บาท 250 1.1996
ค่า FACTOR F เท่ากับ 1.3026 300 1.1934

350 1.1848
400 1.1840
500 1.1853
>500 1.1770

1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที ก าหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื อหาค่า Factor F
2. ถ้าเป็นงานเงินกู้ให้ใช้ Factor F ในช่อง " รวมในรูป Factor "

ตัวอย่าง ประมาณราคาซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 216 ล. (ปรับปรุง 29) 

ตารางแสดงการค านวณหาค่า FACTOR F งานอาคาร

โรงเรียน ทั วประเทศ

เง่ือนไข FACTOR F

เงินล่วงหน้าจ่าย ( ร้อยละ )
ค่าประกันผลงาน หัก  (ร้อยละ)
ดอกเบ้ียเงินกู้ (ร้อยละ)
ค่าภาษีมูลค่าเพิ ม ( VAT )  (ร้อยละ)

สูตรค านวณหาค่า FACTOR  F

สูตรการหาค่า Factor F = D - {
[( D - E ) x ( A - B )]

}
( C - B )

ลงชื อ.............................................................................................ผู้ประมาณราคา

เมื อ 2,865,142.00 
2,000,000.00 
5,000,000.00 

1.3035
1.3003
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ตัวอย่าง ประมาณการราคาค่าซ่อมแซมท่ัวไป
ปร. 4 (ก)

สถานท่ี สพป./สพม.

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน
1

1.1 135          ตร.ม. - -                50.00           6,750.00        6,750.00          
1.2 135          ตร.ม. - -                50.00           6,750.00        6,750.00          
1.3 97 ตร.ม. - -                25.00           2,425.00        2,425.00          
1.4 1             ชุด - -                300.00          300.00           300.00            
1.5 12 ชุด - -                35.00           420.00           420.00            

2
2.1 47 ท่อน 2,120.00       99,640.00       981.00          46,107.00       145,747.00 
2.2 30 ท่อน 665.00          19,950.00       308.00          9,240.00        29,190.00        
2.3 108          ตร.ม. - -                140.00          15,120.00       15,120.00        
2.4 27 ตร.ม. 1,183.00       31,941.00       140.00          3,780.00        35,721.00        
2.5 184          ตร.ม. 40.00 7,360.00        35.00           6,440.00        13,800.00        
2.6 184          ตร.ม. 30.00 5,520.00        38.00           6,992.00        12,512.00        
2.7 135          ตร.ม. 30.00 4,050.00        50.00           6,750.00        10,800.00        
2.8 51 ตร.ม. 292.00          14,892.00       75.00           3,825.00        18,717.00        
2.9 12 ชุด 1,875.00       22,500.00       150.00          1,800.00        24,300.00        
2.10 12 จุด 145.00          1,740.00        80.00           960.00           2,700.00          
2.11 8             จุด 130.00          1,040.00        90.00           720.00           1,760.00          
2.12 6             จุด 52.00 312.00           80.00           480.00           792.00            

 ลงช่ือ .............................................. ผู้ประมาณราคา  แผ่น 1/2

ประมาณราคาเม่ือวันท่ี

รายการร้ือถอน

รายการปรับปรุง ซ่อมแซม

ล าดับท่ี รายการ หมายเหตุ
 รวมค่าวัสดุ 
และค่าแรงงาน

ร้ือดวงโคม

ร้ือพ้ืนไม้ช้ันท่ี 1
ร้ือตงไม้
ร้ือฝ้าเพดาน
ร้ือบันไดไม้

ตงเหล็ก เหล็กกล่องส่ีเหล่ียม ขนาด 150x75x4.5 มม.

รายการปริมาณงานและราคา
งานปรับปรุง/ซ่อมแซม

ค่าแรงงานค่าวัสดุ

ประมาณราคาโดย

จ านวน หน่วย

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

อาคาร.........................................

.........................................
โรงเรียน .................................................

ตงเหล็ก เหล็กกล่องส่ีเหล่ียม ขนาด 100x50x2.3 มม.
ปูพ้ืนไม้ (ใช้พ้ืนเดิม 80 %)

ทาสีน้้ามัน ตงเหล็ก

เต้ารับไฟฟ้าขากลม-แบน

ทาสีกันสนิม ตงเหล็ก

ขัดผิวพ้ืนไม้ ลงน้้ายาเคลือบเงาไม้

ปูพ้ืนไม้ซ้ือเพ่ิม ขนาด 1"x6"

ติดต้ังฝ้าเพดานยิบซ่ัมบอร์ด คร่าวโลหะขุบสังกะสี
ติดต้ังโคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรงอลูมิเนียมถ่ีใบพับติดลอย T8 2x36 วัตต์

สวิทซ์

เดินสายไฟดวงโคม
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ตัวอย่าง ประมาณการราคาค่าซ่อมแซมท่ัวไป
ปร. 4 (ก)

สถานท่ี สพป./สพม.

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน
3

3.1 628          ตร.ม. - -                10.00           6,280.00        6,280.00          
3.2 258          ตร.ม. 60.00 15,480.00       38.00           9,804.00        25,284.00        
3.3 370          ตร.ม. 50.00 18,500.00       30.00           11,100.00       29,600.00        

242,925.00    146,043.00    388,968.00      

 ลงช่ือ .............................................. ผู้ประมาณราคา  แผ่น 2/2

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานท้ังหมด

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

 รวมค่าวัสดุ 
และค่าแรงงาน

อาคาร.........................................งานปรับปรุง/ซ่อมแซม

งานทาสี
งานท้าความสะอาดผนัง + ฝ้าเพดาน
งานทาสีน้้ามัน
งานทาสีน้้าอะครีลิค ส้าหรับอาคารเก่า

รายการปริมาณงานและราคา

ล าดับท่ี รายการ

โรงเรียน .................................................

หมายเหตุจ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน
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แบบ ปร.5(ก)



 สพป./สพม.



 จ ำนวน 2 แผ่น

ค่างานต้นทุน  ค่าก่อสร้าง
 หน่วย : บาท  หน่วย : บาท

1 388,968.00        1.3056     507,836.62 

507,836.62 
ยอดสุทธิ 507,000.00 **

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน สพท.

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน สพท.

(………………………………………………..)

(………………………………………………..)

รับรองควำมถูกต้อง

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

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

(………………………………………………..)

ตรวจสอบควำมถูกต้อง

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน...............................................................................................

(………………………………………………..)
รับรองควำมถูกต้อง

ครู...............................................................................................................................

ค่ำปรับปรุง/ซ่อมแซม

เง่ือนไข

 ดอกเบ้ียเงินกู้........................

 ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม.................

 รวมค่ำปรับปรุง/ซ่อมแซม
(ห้ำแสนเจ็ดพันบำทถ้วน)

6.00%

7.00%

ผู้ประมำณรำคำ

0.00% เงินประกันผลงำนหัก..........

 เงินล่วงหน้ำจ่ำย................... 0.00%

Factor  F

ตัวอย่าง ประมาณการราคาค่าซ่อมแซมท่ัวไป

สรุปค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม

ล าดับท่ี รายการ

สถานท่ี โรงเรียน .................................................
อำคำร.........................................

แบบ ปร.4(ก) ท่ีแนบ

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม

หน่วยงาน

หมายเหตุ

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

...................................ประมำณรำคำเม่ือวันท่ี
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แบบ ปร. 6

สถานท่ี

แผ่น
...................................

1

**

ครู................................

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน สพท

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน สพท

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

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

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

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

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

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

สรุปราคาค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม

ล าดับท่ี หมายเหตุ

ประมำณรำคำเม่ือวันท่ี
จ ำนวน 5

อำคำร.........................................

 หน่วย : บาท

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม
สพป./สพม.......................โรงเรียน .................................................

แบบ ปร.4 (ก) ปร.5 (ก) ปร.6 และ Factor F ท้ังหมด

รายการ
 ค่าก่อสร้าง

หน่วยงาน โรงเรียน ...................................  สพป./สพม.

สรุป

(ห้ำแสนเจ็ดพันบำทถ้วน)

ค่ำปรับปรุง/ซ่อมแซม 507,000.00            

507,000.00            รวมค่ำปรับปรุง/ซ่อมแซมเป็นเงินท้ังส้ิน 

ตัวอย่าง ประมาณการราคาค่าซ่อมแซมท่ัวไป

ตรวจสอบควำมถูกต้อง

รับรองควำมถูกต้อง

ผู้ประมำณรำคำ

รับรองควำมถูกต้อง

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

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

สรุป
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งานปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร.........................................
สถานท่ีก่อสร้าง
หน่วยงาน .........................................................  

ค่างาน(ทุน)

ล้านบาท

0.00% <0.5 1.3056
0.00% 1 1.3033
6.00% 2 1.3017
7.00% 5 1.2985

10 1.2926
15 1.2576
20 1.25
25 1.223
30 1.2147

A = ค่าวัสดุและแรงงานต้นทุน  = 40 1.2143
B = ค่างานตัวต ่ากว่าต้นทุน  = 50 1.2142
C = ค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน  = 60 1.2043
D = Factor F ของค่างานตัวต ่ากว่าต้นทุน  = 70 1.2032
E = Factor F ของค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน  = 80 1.2032

แทนค่า 90 1.2032
1.3074  -  ( 1.3074  - 1.3074 )   X   ( 388,968.00            - - ) 100 1.2032

( 500,000.00            - - ) 150 1.2005
200 1.2005

สรุปค่าต้นทุนงาน 388,968.00           บาท 250 1.1996
ค่า FACTOR F เท่ากับ 1.3074 300 1.1934

350 1.1848
400 1.184
500 1.1853
>500 1.1770

1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที ก่าหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื อหาค่า Factor F
2. ถ้าเป็นงานเงินกู้ให้ใช้ Factor F ในช่อง " รวมในรูป Factor "

FACTOR F

ตารางแสดงการค านวณหาค่า FACTOR F งานอาคาร

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

ลงชื อ.............................................................................................ผู้ประมาณราคา

เมื อ 388,968.00 
- 

500,000.00 
1.3074
1.3074

ตัวอย่าง ประมาณการราคาค่าซ่อมแซมท่ัวไป

( C - B )

สูตรค านวณหาค่า FACTOR  F

สูตรการหาค่า Factor F = D - {
[( D - E ) x ( A - B )]

}

เงินล่วงหน้าจ่าย ( ร้อยละ )
ค่าประกันผลงาน หัก  (ร้อยละ)
ดอกเบ้ียเงินกู้ (ร้อยละ)
ค่าภาษีมูลค่าเพิ ม ( VAT )  (ร้อยละ)

เง่ือนไข
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ปฏิทินการด าเนินงานจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน 
รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 ส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

วัน เดือนป ี กิจกรรมที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

18 - 21 ต.ค. 2564 ประชุมคณะท ำงำนจัดท ำคู่มือกำรจัดตั้งงบประมำณ 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 รำยกำรค่ำครุภัณฑ์ท่ีดิน         
และสิ่งก่อสร้ำง 

สนผ. 

15 - 19 พ.ย. 2564 แจ้งกรอบวงเงินกำรตั้งงบประมำณ ปีงบประมำณ          
พ.ศ. 2566 ให้ สพท. พร้อมคู่มือกำรจัดตั้งงบประมำณ
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 รำยกำรค่ำครุภัณฑ์ท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้ำง 

สนผ. 

19 พ.ย. – 17 ธ.ค. 2564 จัดท ำรำยละเอียดกำรจัดตั้งงบประมำณปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2566 รำยกำรค่ำครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง 

สพท./รร. 

18 ธ.ค. - 22 ธ.ค. 2564 บันทึกผลกำรจัดตั้งงบประมำณปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
รำยกำรค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 

สพท. 

23 - 25 ธ.ค. 2564 ประมวลผลกำรจัดตั้งงบประมำณปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
รำยกำรค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ของ สพท.         
เพ่ือบันทึกลงระบบ e-budgeting ส่งส ำนักงบประมำณ 

สนผ. 

ภำยใน 7 ม.ค. 2564 ส่งเอกสำรค ำขอตั้งงบประมำณปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
รำยกำรค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง งบปีเดียว         
และงบผูกพัน 

สพท. 

ภำยใน 12 ม.ค. 2564 บันทึกผลกำรจัดตั้งงบประมำณปีงบประมำณ พ.ศ. 2566  
รำยกำรค่ำครุภัณฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ของทุกส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ลงระบบ e-budgeting ส่งส ำนัก
งบประมำณ 

สนผ. 
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1. ให้ผู้ใช้ตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไขช่ือโรงเรียน ต าบล อ าเภอ จังหวัด กรณีที่ข้อมูลในเว็บไซต์ไม่
ถูกต้อง 

2. เว็บไซต์ได้ปรับเปลี่ยนช่ือโรงเรียนตามข้อมูล DMC ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 และจะมีรายชื่อเฉพาะ
โรงเรียนที่มีนักเรียนเท่านั้น โรงเรียนที่มีนักเรียนเป็นศูนย์จะไม่มีในเว็บไซต์ 

3. ข้อมูลจ านวนนักเรียนยึดข้อมูล DMC ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เป็นรายโรงเรียน กรณีโรงเรียนมา
รวมแต่บันทึกข้อมูลนักเรียน ในโรงเรียนมารวม (โรงเรียนลูก) เว็บไซต์จะถือว่าเป็นโรงเรียน 2 โรงเรียนและโรงเรียนหลักจะมี
จ านวนนักเรียนตาม DMC ที่รายงานเท่านั้น 

4. เว็บไซตไ์ด้จ าแนกโรงเรยีนออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
4.1 โรงเรียนทั่วไป 
4.2 โรงเรียน Stand alone 
4.3 โรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริฯ/โรงเรียนเฉลิมพระเกียรตฯิ 
4.4 โรงเรียนคณุภาพ 

5. การบันทึกข้อมูลในเว็บไซต์ ในรายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ และค่าก่อสร้างใหม่ ได้จัดไว้ในเมนู
เดียวกัน ผู้ใช้จะต้องจัดเรียงรายการทั้งก่อสร้างใหม่และปรับปรุงซ่อมแซมไว้ด้วยกัน เว็บไซต์จะยึดล าดับที่ตามที่ผู้ใช้บันทึก
ข้อมูลเข้ามาในเว็บไซต์ กรณีที่ปรับลดงบประมาณจะด าเนินการปรับลดจากล าดับสุดท้ายออกให้ครบตามกรอบงบประมาณที่
ได้รับใหม่ 

6. การจัดตั้งงบประมาณรายการค่าก่อสร้างรั้ว ถนนและรางระบายน้ า เนื่องจากราคากลาง ที่ก าหนดเป็น
ราคาต่อความยาว 1 เมตรไม่รวม Factor F ดังนั้นในการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณจะต้องน า ค่า Factor F มาค านวณเพิ่ม
ด้วย 

7. การจัดตั้งงบประมาณรายการค่าก่อสร้างขนาดใหญ่ (อาคารผูกพัน) จะต้องไม่เป็นโรงเรียนที่ได้รับ
จัดสรรอาคารขนาดใหญ่ (อาคารผูกพัน) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

9. ครุภัณฑ์รายการค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดตั้งได้เฉพาะโรงเรียนบนพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร
และกรณีทดแทนการจ าหน่ายเท่านั้น 

9. จังหวัดในเขตพื้นที่แผ่นดินไหวฯ ราคาของอาคารในเว็บไซต์จะปรับให้เท่ากับอาคารในพื้นที่ปกติ โดย
สพฐ. จะส ารองงบประมาณส่วนต่างไว้ชดเชย 

การใช้งานเว็บไซต์ขอจัดตั้งงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 

https://budget66.jobobec.in.th 

@ ท ำควำมเข้ำใจก่อนกำรเริ่มต้นใช้งำน

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 
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สามารถเข้าสู่เว็บไซต์ โดยใช้ Username และ Password ที่ได้ลงทะเบียนไว้ 

เมื่อผู้ใช้ Login เข้าสู่เว็บไซตส์ าเรจ็ เว็บไซตจ์ะแสดงหน้าหลักการท างาน ส าหรับในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ได้จัดกลุ่มการท างานไว้ 6 เมนูหลัก 

1. งานทะเบียน
2. ส านักงานเขตพื้นท่ีฯ
3. โรงเรียนทั่วไป
4. โรงเรียนคุณภาพ
5. โรงเรียนพระราชด ารฯิ

@ กำรเข้ำสู่ระบบ

@ หน้ำหลักกำรท ำงำน
ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 
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เมนูหลักที่ 1 งำนทะเบียน ส าหรับผู้ใช้จัดการงานทะเบียน ซึ่งประกอบด้วยเมนูการท างานทั้งสิ้น 6 เมนู
ย่อย ประกอบด้วย 

1.1 โรงเรียน ส าหรับผู้ใช้แก้ไขช่ือโรงเรียน ต าบล อ าเภอ จังหวัด กรณีที่ข้อมูลในเว็บไซตไ์ม่ถูกต้อง 
1.2 ผู้ใช้งาน ส าหรับผู้ใช้เพิ่ม/ลบ/แก้ไขผู้ใช้งาน ซึ่งเว็บไซต์ก าหนดให้มี User ได้ส านักงานเขตพื้นท่ีละ 

3 User 
1.3 ผู้บริหาร ส าหรับแกไ้ขเปลี่ยนแปลงช่ือ/หมายเลขโทรศัพทผ์ู้อ านวยการเขต/ 

กลุ่มนโยบายและแผน 
 1.4 ครุภัณฑ์ เมนูย่อยนี้จะแสดงรายการครภุณัฑ์ที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้จัดตั้งงบประมาณได้แยกเป็น 2 

เมนูย่อย ส าหรับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และส าหรับสถานศึกษา 
 1.5 สิ่งก่อสร้าง เมนูย่อยนี้จะแสดงรายการสิ่งก่อสร้างที่ได้รับการอนมุัติให้ใช้จัดตั้งงบประมาณได้ ตาม

สภาพพื้นที่ท่ีตั้งของจังหวัดพื้นท่ีหรือบริเวณที่ไดร้ับผลกระทบจากแผ่นดินไหว พื้นที่หรือบริเวณที่เป็นดินอ่อนอาจไดร้ับ
ผลกระทบจากแผ่นดินไหวระยะไกล และพื้นที่หรือบริเวณที่อยู่ใกล้รอยเลื่อนที่อาจได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว หรือ
จังหวัดในพื้นที่ปกติ 

1.6 งบประมาณ  เมนยู่อยนี้จะแสดงกรอบวงเงินงบประมาณและผลการบันทึกข้อมูลของแต่ละ สพท. 

@ เมนูหลกัที่ 1 งำนทะเบียน

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 
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เมนูหลักที่ 2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ ส าหรับผู้ใช้บันทึกข้อมูลผลการจัดตัง้งบประมาณ ตามกรอบงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร ซึ่งประกอบด้วยเมนูการท างานท้ังสิ้น 2 เมนูย่อย ประกอบด้วย 

2.1 ครุภัณฑ์ ส าหรับผู้ใช้จัดตั้งงบประมาณค่าครุภณัฑส์ าหรับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 2.2 รถโดยสาร 12 ท่ีนั่ง ส าหรับผูใ้ช้จัดตั้งงบประมาณค่าครุภณัฑ์ส าหรับส านักงานเขตพื้นท่ีรายการ 
รถโดยสาร ขนาด 12 ท่ีนั่ง 

@ เมนูหลกัที่ 2 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 
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เมนูหลักที่ 3 โรงเรียนทั่วไป/Stand alone ส าหรับผู้ใช้บันทึกข้อมูลผลการจัดตั้งงบประมาณ ตามกรอบ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซึ่งประกอบด้วยเมนูการท างานท้ังสิ้น 3 เมนูย่อย ประกอบด้วย 

3.1 ครุภัณฑ์ ส าหรับผู้ใช้จัดตั้งงบประมาณค่าครุภณัฑ์ให้กับโรงเรยีนท่ัวไป/Stand alone มเีมนูค าสัง่
ย่อย 5 เมนู 

 3.2 ก่อสร้าง/ซ่อมแซม ส าหรับผู้ใช้จัดตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างใหม่และคา่ปรับปรุงซ่อมแซมให้กับ
โรงเรียนทั่วไป/Stand alone มีเมนูค าสั่งย่อย 6 เมน ู

 3.3 อาคารผูกพัน ส าหรับผู้ใช้จัดตัง้งบประมาณค่าก่อสรา้งใหม่อาคารขนาดใหญ่ที่ก าหนดให้ผูกพัน 2 
ปีงบประมาณให้กับโรงเรียนทั่วไป/Stand alone มีเมนูค าสั่งย่อย 5 เมนู 

สามารถจัดตั้งได้ 3 ประเภทคือ อาคารเรียนแบบมาตรฐาน อาคารแบบพิเศษ และอาคารส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

@ เมนูหลกัที่ 3 โรงเรียนทั่วไป/Stand alone
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เมนูหลักที่ 4 โรงเรียนคุณภำพ ส าหรับผู้ใช้บันทึกข้อมูลผลการจัดตั้งงบประมาณให้กับโรงเรียนคุณภาพ 
และโรงเรียน Stand alone คุณภาพ ตามกรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซึ่งประกอบด้วยเมนูการท างานทั้งสิ้น 3 เมนูย่อย 
ประกอบด้วย 

 4.1 ครุภัณฑ์ ส าหรับผู้ใช้จัดตั้งงบประมาณค่าครุภณัฑ์ให้กับโรงเรยีนคุณภาพ และโรงเรียน Stand 
alone คณุภาพ มีเมนูค าสั่งย่อย 5 เมนู 

 4.2 ก่อสร้าง/ซ่อมแซม ส าหรับผู้ใช้จัดตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างใหม่และคา่ปรับปรุงซ่อมแซมให้กับ
โรงเรียนคุณภาพ และโรงเรียน Stand alone คณุภาพ มเีมนูค าสั่งย่อย 6 เมน ู

 4.3 อาคารผูกพัน ส าหรับผู้ใช้จัดตัง้งบประมาณค่าก่อสรา้งใหม่อาคารขนาดใหญ่ที่ก าหนดให้ผูกพัน 2 
ปีงบประมาณให้กับโรงเรียนคณุภาพ และโรงเรียน Stand alone คณุภาพ มีเมนูค าสั่งย่อย 5 เมน ู

@ เมนูหลกัที่ 4 โรงเรียนคุณภำพ

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 
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แนวทางปฏิบัติตามหนังสอืเวียนกรมบัญชีกลาง ออกหนังสือ ดว่นที่สุด 

ที่ กค (กวจ)0405.2/ว259 ลงวันที่ 4 มถิุนายน 2561 

เร่ือง ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย “งานก่อสร้าง” 

1. การเตรียมแบบรูปรายการเพื่อของบประมาณก่อสร้างอาคารแบบพิเศษ
(นอกเหนือจากแบบมาตรฐาน)

1.1 โรงเรียนและหน่วยงานในสังกัด สพฐ. ต้องจัดท าแบบรูปและรายการที่มีวิศวกรและสถาปนิก ระดับ ภาคี
ขึ้นไปเป็นผู้ออกแบบและค านวณโครงสร้าง พร้อมลงนามในแบบรูปและรายการทุกแผ่น แนบใบประกอบ
วิชาชีพของสถาปนิก หรือและ วิศวกรผู้ออกแบบพร้อมลงนามจริง(ห้ามส าเนา) แนบรายการค านวณโครงสร้าง 
โดยให้สัมพันธ์กับขอบเขตงานของวิศวกรและสถาปนิกดังต่อไปนี้ 

ระดับสถาปนิกในการออกแบบ 
-ขอบเขตงานออกแบบตามพรบ.สถาปนิก พ.ศ.2543 

ประเภทอาคาร ระดับสถาปนิก 

อาคารที่มีพ้ืนที่ 150 - 1,000 ตารางเมตรหรือ สูงไม่เกิน 
15.00 เมตร 

สถาปนิก ระดับ ภาคีสถาปนิก 

อาคารที่มีพ้ืนที่ เกิน 1,000 ตารางเมตร สถาปนิก ระดับ สามัญสถาปนิก ขึ้นไป 

ระดับวิศวกรในการออกแบบ 
-ขอบเขตงานออกแบบตามข้อบังคับสภาวิศวกร พ.ศ.2551 

ประเภทอาคาร ระดับวิศวกร 
อาคารสูงไม่เกิน 4 ชั้น หรือความสูงต่อชั้นไม่เกิน 5.00 เมตรและ
ไม่เป็นอาคารสาธารณะ เช่น ส้วม และบ้านพักครู 

วิศวกร ระดับ ภาคีวิศวกร 

อาคารสาธารณะทุกประเภทเช่น อาคารเรียนและอาคารประกอบ วิศวกร ระดับ สามัญวิศวกร ขึ้นไป 

พร้อมกันนีโ้รงเรียนและหน่วยงานในสังกัด สพฐ. ต้องจัดท าประมาณราคา(ปร.4 , ปร.5 , ปร.6 ) ตาม
หลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง ให้สัมพันธ์กับแบบรูปรายการ พร้อมเอกสารการแบ่งงวดงาน งวดเงินและ
ระยะเวลาก่อสร้าง  

1.2 โรงเรียนและหน่วยงานในสังกัด สพฐ. ขอความอนุเคราะห์ส่วนราชการที่มีหน่วยงานออกแบบและ
ก่อสร้างจัดท าแบบรูปรายการพร้อมพร้อมเอกสารการแบ่งงวดงาน งวดเงินและระยะเวลาก่อสร้าง 

2   การเตรียมแบบรูปรายการเพื่อของบประมาณในการซ่อมแซม ปรับปรุง ต่อเติม รื้อถอน ที่มีผลกระทบ
ต่อโครงสร้างหลัก หรือ มีผลกระทบต่อความปลอดภัย 

2.1 โรงเรียนและหน่วยงานในสังกัด สพฐ. ต้องจัดท าแบบรูปและรายการที่มีวิศวกร และหรือ 
สถาปนิก เป็นผู้ออกแบบและค านวณโครงสร้าง พร้อมลงนามในแบบรูปและรายการทุกแผ่น แนบ
ใบประกอบวิชาชีพของสถาปนิก หรือและ วิศวกรผู้ออกแบบพร้อมลงนามจริง(ห้ามส าเนา)   
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การปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม ที่มีผลกระทบต่อโครงสร้าง ดังต่อไปนี้ 

 การปรับปรุง ซ่อมแซมฐานราก ต่อม่อ เสา คาน  
 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของโครงหลังคาโดยการเปลี่ยนวัสดุหรือขนาดที่เป็นการเพ่ิมน้ าหนัก เช่น 

การเปลี่ยนจากโครงไม้เป็นโครงเหล็ก หรือ การเปลี่ยนโครงเหล็กเดิมเป็นโครงเหล็กใหม่ หรือ การ
เปลี่ยนรูปทรงของโครงหลังคา 

 การเพ่ิมน้ าหนักบรรทุกบนหลังคา เช่น ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ หรือ การติดตั้งหลังคาคลุมพ้ืนดาดฟ้า 
 การเปลี่ยนแปลงวัสดุมุงหลังคาที่เป็นการเพ่ิมน้ าหนักให้กับโครงสร้าง เช่นการเปลี่ยนจากหลังคา

สังกะสีเป็นกระเบื้องลอนคู่ หรือ การเปลี่ยนจากกระเบื้องลอนคู่เป็นกระเบื้องคอนกรีต 
 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของอาคารที่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตอัดแรง หรือโครงสร้างเหล็ก

รูปพรรณ เช่น การยกอาคาร การเคลื่อนย้ายอาคาร  การตัดเสาเพื่อหล่อเสาใหม่  
 การเปลี่ยนแปลงชนิดของพ้ืนและโครงสร้างรับพ้ืนที่เป็นการเพิ่มน้ าหนักให้กับโครงสร้าง เช่น การ

เปลี่ยนแปลงจากตงไม้ พื้นไม้ เป็นพื้นคอนกรีตส าเร็จรูป 
 การต่อเติมที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างอาคารเดิม 

พร้อมกันนีโ้รงเรียนและหน่วยงานในสังกัด สพฐ. ต้องจัดท าประมาณราคา(ปร.4 , ปร.5 , ปร.6 ) ตาม
หลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง ให้สัมพันธ์กับแบบรูปรายการ  

2.2   โรงเรียนและหน่วยงานในสังกัด สพฐ. ขอความอนุเคราะห์ส่วนราชการที่มีหน่วยงานออกแบบและ
ก่อสร้างจัดท าแบบรูปรายการพร้อมเอกสารการแบ่งงวดงาน งวดเงินและระยะเวลาก่อสร้าง  

3. การรื้อถอน  
การพิจารณาให้ความเห็นถึงความเหมาะสมในการรื้อถอนอาคารเรียน อาคารประกอบ และ

สิ่งก่อสร้างอ่ืน กรณีทีเ่กิดความเสียหายจากโครงสร้างหลักของอาคาร ควรมีคณะกรรมการที่ประกอบด้วย
วิศวกรโยธา หรือมีการให้ความเห็นจากวิศวกรโยธาสังกัดหน่วยงานของรัฐไว้ก่อนแล้ว  
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เกณฑ์การเผื่อ 

และการค านวณเผื่อปริมาณวัสดุมวลรวมต่อหน่วย 

ในหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร นอกจากต้องค านวณหาปริมาณงานและ
หรือวัสดุของแต่ละรายการงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในส่วนของมาตรฐานการวัดและค านวณ
ปริมาณงานและในส่วนของหลักเกณฑ์การค านวณปริมาณงาน งานก่อสร้างอาคารแล้ว ในบางรายการงาน
ก่อสร้างจ าเป็นต้องคิดค านวณเผื่อปริมาณงานและหรือวัสดุด้วย ทั้งนี้ เพ่ือให้สอดคล้องกับการด าเนินการ
ก่อสร้างที ่เป็นจริง นอกจากนี้ในการค านวณปริมาณงาน และหรือคิดค านวณเผื่อปริมาณงานและหรือวัสดุ
ของบางรายการงานก่อสร้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของงานโครงสร้างวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม     
ก็ยังมีความจ าเป็นต้องค านวณในลักษณะของปริมาณวัสดุมวลรวมต่อหน่วยด้วย 

ในการคิดค านวณเผื่อปริมาณงานและหรือวัสดุในงานก่อสร้างอาคารนั้น บางรายการงานก่อสร้าง
ไดก้ าหนดรายละเอียดไว้แล้วในส่วนของหลักเกณฑ์การค านวณปริมาณงานงานก่อสร้างอาคาร ส่วนรายการ
งานก่อสร้างอ่ืนที่จ าเป็นต้องคิดค านวณเผื่อปริมาณงานและหรือวัสดุ และหรือต้องค านวณปริมาณงานใน
ลักษณะของปริมาณวัสดุมวลรวมต่อหน่วย ซึ่งมิได้ก าหนดไว้ในส่วนของหลักเกณฑ์การค านวณปริมาณงาน
งานก่อสร้างอาคาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของงานโครงสร้างวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ก็ให้ใช้ตาม
รายการและหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด ดังต่อไปนี้ 

เกณฑ์การเผื่อ 

1. งานขุดดินฐานรากและถมคืน ให้คิดค านวณเผื่อกันดินพังและท างานสะดวก  30 %
2. งานวัสดุร้องพ้ืนหรือปรับระดับและงานถมบริเวณ ให้คิดค านวณเผื่อปริมาณงาน ดังนี้

2.1 งานวัสดุรองพ้ืนหรือปรับระดับ ให้คิดค านวณเผื่อการยุบตัวเนื่องจากการบดอัดด้วย
แรงคน 

2.1.1 งานถมทรายรองพ้ืนหรือปรับระดับ เผื่อ 25 % 
2.1.2 งานดินรองพ้ืนหรือปรับระดับ เผื่อ 30 % 
2.1.3 งานดินลูกรังรองพ้ืนหรือปรับระดับ เผื่อ 35 % 
2.1.4 งานอิฐหักรองพ้ืนหรือปรับระดับ เผื่อ 25 % 

2.2 งานถมบริเวณ  คิดค านวณเผื่อการยุบตัวเนื่องจากการบดอัดด้วยเครื่องจักร 
2.2.1 งานถมทราย เผื่อ 40 % 
2.2.2 งานถมดิน  เผื่อ 60 % 
2.2.3 งานถมดินลูกรัง เผื่อ 60 % 
2.2.4 งานถมอิฐหัก เผื่อ 50 % 

3. งานแบบหล่อคอนกรีต  ให้คิดค านวณเผื่อปริมาณงาน ดังนี้
3.1 งานแบบหล่อคอนกรีตเหล็ก 

3.1.1  งานแบบหล่อคอนกรีตเหล็ก ให้ค านวณปริมาณเป็นจ านวนตารางเมตร
โดยไม่ต้องคิดเผื่อปริมาณ 
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3.2  งานไม้แบบหล่อคอนกรีต 
3.2.1 ไม้แบบหนา 1” เนื้อท่ี 1 ตารางเมตร ใช้ไม้ปริมาตรประมาณ 

1 ลูกบาศก์ฟุต 
3.2.2 ไม้คร่าวยึดไม้แบบ ให้คิดค านวณ 30 % ของปริมาณไม้แบบ 
3.2.3 ไม้ค้ ายันไม้แบบ 

3.2.3.1 ไม้ค้ ายันท้องคานและงานประเภทคาน ให้คิดค านวณ 1 ต้น/  
ความยาว 1 เมตร 

3.2.3.2 ไม้ค้ ายันท้องพ้ืนและงานประเภทพ้ืน ให้คิดค านวณ 1 ต้น/
ตารางเมตร 

3.2.4 ตะปูยึดไม้แบบ ให้คิดค านวณ 0.25 กิโลกรัม/ไม้แบบ 1 ตารางเมตร 

3.3  การลดปริมาณไม้แบบหล่อคอนกรีต  เนื่องจากใช้งานได้หลายครั้ง 
3.3.1 อาคารชั้นเดียว   ลด   20 % ใช้ 80 % 
3.3.2 อาคาร 2 ชั้น ลด 30 % ใช้ 70 % 
3.3.3 อาคาร 3 ชั้น ลด 40 % ใช้ 60 % 
3.3.4 อาคาร 4 ชั้นขึ้นไปลด 50 % ใช้ 50 % 

การลดปริมาณไม้แบบหล่อคอนกรีต ให้ลดลงเฉพาะปริมาณวัสดุไม้แบบ ไม้คร่าวยึด     
ไม้แบบ และไม้ค้ ายัน เท่านั้น ส่วนค่าแรงงานให้คิดค านวณเต็มตามปริมาณพ้ืนที่ไม้แบบหล่อคอนกรีต
ทั้งหมด 

4. การเผื่อของเหล็กเสริม   เนื่องจากการใช้เหล็กเสริมแต่ละขนาดทั้งเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ
และเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย  ต้องมีการทาบต่อ งอปลาย ตัดคอม้า และเสียเศษใช้งานไม่ได้ จึงก าหนดให้
คิดค านวณเผื่อปริมาณตามเกณฑ์ ดังนี้ 

- เหล็กเสริมเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด 
Dia 6 มม. เผื่อ 5% 
Dia 9 มม. เผื่อ 7% 

-เหล็กเสริมเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด 
Dia 12 มม. เผื่อ 9% 
Dia 15 มม. เผื่อ 11% 
Dia 19 มม. เผื่อ 13% 
Dia 25 มม. เผื่อ 15% 
Dia 28 มม. เผื่อ 15% 
Dia 32 มม. เผื่อ 15% 

-เหล็กเสริมเส้นกลมผิวข้ออ้อย ขนาด 
Dia 10 มม. เผื่อ 7% 
Dia 12 มม. เผื่อ 9% 
Dia 16 มม. เผื่อ 11% 
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Dia 20 มม. เผื่อ 13% 
Dia 22 มม. เผื่อ 15% 
Dia 25 มม. เผื่อ 15% 
Dia 28 มม. เผื่อ 15% 
Dia 32 มม. เผื่อ 15% 

5. ลวดผูกเหล็กเสริม    ให้คิดค านวณ  30  กก./น้ าหนักเหล็กเสริม  1   เมตริกตัน
6. ปริมาณตะปูส าหรับงานประเภทต่าง

6.1 งานวางคาน ตง และปูพื้นไม้ ใช้ 0.20 กก./ตร.ม. 
6.2 งานติดตั้งโครงหลังคาไม้ 

6.2.1 ทรงเพิงแหงน ใช้ 0.20 กก./ตร.ม. 
6.2.2 ทรงจั่ว  ใช้ 0.20 กก./ตร.ม. 
6.2.3 ทรงปั้นหยา ใช้ 0.25 กก./ตร.ม. 
6.2.4 ทรงไทย  ใช้ 0.30 กก./ตร.ม. 

มาตรฐานขนาดและน้ าหนักเหล็กเสริมคอนกรีตและเหล็กรูปพรรณ 

เป็นข้อมูลประกอบในการถอดแบบค านวณปริมาณงาน ในส่วนของงานโครงสร้างวิศวกรรม     
งานสถาปัตยกรรม และในส่วนอ่ืน ๆ ในการค านวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร 

1.งานเหล็กเสริมคอนกรีต
1.1  เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ คุณภาพ SR – 24 

- ขนาด Dia 6 มม. หนัก  0.222 กก./ม. 
- ขนาด Dia 9 มม. หนัก  0.499 กก./ม. 
- ขนาด Dia 12 มม. หนัก  0.888 กก./ม. 
- ขนาด Dia 15 มม. หนัก  1.390 กก./ม. 
- ขนาด Dia 19 มม. หนัก  2.230 กก./ม. 
- ขนาด Dia 25 มม. หนัก  3.850 กก./ม. 
- ขนาด Dia 28 มม. หนัก  4.830 กก./ม. 

1.2  เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย คุณภาพ  SD – 30  และ SD – 40 
- ขนาด Dia 12 มม. หนัก  0.888 กก./ม. 
- ขนาด Dia 16 มม. หนัก  1.580 กก./ม. 
- ขนาด Dia 20 มม. หนัก  2.470 กก./ม. 
- ขนาด Dia 25 มม. หนัก  3.850 กก./ม. 
- ขนาด Dia 28 มม. หนัก  4.830 กก./ม. 

1.3  ลวดผูกเหล็กเสริมใช้  30  กก./นน.เหล็กเสริม  1  เมตริกตัน 
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2. เหล็กรูปพรรณ
2.1  เหล็ก ไอบีม (I – BEAM) 

- ขนาด 100 x 75 x5 x 8  มม.  หนัก  12.90   กก./ม. 
- ขนาด 125 x 75 x5.5 x 9.5 มม.  หนัก  16.10   กก./ม. 
- ขนาด 150 x 75 x5.5 x 9.5 มม.  หนัก  17.10   กก./ม. 
- ขนาด 150 x 125 x8.5 x 14 มม.  หนัก  36.20   กก./ม. 
- ขนาด 180 x 100 x6 x 10 มม.  หนัก  23.60   กก./ม. 
- ขนาด 200 x 100 x7 x 10 มม.  หนัก  26.00   กก./ม. 
- ขนาด 200 x 150 x9 x 10 มม.  หนัก  50.40   กก./ม. 
- ขนาด 250 x 125 x7.5 x 12.5 มม.  หนัก  38.30   กก./ม. 
- ขนาด 250 x 125 x10 x 19 มม.  หนัก  55.50   กก./ม. 
- ขนาด 300 x 150 x8 x 13 มม.  หนัก  48.30   กก./ม. 
- ขนาด 300 x 150 x9 x 15 มม.  หนัก  58.50   กก./ม. 
- ขนาด 300 x 150 x12 x 24 มม.  หนัก  87.20   กก./ม. 
- ขนาด 400 x 150 x10 x 18 มม.  หนัก  72.00   กก./ม. 

2.2  เหล็กรางตัวยู (CHANNELS) 
- ขนาด  75 x 40 x 5 x 7 มม.  หนัก   6.92    กก./ม. 
- ขนาด  100 x 50 x 5 x 7.5 มม.  หนัก   9.36    กก./ม. 
- ขนาด  125 x 65 x 6 x 8 มม.  หนัก   18.60    กก./ม. 
- ขนาด  150 x 75 x 6.5 x 10 มม.  หนัก   18.60    กก./ม. 
- ขนาด  150 x 75 x 9 x 12.50 มม.  หนัก   24.00    กก./ม. 
- ขนาด  200 x 80 x 7.5 x 11 มม.  หนัก   24.60    กก./ม. 
- ขนาด  200 x 90 x 8 x 13.50 มม.  หนัก   30.30    กก./ม. 
- ขนาด  250 x 90 x 9 x 13 มม.  หนัก   34.60    กก./ม. 
- ขนาด  250 x 90 x 11 x 14.50 มม.  หนัก   40.20  กก./ม. 
- ขนาด  300 x 90 x 9 x 13 มม.  หนัก   38.10   กก./ม. 
- ขนาด  300 x 90 x 10 x 15.50 มม. หนัก  43.80  กก./ม. 

2.3  เหล็กฉาก (EQUAL ANGLES) 
- ขนาด  25 x 25 x 3 มม.  หนัก    1.12    กก./ม. 

- ขนาด  30 x 30 x 3 มม.  หนัก    1.36    กก./ม. 
- ขนาด  40 x 40 x 3 มม.  หนัก    1.83    กก./ม. 
- ขนาด  40 x 40 x 5 มม.  หนัก    2.95    กก./ม. 
- ขนาด  50 x 50 x 4 มม.  หนัก    3.06    กก./ม. 
- ขนาด  50 x 50 x 6 มม.  หนัก    4.43    กก./ม. 
- ขนาด  40 x 40 x 3 มม.  หนัก    1.83    กก./ม. 
- ขนาด  40 x 40 x 5 มม.  หนัก    2.95    กก./ม. 
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- ขนาด  65 x 65 x 6 มม.  หนัก    5.91    กก./ม. 
- ขนาด  75 x 75 x 6 มม.  หนัก    6.85    กก./ม. 
- ขนาด  90 x 90 x 7 มม.  หนัก    9.59    กก./ม. 
- ขนาด  100 x 100 x 7 มม.  หนัก    10.70    กก./ม. 
- ขนาด  100 x 100 x 10 มม.  หนัก    14.90    กก./ม. 
- ขนาด  130 x 130 x 12 มม.  หนัก    23.40    กก./ม. 
- ขนาด  130 x 130 x 15 มม.  หนัก    28.80    กก./ม. 
- ขนาด  150 x 150 x 12 มม.  หนัก    27.30    กก./ม. 
- ขนาด  150 x 150 x 15 มม.  หนัก    33.60    กก./ม. 

2.4  เหล็กรางตัวซี (LIGHT LIP CHANNELS) 
- ขนาด  75 x 45 x 15 x 2.3 มม.  หนัก    3.25     กก./ม. 
- ขนาด  100 x 50 x 20 x 1.6 มม.   หนัก   2.88     กก./ม. 
- ขนาด  100 x 50 x 20 x 2.3 มม.   หนัก   4.06     กก./ม. 
- ขนาด  100 x 50 x 20 x 3.2 มม.   หนัก   5.50     กก./ม. 
- ขนาด  125 x 50 x 20 x 3.2 มม.   หนัก   6.13     กก./ม. 
- ขนาด  150 x 50 x 20 x 3.2 มม.   หนัก   6.76     กก./ม. 
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หลักเกณฑ์และตารางค านวณ 
   ค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วยในงานก่อสร้างอาคาร 
 
 ในการค านวณค่างานต้นทุน ตามหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในส่วนของงานโครงสร้างวิศวกรรมและงานสถาปัตยกรรม มีบางรายการงานก่อสร้างจ าเป็นต้อง
ค านวณค่างานในลักษณะค่าวัสดุมวลรวมผสมต่อหน่วย เช่น งานคอนกรีตส่วนผสม งานก่อผนัง งานบุผนัง 
ด้วยวัสดุส าเร็จรูป งานปูพ้ืนด้วยวัสดุส าเร็จรูป งานท าฝ้าเพดาน และงานทาสี เป็นต้น 

 การค านวณค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วยส าหรับบางรายการงานก่อสร้างที่ต้องค านวณค่าวัสดุมวลรวม  
ต่อหน่วยให้ค านวณโดยใช้หลักเกณฑ์หรือสูตรการค านวณหาค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วยส าหรับรายการงาน
ก่อสร้างนั้น ๆ โดยผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางสามารถดาวน์โหลด หลักเกณฑ์และตารางค านวณค่าวัสดุ 
มวลรวมต่อหน่วยได้จาก  www.gprocurement.go.th  

 หลักเกณฑ์และตารางค านวณค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วยดังกล่าว ประกอบด้วยหลักเกณฑ์หรือสูตร
การค านวณหาค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วยของรายการงานก่อสร้างต่าง ๆ ซึ่งได้รวบรวมไว้เป็นกลุ่มงาน 
จ านวน 15 กลุ่มงาน ดังนี้ 

  1. วัสดุมวลรวมของงานคอนกรีตส่วนผสม (ผสมเอง) 
  2. วัสดุมวลรวมของงานคอนกรีตตามมาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง (ผสมเอง)  
  3. วัสดุมวลรวมของงานคอนกรีตผสมเสร็จ (ขนส่งด้วยรถโม่ปูน) 
  4. วัสดุมวลรวมของงานคอนกรีตเททับหน้าพ้ืนส าเร็จรูป 
  5. วัสดุมวลรวมของงานคอนกรีตเสาเอ็น  คานทับหลัง และเคารเ์ตอร์ คสล. 
  6. วัสดุมวลรวมของน้ ายากันซึมผสมต่อคอนกรีต 
  7. วัสดุมวลรวมของงานท าฝ้าเพดานด้วยวัสดุส าเร็จรูปต่าง ๆ 
  8. วัสดุมวลรวมของงานก่อผนังของวัสดุชนิดต่าง ๆ  
  9. วัสดุมวลรวมของงานฉาบปูน , งานท าผิวผนัง และงานบุผนังของวัสดุส าเร็จรูปต่าง ๆ 
  10. วัสดุมวลรวมงานท าผนังเบาด้วยวัสดุส าเร็จรูปต่าง ๆ 
  11. วัสดุมวลรวมของงานปูพ้ืนด้วยวัสดุส าเร็จรูปต่าง ๆ  
  12. วัสดุมวลรวมของงานทาสี 
  13. วัสดุมวลรวม งานเคาเตอร์ห้องน้ า ครัว ปูหินอ่อน หินแกรนิต 
  14. วัสดุมวลรวม งานประตู หน้าต่าง วงกบไม้ 
  15. วัสดุมวลรวมงานท่อระบายน้ า คสล. ขนาดต่าง ๆ  
 ในการน าหลักเกณฑ์และตารางค านวณค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วยดังกล่าวไปใช้ มีข้อก าหนด ดังนี้ 
  1.  กระทรวงพาณิชย์  หมายถึง ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กรณีการ
ก่อสร้างในส่วนกลาง และหมายถึง ส านักงานพาณิชย์จังหวัดที่สิ่งก่อสร้างนั้นตั้งอยู่ หากเป็นกรณีการ
ก่อสร้างในส่วนภูมิภาค 
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2. ข้อมูลในช่อง ราคา/หน่วย เป็นข้อมูลที่ก าหนดขึ้นเพ่ือเป็นตัวอย่าง เมื่อน าไปใช้งาน
จริงต้องใช้ข้อมูลราคาวัสดุ ค่าแรงงาน และหรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นปัจจุบัน ณ วันที่ค านวณราคากลาง 
แทนค่าลงไปแทน 

3. ราคาต่อหน่วย  หมายถึง  ราคาวัสดุตามข้อก าหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุ
ก่อสร้างและหรืออัตราค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน/ด าเนินการส าหรับการถอดแบบค านวณราคากลาง
งานก่อสร้าง ตามที่ก าหนดในส่วนของแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงาน
ก่อสร้าง โดยอาจต้องค านวณและหรือแปลงหน่วยวัดให้สอดคล้องกับหน่วยของข้อมูลที่ก าหนดส าหรับแต่
ละสูตร (หลักเกณฑ์)  

4. รายการงานก่อสร้างใดที่สามารถค านวณได้ทั้งกรณีการใช้หลักเกณฑ์หรือสูตรค านวณ
ค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วย และค านวณโดยวิธีการถอดแบบค านวณราคากลางปกติ ให้ใช้กรณีที่ผลลัพธ์ที่ได้
จากการค านวณท่ีต่ ากว่า  

5. รายการงานก่อสร้างใดที่จ าเป็นต้องค านวณค่างานในลักษณะค่าวัสดุมวลรวมผสมต่อ
หน่วยแต่มิได้ก าหนดสูตรหรือหลักเกณฑ์ไว้ในส่วนนี้ ให้ผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางก าหนดเองตามข้อมูล
ข้อเท็จจริง ส าหรับรายการงานก่อสร้างนั้นหรือสืบราคาต่อหน่วย พร้อมทั้งให้จัดท าบันทึกแสดงรายละเอียด
ของการด าเนินการต่อกรณีดังกล่าวประกอบไว้ด้วย 

ทั้งนี้ ตัวอย่างรายละเอียดของหลักเกณฑ์และตารางค านวณค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วย 
ปรากฏตามตารางในหน้าต่อไป 
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ราคา/หน่วย ราคารวม

(บาท) (บาท)

1 วสัดุมวลรวมของงานคอนกรีตส่วนผสมต่างๆ
1.1 คอนกรีตส่วนผสม 1 : 3 : 5 (คอนกรีตหยาบ)

 - ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด์ (เช่น ตราชา้ง,พญานาค,เพชร ฯ) 260.00 กก. -            มอก.15/2555

 - ทรายหยาบ 0.62 ลบ.ม. -           
 - หินเบอร์ 1-2 1.03 ลบ.ม. -           
 - น ้าผสมคอนกรีต 180.00 ลิตร -           

 รวมคอนกรีต  1 : 3 : 5 1.00 ลบ.ม.  = -             *

1.2 คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4
 - ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด์ (เช่น ตราชา้ง,พญานาค,เพชร ฯ) 342.00 กก. -            มอก.15/2555

 - ทรายหยาบ 0.62 ลบ.ม. -           
 - หินเบอร์ 1-2 1.09 ลบ.ม. -           
 - น ้าผสมคอนกรีต 180.00 ลิตร -           

 รวมคอนกรีต  1 : 2 : 4 1.00 ลบ.ม.  = -             *

1.3 คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4 (พืน้ที่น า้เค็ม,ดินเค็ม)
 - ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด์ประเภท 5 (เช่น ตราปลาฉลาม ฯ) 342.00 กก. -            มอก.15/2555

 - ทรายหยาบ 0.62 ลบ.ม. -           
 - หินเบอร์ 1-2 1.09 ลบ.ม. -           
 - น ้าผสมคอนกรีต 180.00 ลิตร -           

 รวมคอนกรีต  1 : 2 : 4 1.00 ลบ.ม.  = -             *

2 วสัดุมวลรวมของงานคอนกรีตตามมาตรฐานกรมโยธาธิการฯ
2.1 คอนกรีต  (STRENGTH 210/240 กก./ตร.ซม.)

 - ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด์ (เช่น ตราชา้ง,พญานาค,เพชร ฯ) 320.00 กก. -            มอก.15/2555

 - ทรายหยาบ 0.43 ลบ.ม. -           
 - หินเบอร์ 1-2 0.99 ลบ.ม. -           
 - น ้าผสมคอนกรีต 180.00 ลิตร -           

 รวมคอนกรีต ค .1 1.00 ลบ.ม.  = -             *

ตารางแสดงวิธีการค านวณหาค่าวสัดมุวลรวมต่อหน่วยของงานก่อสรา้งประเภทต่างๆ

จ านวน หน่วย หมายเหตุล าดับที่ รายการ
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ราคา/หน่วย ราคารวม

(บาท) (บาท)

3 วสัดุมวลรวมของงานคอนกรีตผสมเสร็จ (ด้วยรถผสมปูน)  ระยะทาง ไม่เกิน

3.1   คอนกรีตก าลังอัดประลัยมอีายุ 28 วนั(กก./ตร.ซม.) 15 กิโลเมตร

 - รูปลูกบาศก ์180 กก./ตร.ซม.และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ซม. 1.00 ลบ.ม.  = ราคาของส านกั

 - รูปลูกบาศก ์210 กก./ตร.ซม.และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. 1.00 ลบ.ม.  = ดชันีฯ

 - รูปลูกบาศก ์240 กก./ตร.ซม.และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. 1.00 ลบ.ม.  = "

 - รูปลูกบาศก ์280 กก./ตร.ซม.และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. 1.00 ลบ.ม.  = "

 - รูปลูกบาศก ์320 กก./ตร.ซม.และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. 1.00 ลบ.ม.  = "

 - รูปลูกบาศก ์350 กก./ตร.ซม.และรูปทรงกระบอก300 กก./ตร.ซม. 1.00 ลบ.ม.  = "

 - รูปลูกบาศก ์380 กก./ตร.ซม.และรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม. 1.00 ลบ.ม.  = "

 - รูปลูกบาศก ์400 กก./ตร.ซม.และรูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. 1.00 ลบ.ม.  = "

4 วสัดุมวลรวมของงานคอนกรีตเททบัหน้าพื้นส าเร็จรูป
4.1   คอนกรีตเททบัหน้าหนา 5 ซม.(ไม่รวมเหล็กเสริมพ้ืน)

 - ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด์ (เช่น ตราชา้ง,พญานาค,เพชร ฯ) 17.00 กก. -            มอก.15/2555

 - ทรายหยาบ 0.04 ลบ.ม. -           
 - หินเบอร์ 1-2 0.05 ลบ.ม. -           
 - น ้าผสมคอนกรีต 10.00 ลิตร -           

 รวมคอนกรีตเททบัหนา้พ้ืนส าเร็จรูป 1.00 ตร.ม.  = -           

4.2   คอนกรีตเททบัหน้าหนา 5 ซม.(รวมเหล็กเสริมพ้ืน 6 มม.@ 0.20 ม.#)

 - ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด์ (เช่น ตราชา้ง,พญานาค,เพชร ฯ) 17.00 กก. -            มอก.15/2555

 - ทรายหยาบ 0.04 ลบ.ม. -           
 - หินเบอร์ 1-2 0.05 ลบ.ม. -           
 - เหล็กเสริม RB dir 6 มม. 2.33 กก. -           
 - ลวดผูกเหล็กเสริม 0.07 กก. -           
 - ไมแ้บบและค ้ายนั 0.02 ลบ.ฟ. -           
 - น ้าผสมคอนกรีต 10.00 ลิตร -           

 รวมคอนกรีตเททบัหนา้พ้ืนส าเร็จรูปเสริมเหล็ก 1.00 ตร.ม.  = -           

รายการ จ านวน หน่วย หมายเหตุล าดับที่

ตารางแสดงวิธีการค านวณหาค่าวสัดมุวลรวมต่อหน่วยของงานก่อสรา้งประเภทต่างๆ
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ราคา/หน่วย ราคารวม

(บาท) (บาท)

4.3   คอนกรีตเททบัหน้าหนา 5 ซม.(รวมเหล็กเสริมพ้ืน 9 มม.@ 0.20 ม.#)

 - ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด์ (เช่น ตราชา้ง,พญานาค,เพชร ฯ) 17.00 กก. -              มอก.15/2555

 - ทรายหยาบ 0.04 ลบ.ม. -           
 - หินเบอร์ 1-2 0.05 ลบ.ม. -           
 - เหล็กเสริม RB dir 9 มม. 5.34 กก. -           
 - ลวดผูกเหล็กเสริม 0.16 กก. -           
 - ไมแ้บบและค ้ายนั 0.02 ลบ.ฟ. -           
 - น ้าผสมคอนกรีต 10.00 ลิตร -           

      รวมคอนกรีตเททบัหนา้พ้ืนส าเร็จรูปเสริมเหล็ก 1.00 ตร.ม.  = -            

5 วสัดุมวลรวมของงานก่อผนงัด้วยวสัดุชนดิต่างๆ  
5.1 ผนังก่อสามญั(อิฐมอญ)คร่ึงแผ่นอิฐ  

 - อิฐสามญั(อิฐมอญ)ขนาด 3.5 x 7 x 16 ซม. 138.00 กอ้น -           
 - ปูนซีเมนตผ์สม(Silica Cement) 16.01 กก. -            

 - น ้ายาผสมปูนก่อ 0.40 ลิตร -           
 - ทรายหยาบ 0.05 ลบ.ม. -           
 - น ้าผสมปูนก่อ 10.00 ลิตร -           

               รวมผนงัก่ออิฐสามญัคร่ึงแผ่นอิฐ 1.00 ตร.ม.  = -             *

5.2 ผนังก่อสามญั(อิฐมอญ)เต็มแผ่นอิฐ  
 - อิฐสามญั(อิฐมอญ)ขนาด 3.5 x 7 x 16 ซม. 276.00 กอ้น -           
 - ปูนซีเมนตผ์สม(Silica Cement) 34.00 กก. -            

 - น ้ายาผสมปูนก่อ 0.80 ลิตร -           
 - ทรายหยาบ 0.12 ลบ.ม. -           
 - น ้าผสมปูนก่อ 20.00 ลิตร -           

               รวมผนงัก่ออิฐสามญัคร่ึงแผ่นอิฐ 1.00 ตร.ม.  = -             *

5.3 ผนังก่อคอนกรีตบล๊อกขนาด 0.07x0.19x0.39 ม.  
 - คอนกรีตบล็อคขนาด 0.07x0.19x0.39 ม. 13.00 กอ้น -           
 - ปูนซีเมนตผ์สม(Silica Cement) 6.75 กก. -            

 - น ้ายาผสมปูนก่อ 0.18 ลิตร -           
 - ทรายหยาบ 0.03 ลบ.ม. -           
 - น ้าผสมปูนก่อ 5.00 ลิตร -           

            รวมผนงัก่อซีเมนตบ์ล๊อกหนา 7 ซม. 1.00 ตร.ม.  = -             *

ตารางแสดงวิธีการค านวณหาค่าวสัดมุวลรวมต่อหน่วยของงานก่อสรา้งประเภทต่างๆ

ล าดับที่ หมายเหตุรายการ จ านวน หน่วย
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ราคา/หน่วย ราคารวม

(บาท) (บาท)

5.4 ผนังก่ออิฐมวลเบาขนาด 0.075x0.20x0.60 ม.  
 - คอนกรีตมวลเบา 9.00 กอ้น -           
 - ปูนก่อส าเร็จรูป 3.84 กก. -            

 - น ้าผสมปูนก่อ 3.51 ลิตร -           
           รวมผนงัก่ออิฐมวลเบาหนา 7.5 ซม. 1.00 ตร.ม.  = -             *

6 วสัดุมวลรวมของงานบุผนงัด้วยวสัดุส าเร็จรูปต่างๆ  
6.1 ปูนทรายส าหรับรองพืน้บุวสัดุแผ่นส าเร็จรูป (หนา 1.5 ซม.เผ่ือวสัดุเสียหายแลว้)  

 - ปูนซีเมนตผ์สม(Silica Cement) 12.05 กก. -            

 - น ้ายาผสมปูนฉาบ 0.50 ลิตร -           
 - ทรายละเอียด 0.04 ลบ.ม. -           
 - น ้าผสมปูน 3.00 ลิตร -           

    รวมปูนทรายรองพ้ืน(ส าหรับปูแผ่นผนงัส าเร็จรูป) 1.00 ตร.ม.  = -             *

6.2 ปูนฉาบผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.เผ่ือวสัดุเสียหายแลว้)  
 - ปูนซีเมนตผ์สม(Silica Cement) 12.05 กก. -            

 - น ้ายาผสมปูนฉาบ 0.50 ลิตร -           
 - ทรายละเอียด 0.04 ลบ.ม. -           
 - น ้าผสมปูน 3.00 ลิตร -           

    รวมปูนฉาบผิวเรียบ 1.00 ตร.ม.  = -             *

6.3 ปูนฉาบผิวเรียบ ส าหรับอิฐมวลเบา (หนา 1.25 ซม.เผ่ือวสัดุเสียหายแลว้)  
 - ปูนฉาบส าเร็จรูป 19.10 กก. -            

 - น ้าผสมปูน 3.00 ลิตร -           
    รวมปูนฉาบผิวซีเมนตข์ดัมนัเรียบ 1.00 ตร.ม.  = -             *

6.4 ฉาบ SKIM COAT สีธรรมชาติ ฉาบเฉล่ีย หนา 1-2 มม. (กรณีทาสี)  
 - ปูนส าเร็จรูป SKIM COAT หนา เฉล่ีย 1.5 มม. 2.32 กก. -            

 - น ้ายาเคลือบ 0.21 ลิตร -           
 - ทินเนอร์ 0.05 ลิตร -           
 - น ้าผสมปูน 0.33 ลิตร -           

    รวมปูนฉาบผิวซีเมนตข์ดัมนัเรียบผสมน ้ายากนัซึม 1.00 ตร.ม.  = -             *

ตารางแสดงวิธีการค านวณหาค่าวสัดมุวลรวมต่อหน่วยของงานก่อสรา้งประเภทต่างๆ

ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย หมายเหตุ
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ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 
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ราคา/หน่วย ราคารวม

(บาท) (บาท)

6.5 ผนังบุกระเบ้ืองเซรามคิเคลือบสีธรรมดาขนาด 8"x8"  
 - กระเบ้ืองเซรามิคสีธรรมดา 8"x8" 1.12 ตร.ม. -           
 - ปูนกาวซีเมนต ์หนา 5 มม. 5.25 กก. -            

 - ปูนยาแนว 0.20 กก. -           
 - น ้าผสมปูน 2.00 ลิตร -           
 - คิ้ว พีวีซี 0.33 ม. -           

    รวมผนงับุกระเบ้ืองเซรามิคสีธรรมดา 8"x10" 1.00 ตร.ม.  = -             *

6.6 ผนังบุกระเบ้ืองเซรามคิเคลือบสีธรรมดาขนาด 12"x12"  
 - กระเบ้ืองแซรามิคสีธรรมดา 12"x12" 1.15 ตร.ม. -           
 - ปูนกาวซีเมนต ์หนา 5 มม. 5.25 กก. -            

 - ปูนยาแนว 0.15 กก. -           
 - น ้าผสมปูน 2.00 ลิตร -           
 - คิ้ว พีวีซี 0.33 ม. -           

    รวมผนงับุกระเบ้ืองเซรามิคสีธรรมดา 12"x12" 1.00 ตร.ม.  = -             *

7 วสัดุมวลรวมของงานท าผนงัเบาด้วยวสัดุส าเร็จรูปต่างๆ  
7.1    ฝาไม้ยางตีซ้อนเกล็ดทางนอน 1/2"x6"โครงคร่าวไม้เนือ้แข็ง    

วางตั้งขนาด 1-1/2"x3" ระยะห่าง c/c 0.50 เมตร      

 - ฝาไมย้างใสลบมุม ขนาด 1/2"x 6" 0.59 ลบ.ฟ. -           
 - โครงคร่าวไมเ้น้ือแข็งใส ขนาด 1-1/2"x 3" 0.41 ลบ.ฟ. -           
 - ตะปู 0.20 กก. -           

    รวมวสัดุท าฝาไมย้างซอ้นเกล็ดทางนอน 1.00 ตร.ม.  = -             *

7.2    ฝาไม้แผ่นส าเร็จรูป ขนาด 15 x 300 x 0.8 ซม. โครงคร่าวไม้เนือ้แข็ง    

วางตั้งขนาด 1-1/2"x3" ระยะห่าง c/c 0.50 เมตร      

 - ฝาไมแ้ผ่นส าเร็จรูป ขนาด 15 x 300 x 0.8 ซม. 6.29 ม. -           
 - โครงคร่าวไมเ้น้ือแข็งใส ขนาด 1-1/2"x 3" 0.41 ลบ.ฟ. -           
 - ตะปู 0.15 กก. -           

    รวมวสัดุท าฝาไมย้างซอ้นเกล็ดทางนอน 1.00 ตร.ม.  = -             *

หน่วย หมายเหตุ

ตารางแสดงวิธีการค านวณหาค่าวสัดมุวลรวมต่อหน่วยของงานก่อสรา้งประเภทต่างๆ

ล าดับที่ รายการ จ านวน
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ราคา/หน่วย ราคารวม

(บาท) (บาท)

7.3   ผนังไม้อัดยางหนา 6 มม. 4'x8' โครงคร่าวไม้เนือ้แข็งขนาด      

1-1/2"x 3" ระยะห่าง c/c 0.40x0.60 เมตร # บุด้านเดียว      

 - ไมอ้ดัยางหนา 6 มม. ขนาด 4'x 8' (ใชภ้ายใน) 0.40 แผ่น -           
 - โครงคร่าวไมเ้น้ือแข็งใส 3 ดา้น ขนาด 1-1/2"x 3" 0.51 ลบ.ฟ. -           
 - ตะปู 0.20 กก. -           

    รวมวสัดุท าผนงัไมอ้ดัยางหนา 6 มม.บุดา้นเดียว 1.00 ตร.ม.  = -             *

7.4   ผนังไม้อัดยางหนา 6 มม. 4'x8' โครงคร่าวไม้เนือ้แข็งขนาด      

1-1/2"x 3" ระยะห่าง c/c 0.40x0.60 เมตร # บุสองด้าน      

 - ไมอ้ดัยางหนา 6 มม. ขนาด 4'x 8' (ใชภ้ายใน) 0.80 แผ่น -           
 - โครงคร่าวไมเ้น้ือแข็งใส 2 ดา้น ขนาด 1-1/2"x 3" 0.51 ลบ.ฟ. -           
 - ตะปู 0.28 กก. -           

    รวมวสัดุท าผนงัไมอ้ดัยางหนา 6 มม.บุสองดา้น 1.00 ตร.ม.  = -             *

7.5      ผนังกระเบ้ืองแผ่นเรียบหนา 6 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม.      

โครงคร่าวไม้เนือ้แข็ง1-1/2"x 3"@ 0.40x0.60 ม.# บุด้านเดียว    

 - กระเบ้ืองแผ่นเรียบหนา 6 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. 0.40 แผ่น -           
 - โครงคร่าวไมเ้น้ือแข็งใส ขนาด 1-1/2"x 3" 0.51 ลบ.ฟ. -           
 - ตะปู 0.20 กก. -           

รวมวสัดุผนงักระเบ้ืองแผ่นเรียบหนา 6 มม.บุดา้นเดียว 1.00 ตร.ม.  = -             *

7.6      ผนังกระเบ้ืองแผ่นเรียบหนา 6 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม.      

โครงคร่าวไม้เนือ้แข็ง1-1/2"x 3"@ 0.40x0.60 ม.# บุสองด้าน    

 - กระเบ้ืองแผ่นเรียบหนา 6 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. 0.80 แผ่น -           
 - โครงคร่าวไมเ้น้ือแข็งใส 2 ดา้น ขนาด 1-1/2"x 3" 0.51 ลบ.ฟ. -           
 - ตะปู 0.28 กก. -           

รวมวสัดุผนงักระเบ้ืองแผ่นเรียบหนา 6 มม.บุสองดา้น 1.00 ตร.ม.  = -             *

8 วสัดุมวลรวมของงานพื้นต่างๆ  
8.1 พืน้ปูกระเบ้ืองเซรามคิสีธรรมดาขนาด 8"x8"  

 - กระเบ้ืองเซรามิคสีธรรมดา 8"x8" 1.10 ตร.ม. -           
 - ปูนซีเมนตผ์สม(Silica Cement) 21.51 กก. -            

 - ปูนยาแนว 0.20 กก. -           
 - ทรายหยาบ 0.11 ลบ.ม. -           
 - น ้าผสมปูน 10.00 ลิตร -           

    รวมพ้ืนปูกระเบ้ืองเซรามิคสีธรรมดา 8"x8" 1.00 ตร.ม.  = -             *

ตารางแสดงวิธีการค านวณหาค่าวสัดมุวลรวมต่อหน่วยของงานก่อสรา้งประเภทต่างๆ

ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย หมายเหตุ
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งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



ราคา/หน่วย ราคารวม

(บาท) (บาท)

8.2 พืน้ปูกระเบ้ืองเซรามคิสีธรรมดาขนาด 12"x12"  
 - กระเบ้ืองเซรามิคสีธรรมดา 12"x12" 1.10 ตร.ม. -           
 - ปูนซีเมนตผ์สม(Silica Cement) 21.51 กก. -            

 - ปูนยาแนว 0.15 กก. -           
 - ทรายหยาบ 0.11 ลบ.ม. -           
 - น ้าผสมปูน 10.00 ลิตร -           

    รวมพ้ืนปูกระเบ้ืองเซรามิคสีธรรมดา 12"x12" 1.00 ตร.ม.  = -             *

8.3 พืน้ปูกระเบ้ืองเซรามคิสีธรรมดาขนาด 16"x16"  
 - กระเบ้ืองเซรามิคสีธรรมดา 16"x16" 1.12 ตร.ม. -           
 - ปูนซีเมนตผ์สม(Silica Cement) 21.51 กก. -            

 - ปูนยาแนว 0.12 กก. -           
 - ทรายหยาบ 0.11 ลบ.ม. -           
 - น ้าผสมปูน 10.00 ลิตร -           

    รวมพ้ืนปูกระเบ้ืองเซรามิคสีธรรมดา 12"x12" 1.00 ตร.ม.  = -             *

8.4 พืน้ไม้เนือ้แข็งเข้าลิน้1"x 6"ปูบนตงไม้เนือ้แข็ง1-1/2"x 6"  
ระยะห่างของตงไม้ไม่เกิน 0.50 ม.c/c      

 - พ้ืนไมเ้น้ือแข็ง 1"x 6" เขา้ล้ินอาบน ้ายา อบไส 1.14 ลบ.ฟ. -           
 - ตงไมเ้น้ือแข็ง 1-1/2"x 6" ไสเรียบ 0.51 ลบ.ฟ. -           
 - ตะปู 0.20 กก. -           

    รวมพ้ืนไมเ้น้ือแข็งเขา้ล้ิน 1"x 6" ปูบนตงไม้ 1.00 ตร.ม.  = -             *

9 วสัดุมวลรวมของงานท าฝ้าเพดานด้วยวสัดุส าเร็จรูปต่างๆ  

9.1    ฝ้าไม้เนือ้แข็งขนาด 1/2"x 2"ตีเว้นร่อง 0.05 ซม. โครงคร่าว      

ไม้เนือ้แข็งขนาด 1-1/2"x3" ระยะห่าง c/c 0.50 เมตร      

 - ฝ้าไมเ้น้ือแข็ง (อบใส) ขนาด 1/2"x 2" 0.50 ลบ.ฟ. -           
 - โครงคร่าวไมเ้น้ือแข็งใส ขนาด 1-1/2"x 3" 0.41 ลบ.ฟ. -           
 - ตะปู 0.15 กก. -           

    รวมวสัดุท าฝ้าเพดานไมเ้น้ือแข็งตีเวน้ร่อง 0.05 ซม. 1.00 ตร.ม.  = -             *

ตารางแสดงวิธีการค านวณหาค่าวสัดมุวลรวมต่อหน่วยของงานก่อสรา้งประเภทต่างๆ

ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย หมายเหตุ
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ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



ราคา/หน่วย ราคารวม

(บาท) (บาท)

9.2   ฝ้าเพดานกระเบ้ืองแผ่นเรียบหนา 4 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม.      

โครงคร่าวไม้เนือ้แข็ง 1-1/2"x 3" @ 0..60x0.60 ม. #      

 - กระเบ้ืองแผ่นเรียบหนา 4 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. 0.40 แผ่น -           
 - โครงคร่าวไมเ้น้ือแข็งใส 1 ดา้น ขนาด 1-1/2"x 3" 0.56 ลบ.ฟ. -           
 - ตะปู 0.20 กก. -           

    รวมวสัดุท าฝ้าเพดานกระเบ้ืองแผ่นเรียบหนา 4 มม. 1.00 ตร.ม.  = -           

9.3   ฝ้าเพดานแผ่นยบิซ่ัมบอร์ดหนา 9 มม.ขนาด 1.20 x 2.40 ม. อลูมเินียมฟอยล์    

โครงคร่าวไม้เนือ้แข็ง1-1/2"x 3"@ 0.60x0.60 ม.#      

 - แผ่นยบิซัม่บอร์ดหนา 9 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. 0.40 แผ่น -           
 - โครงคร่าวไมเ้น้ือแข็งใส 1 ดา้น ขนาด 1-1/2"x 3" 0.56 ลบ.ฟ. -           
 - ตะปู 0.20 กก. -           
 - ปูนฉาบรอยต่อ ผา้แถบ 1.00 ตร.ม. -           
 - ตะปูเกลียว 0.11 กก. -           

รวมวสัดุฝ้าเพดานแผ่นยบิซัม่บอร์ดหนา 9 มม. 1.00 ตร.ม.  = -           

9.4   ฝ้าเพดานแผ่นยบิซ่ัมบอร์ดหนา  9 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม.      

มอีะลูมเินียมฟอยล์ คร่าวเหล็กชุบสังกะสี@ 0.60 ม.      

 - แผ่นยบิซัม่บอร์ดหนา 9 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. 0.40 แผ่น -           
 - โครงคร่าวเหล็กชุบสงักะสี 1.00 ตร.ม. -           
 - ตะปูเกลียว 0.11 กก. -           
 - ปูนฉาบรอยต่อ ผา้แถบ 1.00 ตร.ม. -           

รวมงานท าฝ้าเพดานแผ่นยบิซัม่บอร์ดหนา 9 มม. 1.00 ตร.ม.  = -           

10 วสัดุมวลรวมของงานทาสี (ต่อพื้นที ่1 ตารางเมตร)  

10.1    งานทาสี สีน า้อะครีลิค 100% ชนิดทาภายนอก (ปูนใหม่) เกรดที่1 ประเภทกึ่งเงา   

 - สีโป๊ว 0.10 กก. -            

 - สีทารองพ้ืนปูนใหม่ 0.04 GL. -           
 - สีทาภายนอกทาทบัหนา้ 2 เท่ียว 0.07 GL. -           
 - น ้าผสมสี 1.00 ลิตร -           

    รวมวสัดุทาสีภายนอก 1.00 ตร.ม.  = -             *

ตารางแสดงวิธีการค านวณหาค่าวสัดมุวลรวมต่อหน่วยของงานก่อสรา้งประเภทต่างๆ

ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย หมายเหตุ
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งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



ราคา/หน่วย ราคารวม

(บาท) (บาท)

10.2    งานทาสี สีน า้อะครีลิค 100% ชนิดทาภายใน (ปูนใหม่) เกรดที่1 ประเภทกึ่งเงา   

 - สีโป๊ว 0.10 กก. -            

 - สีทารองพ้ืนปูนใหม่ 0.04 GL. -           
 - สีทาภายนอกทาทบัหนา้ 2 เท่ียว 0.07 GL. -           
 - น ้าผสมสี 1.00 ลิตร -           

    รวมวสัดุทาสีภายนอก 1.00 ตร.ม.  = -             *

10.3    งานทาสี สีน า้อะครีลิค 100% ชนิดทาภายนอก (ปูนเก่า) เกรดที่1 ประเภทกึ่งเงา   

 - สีทารองพ้ืนปูนใหม่ 0.04 GL. -           
 - สีทาภายนอกทาทบัหนา้ 2 เท่ียว 0.07 GL. -           
 - น ้าผสมสี 1.00 ลิตร -           

    รวมวสัดุทาสีภายนอก 1.00 ตร.ม.  = -             *

10.4    งานทาสี สีน า้อะครีลิค 100% ชนิดทาภายใน (ปูนเก่า) เกรดที่1 ประเภทกึ่งเงา   

 - สีทารองพ้ืนปูนใหม่ 0.04 GL. -           
 - สีทาภายนอกทาทบัหนา้ 2 เท่ียว 0.07 GL. -           
 - น ้าผสมสี 1.00 ลิตร -           

    รวมวสัดุทาสีภายนอก 1.00 ตร.ม.  = -             *

10.5    งานทาสีน า้มนัทาไม้      

 - กระดาษทราย เบอร์เหมาะสมกบังาน 0.50 แผ่น -            

 - สีโป๊ว 0.10 กก. -            

 - สีทารองพ้ืนไม ้2 เท่ียว 0.076 GL. -           
 - สีทาทบัหนา้ 2 เท่ียว 0.076 GL. -           
 - น ้ามนัผสมสี 0.031 GL. -           

    รวมวสัดุทาสีน ้ามนั 1.00 ตร.ม.  = -             *

10.6    งานทาสีน า้มนักันสนิมเหล็ก (รองพ้ืนกนัสนิม+สีน ้ามนั 2 เท่ียว)    

 - สีรองพ้ืนกนัสนิม 0.038 GL. -            

 - สีทาทบัหนา้ 2 เท่ียว 0.076 GL. -           
 - น ้ามนัสน หรือ น ้ามนัซกัแห้ง 0.023 GL. -           

    รวมวสัดุทาสีเหล็กกนัสนิม 1.00 ตร.ม.  = -             *

      

ตารางแสดงวิธีการค านวณหาค่าวสัดมุวลรวมต่อหน่วยของงานก่อสรา้งประเภทต่างๆ

ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย หมายเหตุ

153

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



ราคา/หน่วย ราคารวม

(บาท) (บาท)

11 วสัดุมวลรวมของงานประตู-หน้าต่าง-ช่องแสง  

11.1   งานประตูไม้เนือ้แข็ง (แบบเรียบ/ลูกฟูก) วงกบไม้เนือ้แข็ง ชนิดบานเปิด ต่อ 1 ชุด   

 - วงกบไมเ้น้ือแข็ง ขนาด 2"x 4"(0.1824 ลบ.ฟ./ม.) ลบ.ฟ. -           
 - บานประตูไมเ้น้ือแข็ง ขนาด...................... ชุด -           
 - กระจกสี.............หนา...........มม. ตร.ฟ. -           
 - กุญแจลูกบิด...........ยีห่้อ...........รุ่น.......... ชุด -           
 - บานพบั ขนาด..............รุ่น............... ชุด -           
 - มือจบั ชุด -           
 - กลอน ขนาด.............น้ิว ชุด -           
 - ปุ่ มกนักระแทก ชุด -           
 - DOOR CLOSER ยีห่้อ...........รุ่น.............. ชุด -           
 - ค่าแรงท าวงกบ ม. 40.00        -           
 - ค่าแรงติดตั้งวงกบไม้ ตร.ม. 100.00      -           
 - ค่าแรงติดตั้งบานประตูไม้ ตร.ม. 105.00      -           
 - ค่าแรงติดตั้งกระจก ตร.ฟ. -           
 - ค่าติดตั้งกุญแจลูกบิด ชุด 100.00      -           
 - ค่าติดตั้งปุ่ มกนักระแทก ชุด 35.00        -           
 - ค่าติดตั้ง DOOR CLOSER ชุด 100.00      -           
   รวมงานประตูบานไมเ้น้ือแข็ง วงกบ (ไม่รวมงานสี) 1 ชุด ชุด  = -           
   พร้อมอุปกรณ์

ตารางแสดงวิธีการค านวณหาค่าวสัดมุวลรวมต่อหน่วยของงานก่อสรา้งประเภทต่างๆ

ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย หมายเหตุ
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ราคา/หน่วย ราคารวม

(บาท) (บาท)

11.2   งานหน้าต่างไม้เนือ้แข็ง (แบบเรียบ/ลูกฟูก) วงกบไม้เนือ้แข็ง ชนิดบานเปิด ต่อ 1 ชุด

 - วงกบไมเ้น้ือแข็ง ขนาด 2"x 4"(0.1824 ลบ.ฟ./ม.) ลบ.ฟ. -           
 - บานหนา้ต่างไมเ้น้ือแข็ง ขนาด...................... ชุด -           
 - กระจกสี.............หนา...........มม. ตร.ฟ. -           
 - บานพบัธรรมดา ขนาด..........รุ่น.......... ชุด -           
 - บานพบั Whitco ขนาด..............รุ่น............... ชุด -           
 - มือจบั ชุด -           
 - กลอน ขนาด.............น้ิว ชุด -           
 - ขอสบั ขนาด.............น้ิว ชุด -           
 - ค่าแรงท าวงกบ ม. 50.00        -           
 - ค่าแรงติดตั้งวงกบไม้ ตร.ม. 175.00      -           
 - ค่าแรงติดตั้งบานหนา้ต่างไม้ ตร.ม. 105.00      -           
 - ค่าแรงติดตั้งกระจก ตร.ฟ. -           
 รวมงานหนา้ต่างบานไมเ้น้ือแข็ง วงกบ (ไม่รวมงานสี) 1 ชุด ชุด  = -           
 พร้อมอุปกรณ์

ตารางแสดงวิธีการค านวณหาค่าวสัดมุวลรวมต่อหน่วยของงานก่อสรา้งประเภทต่างๆ

ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย หมายเหตุ
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การคิดค านวณปริมาตรไม้ เป็น ลูกบาศก์ฟุต (ลบ.ฟ.)
สูตร 
ปริมาตรไม้(ลบ.ฟ.) = กว้าง(นิว้) x หนา(นิว้) x ยาว(เมตร) x จ านวน(ท่อน) x 0.0228 (ค่าคงที)่

ตวัอยา่ง (1)    ขนาดไม ้1" x 1" x 5.00 (เมตร) จ านวน 10 ท่อน
                  =  1 x 1 x 5 x 10 x 0.0228  =  1.1400  ลูกบาศกฟ์ตุ

ตวัอยา่ง (2)    ขนาดไม ้1 1/2" x 6" x 5.00 (เมตร) จ านวน 10 ท่อน
                  =  1.5 x 6 x 5 x 10 x 0.0228  =  10.2600  ลูกบาศกฟ์ตุ

ตวัอยา่ง (3)    ขนาดไม ้3/4" x 6" x 5.00 (เมตร) จ านวน 10 ท่อน
                  =  0.75 x 6 x 5 x 10 x 0.0228  =  5.1300  ลูกบาศกฟ์ตุ

156

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



142 

 
ระยะห่างระหว่างอาคาร แนวเขตที่ดิน 

*************** 
 
ในปัจจุบันได้มีกฎกระทรวงฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2550) ออกมาใช้บังคับกับอาคารที่ก่อสร้างในที่ดินผืน
เดียวกัน (แปลงเดียวกัน)  
1. ผนังอาคารด้านที่ใกล้กันมีระเบียงหรือมีหน้าต่าง ประตูท้ัง 2 อาคารต้องมีระยะห่าง ดังนี้ 
   1.1 สูงไม่เกิน 9 เมตร ทั้ง 2 หลัง ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร (ริมหน้าหน้า หรือริมระเบียบ) 
   1.2 สูงไม่เกิน 9 เมตร หนึ่งหลังและอีกหลังสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร จะต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 
5.00 เมตร 
   1.3 สูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ทั้ง 2 หลัง ต้องมีระยะห่าง 6 เมตร 
2. อาคารที่มีผนังทึบต้องอยู่ห่างผนังของอีกอาคารหนึ่งที่มีระเบียง ประตู หน้าต่าง ดังนี้ 
   2.1 สูงไม่เกิน 15 เมตร ต้องอยู่ห่างผนัง หรือระเบียง อีกหลังหนึ่งที่สูงไม่เกิน 9 เมตร เป็นระยะ 2 เมตร 
   2.2 สูงไม่เกิน 15 เมตร ต้องอยู่ห่าง อีกหลังที่สูงเกิน 9 เมตร (แต่ไม่ถึง 23 เมตร) เป็นระยะ 3 เมตร 
   2.3 อาคารมีความสูงเกิน 15 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ห่างอาคารอีกหลังที่สูงไม่เกิน 9 เมตร เป็นระยะ 2.50 
เมตร 
   2.4 อาคารมีความสูงเกิน 15 เมตร แต่ไม่ถึง  23 เมตร ห่างอาคารอีกหลังที่สูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 
เมตร เป็นระยะ 3.50 เมตร 
3 ผนังของอาคารที่เป็นผนังทึบและอาคารสูงเกิน 15 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ทั้ง 2 หลัง ต้องมีระยะห่างไม่
น้อยกว่า 1 เมตร เท่านั้น 
 
ระยะห่างจากแนวเขตที่ดินที่ติดถนนสาธารณะ กฏกระทรวง ฉบับท่ี 55 
     1.  ถนนสาธารณะกว้างน้อยกว่า 10.00 เมตร ร่นแนวอาคารจากก่ึงกลาง ถนนสาธารณะ6.00 เมตร  
     2.  ถนนสาธารณะกว้างมากกว่า 10.00 เมตร ร่นแนวอาคารจากเขตถนน อย่างน้อย 1ใน10 (10%) ของ
ความกว้างถนน  
     3.  ถนนสาธารณะกว้างมากกว่า 20.00 เมตร ร่นแนวอาคารจากเขตถนนอย่างน้อย 2.00 เมตร  
            (ท้ังนี้ถ้าอยู่ในถนนที่มีการบังคับระยะร่นไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร ของกรมทางหลวงหรือ 15.00 เมตร 
ของกทม. ก็ต้องปฏิบัติตามด้วย )  
        
ระยะห่างเขตที่ดินข้างเคียงของช่องแสง ช่องระบายอากาศ , ประตู, หน้าต่างและริมกันตกระเบียบของ
อาคารต่างๆ  
       1. ตั้งแต่ชั้น1 และชั้น 2 ต้องห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร  
       2. ตั้งแต่ชั้น 3 ขึ้นไป ต้องห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร  

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 
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อาคารเรียนอนุบาล ขนาด 2 ห้องเรียน

กรอบอาคาร 11.40 x 24.00 เมตร สูง 7.60 เมตร

ราคากลาง ปีงบฯ 2565 เป็นเงิน 3,078,000 บาท
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อาคารเรียนอนุบาล ขนาด 2 ห้องเรียน

กรอบอาคาร 11.40 x 24.00 เมตร สูง 7.60 เมตร

ราคากลาง ปีงบฯ 2565 เป็นเงิน 3,078,000 บาท
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อาคารเรียนอนุบาล ขนาด 2 ห้องเรียน
กรอบอาคาร 11.40 x 24.00 เมตร สูง 7.60 เมตร

ราคากลาง ปีงบฯ 2565 เป็นเงิน 3,078,000 บาท
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อาคารเรียนอนุบาล ขนาด 3 ห้องเรียน

กรอบอาคาร 11.20 x 37.20 เมตร สูง 7.60 เมตร

ราคากลาง ปีงบฯ 2565 เป็นเงิน 4,219,000 บาท 162
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อาคารเรียนอนุบาล ขนาด 3 ห้องเรียน
กรอบอาคาร 11.20 x 37.20 เมตร สูง 7.60 เมตร

ราคากลาง ปีงบฯ 2565 เป็นเงิน 4,219,000 บาท
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สปช. 103/26 อาคารเรียนชั้นเดียว 3 ห้องเรียน (พื้นยกสูง)

กรอบอาคาร 11.70 x 29.00 เมตร สูง 4.40 เมตร
ราคากลาง ปีงบฯ 2565 เป็นเงิน 2,175,000 บาท
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สปช. 103/26 อาคารเรียนชั้นเดียว 3 ห้องเรียน (พื้นยกสูง)
กรอบอาคาร 11.70 x 29.00 เมตร สูง 4.40 เมตร

ราคากลาง ปีงบฯ 2565 เป็นเงิน 2,175,000 บาท
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อาคารเรียน สปช. 103/61 ขนาด 3 ห้องเรียน
ยกพื้นสูง (ในเขตแผ่นดินไหว)

กรอบอาคาร 8.00 x 29.50 เมตร สูง 5.00 เมตร

ราคากลาง ปีงบฯ 2565 เป็นเงิน 2,576,000 บาท
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อาคารเรียน สปช. 103/61 ขนาด 3 ห้องเรียน
ยกพื้นสูง (ในเขตแผ่นดินไหว)

กรอบอาคาร 8.00 x 29.50 เมตร สูง 5.00 เมตร

ราคากลาง ปีงบฯ 2565 เป็นเงิน 2,576,000 บาท
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อาคารเรียน สปช. 103/61 ขนาด 4 ห้องเรียน
ยกพื้นสูง (ในเขตแผ่นดินไหว)

กรอบอาคาร 8.00 x 35.50 เมตร สูง 5.00 เมตร

ราคากลาง ปีงบฯ 2565 เป็นเงิน 3,358,000 บาท
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อาคารเรียน สปช. 103/61 ขนาด 4 ห้องเรียน
ยกพื้นสูง (ในเขตแผ่นดินไหว)

กรอบอาคาร 8.00 x 35.50 เมตร สูง 5.00 เมตร 
ราคากลาง ปีงบฯ 2565 เป็นเงิน 3,358,000 บาท
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อาคารเรียน OBEC 104 ล./ 61
กรอบอาคาร 14.60 x 34.40 เมตร สูง 9.24 เมตร

ราคากลาง ปีงบฯ 2565 เป็นเงิน 5,653,000 บาท
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อาคารเรียน OBEC 104 ล./ 61
กรอบอาคาร 14.60 x 34.00 เมตร สูง 9.24 เมตร

ราคากลาง ปีงบฯ 2565 เป็นเงิน 5,653,000 บาท

171

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



อาคารเรียน OBEC 104 ล./ 61
กรอบอาคาร 14.60 x 34.00 เมตร สูง 9.24 เมตร

ราคากลาง ปีงบฯ 2565 เป็นเงิน 5,653,000 บาท

172

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



อาคารเรียน OBEC 105 ล. / 61
กรอบอาคาร 14.60 x 42.40 เมตร สูง 9.24 เมตร

ราคากลาง ปีงบฯ 2565 เป็นเงิน 6,796,000 บาท

173

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



อาคารเรียน OBEC 105 ล. / 61
กรอบอาคาร 14.60 x 42.40 เมตร สูง 9.24 เมตร

ราคากลาง ปีงบฯ 2565 เป็นเงิน 6,796,000 บาท

174

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



อาคารเรียน OBEC 105 ล. / 61
กรอบอาคาร 14.60 x 42.40 เมตร สูง 9.24 เมตร

(ก าลังด าเนินการอยู่)

ราคากลาง ปีงบฯ 2565 เป็นเงิน 6,796,000 บาท

175

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



อาคารเรียน OBEC 106 ล. / 61
กรอบอาคาร 14.60 x 50.40 เมตร สูง 9.24 เมตร

ราคากลาง ปีงบฯ 2565 เป็นเงิน 7,962,000 บาท

176

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



อาคารเรียน OBEC 106 ล. / 61
กรอบอาคาร 14.60 x 50.40 เมตร สูง 9.24 เมตร

ราคากลาง ปีงบฯ 2565 เป็นเงิน 7,962,000 บาท 177

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



อาคารเรียน OBEC 106 ล. / 61
กรอบอาคาร 14.60 x 50.40 เมตร สูง 9.24 เมตร

ราคากลาง ปีงบฯ 2565 เป็นเงิน 7,962,000 บาท

178

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง อาคาร 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น2ข้าง

กรอบอาคาร 12.20 x 38.00 เมตร  สูง 7.30 เมตร
ราคากลาง ปีงบฯ 2565 เป็นเงิน 4,012,000 บาท

179

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 5 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง)
กรอบอาคาร 12.60 x 47.00 เมตร สูง 7.30 เมตร

ราคากลาง ปีงบฯ 2565 เป็นเงิน 5,621,000 บาท

180

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 6 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง)
กรอบอาคาร 12.60 x 56.00 เมตร สูง 7.30 เมตร

ราคากลาง ปีงบฯ 2565 เป็นเงิน 6,546,000 บาท 181

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 5 ห้องเรียน

กรอบอาคาร 12.60 x 38.00 เมตร สูง 7.30 เมตร
(ชั้นล่าง 1 ห้อง  ชั้นบน 4 ห้อง)

ราคากลาง ปีงบฯ 2565 เป็นเงิน 4,970,000 บาท

182

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



อาคารเรียน สปช. 105/29  ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 6 ห้องเรียน

ราคากลาง ปีงบ 2565 เป็นเงิน 5,167,000 บาท

(ชั้นล่าง 2 ห้อง  ชั้นบน 4 ห้อง)
กรอบอาคาร 12.60 x 38.00 เมตร สูง 7.30 เมตร 183

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



อาคารเรียน สปช. 105/29  ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 7 ห้องเรียน
(ชั้นล่าง 3 ห้อง  ชั้นบน 4 ห้อง)

กรอบอาคาร 12.60 x 38.00 เมตร สูง 7.30 เมตร
ราคากลาง ปีงบฯ 2565 เป็นเงิน 5,341,000 บาท

184

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



อาคารเรียน สปช. 105/29  ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 8 ห้องเรียน
(ชั้นล่าง 4 ห้อง  ชั้นบน 4 ห้อง)

กรอบอาคาร 12.60 x 38.00 เมตร สูง 7.30 เมตร

ราคากลาง ปีงบฯ 2565 เป็นเงิน 5,549,000 บาท

185

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



อาคารเรียน สปช. 105/29  ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 10 ห้องเรียน
(ชั้นล่าง 5 ห้อง  ชั้นบน 5 ห้อง)

กรอบอาคาร 12.60 x 47.00 เมตร สูง 7.30 เมตร
ราคากลาง ปีงบฯ 2565 เป็นเงิน 6,514,000 บาท

186

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



อาคารเรียน สปช. 105/29  ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 12 ห้องเรียน

(ชั้นล่าง 6 ห้อง  ชั้นบน 6 ห้อง)
กรอบอาคาร 12.60 x 56.00 เมตร สูง 7.30 เมตร

ราคากลาง ปีงบฯ 2565 เป็นเงิน 7,366,000 บาท

187

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



อาคารเรียน 105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว 4 ห้องเรียน
กรอบอาคาร 12.20 x 38.00 เมตร สูง 7.30 เมตร

ราคากลาง ปีงบฯ 2565 เป็นเงิน 7,344,000 บาท

188

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



อาคารเรียน 105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว 4 ห้องเรียน
กรอบอาคาร 12.20 x 38.00 เมตร สูง 7.30 เมตร

ราคากลาง ปีงบฯ 2565 เป็นเงิน 7,344,000 บาท

189

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



อาคารเรียน 105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว 5 ห้องเรียน
กรอบอาคาร 12.20 x 38.00 เมตร สูง 7.30 เมตร

ราคากลาง ปีงบฯ 2565 เป็นเงิน 8,656,000 บาท

190

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



อาคารเรียน 105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว 5 ห้องเรียน
กรอบอาคาร 12.20 x 38.00 เมตร สูง 7.30 เมตร

ราคากลาง ปีงบฯ 2565 เป็นเงิน 8,656,000 บาท

191

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



อาคารเรียน สปช. 2/28 ปรับปรุง 3 ชั้น 15 ห้องเรียน
กรอบอาคาร 13.85 x 52.10 เมตร สูง 11.45 เมตร

ราคากลาง ปีงบฯ 2565 เป็นเงิน 10,011,000 บาท

192

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



อาคารเรียน สปช. 2/28 ปรับปรุง 3 ชั้น 15 ห้องเรียน

กรอบอาคาร 13.85 x 52.10 เมตร สูง 11.45 เมตร
ราคากลาง ปีงบฯ 2565 เป็นเงิน 10,011,000 บาท

193

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



กรอบอาคาร 14.50 x 72.00 เมตร สูง 7.95 เมตร

ราคากลาง ปีงบฯ 2565 (ก) เป็นเงิน 14,178,000 บาท
ราคากลาง ปีงบฯ 2565 (ข) เป็นเงิน 14,601,000 บาท

อาคารเรียน 108 ล./59-ก และ อาคารเรียน 108 ล./59-ข
(ในเขตแผ่นดินไหว)

194

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



อาคารเรียน 108 ล./59-ก และ อาคารเรียน 108 ล./59-ข

(ในเขตแผ่นดินไหว)
กรอบอาคาร 14.50 x 72.00 เมตร สูง 7.95 เมตร
ราคากลาง ปีงบฯ 2565 (ก) เป็นเงิน 14,178,000 บาท
ราคากลาง ปีงบฯ 2565 (ข) เป็นเงิน 14,601,000 บาท

195

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



อาคารเรียน 108 ล./59-ก และ อาคารเรียน 108 ล./59-ข

(ในเขตแผ่นดินไหว)

กรอบอาคาร 14.50 x 72.00 เมตร สูง 7.95 เมตร
ราคากลาง ปีงบฯ 2565 (ก) เป็นเงิน 14,178,000 บาท
ราคากลาง ปีงบฯ 2565 (ข) เป็นเงิน 14,601,000 บาท

196

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



อาคารเรียน 212 ล./57-ก และ อาคารเรียน 212 ล./57-ข

ส าหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว

กรอบอาคาร 14.90 x 68.40 เมตร สูง 11.90 เมตร
ราคากลาง ปีงบฯ 2565 (ก) เป็นเงิน 18,989,000 บาท
ราคากลาง ปีงบฯ 2565 (ข) เป็นเงิน 19,451,000 บาท

197

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



อาคารเรียน 212 ล./57-ก และ อาคารเรียน 212 ล./57-ข

ส าหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว

กรอบอาคาร 14.90 x 68.40 เมตร สูง 11.90 เมตร
ราคากลาง ปีงบฯ 2565 (ก) เป็นเงิน 18,989,000 บาท
ราคากลาง ปีงบฯ 2565 (ข) เป็นเงิน 19,451,000 บาท

198

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



อาคารเรียน 212 ล./57-ก และ อาคารเรียน 212 ล./57-ข

ส าหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว

กรอบอาคาร 14.90 x 68.40 เมตร สูง 11.90 เมตร

ราคากลาง ปีงบฯ 2565 (ก) เป็นเงิน 18,989,000 บาท
ราคากลาง ปีงบฯ 2565 (ข) เป็นเงิน 19,451,000 บาท

199

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



อาคารเรียน 212 ล./57-ก และ อาคารเรียน 212 ล./57-ข

ส าหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว
กรอบอาคาร 14.90 x 68.40 เมตร สูง 11.90 เมตร
ราคากลาง ปีงบฯ 2565 (ก) เป็นเงิน 18,989,000 บาท
ราคากลาง ปีงบฯ 2565 (ข) เป็นเงิน 19,451,000 บาท

200

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



อาคารเรียน 216 ล./57-ก และ อาคารเรียน 216 ล./57-ข

ส าหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว

กรอบอาคาร 14.90 x 84.40 เมตร สูง 11.90 เมตร
ราคากลาง ปีงบฯ 2565 (ก) เป็นเงิน 22,703,000 บาท
ราคากลาง ปีงบฯ 2565 (ข) เป็นเงิน 23,333,000 บาท

201

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



อาคารเรียน 216 ล./57-ก และ อาคารเรียน 216 ล./57-ข

ส าหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว
กรอบอาคาร 14.90 x 84.40 เมตร สูง 11.90 เมตร

ราคากลาง ปีงบฯ 2565 (ก) เป็นเงิน 22,703,000 บาท
ราคากลาง ปีงบฯ 2565 (ข) เป็นเงิน 23,333,000 บาท

202

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



อาคารเรียน 216 ล./57-ก และ อาคารเรียน 216 ล./57-ข

ส าหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว
กรอบอาคาร 14.90 x 84.40 เมตร สูง 11.90 เมตร
ราคากลาง ปีงบฯ 2565 (ก) เป็นเงิน 22,703,000 บาท
ราคากลาง ปีงบฯ 2565 (ข) เป็นเงิน 23,333,000 บาท 203

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



อาคารเรียน 216 ล./57-ก และ อาคารเรียน 216 ล./57-ข

ส าหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว
กรอบอาคาร 14.90 x 84.40 เมตร สูง 11.90 เมตร

ราคากลาง ปีงบฯ 2565 (ก) เป็นเงิน 22,703,000 บาท
ราคากลาง ปีงบฯ 2565 (ข) เป็นเงิน 23,333,000 บาท

204

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



อาคารเรียน 318ล./55-ก  นอกเขตแผ่นดินไหว

และ อาคารเรียน 318 ล./55-ข  ในเขตแผ่นดินไหว

กรอบอาคาร 14.90 x 68.40 เมตร สูง 15.40 เมตร
ราคากลาง ปีงบฯ 2565 (ก) เป็นเงิน 23,953,000 บาท
ราคากลาง ปีงบฯ 2565 (ข) เป็นเงิน 24,883,000 บาท

205

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



อาคารเรียน 318ล./55-ก  นอกเขตแผ่นดินไหว

และ อาคารเรียน 318 ล./55-ข  ในเขตแผ่นดินไหว
กรอบอาคาร 14.90 x 68.40 เมตร สูง 15.40 เมตร
ราคากลาง ปีงบฯ 2565 (ก) เป็นเงิน 23,953,000 บาท
ราคากลาง ปีงบฯ 2565 (ข) เป็นเงิน 24,883,000 บาท

206

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



อาคารเรียน 318ล./55-ก  นอกเขตแผ่นดินไหว

และ อาคารเรียน 318 ล./55-ข ในเขตแผ่นดินไหว

กรอบอาคาร 14.90 x 68.40 เมตร สูง 15.40 เมตร
ราคากลาง ปีงบฯ 2565 (ก) เป็นเงิน 23,953,000 บาท
ราคากลาง ปีงบฯ 2565 (ข) เป็นเงิน 24,883,000 บาท

207

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



อาคารเรียน 318ล./55-ก นอกเขตแผ่นดินไหว 

และ อาคารเรียน 318 ล./55-ข  ในเขตแผ่นดินไหว
กรอบอาคาร 14.90 x 68.40 เมตร สูง 15.40 เมตร
ราคากลาง ปีงบฯ 2565 (ก) เป็นเงิน 23,953,000 บาท
ราคากลาง ปีงบฯ 2565 (ข) เป็นเงิน 24,883,000 บาท

208

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



อาคารเรียน 318ล./55-ก นอกเขตแผ่นดินไหว

และ อาคารเรียน 318 ล./55-ข  ในเขตแผ่นดินไหว

กรอบอาคาร 14.90 x 68.40 เมตร สูง 15.40 เมตร
ราคากลาง ปีงบฯ 2565 (ก) เป็นเงิน 23,953,000 บาท
ราคากลาง ปีงบฯ 2565 (ข) เป็นเงิน 24,883,000 บาท

209

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



อาคารเรียน 324ล./55-ก นอกเขตแผ่นดินไหว 

และ อาคารเรียน 324 ล./55-ข เขตแผ่นดินไหว
กรอบอาคาร 14.90 x 84.40 เมตร สูง 15.40 เมตร
ราคากลาง ปีงบฯ 2565 (ก) เป็นเงิน 28,647,000 บาท
ราคากลาง ปีงบฯ 2565 (ข) เป็นเงิน 29,470,000 บาท

210

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



อาคารเรียน 324ล./55-ก นอกเขตแผ่นดินไหว 
และ อาคารเรียน 324 ล./55-ข  เขตแผ่นดินไหว

กรอบอาคาร 14.90 x 84.40 เมตร สูง 15.40 เมตร
ราคากลาง ปีงบฯ 2565 (ก) เป็นเงิน 28,647,000 บาท
ราคากลาง ปีงบฯ 2565 (ข) เป็นเงิน 29,470,000 บาท

211

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



อาคารเรียน 324ล./55-ก นอกเขตแผ่นดินไหว 
และ อาคารเรียน 324 ล./55-ข เขตแผ่นดินไหว
กรอบอาคาร 14.90 x 84.40 เมตร สูง 15.40 เมตร
ราคากลาง ปีงบฯ 2565 (ก) เป็นเงิน 28,647,000 บาท
ราคากลาง ปีงบฯ 2565 (ข) เป็นเงิน 29,470,000 บาท

212

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



อาคารเรียน 324ล./55-ก นอกเขตแผ่นดินไหว
และ อาคารเรียน 324 ล./55-ข เขตแผ่นดินไหว
กรอบอาคาร 14.90 x 84.40 เมตร สูง 15.40 เมตร
ราคากลาง ปีงบฯ 2565 (ก) เป็นเงิน 28,647,000 บาท
ราคากลาง ปีงบฯ 2565 (ข) เป็นเงิน 29,470,000 บาท

213

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



อาคารเรียน 324ล./55-ก เขตแผ่นดินไหว 
และ อาคารเรียน 324 ล./55-ข เขตแผ่นดินไหว

กรอบอาคาร 14.90 x 84.40 เมตร สูง 15.40 เมตร
ราคากลาง ปีงบฯ 2565 (ก) เป็นเงิน 28,647,000 บาท
ราคากลาง ปีงบฯ 2565 (ข) เป็นเงิน 29,470,000 บาท

214

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อาคารอเนกประสงค์ โรงอาหาร 
หอประชุม ห้องสมุด

215

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



สปช. 201/26
กรอบอาคาร 14.00 x 22.00 เมตร สูง 3.70 เมตร
ราคากลาง ปีงบฯ 2565 เป็นเงิน 1,200,800 บาท 216

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



สปช. 201/26
กรอบอาคาร 14.00 x 22.00 เมตร สูง 3.70 เมตร
ราคากลาง ปีงบฯ 2565 เป็นเงิน 1,200,800 บาท 217

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



สปช. 202/26
กรอบอาคาร 13.20 x 14.00 เมตร สูง 3.70 เมตร

ราคากลาง ปีงบฯ 2565 เป็นเงิน 896,800 บาท 218

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



สปช. 202/26
กรอบอาคาร 13.20 x 14.00 เมตร สูง 3.70 เมตร
ราคากลาง ปีงบฯ 2565 เป็นเงิน 896,800 บาท 219

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



สปช. 205/26
กรอบอาคาร 17.00 x 36.00 เมตร สูง 4.90 เมตร
ราคากลาง ปีงบฯ 2565 เป็นเงิน 2,838,000 บาท 220

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



สปช. 205/26
กรอบอาคาร 17.00 x 36.00 เมตร สูง 4.90 เมตร

ราคากลาง ปีงบฯ 2565 เป็นเงิน 2,838,000 บาท

221

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



โรงอาหาร 84 ที่นั่ง
กรอบอาคาร 12.70 x 14.00 เมตร สูง 4.55 เมตร

ราคากลาง ปีงบฯ 2565 เป็นเงิน 1,109,600 บาท

222

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



โรงอาหาร 84 ที่นั่ง
กรอบอาคาร 12.70 x 14.00 เมตร สูง 4.55 เมตร

ราคากลาง ปีงบฯ 2565 เป็นเงิน 1,109,600 บาท

223

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



โรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง
กรอบอาคาร 19.00 x 24.00 เมตร สูง 6.30 เมตร

ราคากลาง ปีงบฯ 2565 เป็นเงิน 3,601,000 บาท

224

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



โรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง
กรอบอาคาร 19.00 x 24.00 เมตร สูง 6.30 เมตร

ราคากลาง ปีงบฯ 2565 เป็นเงิน 3,601,000 บาท 225

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



โรงอาหารขนาดกลาง 500 ที่นั่ง
ขนาดอาคาร 22.00 x 40.50 เมตร สูง 6.30 เมตร

ราคากลาง ปีงบฯ 2565 เป็นเงิน 7,243,000 บาท 226

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



โรงอาหารขนาดกลาง 500 ที่นั่ง
กรอบอาคาร 22.00 x 40.50 เมตร สูง 6.30 เมตร

ราคากลาง ปีงบฯ 2565 เป็นเงิน 7,243,000 บาท

227

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



โรงอาหาร แบบ 101 ล./27 (พิเศษ)

กรอบอาคาร 24.00 x 47.00 เมตร สูง 12.75 เมตร
(ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศกึษา)

ราคากลาง ปีงบฯ 2565 เป็นเงิน 14,189,000 บาท

228

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



โรงอาหาร แบบ 101 ล./27 (พิเศษ)
(ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา)

กรอบอาคาร 24.00 x 47.00 เมตร สูง 12.75 เมตร
ราคากลาง ปีงบฯ 2565 เป็นเงิน 14,189,000 บาท

229

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



โรงอาหารแบบ 101 ล./27 (พิเศษ)

กรอบอาคาร 24.00 x 47.00 เมตร สูง 12.75 เมตร
(ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศกึษา)

ราคากลาง ปีงบฯ 2565 เป็นเงิน 14,189,000 บาท

230

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



อาคารหอประชุม 100/27
กรอบอาคาร 26.00 x 43.00 เมตร สูง 11.45 เมตร

ราคากลาง ปีงบฯ 2565 เป็นเงิน 9,161,000 บาท 231

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



อาคารหอประชุม 100/27
กรอบอาคาร 26.00 x 43.00 เมตร สูง 11.45 เมตร

ราคากลาง ปีงบฯ 2565 เป็นเงิน 9,161,000 บาท 232

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



อาคารห้องสมุด
กรอบอาคาร 16.00 x 23.00 เมตร สูง 5.53 เมตร
ราคากลาง ปีงบฯ 2565 เป็นเงิน 3,001,400 บาท

233

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



อาคารห้องสมุด
กรอบอาคาร 16.00 x 23.00 เมตร สูง 5.53 เมตร

ราคากลาง ปีงบฯ 2565 เป็นเงิน 3,001,000 บาท

234

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หลังคาคลุมลานอเนกประสงค์

235

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



แบบหลังคาคลมุลานอเนกประสงค์ขนาดเลก็ (มีพื้น คสล.)

ขนาด 19x32 ม.
ราคากลาง ปีงบฯ 2565 เป็นเงิน 2,135,000 บาท

236

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



แบบหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ขนาดเลก็ (ไม่มีพื้น คสล.) 

ขนาด 19x32 ม.
ราคากลาง ปีงบฯ 2565 เป็นเงิน 1,766,000 บาท 237

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



แบบหลังคาคลุมลานอเนกประสงคข์นาดใหญ่ (มีพื้น คสล.)

ขนาด 31x52 ม.
ราคากลาง ปีงบฯ 2565 เป็นเงิน 5,182,000 บาท

238

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



แบบหลังคาคลมุลานอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ (ไม่มีพื้น คสล.) 

ขนาด 31x52 ม.
ราคากลาง ปีงบฯ 2565 เป็นเงิน 4,081,000 บาท

239

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



โรงฝึกงาน

กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน240

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



อาคารโรงฝึกงาน 102/27

กรอบอาคาร 13.00 x 34.00 เมตร สูง 4.40 เมตร
ราคากลาง ปีงบฯ 2565 เป็นเงิน 3,201,000 บาท

241

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



อาคารโรงฝึกงาน 102/27
กรอบอาคาร 13.00 x 34.00 เมตร สูง 4.40 เมตร
ราคากลาง ปีงบฯ 2565 เป็นเงิน 3,201,000 บาท 242

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



โรงฝึกงาน 204/27

กรอบอาคาร 14.00 x 34.00 เมตร สูง 7.40 เมตร
ราคากลาง ปีงบฯ 2565 เป็นเงิน 6,092,000 บาท

243

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



โรงฝึกงาน 204/27
กรอบอาคาร 14.00 x 34.00 เมตร สูง 7.40 เมตร

ราคากลาง ปีงบฯ 2565 เป็นเงิน 6,092,000 บาท

244

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



โรงฝึกงาน 306 ล./27

กรอบอาคาร 12.50 x 40.00 เมตร

สูง 10.90 เมตร

ราคากลาง ปีงบฯ 2565

เป็นเงิน 9,574,640 บาท 245

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



โรงฝึกงาน 306 ล./27
กรอบอาคาร 12.50 x 40.00 เมตร สูง 10.90 เมตร
ราคากลาง ปีงบฯ 2565 เป็นเงิน 9,574,640 บาท 246

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

บ้านพักครู บ้านพักนักเรียน

247

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



บ้านพักครู 8 ครอบครัว
กรอบอาคาร 8.50 x 31.00 เมตร สูง 8.25 เมตร

ราคากลาง ปีงบฯ 2565 เป็นเงิน 4,142,000 บาท 248

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



บ้านพักครู 8 ครอบครัว
กรอบอาคาร 8.50 x 31.00 เมตร สูง 8.25 เมตร

ราคากลาง ปีงบฯ 2565 เป็นเงิน 4,142,000 บาท 249

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



บ้านพักครู 8 ครอบครัว
กรอบอาคาร 8.50 x 31.00 เมตร สูง 8.25 เมตร

ราคากลาง ปีงบฯ 2565 เป็นเงิน 4,142,000 บาท 250

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



บ้านพักข้าราชการระดับช านาญงาน (ระดับ1-2) หรือเทียบเท่า (บ้านแฝด) 
บ้านพักครู 204/61(ฝ)

กรอบอาคาร 10.00 x 14.00 เมตร สูง 8.70 เมตร
ราคากลาง ปีงบฯ 2565 เป็นเงิน 1,649,000 บาท

251

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



แปลนชั้นล่าง
บ้านพักข้าราชการระดับช านาญงาน (ระดับ1-2) หรือเทียบเท่า

(บ้านแฝด) บ้านพักครู 204/61(ฝ)
กรอบอาคาร 10.00 x 14.00 เมตร สูง 8.70 เมตร

ราคากลาง ปีงบฯ 2565 เป็นเงิน 1,649,000 บาท

252

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



แปลนชั้นบน

บ้านพักข้าราชการระดับช านาญงาน (ระดับ1-2) หรือเทียบเท่า
(บ้านแฝด) บ้านพักครู 204/61(ฝ)

กรอบอาคาร 10.00 x 14.00 เมตร สูง 8.70 เมตร
ราคากลาง ปีงบฯ 2565 เป็นเงิน 1,649,000 บาท

253

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



บ้านพักข้าราชการระดับอาวุโสและช านาญการ เนื้อที่ 87 ตรม.
กรอบอาคาร 8.00 x 8.00 เมตร สูง 6.30 เมตร

ราคากลาง ปีงบฯ 2565 เป็นเงิน 1,189,000 บาท

254

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



บ้านพักข้าราชการระดับอาวุโสและช านาญการ เนื้อที่ 87 ตรม.
กรอบอาคาร 8.00 x 8.00 เมตร สูง 6.30 เมตร

ราคากลาง ปีงบฯ 2565 เป็นเงิน 1,189,000 บาท

255

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



บ้านพักข้าราชการระดับอาวุโสและช านาญการ เนื้อท่ี 87 ตรม.
กรอบอาคาร 8.00 x 8.00 เมตร สูง 6.30 เมตร

ราคากลาง ปีงบฯ 2565 เป็นเงิน 1,189,000 บาท

256

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



บ้านพักข้าราชการระดับอาวุโสและช านาญการ เนื้อที่ 87 ตรม.
กรอบอาคาร 8.00 x 8.00 เมตร สูง 6.30 เมตร

ราคากลาง ปีงบฯ 2565 เป็นเงิน 1,189,000 บาท

257

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



บ้านพักข้าราชการระดับอาวุโสและช านาญการ เนื้อที่ 87 ตรม.
กรอบอาคาร 8.00 x 8.00 เมตร สูง 6.30 เมตร

ราคากลาง ปีงบฯ 2565 เป็นเงิน 1,189,000 บาท

258

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



บ้านพักข้าราชการอ านวยการระดับต้นและช านาญการพิเศษ

เนื้อท่ี 105 ตรม.
กรอบอาคาร 5.50 x 9.00 เมตร

ราคากลาง ปีงบฯ 2565 เป็นเงิน 1,539,000 บาท

259

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



บ้านพักข้าราชการอ านวยการระดับต้นและช านาญการพิเศษ

เนื้อท่ี105 ตรม.
กรอบอาคาร 5.50 x 9.00 เมตร

ราคากลาง ปีงบฯ 2565 เป็นเงิน 1,539,000 บาท

260

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



บ้านพักข้าราชการอ านวยการระดับต้นและช านาญการพิเศษ

เนื้อท่ี 105 ตรม.
กรอบอาคาร 5.50 x 9.00 เมตร

ราคากลาง ปีงบฯ 2565 เป็นเงิน 1,539,000 บาท

261

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

บ้านพักนักเรียน

262

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



แบบรูปรายการก่อสร้างบ้านพักนักศึกษา โครงการปฏิรูปการศกึษาเกษตร
เพื่อชีวิตของวิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี

กรอบอาคาร 11.50 x 27.00 เมตร  สูง 3.10 เมตร
ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 1,402,000 บาท

263

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



กรอบอาคาร 11.50 x 27.00 เมตร  สูง 3.10 เมตร
ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2563 เป็นเงิน 1,402,000 บาท

แบบรูปการก่อสร้างบ้านพกันักศึกษา ในโครงการปฏิรูปการศกึษาเกษตร
เพื่อชีวิตของวิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี

264

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

บ้านพักครูแบบพิเศษ

265

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



กรอบอาคาร 11.73 x 21.00 เมตร สูง 14.10 เมตร

บ้านพักครูแบบพิเศษ (20 หน่วย)

•ขนาดพื้นที่ 510 ตรม. ราคาค่าก่อสร้าง 6,407,300 บาท ราคา/ตร.ม.  12,563 บาท

266

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



กรอบอาคาร 1.73 x 21.00 เมตร สูง 14.10 เมตร
บ้านพักครูแบบพิเศษ (20 หน่วย)

•ขนาดพื้นที่ 510 ตรม. ราคาค่าก่อสร้าง 6,407,300 บาท ราคา/ตร.ม.  12,563 บาท

267

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



กรอบอาคาร 11.73 x 21.00 เมตร สูง 14.10 เมตร
บ้านพักครูแบบพิเศษ (20 หน่วย)

•ขนาดพื้นที่ 510 ตรม. ราคาค่าก่อสร้าง 6,407,300 บาท ราคา/ตร.ม.  12,563 บาท

268

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



บ้านพักครูแบบพิเศษ (20 หน่วย)
กรอบอาคาร 11.73 x 21.00 เมตร สูง 14.10 เมตร

•ขนาดพื้นที่ 510 ตรม. ราคาค่าก่อสร้าง 6,407,300 บาท ราคา/ตร.ม.  12,563 บาท

269

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ห้องน้ า ห้องส้วม

270

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



ห้องน้ าห้องส้วมนักเรียนหญิง  4 ที/่49
กรอบอาคาร 5.20 x 7.00 เมตร สูง 3.60 เมตร
ราคากลาง ปีงบฯ 2565 เป็นเงิน 405,280 บาท 271

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



ห้องน้ าห้องส้วมนักเรียนหญิง  4 ที/่49
กรอบอาคาร 5.20 x 7.00 เมตร สูง 3.60 เมตร

ราคากลาง ปีงบฯ 2565 เป็นเงิน 405,280 บาท 272

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



ห้องน้ า ห้องส้วมนักเรียนชาย  4 ที/่49
กรอบอาคาร 6.40 x 7.00 เมตร สูง 3.60 เมตร
ราคากลาง ปีงบฯ 2565 เป็นเงิน 535,280 บาท

273

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



ห้องน้ า ห้องส้วมนักเรียนชาย  4 ที/่49
กรอบอาคาร 6.40 x 7.00 เมตร สูง 3.60 เมตร
ราคากลาง ปีงบฯ 2565 เป็นเงิน 535,280 บาท 274

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



กรอบอาคาร 6.10 x 10.50 เมตร สูง 3.10 เมตร
ห้องน้ าห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที/่49

ราคากลาง ปีงบฯ 2565 เป็นเงิน 532,920 บาท

275

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



กรอบอาคาร 6.10 x 10.50 เมตร สูง 3.10 เมตร
ห้องน้ าห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที/่49

ราคากลาง ปีงบฯ 2565 เป็นเงิน 532,920 บาท

276

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



กรอบอาคาร 6.10 x 10.50 เมตร สูง 3.10 เมตร

ห้องน้ าห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที/่49

ราคากลาง ปีงบฯ 2565 เป็นเงิน 532,920 บาท

277

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



กรอบอาคาร 6.10 x 10.50 เมตร สูง 3.10 เมตร
ห้องน้ า-ห้องส้วมนักเรียนชาย 6 ที/่49

ราคากลาง ปีงบฯ 2565 เป็นเงิน 672,920 บาท 278

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



กรอบอาคาร 6.10 x 10.50 เมตร สูง 3.10 เมตร
ห้องน้ า-ห้องส้วมนักเรียนชาย 6 ที/่49

ราคากลาง ปีงบฯ 2565 เป็นเงิน 672,920 บาท
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ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



กรอบอาคาร 6.50 x 7.50 เมตร สูง 3.60 เมตร
อาคาร สพฐ. 4 (ห้องส้วม 4 ห้อง)

ราคากลาง ปีงบฯ 2565 เป็นเงิน 431,280 บาท
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ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



กรอบอาคาร 6.50 x 7.50 เมตร สูง 3.60 เมตร

อาคาร สพฐ. 4  (ห้องส้วม ช 2 ห้อง ญ 2 ห้อง)

ราคากลาง ปีงบฯ 2565 เป็นเงิน 432,280 บาท
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ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



กรอบอาคาร 6.50 x 7.50 เมตร สูง 3.60 เมตร
อาคาร สพฐ. 4 (ห้องส้วม 4 ห้อง)

ราคากลาง ปีงบฯ 2565 เป็นเงิน 432,280 บาท
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ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อาคารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพป./สพม.)

283

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



อาคารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา แบบที่ 1
กรอบอาคาร 19.50 x 76.40 เมตร สูง 11.55 เมตร

ราคากลาง ปีงบฯ 2565 เป็นเงิน 23,394,000 บาท 284

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



อาคารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา แบบที่ 2
กรอบอาคาร 16.50 x 60.00 เมตร สูง 11.55 เมตร

ราคากลาง ปีงบฯ 2565 เป็นเงิน 20,312,000 บาท 285

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



อาคารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา แบบที่ 4
กรอบอาคาร 14.90 x 48.40 เมตร สูง 8.05 เมตร

ราคากลาง ปีงบฯ 2565 เป็นเงิน 10,383,000 บาท 286

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
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ท่ี รายการ บริษัท/ย่ีห้อ แหล่งท่ีมา (เว็บไซต์)

1 ตู้เหล็กแบบเต้ีย บานกระจกเล่ือน พร้อมฐานรอง PRELUDE www.homepro.co.th

ICONIC www.iconic-office.com

Luckyworld www.rsbfurniture.co.th

2 ตู้เหล็กแบบเต้ีย บานเล่ือนทึบ พร้อมฐานรอง PRELUDE www.homepro.co.th

ICONIC www.iconic-office.com

OfficeMate www.officemate.co.th

3 โต๊ะท างาน ระดับปฏิบัติการ-ช านาญการ OfficeMate www.officemate.co.th

RF Furniture www.lazada.co.th

rungcharoen www.rungcharoen.com

4 โต๊ะท างาน ระดับช านาญการพิเศษ rungcharoen www.rungcharoen.com

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

nsboffice http://www.nsboffice.com

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

KSSFurniture http://www.kssfurniture.com

RSB FURNITURE www.rsbfurniture.co.th

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

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

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

7 เก้าอ้ีท างาน ระดับปฏิบัติการ - ช านาญการ เฟอร์นิเทจ(ประเทศไทย) จ ากัด http://www.thaiofficefurniture.com

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

SB FURNITURE www.sbdesignsquare.com

8 เก้าอ้ีท างาน ช านาญการพิเศษ โบ๊ทบุคส์ออฟฟิศเช็นเตอร์ จ ากัด http://www.boatbook.co.th

nuteefurniture http://www.nuteefurniture.com

OfficeMate www.officemate.co.th

9 เก้าอ้ีประชุม gous-furniture www.gous-furniture.com

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

rungcharoen http://www.rungcharoen.com

10 ช้ันวางอเนกประสงค์ 4 ช้ัน indexlivingmall www.indexlivingmall.com

officemate www.officemate.co.th

dohome www.dohome.co.th

11 โต๊ะวางเคร่ืองคอมพิวเตอร์ nsb office http://www.nsboffice.com/productdet
ail-gid-5874.aspxRDN-Furniture http://rdn-furniture.com

Smile Office Furniture http://www.smileofficefurniture.com/
p_21004_109356_296100_TB-021โต๊ะ

ตัวอย่างแหล่งสืบค้นราคาครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2566

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
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การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
----------------------------- 

1. กรณกีารโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
          ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สำมำรถโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณประจ ำปี ได้ดังนี้ 

1.1 กำรโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณ กรณีเงินเหลือจ่ำย 
1.2 กำรโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณ กรณเีปลี่ยนแปลงรำยละเอียดกำรจัดสรร  
1.3 กำรโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณ กรณีกำรเปลี่ยนแปลงประเภทงบรำยจ่ำย 

        1.4 กำรโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณ กรณีเพ่ิมวงเงิน รำยกำรค่ำครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้ำง ไม่เกิน
ร้อยละ 10 ของวงเงินที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 

2. ระเบียบ กฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
2.1 ระเบียบว่ำด้วยบริหำรงบประมำณ พ.ศ.2562 
2.2 หลักเกณฑ์ว่ำด้วยกำรใช้งบประมำณรำยจ่ำย กำรโอนเงินจัดสรรหรือกำรเปลี่ยนแปลง 

เงินจัดสรร พ.ศ.2562 
2.3 ค ำสั่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่ 1452/2562 สั่ง ณ วันที่  13 สิงหำคม 

2562 เรื่อง มอบอ ำนำจกำรโอนจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร 
2.4 ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เรื่อง กำรกระจำยกำรบริหำรและ 

กำรจัดกำรศึกษำของเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนไปยังคณะกรรมกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ และสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ.2550 ประกำศ 
ณ วันที่ 10 กรกฎำคม พ.ศ. 2550 

2.5 ค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 19/2560 เรื่อง กำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำค
ของกระทรวงศึกษำธิกำร 

3. การด าเนินการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
       กำรขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณสำมำรถโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ไปใช้จ่ำย

เป็นรำยจ่ำยใด ๆ ภำยใต้แผนงำน ผลผลิตหรือโครงกำรเดียวกัน และภำยใต้เงื่อนไข ที่ต้องไม่น ำงบประมำณ
ไปก ำหนดเป็นอัตรำบุคลำกรตั้งใหม่ รำยกำรค่ำจัดหำครุภัณฑ์ยำนพำหนะ รำยกำรค่ำครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อ
หน่วยตั้งแต่หนึ่งล้ำนบำทขึ้นไป รำยกำรค่ำท่ีดิน รำยกำรค่ำสิ่งก่อสร้ำง ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่สิบล้ำนบำท
ขึ้นไป หรือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรต่ำงประเทศชั่วครำว ที่ไม่ได้ก ำหนดไว้ในแผนกำร
ปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ และต้องไม่เป็นกำรก่อหนี้ผูกพันข้ำมปีงบประมำณ ซึ่งเป็น
อ ำนำจของเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่มอบอ ำนำจให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด โดยมีกรณี
ขอโอนเปลี่ยนงบประมำณได้ดังนี้ 

3.1 กรณีมีเงินจัดสรรเหลือจ่ำย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สำมำรถโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมำณงบเหลือจ่ำยจำกกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ของงบลงทุน 
(งบปีเดียว) และจำกกำรคืนเงินค่ำเสำเข็มงบประมำณรำยกำรผูกพัน ไปด ำเนินกำรเพ่ือแก้ไขกำรปฏิบัติงำน 

ร่างคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ ปี 2566 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
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เพ่ิมประสิทธิภำพกำรให้บริกำร เพ่ิมคุณภำพให้บริกำร พัฒนำบุคลำกร พัฒนำเทคโนโลยี จะต้องแสดง
เหตุผลควำมจ ำเป็นหรือควำมเหมำะสมได้ เช่น โอนเปลี่ยนแปลงเป็นค่ำสำธำรณูปโภค งบด ำเนินงำน  
ค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำงรำยกำรอ่ืน ๆ เป็นต้น 

3.2 กรณีเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดกำรจัดสรร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำพิจำรณำเห็นว่ำ 
หน่วยงำนมีควำมจ ำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรำยกำร หรือพ้ืนที่ด ำเนินกำรเพ่ือแก้ไขปัญหำกำรปฏิบัติงำน 
เพ่ิมประสิทธิภำพกำรให้บริกำร เพ่ิมคุณภำพให้บริกำร พัฒนำบุคลำกร พัฒนำเทคโนโลยี จะต้องแสดง
เหตุผลควำมจ ำเป็นหรือควำมเหมำะสมได้ เช่น กำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรครุภัณฑ์ หรือกำรเปลี่ยนแปลง
พ้ืนที่ก่อสร้ำงจำกโรงเรียนหนึ่งไปเป็นอีกโรงเรียนหนึ่ง เป็นต้น 

3.3 กรณีเปลี่ยนแปลงประเภทงบรำยจ่ำย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำพิจำรณำเห็นว่ำ หน่วยงำน
มีควำมจ ำเป็นต้องโอนงบประมำณรำยจ่ำย โอนเงินจัดสรร หรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรไปด ำเนินกำรเพ่ือ
แก้ไขปัญหำกำรปฏิบัติงำน เพ่ิมประสิทธิภำพกำรให้บริกำร เพ่ิมคุณภำพให้บริกำร พัฒนำบุคลำกร พัฒนำ
เทคโนโลยี จะต้องแสดงเหตุผลควำมจ ำเป็นหรือควำมเหมำะสมได้ เช่น  เปลี่ยนแปลงงบรำยจ่ำย 
งบด ำเนินงำน เป็นงบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ เป็นต้น 

3.4 กรณีกำรเพิ่มวงเงิน รำยกำรค่ำครุภัณฑ์ หรือที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
พิจำรณำเห็นว่ำ เมื่อได้รับจัดสรรงบประมำณงบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง และด ำเนินกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงแล้ว งบประมำณท่ีได้รับไม่เพียงพอในกำรด ำเนินกำร สำมำรถขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณ
รำยกำรอื่นมำสมทบไดไ้ม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินที่ได้รับกำรจัดสรร  

นอกเหนือจำกรำยกำรข้ำงต้นนี้ เป็นอ ำนำจของส ำนักงบประมำณ ที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ต้องเสน 

ทั้ง 4 กรณีด าเนินการได้ ดังนี้ 
1. ตรวจสอบเงินเหลือจ่ำย หรือรำยละเอียดกำรจัดสรร หรือควำมจ ำเป็นในกำรเปลี่ยนแปลง

ประเภทงบรำยจ่ำย หรือเพ่ิมวงเงิน รำยกำรค่ำครุภัณฑ์ หรือที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง เสนอผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เพ่ือพิจำรณำด ำเนินกำร 

2. แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำกำรโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณรำยจ่ำย
3. เสนอขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณรำยจ่ำย ตามระเบียบ กฎหมาย และหลักเกณฑ์

ที่ เกี่ยวข้องข้างต้น แล้วเสนอไปยังผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเพ่ือพิจำรณำอนุมัติ  (ตำมค ำสั่งส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่ 1452/2562 สั่ง ณ วันที่ 13 สิงหำคม 2562 เรื่อง มอบอ ำนำจกำร
โอนจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร) 

หมายเหตุ 
1. กำรโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณรำยจ่ำย เป็นอ ำนำจของเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำ

ขั้นพ้ืนฐำน ที่มอบอ ำนำจให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด หำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเสนอตำมขั้นตอนแล้ว 
มีเหตุจ ำเป็นอำจเสนอมำยังส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พิจำรณำอนุมัติ 

2. กรณีโรงเรียนหน่วยเบิก ให้ด ำเนินกำรลักษณะเช่นเดียวกับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

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