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ค ำน ำ 
 

 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง จัดท าขึ้นเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดตั้งงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้กับ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีกระบวนงาน           
ที่เน้น เกณฑ์ มาตรฐาน ขั้นตอนการด าเนินงาน และรายละเอียดประกอบเพ่ือด าเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
และสามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความขาดแคลนจ าเป็น ในระดับพ้ืนที่ได้อย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตาม 
คาดหวังว่า คู่มือการจัดตั้งงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดตั้งและการบริหารงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                 
ของหน่วยงานในสังกัดต่อไป 
 
 
 
      ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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ค ำน ำ 
 
แนวทำงกำรจัดตั้งงบประมำณ ประจ ำปี พ.ศ. 2564 งบลงทุน รำยกำรค่ำครุภัณฑ์               

     กรอบวงเงินการจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์                  
     แนวทางการจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์                               
     บัญชีรายการครุภัณฑ์และเกณฑ์การขอจัดตั้งงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                                                                      
     แบบค าขอตั้งงบประมาณ พ.ศ.2564 ค่าครุภัณฑ์                                         
         - ค าชี้แจงการกรอกข้อมูลแบบ 1                                                        
         - ค าชี้แจงการกรอกข้อมูลแบบ 2                                                        
         - ค าชี้แจงการกรอกข้อมูลแบบ 3                                                          
         - ค าชี้แจงการกรอกข้อมูลแบบ 3-1                                                     
         - ค าชี้แจงการกรอกข้อมูลแบบ 3-2                                                     
         - ค าชี้แจงการกรอกข้อมูลแบบ 3-3                                                      
         - ค าชี้แจงการกรอกข้อมูลแบบ 4                                                        
         - ค าชี้แจงการกรอกข้อมูลแบบ 4-1                                                     
  
แนวทำงกำรจัดตั้งงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน                                       
รำยกำรค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง     

                                   กรอบวงเงินการขอจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง        
     แนวทางการขอจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                    
     เกณฑก์ารขอจัดตั้งงบประมาณสิ่งก่อสร้างของโรงเรียนส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

- เกณฑก์ารขอจัดตั้งส าหรับโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา            
- เกณฑก์ารจัดตั้งส าหรับโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา              

     ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน ค่าก่อสร้างอาคารส านักงาน อาคารเรียนและ                                   
     อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืน                                                                                         
     ตารางแบบสิ่งก่อสร้างและเงื่อนไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
     แบบฟอร์มค าขอจัดตั้งงบประมาณรายการค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                                         
     แบบค าขอตั้งงบประมาณ พ.ศ.2564 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ                                            
     สรุปรายการค านวณและเหตุผลความจ าเป็นส าหรับค่าขนส่งวัสดุ                                                      
     ตัวอย่างต่าง ๆ                                                                                                
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 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้กระจายอ านาจ       
ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ให้กับส านักงาน        
เขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียน เพ่ือให้ได้ครุภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการ คุ้มค่าในการใช้งานและ             
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ตอบสนองการปฏิรูปการเรียนรู้และนโยบายของรัฐบาล            
ในการพัฒนาการเรียนการสอน เป็นกรอบในการเสนอขอตั้งงบประมาณ  
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดกรอบวงเงินงบประมาณ งบลงทุน  
รายการค่าครุภัณฑ์ ส าหรับโรงเรียน  ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
(โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ยกเว้น โรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล โรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริ และโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติ 20 กลุ่ม (เนื่องจากได้มีการเสนอขอตั้งงบประมาณเป็นโครงการเฉพาะรองรับไว้แล้ว)              
ซึ่งก าหนดผลผลิตให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และโรงเรียนในสังกัด  จ าแนกเป็น 3 ผลผลิต  ดังนี้ 

 1.   ผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา 
 2.   ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
 3.   ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย  

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

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

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

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

 4.  จัดตั้งให้โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา งบประมาณ  350,000,000  บาท 
  

 
 
 
 
 

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

ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

1. ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการครุภัณฑ์ของโรงเรียน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา      
ให้สอดคล้องกับบริบทและนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

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

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

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

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

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เสนอต่อคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และ
ส านักงบประมาณเพ่ือพิจารณา 

ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
   

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

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

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

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

 1. ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีส่วนร่วมในการวางแผนก าหนดแนวนโยบายในการขอ
จัดต้ังงบประมาณรายการค่าครุภัณฑ์ส าหรับโรงเรียน 

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

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

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

ตัวอย่าง   การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดโต๊ะพับอเนกประสงค์ ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาหรือโรงเรียนต้องการก าหนดขึ้นเอง มีข้ันตอนดังนี้ 

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

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

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

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

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

 
หมายเหตุ  แนวทางข้างต้นนี้ อ้างอิงจาก หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน                

ที่  ศธ 04002/ว2766  เรื่อง แนวทางการด าเนินงานก าหนดราคามาตรฐานและ        
คุณลักษณะเฉพาะ (Specification : Spec) ลงวันที่  19 กันยายน 2559 และหนังสือ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04002/ว5138 เรื่อง เกณฑ์ คุณลักษณะ
เฉพาะครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 
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ในการขอจัดต้ังครุภัณฑ์ให้พิจารณาจากรายการครุภัณฑ์ท่ีกําหนดนี้ โดยสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา โรงเรียนจัดต้ังตามระดับท่ีเปิดสอน และเกณฑ์ควรมีตามขนาดโรงเรียนดังต่อไปนี้
     1.  ขนาดเล็ก           นักเรียนไม่เกิน  120  คน (เลือกแบบ 1)
     2.  ขนาดกลาง         นักเรียน  121 - 600  คน (เลือกแบบ 2)
     3.  ขนาดใหญ่         นักเรียน  601 - 1,500  คน (เลือกแบบ 3)
     4.  ขนาดใหญ่พิเศษ  นักเรียน  1,501  คนขึ้นไป (เลือกแบบ 4)
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1. ครุภัณฑ์การศึกษา
ผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา

1 โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา 1,480           สพฐ. (ขอขั้นต่ํา 10 ชุด)
2 อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา 59,800     1 1 1 1   

ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสําหรับโรงเรียนปกติ

1 โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียน ระดับประถมศึกษา 1,580           (ขอขั้นต่ํา 10 ชุด)
2 อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา 65,500     1 1 1 1  

3 ครุภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ประชาคมอาเซียน (เลือกรายการ) 130,000    1 1 1 1     สพฐ.
4 อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา (เลือกรายการ) 135,000    1 1 1 1    สพฐ.
5 อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา) (เลือกรายการ) 126,000    1 1 1 1     สพฐ.
6 อุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก (เลือกรายการ) 108,000    1     สพฐ.
7 ครุภัณฑ์สําหรับดนตรีไทย (เลือกรายการ) 100,000    1 1 1 1    สพฐ.
8 ครุภัณฑ์สําหรับดนตรีพ้ืนบ้าน (เลือกรายการ) แบบ 1 50,000     1    สพฐ.
9 ครุภัณฑ์สําหรับดนตรีพ้ืนบ้าน (เลือกรายการ) แบบ 2 70,000     1    สพฐ.
10 ครุภัณฑ์สําหรับดนตรีพ้ืนบ้าน (เลือกรายการ) แบบ 3 90,000     1    สพฐ.
11 ครุภัณฑ์สําหรับดนตรีพ้ืนบ้าน (เลือกรายการ) แบบ 4 110,000    1    สพฐ.
12 ครุภัณฑ์สําหรับห้องสมุด (เลือกรายการ) แบบ 1 60,000     1    สพฐ.
13 ครุภัณฑ์สําหรับห้องสมุด (เลือกรายการ) แบบ 2 80,000     1    สพฐ.
14 ครุภัณฑ์สําหรับห้องสมุด (เลือกรายการ) แบบ 3 100,000    1    สพฐ.
15 ครุภัณฑ์สําหรับห้องสมุด (เลือกรายการ) แบบ 4 120,000    1    สพฐ.
16 ครุภัณฑ์สําหรับห้องนาฏศิลป์ (เลือกรายการ) 150,000    1 1 1 1    สพฐ.
17 ครุภัณฑ์สําหรับห้องปฏิบัติการเพาะเห็ด (เลือกรายการ) 100,000    1 1 1 1    สพฐ.
18 ครุภัณฑ์สําหรับดนตรีสากล (เลือกรายการ) 200,000    1 1 1 1    สพฐ.
19 อุปกรณ์วิชางานเกษตร (เลือกรายการ) แบบ 1 43,000     1    สพฐ.
20 อุปกรณ์วิชางานเกษตร (เลือกรายการ) แบบ 2 63,000     1    สพฐ.
21 อุปกรณ์วิชางานเกษตร (เลือกรายการ) แบบ 3 83,000     1    สพฐ.
22 อุปกรณ์วิชางานเกษตร (เลือกรายการ) แบบ 4 103,000    1    สพฐ.

ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสําหรับโรงเรียนปกติ (สําหรับโรงเรียนขยายโอกาส)

ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสําหรับโรงเรียนปกติ (สําหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา)

1 โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา 1,680          (ขอขั้นต่ํา 10 ชุด)
2 ครุภัณฑ์สําหรับดนตรีไทย (เลือกรายการ) 100,000    1 1 1 1     สพฐ.
3 ครุภัณฑ์สําหรับดนตรีพ้ืนบ้าน (เลือกรายการ) แบบ 1 50,000     1     สพฐ.
4 ครุภัณฑ์สําหรับดนตรีพ้ืนบ้าน (เลือกรายการ) แบบ 2 70,000     1     สพฐ.
5 ครุภัณฑ์สําหรับดนตรีพ้ืนบ้าน (เลือกรายการ) แบบ 3 90,000     1     สพฐ.
6 ครุภัณฑ์สําหรับดนตรีพ้ืนบ้าน (เลือกรายการ) แบบ 4 110,000    1     สพฐ.
7 ครุภัณฑ์สําหรับห้องสมุด (เลือกรายการ) แบบ 1 60,000     1     สพฐ.
8 ครุภัณฑ์สําหรับห้องสมุด (เลือกรายการ) แบบ 2 80,000     1     สพฐ.
9 ครุภัณฑ์สําหรับห้องสมุด (เลือกรายการ) แบบ 3 100,000    1     สพฐ.
10 ครุภัณฑ์สําหรับห้องสมุด (เลือกรายการ) แบบ 4 120,000    1     สพฐ.
11 ครุภัณฑ์สําหรับห้องนาฏศิลป์ (เลือกรายการ) 150,000    1 1 1 1     สพฐ.
12 ครุภัณฑ์สําหรับห้องปฏิบัติการเพาะเห็ด (เลือกรายการ) 100,000    1 1 1 1     สพฐ.
13 ครุภัณฑ์สําหรับดนตรีสากล (เลือกรายการ) 200,000    1 1 1 1     สพฐ.
14 อุปกรณ์วิชางานเกษตร (เลือกรายการ) แบบ 1 43,000     1     สพฐ.
15 อุปกรณ์วิชางานเกษตร (เลือกรายการ) แบบ 2 63,000     1     สพฐ.
16 อุปกรณ์วิชางานเกษตร (เลือกรายการ) แบบ 3 83,000     1     สพฐ.
17 อุปกรณ์วิชางานเกษตร (เลือกรายการ) แบบ 4 103,000    1     สพฐ.
18 ครุภัณฑ์สําหรับโรงฝึกงาน (เลือกรายการ) 135,000    1 1 1 1     สพฐ.

บัญชีรายการครุภัณฑ์และเกณฑ์การขอจัดตั้งงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ลําดับท่ี รายการครุภัณฑ์
ราคา

ต่อหน่วย

เกณฑ์ควรมีตามขนาด ร.ร. สําหรับโรงเรียน/สพท.

 แ
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หมายเหตุ

1  ชุดต่อนักเรียน  1  คน

1  ชุดต่อนักเรียน  1  คน

1  ชุดต่อนักเรียน  1  คน
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ราคา
ต่อหน่วย

เกณฑ์ควรมีตามขนาด ร.ร. สําหรับโรงเรียน/สพท.

 แ
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หมายเหตุ

19 ครุภัณฑ์สําหรับงานช่างยนต์ (เลือกรายการ) 120,000    1 1 1 1     สพฐ.
20 ครุภัณฑ์สําหรับงานไฟฟ้า (เลือกรายการ) 100,000    1 1 1 1     สพฐ.
21 ครุภัณฑ์สําหรับงานไม้ (เลือกรายการ) 100,000    1 1 1 1     สพฐ.
22 ครุภัณฑ์สําหรับงานโลหะ (เลือกรายการ) 150,000    1 1 1 1     สพฐ.
23 ครุภัณฑ์สําหรับห้องวิทยาศาสตร์ (เลือกรายการ) 150,000    1 1 1 1     สพฐ.
24 ครุภัณฑ์สําหรับวงโยธวาทิต (เลือกรายการ) 900,000    1 1 1 1     สพฐ.
25 ครุภัณฑ์สําหรับห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ (เลือกรายการ) 400,000    1 1 1 1     สพฐ.
26 ครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษ (เลือกรายการ) 500,000    1 1 1 1     สพฐ.
27 อุปกรณ์วิชางานยนต์ (เลือกรายการ) 132,000    1 1 1 1     สพฐ.
28 ครุภัณฑ์งานอาหารและโภชนาการ (เลือกรายการ) 120,000    1 1 1 1     สพฐ.
29 อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น) (เลือกรายการ) 120,000    1 1 1 1    สพฐ.
30 อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษา (เลือกรายการ) 135,000    1 1 1 1    สพฐ.
31 อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ม.ต้น (เลือกรายการ) แบบ 1 75,000     1     สพฐ.
32 อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ม.ต้น (เลือกรายการ) แบบ 2 95,000     1     สพฐ.
33 อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ม.ต้น (เลือกรายการ) แบบ 3 115,000    1     สพฐ.
34 อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ม.ต้น (เลือกรายการ) แบบ 4 135,000    1     สพฐ.
35 อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา (เลือกรายการ) 160,000    1 1 1 1    สพฐ.
36 อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา (เลือกรายการ) 420,000    1 1 1 1    สพฐ.

2. ครุภัณฑ์สํานักงาน
ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ

กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสําหรับโรงเรียนปกติ
กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสําหรับโรงเรียนปกติ

ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสําหรับโรงเรียนปกติ (สําหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา)

1 โต๊ะครู 4,000    สพฐ

2 เก้าอ้ีครู 1,350    สพฐ

3 โต๊ะทํางาน ระดับปฏิบัติการ / ชํานาญการ 4,100     กําหนดเอง
4 โต๊ะทํางาน ระดับชํานาญการพิเศษ 5,900     กําหนดเอง
5 เก้าอ้ีทํางาน ระดับปฏิบัติการ / ชํานาญการ 3,200     กําหนดเอง
6 เก้าอ้ีทํางาน ระดับชํานาญการพิเศษ 4,300     กําหนดเอง
7 โต๊ะพับอเนกประสงค์ 1,300     กําหนดเอง
8 โต๊ะวางเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 2,600  กําหนดเอง
9 โต๊ะหมู่บูชา 8,500     สํานักงบประมาณ

10 ตู้นิรภัย (มอก 437-2529) 18,000     สํานักงบประมาณ

11 ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 5,500           สํานักงบประมาณ
12 ตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก 7,900           สํานักงบประมาณ
13 ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม 4,300           สํานักงบประมาณ
14 ตู้เหล็กแบบเตี้ย บานเลื่อนกระจก พร้อมฐานรอง 4,100     กําหนดเอง
15 ตู้เหล็กแบบเตี้ย บานเลื่อนทึบ พร้อมฐานรอง 3,700     กําหนดเอง
16 ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง 8,000           สํานักงบประมาณ
17 ชั้นวางอเนกประสงค์ 4 ชั้น 2,500     กําหนดเอง
18 เคร่ืองขัดพ้ืน 20,000     1 1 1 1     สํานักงบประมาณ
19 เคร่ืองเจาะกระดาษและเข้าเล่มแบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก 20,600     1 1 1 1     สํานักงบประมาณ
20 เคร่ืองเจาะกระดาษและเข้าเล่มแบบเจาะกระดาษและเข้าเล่มมือโยก 12,000     1 1 1 1     สํานักงบประมาณ
21 เคร่ืองดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร 13,000     1 1 1 1     สํานักงบประมาณ
22 เคร่ืองดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร 14,000     1 1 1 1     สํานักงบประมาณ
23 เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) ความเร็วไม่น้อยกว่า 10 แผ่น/นาที 50,000     1 1 1 1     ลําดับที่ 23-31
24 เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) ความเร็วไม่น้อยกว่า 20 แผ่น/นาที 100,000    1 1 1 1     จากสํานักงบประมาณ     
25 เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) ความเร็วไม่น้อยกว่า 30 แผ่น/นาที 120,000    1 1 1 1     ให้เลือกได้เพียง 1 รายการ
26 เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) ความเร็วไม่น้อยกว่า 40 แผ่น/นาที 180,000    1 1 1 1    

27 เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) ความเร็วไม่น้อยกว่า 50 แผ่น/นาที 210,000    1 1 1 1    

28 เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดําและสี) ความเร็วไม่น้อยกว่า 20 แผ่น/นาที 120,000    1 1 1 1    

29 เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดําและสี) ความเร็วไม่น้อยกว่า 30 แผ่น/นาที 250,000    1 1 1 1    

30 เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดําและสี) ความเร็วไม่น้อยกว่า 40 แผ่น/นาที 350,000    1 1 1 1    

31 เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดําและสี) ความเร็วไม่น้อยกว่า 50 แผ่น/นาที 450,000    1 1 1 1    

32 เคร่ืองทําลายเอกสาร แบบตัดตรง แบบทําลายคร้ังละ 10 แผ่น 20,000      สํานักงบประมาณ

ตามความต้องการ/จําเป็น

ตามความต้องการ/จําเป็น

ตามความต้องการ/จําเป็น

ตามความต้องการ/จําเป็น

ตามความต้องการ/จําเป็น

ตามความต้องการ/จําเป็น

ตามความต้องการ/จําเป็น

ตามความต้องการ/จําเป็น

ตามความต้องการ/จําเป็น

ตามความต้องการ/จําเป็น

ตามความต้องการ/จําเป็น

ตามความต้องการ/จําเป็น

ตามความต้องการ/จําเป็น

ตามความต้องการ/จําเป็น

ตามความต้องการ/จําเป็น

ตามความต้องการ/จําเป็น

ตามความต้องการ/จําเป็น

ตามความต้องการ/จําเป็น
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33 เคร่ืองทําลายเอกสาร แบบตัดตรง แบบทําลายคร้ังละ 20 แผ่น 28,000      สํานักงบประมาณ

34 เคร่ืองทําลายเอกสาร แบบตัดตรง แบบทําลายคร้ังละ 30 แผ่น 62,200      สํานักงบประมาณ

35 เคร่ืองทําลายเอกสาร แบบตัดละเอียด แบบทําลายคร้ังละ 10 แผ่น 24,600      สํานักงบประมาณ

36 เคร่ืองทําลายเอกสาร แบบตัดละเอียด แบบทําลายคร้ังละ 20 แผ่น 49,000      สํานักงบประมาณ

37 เคร่ืองทําลายเอกสาร แบบตัดละเอียด แบบทําลายคร้ังละ 30 แผ่น 69,900      สํานักงบประมาณ

38 เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู 17,000          สํานักงบประมาณ

39 เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 15,000 บีทียู 20,000          สํานักงบประมาณ

40 เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู 21,000          สํานักงบประมาณ

41 เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู 28,000          สํานักงบประมาณ

42 เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 13,000 บีทียู 23,000          สํานักงบประมาณ

43 เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 15,000 บีทียู 25,900          สํานักงบประมาณ

44 เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู 28,600          สํานักงบประมาณ

45 เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 20,000 บีทียู 30,600          สํานักงบประมาณ

46 เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู 32,400          สํานักงบประมาณ

47 เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู 36,000          สํานักงบประมาณ

48 เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู 40,200       สํานักงบประมาณ

49 เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 32,000 บีทียู 42,300       สํานักงบประมาณ

50 เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 47,000       สํานักงบประมาณ

51 เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 40,000 บีทียู 51,200       สํานักงบประมาณ

52 เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 44,000 บีทียู 53,300       สํานักงบประมาณ

53 เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 48,000 บีทียู 55,900       สํานักงบประมาณ

54 เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 50,000 บีทียู 57,000       สํานักงบประมาณ

55 เคร่ืองพิมพ์สําเนาระบบดิจิตอล ความละเอียด 300x300 จุดต่อตารางน้ิว 90,000     1 1 1 1     ลําดับที่ 55-57 
56 เคร่ืองพิมพ์สําเนาระบบดิจิตอล ความละเอียด 300x400 จุดต่อตารางน้ิว 130,000    1 1 1 1     จากสํานักงบประมาณ     
57 เคร่ืองพิมพ์สําเนาระบบดิจิตอล ความละเอียด 400x400 จุดต่อตารางน้ิว 180,000    1 1 1 1     ให้เลือกได้เพียง 1 รายการ
58 ถังนํ้า แบบพลาสติก ขนาด 2,000 ลิตร 6,400            สํานักงบประมาณ

59 ถังนํ้า แบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 1,000 ลิตร 5,200            สํานักงบประมาณ

60 ถังนํ้า แบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 1,500 ลิตร 6,400            สํานักงบประมาณ

61 ถังนํ้า แบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,000 ลิตร 8,300            สํานักงบประมาณ

62 ถังนํ้า แบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,500 ลิตร 9,300            สํานักงบประมาณ

63 ถังนํ้า แบบสเตนเลส ขนาดความจุ 1,000 ลิตร 8,700            สํานักงบประมาณ

64 ถังนํ้า แบบสเตนเลส ขนาดความจุ 1,500 ลิตร 11,300          สํานักงบประมาณ

65 ถังนํ้า แบบสเตนเลส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร 15,000          สํานักงบประมาณ

66 ถังนํ้า แบบสเตนเลส ขนาดความจุ 2,500 ลิตร 18,100          สํานักงบประมาณ

67 พัดลม แบบตั้งโต๊ะ ขนาดไม่น้อยกว่า 12 น้ิว (300 มิลลิเมตร) 390      สพฐ.

68 พัดลม แบบตั้งโต๊ะ ขนาดไม่น้อยกว่า 16 น้ิว (400 มิลลิเมตร) 590      สพฐ.

69 พัดลม แบบตั้งพ้ืน ขนาดไม่น้อยกว่า 16 น้ิว (400 มิลลิเมตร) 1,130      สพฐ.

70 พัดลม แบบโคจรติดเพดาน ขนาดไม่น้อยกว่า 16 น้ิว (400 มิลลิเมตร) 1,160      สพฐ.

71 พัดลม แบบโคจรติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 16 น้ิว (400 มิลลิเมตร) 1,000      สพฐ.

72 พัดลม แบบระบายอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 8 น้ิว (200 มิลลิเมตร) 830      สพฐ.

73 พัดลม แบบระบายอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 10 น้ิว (250 มิลลิเมตร) 880      สพฐ.

74 พัดลม แบบระบายอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 12 น้ิว (300 มิลลิเมตร) 930      สพฐ.
3. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ

กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสําหรับโรงเรียนปกติ
กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสําหรับโรงเรียนปกติ

ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสําหรับโรงเรียนปกติ (สําหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา)

1 เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ 20,000          สํานักงบประมาณ

2 เคร่ืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens 14,100          สํานักงบประมาณ

3 เคร่ืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2,500 ANSI Lumens 27,700          สํานักงบประมาณ

4 เคร่ืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens 32,700          สํานักงบประมาณ

5 เคร่ืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens 33,700          สํานักงบประมาณ

6 เคร่ืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens 42,500          สํานักงบประมาณ

7 เคร่ืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,500 ANSI Lumens 62,500          สํานักงบประมาณ

8 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 100 น้ิว 13,000          สํานักงบประมาณ

ตามความต้องการ/จําเป็น

ตามความต้องการ/จําเป็น

ตามความต้องการ/จําเป็น

ตามความต้องการ/จําเป็น

ตามความต้องการ/จําเป็น

ตามความต้องการ/จําเป็น

ตามความต้องการ/จําเป็น

ตามความต้องการ/จําเป็น

ตามความต้องการ/จําเป็น

ตามความต้องการ/จําเป็น

ตามความต้องการ/จําเป็น

ตามความต้องการ/จําเป็น

ตามความต้องการ/จําเป็น

ตามความต้องการ/จําเป็น

ตามความต้องการ/จําเป็น

ตามความต้องการ/จําเป็น

ตามความต้องการ/จําเป็น

ตามความต้องการ/จําเป็น

ตามความต้องการ/จําเป็น

ตามความต้องการ/จําเป็น

ตามความต้องการ/จําเป็น

ตามความต้องการ/จําเป็น

ตามความต้องการ/จําเป็น

ตามความต้องการ/จําเป็น

ตามความต้องการ/จําเป็น

ตามความต้องการ/จําเป็น

ตามความต้องการ/จําเป็น

ตามความต้องการ/จําเป็น

ตามความต้องการ/จําเป็น

ตามความต้องการ/จําเป็น

ตามความต้องการ/จําเป็น

ตามความต้องการ/จําเป็น

ตามความต้องการ/จําเป็น

ตามความต้องการ/จําเป็น

ตามความต้องการ/จําเป็น

ตามความต้องการ/จําเป็น

ตามความต้องการ/จําเป็น

ตามความต้องการ/จําเป็น

ตามความต้องการ/จําเป็น

ตามความต้องการ/จําเป็น

ตามความต้องการ/จําเป็น

ตามความต้องการ/จําเป็น

ตามความต้องการ/จําเป็น

ตามความต้องการ/จําเป็น

ตามความต้องการ/จําเป็น

ตามความต้องการ/จําเป็น

ตามความต้องการ/จําเป็น
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9 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 120 น้ิว 15,300          สํานักงบประมาณ

10 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 150 น้ิว 24,300          สํานักงบประมาณ

11 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 180 น้ิว 35,200          สํานักงบประมาณ

12 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทะแยงมุม ขนาด 200 น้ิว 45,500          สํานักงบประมาณ

13 โทรทัศน์สี แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด 40 น้ิว 14,000          สํานักงบประมาณ

14 โทรทัศน์สี แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด 48 น้ิว 18,700          สํานักงบประมาณ

15 โทรทัศน์สี แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด 55 น้ิว 19,600          สํานักงบประมาณ

16 เคร่ืองขยายเสียง (Power Amp) ขนาด 150 วัตต์ พร้อมลําโพง และไมโครโฟน 20,000      สพฐ.

17 ตู้ลําโพงเคลื่อนที่ 8,000      สพฐ.
4. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ

กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสําหรับโรงเรียนปกติ
กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสําหรับโรงเรียนปกติ

ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสําหรับโรงเรียนปกติ (สําหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา)

1 เคร่ืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 9,500            สํานักงบประมาณ

2 เคร่ืองตัดหญ้า แบบข้ออ่อน 10,900          สํานักงบประมาณ

3 เคร่ืองตัดหญ้า แบบเข็น 13,000          สํานักงบประมาณ

4 เคร่ืองตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน 12,000          สํานักงบประมาณ

5 เคร่ืองตัดหญ้า แบบน่ังขับ 182,000         สํานักงบประมาณ

6 เคร่ืองทํานํ้าเย็น แบบท่อต่อ ขนาด 1 ก๊อก 13,400          สํานักงบประมาณ

7 เคร่ืองทํานํ้าเย็น แบบท่อต่อ ขนาด 2 ก๊อก 14,600          สํานักงบประมาณ

8 เคร่ืองซักผ้า แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม 18,000          สํานักงบประมาณ

9 ตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต 6,500            สํานักงบประมาณ

10 ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต 9,400            สํานักงบประมาณ

11 ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต 14,700          สํานักงบประมาณ

12 ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต 18,500          สํานักงบประมาณ

13 ตู้เย็น ขนาด 16 คิวบิกฟุต 24,700          สํานักงบประมาณ
5. ครุภัณฑ์การเกษตร
ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ

กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสําหรับโรงเรียนปกติ
กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสําหรับโรงเรียนปกติ

ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสําหรับโรงเรียนปกติ (สําหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา)

1 เคร่ืองสูบนํ้า แบบหอยโข่ง เคร่ืองยนต์เบนซิน สูบนํ้าได้ 450 ลิตรต่อนาที 7,100      สํานักงบประมาณ
2 เคร่ืองสูบนํ้า แบบหอยโข่ง เคร่ืองยนต์เบนซิน สูบนํ้าได้ 1,000 ลิตรต่อนาที ขนาด 5 แรงม้า 9,100      สํานักงบประมาณ
3 เคร่ืองสูบนํ้า แบบหอยโข่ง เคร่ืองยนต์เบนซิน สูบนํ้าได้ 1,000 ลิตรต่อนาที ขนาด 7 แรงม้า 22,500      สํานักงบประมาณ
4 เคร่ืองสูบนํ้า แบบหอยโข่ง เคร่ืองยนต์ดีเซล สูบนํ้าได้ 1,750 ลิตรต่อนาที 63,400      สํานักงบประมาณ
5 เคร่ืองสูบนํ้า แบบหอยโข่ง เคร่ืองยนต์ดีเซล สูบนํ้าได้ 3,800 ลิตรต่อนาที 102,000      สํานักงบประมาณ
6 เคร่ืองสูบนํ้า แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า สูบนํ้าได้ 450 ลิตรต่อนาที 11,000      สํานักงบประมาณ
7 เคร่ืองสูบนํ้า แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า สูบนํ้าได้ 1,130 ลิตรต่อนาที 18,200      สํานักงบประมาณ
8 เคร่ืองสูบนํ้า แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า สูบนํ้าได้ 1,500 ลิตรต่อนาที 32,100      สํานักงบประมาณ
9 เคร่ืองสูบนํ้า แบบท่อพญานาค 82,400      สํานักงบประมาณ

6. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ

กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสําหรับโรงเรียนปกติ
กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสําหรับโรงเรียนปกติ

ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสําหรับโรงเรียนปกติ (สําหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา)

1 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,000 ซีซี 
หรือกําลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า 90 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ 

652,000    1 1 1 1   

2 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,000 ซีซี 
หรือกําลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า 90 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ

729,000    1 1 1 1   

3 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี หรือกําลัง
เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา

575,000    1 1 1 1   

4 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี หรือกําลัง
เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างข้างหลังคนขับ 

715,000    1 1 1 1   

5 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี หรือกําลัง
เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ

868,000    1 1 1 1   

6 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี หรือกําลัง
เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างข้างหลังคนขับ 

829,000    1 1 1 1   

7 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี หรือกําลัง
เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ

1,025,000 1 1 1 1   

ตามความต้องการ/จําเป็น

ตามความต้องการ/จําเป็น

ตามความต้องการ/จําเป็น

ตามความต้องการ/จําเป็น

ตามความต้องการ/จําเป็น

ตามความต้องการ/จําเป็น

ตามความต้องการ/จําเป็น

ตามความต้องการ/จําเป็น

ตามความต้องการ/จําเป็น

ตามความต้องการ/จําเป็น

ตามความต้องการ/จําเป็น

ตามความต้องการ/จําเป็น

ตามความต้องการ/จําเป็น

ตามความต้องการ/จําเป็น

ตามความต้องการ/จําเป็น

ตามความต้องการ/จําเป็น

ตามความต้องการ/จําเป็น

ตามความต้องการ/จําเป็น

ตามความต้องการ/จําเป็น

ตามความต้องการ/จําเป็น

ตามความต้องการ/จําเป็น

ตามความต้องการ/จําเป็น

ลําดับที่ 1 - 11 
จากสํานักงบประมาณ
ให้เลือกได้เฉพาะโรงเรียนในพ้ืนที่
สูง

ตามความต้องการ/จําเป็น

ตามความต้องการ/จําเป็น

ตามความต้องการ/จําเป็น

ตามความต้องการ/จําเป็น

ตามความต้องการ/จําเป็น

ตามความต้องการ/จําเป็น

ตามความต้องการ/จําเป็น

ตามความต้องการ/จําเป็น

ตามความต้องการ/จําเป็น
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8 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 3,000 ซีซี หรือกําลัง
เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า 80 กิโลวัตต์

1,075,000 1 1 1 1   

9 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน  6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 4,000 ซีซี หรือกําลัง
เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า 105 กิโลวัตต์

1,357,000 1 1 1 1   

10 รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี 56,000     1 1 1 1   

11 รถจักรยานยนต์ ขนาด 150 ซีซี 87,000     1 1 1 1   

7. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสําหรับโรงเรียนปกติ

ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสําหรับโรงเรียนปกติ (สําหรับ สพม.)

1 สแกนเนอร์สําหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป 3,200   กระทรวงดิจิทัลฯ
2 สแกนเนอร์สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 18,000   กระทรวงดิจิทัลฯ
3 สแกนเนอร์สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 29,000   กระทรวงดิจิทัลฯ
4 สแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3 36,000   กระทรวงดิจิทัลฯ
5 เคร่ืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน  (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 17,000   กระทรวงดิจิทัลฯ
6 เคร่ืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 22,000   กระทรวงดิจิทัลฯ
7 เคร่ืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 30,000   กระทรวงดิจิทัลฯ
8 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานสํานักงาน 17,000   กระทรวงดิจิทัลฯ
9 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล 23,000   กระทรวงดิจิทัลฯ
10 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน 16,000   กระทรวงดิจิทัลฯ
11 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล 22,000   กระทรวงดิจิทัลฯ
12 เคร่ืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 2,500   กระทรวงดิจิทัลฯ
13 เคร่ืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA 5,800   กระทรวงดิจิทัลฯ
14 เคร่ืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 2 KVA 12,000   กระทรวงดิจิทัลฯ
15 เคร่ืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 3 KVA 32,000   กระทรวงดิจิทัลฯ
16 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED ขาวดํา 9,000   กระทรวงดิจิทัลฯ
17 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED สี 15,000   กระทรวงดิจิทัลฯ
18 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 8,000   กระทรวงดิจิทัลฯ
19 เคร่ืองพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น 22,000   กระทรวงดิจิทัลฯ
20 เคร่ืองพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่ยาว 23,000   กระทรวงดิจิทัลฯ
21 เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 4,300   กระทรวงดิจิทัลฯ
22 เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3 6,300   กระทรวงดิจิทัลฯ
23 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) 2,600   กระทรวงดิจิทัลฯ
24 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 8,900   กระทรวงดิจิทัลฯ
25 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) 15,000   กระทรวงดิจิทัลฯ
26 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) 10,000   กระทรวงดิจิทัลฯ
27 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที) 27,000   กระทรวงดิจิทัลฯ
28 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network สําหรับกระดาษขนาด A3 54,000   กระทรวงดิจิทัลฯ
29 อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย (Router) 44,000   กระทรวงดิจิทัลฯ

ตามความต้องการ/จําเป็น

ตามความต้องการ/จําเป็น

ตามความต้องการ/จําเป็น

ตามความต้องการ/จําเป็น

ตามความต้องการ/จําเป็น
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ตามความต้องการ/จําเป็น

ตามความต้องการ/จําเป็น

ตามความต้องการ/จําเป็น

ตามความต้องการ/จําเป็น

ตามความต้องการ/จําเป็น

ตามความต้องการ/จําเป็น

ตามความต้องการ/จําเป็น

ตามความต้องการ/จําเป็น

ตามความต้องการ/จําเป็น

ตามความต้องการ/จําเป็น

ตามความต้องการ/จําเป็น

ตามความต้องการ/จําเป็น

ตามความต้องการ/จําเป็น

ตามความต้องการ/จําเป็น

ตามความต้องการ/จําเป็น

ตามความต้องการ/จําเป็น

ตามความต้องการ/จําเป็น

ตามความต้องการ/จําเป็น

ตามความต้องการ/จําเป็น

ตามความต้องการ/จําเป็น

ตามความต้องการ/จําเป็น

ตามความต้องการ/จําเป็น
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แบบค ำขอจดัตั้งงบประมำณ  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ค่ำครุภัณฑ ์



15 
แบบค ำขอจัดตั้งงบประมำณ รำยกำรครุภัณฑ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

      

แบบ 1  แบบค ำขอจัดตั้งงบประมำณ รำยกำรครุภัณฑ์ (ส ำหรับครุภัณฑ์ สพป./สพม.) 

แบบ 2  แบบค ำขอจัดตั้งงบประมำณ รำยกำรครภุัณฑ์ รถโดยสำรขนำด 12 ท่ีนั่ง                  
(ส ำหรับ สพป./สพม.) 

แบบ 3  แบบสรุปค ำขอจัดตั้งงบประมำณ รำยกำรครุภัณฑ์โรงเรียน (ส ำหรับ สพป./สพม.) 

แบบ 3-1 แบบสรุปค ำขอจัดตั้งงบประมำณ รำยกำรครุภัณฑ์โรงเรียน (ส ำหรับโรงเรียน) 

แบบ 3-2 แบบค ำขอจัดตั้งงบประมำณ รำยกำรครุภัณฑ์กำรศึกษำ (ส ำหรับโรงเรียน) 

แบบ 3-3 แบบรำยละเอียดขอจัดตั้งงบประมำณ รำยกำรครุภัณฑ์กำรศึกษำ                             
รำยกำรที่แจกแจง (ส ำหรับโรงเรียน) 

แบบ 4 แบบสรุปค ำขอจัดตั้งงบประมำณ ครุภัณฑ์โรงเรียน รำยกำรจักรยำนยนต์ 120  ซีซี, 
รถจักรยำนยนต์ ขนำด 150 ซีซี และรถบรรทุก (ดีเซล)  (ส ำหรับ สพป./สพม.) 

แบบ 4-1 แบบค ำขอจัดตั้งงบประมำณ ครุภัณฑ์โรงเรียน รำยกำรจักรยำนยนต์ 120  ซีซี, 
รถจักรยำนยนต์ ขนำด 150 ซีซี และรถบรรทุก (ดีเซล)    (ส ำหรับโรงเรียน) 

 

หมำยเหตุ    

1. แบบ 1 ,2, 3, 3-2, 3-3 และ 4  เป็นแบบค ำขอครุภัณฑ์ท่ี สพป./สพม. ต้องจัดส่งให้ สพฐ. 
2. แบบ 3-1, 3-2, 3-3 และ 4-1 เป็นแบบค ำขอครุภัณฑ์ท่ีโรงเรียนต้องจัดส่งให้ สพท.  
3. แบบ 4 และ แบบ 4-1 ใช้ส ำหรับเสนอขอจัดตั้งครุภัณฑ์ของโรงเรียนในพื้นท่ีสูงและ       

ถิ่นทุรกันดำร และโรงเรียนพื้นท่ีเกำะเท่ำนั้น 



 ค ำชี้แจงกำรกรอกข้อมูลค ำขอจัดตั้งงบประมำณรำยกำรครุภัณฑ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564                         
(ส ำหรับครุภัณฑ์ สพป./สพม.) 
แบบ 1 (ส ำหรับ สพป./สพม.) 

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

 “ประเภท” ให้ระบุประเภทครุภัณฑ์ เช่น ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ฯลฯ  
  ของครุภัณฑ์แต่ละรายการ 

 5. ช่องที่ (4) “ผลการวิเคราะห์ความขาดแคลน” 
  “ควรมี” ให้ระบุจ านวนครุภัณฑ์ที่ควรมีตามเกณฑ์ครุภัณฑ์ของแต่ละรายการของ สพป./สพม. 
  “มีแล้ว” ให้ระบุจ านวนครุภัณฑ์ที่มีแล้วในปัจจุบันของแต่ละรายการของ สพป./สพม. 
  “ขาด” ให้ระบุจ านวนครุภัณฑ์ท่ีขาดแคลนของแต่ละรายการของ สพป./สพม. 
            คือ “ควรมี” ลบด้วย  “มีแล้ว” 
6.  ช่องที่ (5) “จ านวนหน่วย” ให้ระบุ จ านวนของครุภัณฑ์ในแต่ละรายการที่จะเสนอขอจัดต้ังงบประมาณ    
      ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ในภาพรวมของ สพป./สพม. 
7.   ช่องที่ (6) “งบประมาณต่อหน่วย” ให้ระบุราคาต่อหน่วยของครุภัณฑ์แต่ละรายการ 
  (ราคาครุภัณฑ์ตามบัญชีรายการครุภัณฑ์และเกณฑ์การจัดตั้งตามคู่มือ) 
8.   ช่องที่ (7) “งบประมาณรวมทั้งสิ้น” ให้ระบุวงเงินงบประมาณรวมทั้งหมดของครุภัณฑ์ 
  แต่ละรายการ  (ช่องท่ี (5) คูณ ช่องที่ (6)) 
9.   ช่องที่ (8) “ที่มาของรายการ” ให้ระบุหน่วยงานที่ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และราคาของรายการ          

ที่ขอจัดตั้งงบประมาณ ได้แก่ ส านักงบประมาณ  กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่วนราชการอ่ืน หรือก าหนดเอง  
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ผลผลิต        ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
       ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

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

จ านวน งบประมาณ งบประมาณ ท่ีมาของรายการ
หน่วย ต่อหน่วย รวมท้ังส้ิน

ให้ระบุแหล่งท่ีมาของรายการ(2)
คุณลักษณะ/ราคา ท่ีใช้อ้างอิง
เช่น ส านักงบประมาณ
กระทรวงดิจิทัลฯ
 สพฐ. ส่วนราชการอ่ืน 
หรือ ก าหนดเอง เป็นต้น

รวมท้ังส้ิน

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

ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา.....................
หมายเหตุ โทรศัพท์ (มือถือ)......................................
1. ให้บันทึกข้อมูลใน File Microsoft Excel เท่าน้ัน และห้ามเปล่ียนแปลง/เพ่ิมเติมแบบฟอร์มน้ีอย่างเด็ดขาด

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

                   - สพม.  ให้พิมพ์ สพม.ตามด้วยเขต  เช่น สพม.20

3. สพป.ให้เลือกผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ และ สพม .ให้เลือกผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย    โดยเรียงล าดับความส าคัญและตามความจ าเป็นจากครุภัณฑ์ท้ังหมดท่ี สพป /สพม. ขอจัดต้ัง

4. หากงบประมาณถูกปรับลดจะปรับลดจากล าดับท้ายข้ึนไป ยกเว้นรายการท่ีไม่ได้รับจัดสรรจากส านักงบประมาณ

รายการท่ีขอจัดต้ังงบประมาณ

ควรมี มีแล้ว ขาด
ล าดับ

ท่ี

แบบ 1 ( ส าหรับ สพป./สพม.)

ค าขอจัดต้ังงบประมาณรายการครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ส าหรับครุภัณฑ์ สพป./สพม.)  

ผลการวิเคราะห์ความขาดแคลน
(3)  (4)

สพป./สพม. รายการ ประเภท

แผนงาน ......................................................................
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ตัวอย่าง

ผลผลิต        ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
       ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

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

จ านวน งบประมาณ งบประมาณ
หน่วย ต่อหน่วย รวมท้ังส้ิน

สพม.20 1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 10 - 10 10 17,000 170,000 กระทรวงดิจิทัลฯ

ส ำหรับงำนส ำนักงำน
2 เคร่ืองส ำรองไฟ ขนำด 800 VA ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 10 - 10 10 2,500 25,000 กระทรวงดิจิทัลฯ

3 โต๊ะท ำงำนระดับปฏิบัติกำร-ช ำนำญกำร ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 23 - 23 23 4,100 94,300 ก ำหนดเอง
4 เคร่ืองถ่ำยเอกสำรระบบดิจิตอล(ขำว-ด ำ) ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 1 - 1 1 210,000 210,000 ส ำนักงบประมำณ

ควำมเร็วไม่น้อยกว่ำ 50 แผ่น/นำที - 
- 

499,300 

ช่ือเจ้าหน้าท่ี นางมานิตา  สายพัทลุง รับรองความถูกต้อง ตรวจสอบความถูกต้อง
โทร 0-4212-3173
โทรศัพท์ (มือถือ) 08-4799-7284 (นางพรพิมล  ชินภักดี)    (.....................................................)

ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 10
หมายเหตุ โทรศัพท์ (มือถือ) 08-1545-2312
1. ให้บันทึกข้อมูลใน File Microsoft Excel เท่ำน้ัน และห้ำมเปล่ียนแปลง/เพ่ิมเติมแบบฟอร์มน้ีอย่ำงเด็ดขำด

2. สพป./สพม.   - สพป. ให้พิมพ์ ข้ึนต้น ด้วย จังหวัด และตำม ด้วยค ำว่ำ เขต  เช่น น่ำน เขต 2   ไม่ให้ใช้ตัวย่อ

                     - สพม.  ให้พิมพ์ สพม.ตำมด้วยเขต  เช่น สพม. 20

3. สพป.ให้เลือกผลผลิตผู้จบกำรศึกษำภำคบังคับ และ สพม.ให้เลือกผลผลิตผู้จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนปลำย    โดยเรียงล ำดับควำมส ำคัญและตำมควำมจ ำเป็นจำกครุภัณฑ์ท้ังหมดท่ี สพป/สพม. ขอจัดต้ัง

4. หำกงบประมำณถูกปรับลดจะปรับลดจำกล ำดับท้ำยข้ึนไป ยกเว้นรำยกำรท่ีไม่ได้รับจัดสรรจำกส ำนักงบประมำณ

รวมท้ังส้ิน

ผลการวิเคราะห์ความขาดแคลน

แบบ 1 ( ส าหรับ สพป./สพม.)
ค าขอจัดต้ังงบประมาณรายการครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ( ส าหรับครุภัณฑ์ สพป./สพม.)  

(3)  (4)

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

ประเภท
ควรมี มีแล้ว ขาด

สพป./สพม. รายการ
รายการท่ีขอจัดต้ังงบประมาณ

ล าดับ
ท่ี

ท่ีมาของ
รายการ
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ค ำชี้แจงกำรกรอกข้อมูลค ำขอจัดตั้งงบประมำณรำยกำรครุภัณฑ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
(รำยกำรครุภัณฑ์ รถโดยสำรขนำด 12 ที่นั่ง) 

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

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

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

ขอจัดตั้ง งบประมาณ ได้แก่ ส านักงบประมาณ  กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่วนราชการอ่ืน หรือก าหนดเอง 

  
 
 หมายเหตุ  - เอกสารที่แนบ 
  1. ส าเนาคู่มือจดทะเบียน คันที่จะขอทดแทน 
  2. ส าเนาหนังสือที่ขอจ าหน่าย หนังสือที่ได้รับอนุมัติให้จ าหน่ายรถคันท่ีจะขอทดแทน (ถ้ามี) 
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แผนงาน ................................................................................ ผลผลิต        ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
       ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

(1) (2) (3)

ใช้ได้ ช ารุด ปีท่ีจดทะเบียน เลขทะเบียน
ส านักงบประมาณ

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

ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา.....................
หมายเหตุ โทรศัพท์ (มือถือ)..............................................
1. ให้บันทึกข้อมูลใน File Microsoft Excel เท่าน้ันและห้ามเปล่ียนแปลง/เพ่ิมเติมแบบฟอร์มน้ีอย่างเด็ดขาด
2. สพป./สพม.   - สพป. ให้พิมพ์ ข้ึนต้น ด้วย จังหวัด และตาม ด้วยค าว่า เขต  เช่น น่าน เขต 2   ไม่ให้ใช้ตัวย่อ

                   - สพม.  ให้พิมพ์ สพม.ตามด้วยเขต  เช่น สพม.20

3. สพป.ให้เลือกผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ และ สพม .ให้เลือกผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย    

แบบ 2 ( ส าหรับ สพป./สพม.)

(5) 
ท่ีมาของรายการรายการ จ านวนหน่วย

ทดแทนคันท่ีช ารุด

              รายการรถโดยสารขนาด 12 ท่ีน่ัง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี
             ค าขอจัดต้ังงบประมาณรายการครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564 (ส าหรับครุภัณฑ์ สพป./สพม.)  

จ านวนท่ีมีอยู่
สพป./สพม.

(4) ข้อมูลความต้องการ/ขาดแคลน เฉพาะรถโดยสารขนาด 12 ท่ีน่ัง
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ค ำชี้แจงกำรกรอกข้อมูลค ำขอจัดตั้งงบประมำณรำยกำรครุภัณฑ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564                        
(ส ำหรับครุภัณฑ์โรงเรียน) 

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

1. “ผลผลิต” ให้เลือกผลผลิตของรายการครุภัณฑ์ที่ขอจัดตั้งงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
สพป.ให้เลือกผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา  และ/หรือ ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
และ สพม.ให้เลือกผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (โดยจัดท ารายละเอียดแยกตาม
ผลผลิต) 

2. ช่องที่ (1)   “รหัสโรงเรียน” ให้ระบรุหัสโรงเรียนตามรหัส OBEC จ านวน 6 หลัก   
3. ช่องที่ (2) “โรงเรียน”  ให้ระบุ ชื่อโรงเรียนที่เสนอขอจัดตั้งงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
  “ต าบล” ให้ระบุ ชื่อต าบล ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียน  
 “อ าเภอ” ให้ระบุ ชื่ออ าเภอ ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียน 
4. ช่องที่ (3) “สพป./สพม.”ให้ระบุ ชื่อ สพป./สพม.ที่เสนอขอจัดตั้งงบประมาณ 
5. ช่องที่ (4) “ล าดับที”่ ให้ระบุล าดับที่ของรายการครุภัณฑ์ โดยเรียงล าดับตามความส าคัญและความจ าเป็น         

จากล าดับครุภัณฑ์ท้ังหมดที่ขอจัดตั้งตามผลผลิต 
6. ช่องที่ (5) “รายการ” ให้ระบุรายการครุภัณฑ์ที่โรงเรียนขอจัดตั้งตามล าดับ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร ครุภัณฑ์

วิทยาศาสตร์ ฯลฯ 
 “ประเภท” ให้ระบุประเภทครุภัณฑ์ เช่น ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์การศึกษา ฯลฯ 
7. ช่องที่ (6) “ผลการวิเคราะห์ความขาดแคลน”   
  “ควรมี” ให้ระบุจ านวนครุภัณฑ์ที่ควรมีตามเกณฑ์ครุภัณฑข์องแต่ละรายการของโรงเรียน 
               ที่เสนอขอจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
  “มีแล้ว” ให้ระบุจ านวนครุภัณฑ์ที่มีแล้วในปัจจุบันของแต่ละรายการของโรงเรียน 
               ที่เสนอขอจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
   “ขาด”  ให้ระบุจ านวนครุภัณฑ์ท่ีขาดแคลนของแต่ละรายการของโรงเรียนที่เสนอ 
               ขอจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564   คือ “ควรมี” ลบด้วย  “มีแล้ว” 
8. ช่องที่ (7) จ านวนหน่วย” ให้ระบุจ านวนของครุภัณฑ์ในแต่ละรายการที่จะเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ  
 ปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 
9. ช่องที ่(8) “งบประมาณต่อหน่วย” ให้ระบุราคาต่อหน่วยของครุภัณฑ์ของแต่ละรายการ 
 (ราคาครุภัณฑ์ตามบัญชีที่แนบมาพร้อมนี้) 
10. ช่องที่ (9) “งบประมาณรวมทั้งสิ้น” ให้ระบุ วงเงินงบประมาณรวมทั้งหมดของครุภัณฑ์ 
 ในแต่ละรายการ  (ช่องที่ (7)   คูณ  ช่องที่  (8) 
11. ช่องที่ (10) “ที่มาของรายการ” ให้ระบุหน่วยงานที่ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และราคาของรายการ

ที่ขอจัดตั้งงบประมาณ ได้แก่ ส านักงบประมาณ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่วนราชการอ่ืน หรือก าหนดเอง กรณีครุภัณฑ์
การศึกษา ที่เลือกมคีุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์มาจากหลายแหล่ง ให้ระบุทุกแหล่ง 
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แบบ 3 ( ส ำหรับ สพป./สพม.)

แผนงำน ...........................................................................                   ผลผลิต        ผู้จบกำรศึกษำก่อนประถมศึกษำ
       ผู้จบกำรศึกษำภำคบังคับ
       ผู้จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนปลำย

 (1)  (3)  (4)  (7)  (8)  (9)  (10)
รหัสโรงเรียน ล ำดับ ท่ีมำ
( obec 6 หลัก) จ ำนวน งบประมำณ งบประมำณ ของรำยกำร

ท่ี หน่วย ต่อหน่วย รวมท้ังส้ิน
 ให้ระบุแหล่งท่ีมำของรำยกำร(2)

คุณลักษณะ/รำคำ ท่ีใช้อ้ำงอิง
เช่น ส ำนักงบประมำณ
 สพฐ. ส่วนรำชกำรอ่ืน 
หรือ ก ำหนดเอง เป็นต้น

รวมท้ังส้ิน

ช่ือเจ้ำหน้ำท่ี ............................................. รับรองควำมถูกต้อง ตรวจสอบควำมถูกต้อง
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 และขอให้เสนอต้ังแยกผลผลิตละ 1 ชุด
 สพป.ให้เลือกผลผลิตผู้จบกำรศึกษำก่อนประถมศึกษำ และ/หรือ ผลผลิตผู้จบกำรศึกษำภำคบังคับ และ สพม.ให้เลือกผลผลิตผู้จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนปลำย
 โดยเรียงล ำดับควำมส ำคัญและควำมจ ำเป็นจำกครุภัณฑ์ท้ังหมดท่ีโรงเรียนขอจัดต้ังตำมผลผลิตในปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
3. สพป./สพม.  สพป. ให้พิมพ์ ข้ึนต้น ด้วย จังหวัด และตำม ด้วยค ำว่ำ เขต  เช่น น่ำน เขต 2   ไม่ให้ใช้ตัวย่อ   สพม.  ให้พิมพ์ สพม.ตำมด้วยเขต  เช่น สพม.20
4. กรณีครุภัณฑ์กำรศึกษำท่ีเลือกมีคุณลักษณะเฉพำะครุภัณฑ์มำจำกหลำยแหล่ง ให้ระบุทุกแหล่ง

แบบสรุปค ำขอจัดต้ังงบประมำณรำยกำรครุภัณฑ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2564 (ส ำหรับครุภัณฑ์โรงเรียน)

 (6)
ผลกำรวิเครำะห์ควำมขำดแคลน

 (5) (2)

ประเภท
รำยกำรท่ีขอจัดต้ังงบประมำณ

ควรมี มีแล้ว ขำด
โรงเรียน ต ำบล อ ำเภอ สพป./สพม. รำยกำร
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แผนงาน .............................................................................. ผลผลิต         ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา
        ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
       ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

 (1)  (3)  (4)  (7)  (8)  (9)  (10)
รหัสโรงเรียน ล ำดับ ท่ีมำ
( obec 6 หลัก) จ ำนวน งบประมำณ งบประมำณ ของรำยกำร

ท่ี หน่วย ต่อหน่วย รวมท้ังส้ิน
680616 อนุบำลโนน

สะอำด
โนนสะอำด โนนสะอำด อุดรธำนี เขต 2 1 อุปกรณ์พัฒนำทักษะ

คิดวิเครำะห์
ระดับก่อนประถมศึกษำ

ครุภัณฑ์กำรศึกษำ 1 - 1 1 59,800 59,800 สพฐ.

680468 สำมัคคีวิทยำ
คำร

หัวนำค ำ ศรีธำตุ อุดรธำนี เขต 2 2 โต๊ะ - เก้ำอ้ีนักเรียน
ระดับก่อนประถมศึกษำ

ครุภัณฑ์กำรศึกษำ 110 80 30 30 1,480 44,400 สพฐ.

รวมท้ังส้ิน 104,200 

ช่ือเจ้าหน้าท่ี นางสาวสมร  สอนเสมอ รับรองความถูกต้อง ตรวจสอบความถูกต้อง
โทร 0-4241-2222
โทรศัพท์ (มือถือ) 08-8800-8800      (นายพงษ์ศักด์ิ  พงษ์พวงเพชร)    (.....................................................)

ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา.....................
หมายเหตุ โทรศัพท์ (มือถือ) 08-1339-9916
1. ให้บันทึกข้อมูลใน File Microsoft Excel เท่ำน้ัน และห้ำมเปล่ียนแปลง/เพ่ิมเติมแบบฟอร์มน้ีอย่ำงเด็ดขำด

2. รำยละเอียด แบบ 3 น้ีส ำหรับกำรเสนอขอต้ังครุภัณฑ์ของโรงเรียนเท่ำน้ัน และขอให้เสนอต้ังแยกผลผลิตละ 1 ชุด

 สพป.ให้เลือกผลผลิตผู้จบกำรศึกษำก่อนประถมศึกษำ และ/หรือ ผลผลิตผู้จบกำรศึกษำภำคบังคับ และ สพม.ให้เลือกผลผลิตผู้จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนปลำย

 โดยเรียงล ำดับควำมส ำคัญและควำมจ ำเป็นจำกครุภัณฑ์ท้ังหมดท่ีโรงเรียนขอจัดต้ังตำมผลผลิตในปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
3. สพป./สพม.  สพป. ให้พิมพ์ ข้ึนต้น ด้วย จังหวัด และตำม ด้วยค ำว่ำ เขต  เช่น น่ำน เขต 2   ไม่ให้ใช้ตัวย่อ   สพม.  ให้พิมพ์ สพม.ตำมด้วยเขต  เช่น สพม.20
4. กรณีครุภัณฑ์กำรศึกษำท่ีเลือกมีคุณลักษณะเฉพำะครุภัณฑ์มำจำกหลำยแหล่ง ให้ระบุทุกแหล่ง

แบบ 3 ( ส าหรับ สพป./สพม.)

ต ำบล อ ำเภอ สพป./สพม.
ผลกำรวิเครำะห์ควำมขำดแคลน

รำยกำร ประเภท
ควรมี

ตัวอย่าง
แบบสรุปค าขอจัดต้ังงบประมาณรายการครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ส าหรับครุภัณฑ์โรงเรียน)

รำยกำรท่ีขอจัดต้ังงบประมำณ

 (2)  (5)  (6)

มีแล้ว ขำด
โรงเรียน
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แผนงาน .............................................................................. ผลผลิต         ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา

        ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ

       ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
 (1)  (3)  (4)  (7)  (8)  (9)  (10)

รหัสโรงเรียน ล ำดับ ท่ีมำ

( obec 6 หลัก) จ ำนวน งบประมำณ งบประมำณ ของรำยกำร
ท่ี หน่วย ต่อหน่วย รวมท้ังส้ิน

500357 บ้ำนหัวเมือง หัวเมือง เมืองปำน ล ำปำง เขต 3 1 ครุภัณฑ์ส ำหรับห้องสมุด ครุภัณฑ์กำรศึกษำ 1 - 1 1 60,000 60,000 สพฐ.

(เลือกรำยกำร) แบบ 1

500224 บ้ำนวังใหม่ ร่องเคำะ วังเหนือ ล ำปำง เขต 3 2 เคร่ืองตัดหญ้ำแบบเข็น 
 2000 ลิตร

ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว 1 - 1 1 13,000 13,000 ส ำนักงบประมำณ

500330 ผำช่อวิทยำ แม่สุก แจ้ห่ม ล ำปำง เขต 3 3 อุปกรณ์ห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์
(ประถมศึกษำ - มัธยมศึกษำ

ครุภัณฑ์กำรศึกษำ 1 - 1 1 126,000 126,000 สพฐ.

(ประถมศึกษำ)

รวมท้ังส้ิน 199,000    

ช่ือเจ้าหน้าท่ี นางสาวสมร  สอนเสมอ รับรองความถูกต้อง ตรวจสอบความถูกต้อง
โทร 0-4241-2222
โทรศัพท์ (มือถือ) 08-8800-8800      (นายธีรศักด์ิ  สืบสุติน)    (.....................................................)

ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา.....................
หมำยเหตุ โทรศัพท์ (มือถือ) 06-2261-5616
1. ให้บันทึกข้อมูลใน File Microsoft Excel เท่ำน้ัน และห้ำมเปล่ียนแปลง/เพ่ิมเติมแบบฟอร์มน้ีอย่ำงเด็ดขำด

2. รำยละเอียด แบบ 3 น้ีส ำหรับกำรเสนอขอต้ังครุภัณฑ์ของโรงเรียนเท่ำน้ัน และขอให้เสนอต้ังแยกผลผลิตละ 1 ชุด

 สพป.ให้เลือกผลผลิตผู้จบกำรศึกษำก่อนประถมศึกษำ และ/หรือ ผลผลิตผู้จบกำรศึกษำภำคบังคับ และ สพม.ให้เลือกผลผลิตผู้จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนปลำย

 โดยเรียงล ำดับควำมส ำคัญและควำมจ ำเป็นจำกครุภัณฑ์ท้ังหมดท่ีโรงเรียนขอจัดต้ังตำมผลผลิตในปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
3. สพป./สพม.  สพป. ให้พิมพ์ ข้ึนต้น ด้วย จังหวัด และตำม ด้วยค ำว่ำ เขต  เช่น น่ำน เขต 2   ไม่ให้ใช้ตัวย่อ   สพม.  ให้พิมพ์ สพม.ตำมด้วยเขต  เช่น สพม.20
4. กรณีครุภัณฑ์กำรศึกษำท่ีเลือกมีคุณลักษณะเฉพำะครุภัณฑ์มำจำกหลำยแหล่ง ให้ระบุทุกแหล่ง

รำยกำร ประเภท
รำยกำรท่ีขอจัดต้ังงบประมำณ

ควรมี มีแล้ว ขำด

ผลกำรวิเครำะห์ควำมขำดแคลน
โรงเรียน ต ำบล

ตัวอย่าง
แบบสรุปค าขอจัดต้ังงบประมาณรายการครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ส าหรับครุภัณฑ์โรงเรียน)

 (2)  (5)  (6)

แบบ 3 ( ส าหรับ สพป./สพม.)

อ ำเภอ สพป./สพม.

24



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

        ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ

       ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
 (1)  (3)  (4)  (7)  (8)  (9)  (10)

รหัสโรงเรียน ล ำดับ ท่ีมำ

( obec 6 หลัก) จ ำนวน งบประมำณ งบประมำณ ของรำยกำร
ท่ี หน่วย ต่อหน่วย รวมท้ังส้ิน

680842 หนองวัวซอพิทยำคม โนนหวำย หนองวัวซอ สพม.20 1 อุปกรณ์วิชำงำนยนต์
(ประถมศึกษำ)

ครุภัณฑ์กำรศึกษำ 1 - 1 1 132,000 132,000 สพฐ.

680876 หนองหัวคูปวงประชำนุเครำะห์ หนองหัวคู บ้ำนผือ สพม.20 2 เคร่ืองสูบน้ ำ แบบท่อพญำนำค ครุภัณฑ์กำรเกษตร 1 - 1 1 82,000 82,000 ส ำนักงบประมำณ

รวมท้ังส้ิน 214,000    

ช่ือเจ้าหน้าท่ี นางสาวมานิตา  สายพัทลุง รับรองความถูกต้อง ตรวจสอบความถูกต้อง
โทร 0-4212-3173
โทรศัพท์ (มือถือ) 08-4799-7284 (นางพรพิมล  ชินภักดี)    (.....................................................)

ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา.....................
หมายเหตุ โทรศัพท์ (มือถือ) 08-1545-2312
1. ให้บันทึกข้อมูลใน File Microsoft Excel เท่ำน้ัน และห้ำมเปล่ียนแปลง/เพ่ิมเติมแบบฟอร์มน้ีอย่ำงเด็ดขำด

2. รำยละเอียด แบบ 3 น้ีส ำหรับกำรเสนอขอต้ังครุภัณฑ์ของโรงเรียนเท่ำน้ัน และขอให้เสนอต้ังแยกผลผลิตละ 1 ชุด

 สพป.ให้เลือกผลผลิตผู้จบกำรศึกษำก่อนประถมศึกษำ และ/หรือ ผลผลิตผู้จบกำรศึกษำภำคบังคับ และ สพม.ให้เลือกผลผลิตผู้จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนปลำย

 โดยเรียงล ำดับควำมส ำคัญและควำมจ ำเป็นจำกครุภัณฑ์ท้ังหมดท่ีโรงเรียนขอจัดต้ังตำมผลผลิตในปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
3. สพป./สพม.  สพป. ให้พิมพ์ ข้ึนต้น ด้วย จังหวัด และตำม ด้วยค ำว่ำ เขต  เช่น น่ำน เขต 2   ไม่ให้ใช้ตัวย่อ   สพม.  ให้พิมพ์ สพม.ตำมด้วยเขต  เช่น สพม.20
4. กรณีครุภัณฑ์กำรศึกษำท่ีเลือกมีคุณลักษณะเฉพำะครุภัณฑ์มำจำกหลำยแหล่ง ให้ระบุทุกแหล่ง

รำยกำรท่ีขอจัดต้ังงบประมำณ

ควรมี มีแล้ว ขำด

ผลกำรวิเครำะห์ควำมขำดแคลน

ตัวอย่าง แบบ 3 ( ส าหรับ สพป./สพม.)

แบบสรุปค าขอจัดต้ังงบประมาณรายการครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ส าหรับครุภัณฑ์โรงเรียน)

 (2)  (5)  (6)

โรงเรียน ต ำบล อ ำเภอ สพป./สพม. รำยกำร ประเภท
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ค ำชี้แจงกำรกรอกข้อมูลค ำขอจัดตั้งงบประมำณรำยกำรครุภัณฑ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564                        

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

*************** 
 
1.“ผลผลิต” ให้เลือกผลผลิตของรายการครุภัณฑ์ที่ขอจัดตั้งงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

      สพป.ให้เลือกผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา และ/หรือ ผลผลิตผู้จบ การศึกษา                      
ภาคบังคับและสพม.ให้เลือกผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (โดยจัดท ารายละเอียด
แยก            ตามผลผลิต) 

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

3. ช่องที ่(2) “รายการ” ให้ระบุรายการครุภัณฑ์ที่โรงเรียนขอจัดตั้งตามล าดับ เช่น เครื่องถ่ายเอกสารครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ ฯลฯ 

 “ประเภท” ให้ระบุประเภทครุภัณฑ์ เช่น ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์การศึกษา ฯลฯ 
4. ช่องที่ (3) “ผลการวิเคราะห์ความขาดแคลน”   
  “ควรมี” ให้ระบุจ านวนครุภัณฑ์ที่ควรมีตามเกณฑ์ครุภัณฑ์ของแต่ละรายการของโรงเรียน 
  ที่เสนอขอจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 
  “มีแล้ว” ให้ระบุจ านวนครุภัณฑ์ที่มีแล้วในปัจจุบันของแต่ละรายการของโรงเรียน 
  ที่เสนอขอจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  
   “ขาด”  ให้ระบุจ านวนครุภัณฑ์ที่ขาดแคลนของแต่ละรายการของโรงเรียนที่เสนอ 
  ขอจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564   คือ “ควรมี” ลบด้วย  “มีแล้ว” 
5. ช่องที่ (4)  “จ านวนหน่วย” ให้ระบุจ านวนของครุภัณฑ์ในแต่ละรายการที่จะเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ  
  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 
6. ช่องที่ (5) “งบประมาณต่อหน่วย” ให้ระบุราคาต่อหน่วยของครุภัณฑ์ของแต่ละรายการ 
  (ราคาครุภัณฑ์ตามบัญชีที่แนบมาพร้อมนี้) 
7. ช่องที่ (6) “งบประมาณรวมทั้งสิ้น” ให้ระบุ วงเงินงบประมาณรวมทั้งหมดของครุภัณฑ์ 
  ในแต่ละรายการ  (ช่องที่ (4)   คูณ  ช่องที่  (5)  
8. ช่องที่ (7) “ที่มาของรายการ” ให้ระบุหน่วยงานที่ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และราคาของรายการที่

ขอจัดตั้งงบประมาณ ได้แก่ ส านักงบประมาณ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่วนราชการอ่ืน หรือก าหนดเอง กรณีครุภัณฑ์
การศึกษาท่ีเลือกมีคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์มาจากหลายแหล่ง ให้ระบุทุกแหล่ง 
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แบบ 3-1 (ส ำหรับโรงเรียน)
ผลผลิต        ผู้จบกำรศึกษำก่อนประถมศึกษำ

       ผู้จบกำรศึกษำภำคบังคับ
       ผู้จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนปลำย

 (1)  (4)  (5)  (6)  (7)
ท่ีมา

จ านวน งบประมาณ งบประมาณ ของรายการ
หน่วย ต่อหน่วย รวมท้ังส้ิน

 ให้ระบุแหล่งท่ีมาของรายการ(2)
คุณลักษณะ/ราคา ท่ีใช้อ้างอิง
เช่น ส านักงบประมาณ
 สพฐ. ส่วนราชการอ่ืน 
หรือ ก าหนดเอง เป็นต้น

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

ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน......................................
หมำยเหตุ โทร.......................................
1. ให้บันทึกข้อมูลใน File Microsoft Excel เท่าน้ัน และห้ามเปล่ียนแปลง/เพ่ิมเติมแบบฟอร์มน้ีอย่างเด็ดขาด โทรศัพท์ (มือถือ) ...................................
2. รายละเอียด แบบ 3-1 น้ีส าหรับการเสนอขอต้ังครุภัณฑ์ของโรงเรียนเท่าน้ัน และขอให้เสนอต้ังแยกผลผลิตละ 1 ชุด

 สพป.ให้เลือกผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา และ/หรือ ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ และ สพม.ให้เลือกผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

  โดยเรียงล าดับความส าคัญและความจ าเป็นจากครุภัณฑ์ท้ังหมดท่ีโรงเรียนขอต้ังตามผลผลิตในปีงบประมาณ พ .ศ.2564

3. กรณีครุภัณฑ์การศึกษาท่ีเลือกมีคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์มาจากหลายแหล่ง ให้ระบุทุกแหล่ง

รายการท่ีขอจัดต้ังงบประมาณ

ควรมี มีแล้ว ขาด

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

รวมท้ังส้ิน

 (2)  (3)

รายการ ประเภท
ผลการวิเคราะห์ความขาดแคลน

    แบบสรุปค ำขอจัดต้ังงบประมำณรำยกำรครุภัณฑ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (ส ำหรับครุภัณฑ์โรงเรียน)

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

ล าดับท่ี
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ตัวอย่าง แบบ 3-1 (ส าหรับโรงเรียน)
ผลผลิต        ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา

       ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
       ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

 (1)  (4)  (5)  (6)  (7)
ท่ีมา

จ านวน งบประมาณ งบประมาณ ของรายการ
หน่วย ต่อหน่วย รวมท้ังส้ิน

1 ครุภัณฑ์ห้องสมุด ครุภัณฑ์การศึกษา 1 - 1 1 60,000 60,000  ส านักงบประมาณ  สพฐ.
2 ช้ันวางอเนกประสงค์ 4 ช้ัน ครุภัณฑ์ส านักงาน 2 1 1 1 2,500 2,500  ก าหนดเอง

62,500

ช่ือเจ้าหน้าท่ี นายอนุสาร  ไชยวุฒิ รับรองความถูกต้อง
โทร 054791222
โทรศัพท์ (มือถือ)  0931653087 ( นายองค์การ  วงค์เรือง)

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนภูคาวิทยาคม
หมายเหตุ โทร  054791222
1. ให้บันทึกข้อมูลใน File Microsoft Excel เท่าน้ัน และห้ามเปล่ียนแปลง/เพ่ิมเติมแบบฟอร์มน้ีอย่างเด็ดขาด โทรศัพท์ (มือถือ) 0931370569
2. รายละเอียด แบบ 3-1 น้ีส าหรับการเสนอขอต้ังครุภัณฑ์ของโรงเรียนเท่าน้ัน และขอให้เสนอต้ังแยกผลผลิตละ 1 ชุด

 สพป.ให้เลือกผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา และ/หรือ ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ และ สพม.ให้เลือกผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

   โดยเรียงล าดับความส าคัญและความจ าเป็นจากครุภัณฑ์ท้ังหมดท่ีโรงเรียนขอต้ังตามผลผลิตในปีงบประมาณ 2564 ยกเว้นรายการท่ีไม่มีตามรายการครุภัณฑ์ท่ีก าหนด

3. กรณีครุภัณฑ์การศึกษาท่ีเลือกมีคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์มาจากหลายแหล่ง ให้ระบุทุกแหล่ง

    แบบสรุปค าขอจัดต้ังงบประมาณรายการครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ส าหรับครุภัณฑ์โรงเรียน)

รหัสโรงเรียน (Obec 6 หลัก)...250244...โรงเรียน…ภูคาวิทยาคม...  ต าบล..ภูคา...   อ าเภอ...ปัว...
สพป....น่าน......  เขต...2...

 (2)  (3)

ล าดับท่ี รายการ ประเภท
ผลการวิเคราะห์ความขาดแคลน

รวมท้ังส้ิน

รายการท่ีขอจัดต้ังงบประมาณ

ควรมี มีแล้ว ขาด
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ค ำชี้แจงกำรกรอกข้อมูลค ำขอจัดตั้งงบประมำณรำยกำรครุภัณฑ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564                       
(ส ำหรับครุภัณฑ์กำรศึกษำ) 
แบบ 3-2 (ส ำหรับโรงเรียน) 

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

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

จากล าดับครุภัณฑ์ท้ังหมดที่ขอจัดตั้ง 
2. ช่องที่ (2)   “รายการ” ให้ระบรุายการครุภัณฑ์ที่โรงเรียนขอจัดตั้ง เช่น โต๊ะ–เก้าอ้ีนักเรียนระดับประถมศึกษา

ครุภัณฑ์ส าหรับห้องวิทยาศาสตร์ ฯลฯ 
 “ประเภท” ให้ระบุประเภทครุภัณฑ์การศึกษา   
3. ช่องที่ (3)  “จ านวนหน่วย” ให้ระบุจ านวนของครุภัณฑ์ในแต่ละรายการที่จะเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
4. ช่องที่ (4) “งบประมาณต่อหน่วย” ให้ระบุราคาต่อหน่วยของครุภัณฑ์ของแต่ละรายการ 
   (ราคาครุภัณฑ์ตามบัญชีที่แนบมาพร้อมนี้) 
5. ช่องที่ (5) “งบประมาณรวมทั้งสิ้น” ให้ระบุ วงเงินงบประมาณรวมทั้งหมดของครุภัณฑ์ 
 ในแต่ละรายการ  (ช่องที่ (4)   คูณ  ช่องที่  (5)  
6. ช่องที่ (6) “ที่มาของรายการ” ให้ระบุหน่วยงานที่ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และราคาของรายการที่

ขอจัดตั้งงบประมาณ ได้แก่ ส านักงบประมาณ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่วนราชการอ่ืน หรือก าหนดเอง กรณีครุภัณฑ์การศึกษา ที่
เลือก มีคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์มาจากหลายแหล่ง ให้ระบุทุกแหล่ง 

7. ส าหรับครุภัณฑ์การศึกษา ครูผู้สอนกลุ่มสาระนั้น “ต้องรับรองความต้องการในการจัดการเรียนการสอน
จริง” และผู้บริหารโรงเรียนรับรองความถูกต้อง 
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แบบ 3-2 (ส ำหรับโรงเรียน)

 (1)  (3)  (4)  (5)  (6)
ล ำดับ ท่ีมำ

ท่ี จ ำนวน งบประมำณ งบประมำณ ของรำยกำร
หน่วย ต่อหน่วย รวมท้ังส้ิน

 ให้ระบุแหล่งท่ีมำของรำยกำร(2)
คุณลักษณะ/รำคำ ท่ีใช้อ้ำงอิง
เช่น ส ำนักงบประมำณ
 สพฐ. ส่วนรำชกำรอ่ืน 
หรือ ก ำหนดเอง เป็นต้น

รวมท้ังส้ิน

      ขอรับรองว่ำเป็นควำมต้องกำรในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนจริง รับรองควำมถูกต้อง

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

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

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

1. แบบ 3-2 ส ำหรับกำรเสนอขอต้ังครุภัณฑ์กำรศึกษำของโรงเรียนเท่ำน้ัน  โดยจัดท ำเอกสำรเสนอต้ังงบประมำณแยกแบบฟอร์มละ 1 รำยกำร

2. กำรเสนอขอต้ังงบประมำณต้องได้รับกำรรับรองควำมต้องกำรจำกครูผู้สอนกลุ่มสำระน้ัน โดยมีผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรับรองควำมถูกต้องด้วย

3. กรณีครุภัณฑ์กำรศึกษำท่ีเลือกมีคุณลักษณะเฉพำะครุภัณฑ์มำจำกหลำยแหล่ง ให้ระบุทุกแหล่ง

 (2)

รำยกำร ประเภท

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

แบบค ำขอจัดต้ังงบประมำณรำยกำรครุภัณฑ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2564 (ส ำหรับเฉพำะครุภัณฑ์กำรศึกษำ)

รำยกำรท่ีขอจัดต้ังงบประมำณ
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ตัวอย่าง แบบ 3-2 (ส าหรับโรงเรียน)

 (1)  (3)  (4)  (5)  (6)
ล ำดับ ท่ีมำ

ท่ี จ ำนวน งบประมำณ งบประมำณ ของรำยกำร
หน่วย ต่อหน่วย รวมท้ังส้ิน

1 ครุภัณฑ์ห้องสมุด ครุภัณฑ์กำรศึกษำ 1 60,000 60,000  ส ำนักงบประมำณ  สพฐ.

รวมท้ังส้ิน 60,000

      ขอรับรองว่าเป็นความต้องการในการจัดการเรียนการสอนจริง รับรองความถูกต้อง

(นายอนุสาร  ไชยวุฒิ) (นายองค์การ  วงค์เรือง)

ต าแหน่ง  ครูช านาญการ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนภูคาวิทยาคม
ครูผู้รับผิดชอบห้องสมุด โทร  054791222

โทรศัพท์ (มือถือ) 0931653087 โทรศัพท์ (มือถือ) 0931370569
หมายเหตุ

1. แบบ 3-2 ส ำหรับกำรเสนอขอต้ังครุภัณฑ์กำรศึกษำของโรงเรียนเท่ำน้ัน  โดยจัดท ำเอกสำรเสนอต้ังงบประมำณแยกแบบฟอร์มละ 1 รำยกำร

2. กำรเสนอขอต้ังงบประมำณต้องได้รับกำรรับรองควำมต้องกำรจำกครูผู้สอนกลุ่มสำระน้ัน โดยมีผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรับรองควำมถูกต้องด้วย

3. กรณีครุภัณฑ์กำรศึกษำท่ีเลือกมีคุณลักษณะเฉพำะครุภัณฑ์มำจำกหลำยแหล่ง ให้ระบุทุกแหล่ง

แบบค าขอจัดต้ังงบประมาณรายการครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564 (ส าหรับเฉพาะครุภัณฑ์การศึกษา)

 (2)

รำยกำร ประเภท

รหัสโรงเรียน (Obec 6 หลัก)...250244...โรงเรียนภูคาวิทยาคม...  ต าบล..ภูคา...   อ าเภอ...ปัว...
สพป....น่าน......  เขต...2...

รำยกำรท่ีขอจัดต้ังงบประมำณ
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ค ำชี้แจงกำรกรอกข้อมูลแบบรำยละเอียดขอจัดตั้งงบประมำณ 
รำยกำรครุภัณฑ์กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

(เฉพำะครุภัณฑ์กำรศึกษำที่ต้องเลือกรำยกำร) 
แบบ 3-3 ส ำหรับโรงเรียน 

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

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

รายการ “ครุภัณฑ์ส าหรับห้องวิทยาศาสตร์” ระบุ รายการ โต๊ะปฏิบัติการนักเรียน,ตู้เก็บอุปกรณ์, 
อ่างล้างมือ, ตู้ควัน, โต๊ะสาธิต พร้อมอ่างน้ าและก๊อกน้ า ฯลฯ 

3. ช่องที่ (3) “จ านวนหน่วย” ให้ระบุจ านวนของครุภัณฑ์ในแต่ละรายการที่จะเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ  
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
4. ช่องที่ (4) “งบประมาณต่อหน่วย” ให้ระบุราคาต่อหน่วยของครุภัณฑ์ของแต่ละรายการ 
  (ราคาครุภัณฑ์ตามบัญชีที่แนบมาพร้อมนี้) 
5. ช่องที่ (5) “งบประมาณทั้งสิ้น” ให้ระบุ วงเงินงบประมาณรวมทั้งหมดของครุภัณฑ์ในแต่ละรายการ 

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

ขอจัดตั้งงบประมาณ ได้แก่ ส านักงบประมาณ  กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่วนราชการอ่ืน หรือก าหนดเอง 

7. ส าหรับครภุัณฑ์การศึกษา ครูผู้สอนกลุ่มสาระนั้น “ต้องรับรองความต้องการในการจัดการเรียนการสอนจริง” และ
ผู้บริหารโรงเรียนรับรองความถูกต้อง 
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แบบ 3-3 (ส ำหรับโรงเรียน)

 (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)
ล ำดับ จ ำนวน งบประมำณ งบประมำณ

ท่ี หน่วย ต่อหน่วย ท้ังส้ิน
ให้ระบุแหล่งท่ีมำของรำยกำร(2)
คุณลักษณะ/รำคำ ท่ีใช้อ้ำงอิง
เช่น ส ำนักงบประมำณ
 สพฐ. ส่วนรำชกำรอ่ืน 
หรือ ก ำหนดเอง เป็นต้น

  ขอรับรองว่ำเป็นควำมต้องกำรในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนจริง                                       รับรองควำมถูกต้อง

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

หมำยเหตุ

1. แบบ 3-3 ส ำหรับกำรเสนอขอต้ังครุภัณฑ์กำรศึกษำท่ีเป็นชุด ซ่ึงต้องแจกแจงรำยกำรเท่ำน้ัน 

2. กรอกรำยกำรครุภัณฑ์ งบประมำณ  และรำยกำรครุภัณฑ์ท่ีแจกแจง พร้อมรำคำ โดยจัดท ำเอกสำรเสนอต้ังงบประมำณแยกแบบฟอร์มละ 1 รำยกำร

3. โรงเรียนสำมำรถเลือกรำยกำรครุภัณฑ์ท่ีแจกแจงตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสมกับกำรเรียนกำรสอน  แต่ต้องเลือกให้สอดคล้องกับรำยกำรครุภัณฑ์ 

4. กำรเสนอขอต้ังงบประมำณต้องได้รับกำรรับรองควำมต้องกำรจำกครูผู้สอนกลุ่มสำระฯ น้ัน โดยมีผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรับรองควำมถูกต้องด้วย

รวมท้ังส้ิน

ท่ีมำของรำยกำรรำยกำรท่ีเลือก

แบบรำยละเอียดขอจัดต้ังงบประมำณรำยกำรครุภัณฑ์กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
(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)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)
ล ำดับ จ ำนวน งบประมำณ งบประมำณ

ท่ี หน่วย ต่อหน่วย ท้ังส้ิน
1 เค้ำท์เตอร์บริกำร ยืม - คืน พร้อมเก้ำอ้ี 1 20,000 20,000 สพฐ.

ขนำดกว้ำง x ลึก x สูง 1670 x 875 x 765 มม.
(แบบโค้ง)

2 ตู้เหล็ก แบบ 2 บำน 4 5,500        22,000 ส ำนักงบประมำณ
3 ช้ันวำงวำรสำร แบบปำติเคิลบอร์ด 2 6,500        13,000 สพฐ.
4 ตู้เก็บส่ือแบบไม้   1 3,500        3,500 สพฐ.
5 พัดลมแบบต้ังพ้ืนขนำดไม่น้อยกว่ำ 16 น้ิว 1 1,130        1,130 ส ำนักงบประมำณ

59,630

  ขอรับรองว่าเป็นความต้องการในการจัดการเรียนการสอนจริง                            รับรองความถูกต้อง

(นายองค์การ  วงค์เรือง)
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนภูคาวิทยาคม

โทร  054791222
โทรศัพท์ (มือถือ) 0931370569

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

ท่ีมำของรำยกำร

รายการครุภัณฑ์ห้องสมุด    งบประมาณ  60,000 บาท

(นายอนุสาร  ไชยวุฒิ)
ต าแหน่ง  ครูช านาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โทรศัพท์ (มือถือ) 0931653087

รวมท้ังส้ิน

แบบรายละเอียดขอจัดต้ังงบประมาณรายการครุภัณฑ์การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(เฉพาะครุภัณฑ์การศึกษาท่ีต้องเลือกรายการ)

รหัสโรงเรียน (Obec 6 หลัก)...250244...โรงเรียน...ภูคาวิทยาคม...  ต าบล...ภูคา...   อ าเภอ..ปัว...
สพป....น่าน......  เขต...2...

รำยกำรท่ีเลือก
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ค ำชี้แจงกำรกรอกข้อมูลค ำขอจัดตั้งงบประมำณรำยกำรครุภัณฑ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
รำยกำรรถจักรยำนยนต์ ขนำด 120 ซีซี รถจักรยำนยนต์ขนำด 150 ซีซี  

และรถบรรทุก (ดีเซล)  
แบบ 4 (ส ำหรับ สพป./สพม.) 

*************** 
1. ช่องที่ (1) “รหัสโรงเรียน” ให้ระบุรหัสโรงเรียนตามรหัส OBEC จ านวน 6 หลัก   
2. ช่องที่ (2) “โรงเรียน” ให้ระบุ ชื่อโรงเรียนที่เสนอขอจัดตั้งงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
   “ต าบล” ให้ระบุ ชื่อต าบล ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียน  
  “อ าเภอ” ให้ระบุ ชื่ออ าเภอ ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียน 
3. ช่องที่ (3) “สพป.,สพม.” ให้ระบุ ชื่อ สพป.,สพม./เขต ที่เสนอขอจัดตั้งงบประมาณ 
4. ช่องที่ (4) “ล าดับที่” ให้ระบุล าดับที่ของรายการครุภัณฑ์ โดยเรียงล าดับตามความส าคัญและความขาด

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

กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,000 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 90 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ 
แบบดับเบิ้ลแค็บ 

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

ขอจัดตั้งงบประมาณ ได้แก่ ส านักงบประมาณ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส่วนราชการอ่ืน หรือก าหนดเอง 

10. ให้เสนอขอจัดตั้งงบประมาณได้เฉพาะโรงเรียนบนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารเท่านั้น 
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แบบ 4 ( ส ำหรับ สพป./สพม.)

แผนงำน  .......................................................................... ผลผลิต        ผู้จบกำรศึกษำภำคบังคับ
       ผู้จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนปลำย

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

รวมท้ังส้ิน

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

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ.....................
หมำยเหตุ โทรศัพท์ (มือถือ)..............................................
1. ให้บันทึกข้อมูลใน File Microsoft Excel เท่าน้ัน และห้ามเปล่ียนแปลง/เพ่ิมเติมแบบฟอร์มน้ีอย่างเด็ดขาด

2. สพป.ให้เลือกผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ และ สพม.ให้เลือกผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย   

3. รายละเอียด แบบ 4 น้ีส าหรับการเสนอขอต้ังครุภัณฑ์ของโรงเรียนในพ้ืนท่ีสูงและถ่ินทุรกันดาร และโรงเรียนในพ้ืนท่ีเกาะเท่าน้ัน 

   โดยเรียงล าดับความส าคัญและความจ าเป็นท้ังหมดท่ีโรงเรียนขอต้ัง 

รถยนต์ รถจักรยานยนต์
รถยนต์ รถจักรยานยนต์

 แบบสรุปค ำขอจัดต้ังงบประมำณรำยกำรครุภัณฑ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (ส ำหรับครุภัณฑ์โรงเรียน)

 (6)

จ านวนท่ีขอต้ัง

รำยกำรรถจักรยำนยนต์ 120 ซีซี  รถจักรยำนยนต์ 150 ซีซี และรถบรรทุก (ดีเซล) 

ผลการวิเคราะห์ความขาดแคลน
 (5)

จ านวนท่ีมีอยู่

36



ค ำชี้แจงกำรกรอกข้อมูลค ำขอจัดตั้งงบประมำณรำยกำรครุภัณฑ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
รำยกำรรถจักรยำนยนต์ ขนำด 120 ซีซี รถจักรยำนยนต์ขนำด150 ซีซี  

และรถบรรทุก (ดีเซล)  
แบบ 4-1 (ส ำหรับโรงเรียน) 

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

แคลน 
2. ช่องที่ (2) “รายการ” ให้ระบรุายการครุภัณฑ์ที่โรงเรียนขอจัดตั้ง เช่น รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน    

ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,000 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 90 กิโลวัตต์  
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 
“ประเภท” ให้ระบุประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

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

ขอจัดตั้งงบประมาณ ได้แก่ ส านักงบประมาณ  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่วนราชการอ่ืน หรือก าหนดเอง 
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แบบ 4-1 ( ส ำหรับโรงเรียน))

แผนงำน ....................................................................... ผลผลิต        ผู้จบกำรศึกษำภำคบังคับ
รหัสโรงเรียน (Obec 6 หลัก)...........................โรงเรียน.............................................ต ำบล.................................อ ำเภอ..............................        ผู้จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนปลำย

 (1)  (4)  (5)  (6)
งบประมาณ งบประมาณ ท่ีมา
ต่อหน่วย รวมท้ังส้ิน ของรายการ

ล าดับท่ี รายการ ประเภท
ใช้ได้ ช ารุด ใช้ได้ ช ารุด

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

ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน......................................
หมำยเหตุ โทร.......................................
1. ให้บันทึกข้อมูลใน File Microsoft Excel เท่าน้ัน และห้ามเปล่ียนแปลง/เพ่ิมเติมแบบฟอร์มน้ีอย่างเด็ดขาด โทรศัพท์ (มือถือ) ...................................
2. สพป.ให้เลือกผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ และ สพม.ให้เลือกผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย   

3. รายละเอียด แบบ 4 น้ีส าหรับการเสนอขอต้ังครุภัณฑ์ของโรงเรียนในพ้ืนท่ีสูงและถ่ินทุรกันดาร และโรงเรียนในพ้ืนท่ีเกาะเท่าน้ัน 

   โดยเรียงล าดับความส าคัญและความจ าเป็นท้ังหมดท่ีโรงเรียนขอต้ัง 

รถยนต์ รถจักรยานยนต์
รถยนต์ รถจักรยานยนต์

 ค ำขอจัดต้ังงบประมำณรำยกำรครุภัณฑ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2564 (ส ำหรับครุภัณฑ์โรงเรียน)
รำยกำรรถจักรยำนยนต์ 120 ซีซี  รถจักรยำนยนต์ 150 ซีซี และรถบรรทุก (ดีเซล) 

 (3)
ผลการวิเคราะห์ความขาดแคลน

จ านวนท่ีมีอยู่ จ านวนท่ีขอต้ัง

 (2)

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

รายการขอต้ัง
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กรอบวงเงินการขอจัดตั้งงบประมาณ  งบลงทุน  รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ก ำหนดกรอบวงเงินกำรด ำเนินงำนกำรขอจัดตั้ง
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  รำยกำรค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำงให้กับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ และโรงเรียนในสังกัด ยกเว้น โรงเรียน           
ในโครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล โรงเรียนในโครงกำรตำมพระรำชด ำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
20 กลุ่ม และโรงเรียนในโครงกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ (เนื่องจำกได้มีกำรเสนอขอจัดตั้งงบประมำณเป็นโครงกำรเฉพำะรองรับไว้แล้ว) กรอบวงเงินรวมทั้งสิ้น 
9,711,293,600 บำท  โดยจ ำแนก ดังนี้ 

      1. ค่ำก่อสร้ำงและปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรประกอบและสิ่งก่อสร้ำง อ่ืน ส ำหรับ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และโรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 5,615,774,600 บำท 
  2. จัดตั้งส ำหรับโรงเรียนประสบภัยธรรมชำติ จ ำนวน 400,000,000 บำท โดยตั้งไว้ที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

  3. จัดตั้งงบประมำณส ำหรับอำคำรเรียน งบผูกพันให้โรงเรียนตำมควำมขำดแคลนและจ ำเป็น 
โดยพิจำรณำที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  จ ำนวน  700,000,000 บำท (โรงเรียนในพ้ืนที่
โครงกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้สำมำรถเสนอขอ
จัดตั้งงบประมำณได้ตำมควำมจ ำเป็นตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด) 

  4. ค่ำก่อสร้ำงอำคำรเรียน อำคำรประกอบ รำยกำรผูกพันเดิม จ ำนวน 2,995,519,000 บำท 

แนวทางการขอจัดตั้งงบประมาณ  งบลงทุน  รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 

ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 1. ศึกษำ วิเครำะห์ข้อมูล ดัชนี ควำมขำดแคลนและควำมต้องกำร งบลงทุน รำยกำรค่ำที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำงอ่ืน ของโรงเรียนและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 2. ก ำหนดกรอบวงเงินจัดตั้งงบประมำณ งบลงทุน รำยกำรค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง  ประจ ำปี 
งบประมำณ พ.ศ. 2564 
 3. ก ำหนดเกณฑ์จัดตั้งงบประมำณ  งบลงทุน รำยกำรค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ประจ ำปี 
งบประมำณ พ.ศ. 2564 
 4. จัดท ำคู่มือกำรขอจัดตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน           
ค่ำท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง  
 5. ก ำหนดปฏิทินกำรปฏิบัติงำนให้สอดคล้องกับส ำนักงบประมำณ 
 6.  แจ้งกรอบวงเงินงบประมำณให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
 7. ประมวลผลค ำขอจัดตั้งงบประมำณของทุกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ   

แนวทางการขอจัดต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
งบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
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 8. จัดท ำค ำขอจัดตั้งงบประมำณ งบลงทุน รำยกำรค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ในภำพรวมของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เสนอคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร และ          
ส ำนักงบประมำณพิจำรณำ 
ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
 

 1. แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำขอจัดตั้งงบประมำณ งบลงทุน รำยกำรค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
ประกอบด้วย ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเป็นประธำน รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำที่รับผิดชอบกลุ่มนโยบำยและแผน ผู้แทนผู้บริหำรโรงเรียนตำมขนำดโรงเรียนและหรือผู้แทน
เครือข่ำยกลุ่มโรงเรียน ในกรณีส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีโรงเรียนที่ตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียน         
ในพ้ืนที่สูงและถิ่นทุรกันดำร และโรงเรียนพ้ืนที่เกำะ) ให้มีผู้แทนร่วมด้วย โดยมีผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและ               
แผนเป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร ท ำหน้ำที่ขอจัดตั้งงบประมำณให้เป็นไปตำมแนวทำงกำรขอจัดตั้งงบประมำณ             
งบลงทุน รำยกำรค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง เพ่ือให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ และด ำเนินกำรตำมขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง 

 2.  กำรขอจัดตั้งงบประมำณ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ด ำเนินกำรขอจัดตั้งงบประมำณ ดังนี้ 
2.1 ตรวจสอบกำรบันทึกและยืนยันข้อมูลในระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้ำง (B-OBEC)          

ของโรงเรียน เนื่องจำกกำรขอจัดตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ก ำหนดให้โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้ำง (B-OBEC) เชื่อมโยงกับ
เว็บไซต์กำรขอจัดตั้งงบประมำณ  https://budget64.jobobec.in.th รวมทั้งตรวจสอบพิกัด Latitude 
และ Longitude ของทุกโรงเรียนที่ได้น ำมำจำกระบบ DMC ให้ถูกต้อง และบันทึกพิกัด Latitude และ 
Longitude ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำด้วย หำกไม่บันทึกและยืนยันข้อมูลในโปรแกรม B-OBEC และ
พิกัดจะไม่สำมำรถขอจัดตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ได ้
  2.2 การขอจัดตั้งงบประมาณประจ าปี กรณีงบปีเดียว รำยกำรค่ำที่ดิน และสิ่งก่อสร้ำง 
(ตำมแบบสิ่งก่อสร้ำงที่ระบุไว้ หน้ำ 83)   

  2.2.1 รำยกำรค่ำก่อสร้ำงอำคำรเรียน อำคำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ อำคำรประกอบ    
และสิ่งก่อสร้ำงอ่ืน  

2.2.2 รำยกำรค่ำปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรประกอบและสิ่งก่อสร้ำงอ่ืน  
ให้เสนอขอจัดตั้งงบประมำณโรงเรียนละ 50,000 บำทขึ้นไป (ให้จัดส่งรำยละเอียดประมำณรำคำแบบ ปร.4  
ปร.5 และ ปร.6 พร้อมทั้งรำยกำรปรับปรุงซ่อมแซมตำม ตัวอย่ำง หน้ำ 97 และเอกสำรที่เกี่ยวข้องทุกรำยกำร            
โดยแนบไฟล์ pdf ในเว็บไซต์ https://budget64.jobobec.in.th พร้อมเอกสำร 1 ชุด) 

2.2.3  รำยกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ หำกมีควำมจ ำเป็น
จัดตั้งในรำยกำรนี้ ให้จัดตั้งได้ในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บำท  
      2.2.4 รำยกำรสิ่งก่อสร้ำงอ่ืน ได้แก่ รั้ว ถนน และรำงระบำยน้ ำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำจะต้องแ น บ แบบประมำณรำคำ (ปร.4 ปร.5 และ ปร.6) เป็นไฟล์  pdf ล ง ใน เ ว ็บ ไ ซ ต์ 
https://budget64.jobobec.in.th พร้อมส่งเอกสำร 1 ชุด  
หมายเหตุ : รายการสิ่งก่อสร้างตามข้อ 2.2.2 , 2.2.3 , 2.2.4 และอาคารแบบพิเศษ จะต้องบันทึก  
 ค่า Factor F ลงในเว็บไซต์ https://budget64.jobobec.in.th 
 
 
 

https://budget64.jobobec.in.th/
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ทั้งน้ี ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดเรียงล าดับความส าคัญจ าเป็น              
ในข้อ 2.2.1, 2.2.2 และ 2.2.3 รวมทุกรายการให้อยู่ในบัญชีเดียวกัน กรณีงบประมาณในภาพรวม               
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่ละแห่งถูกปรับลด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน        
จะตัดจากล าดับสุดท้ายขึ้นไป 

2.3 การขอจัดตั้งงบประมาณประจ าปี กรณีงบผูกพัน รำยกำรค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง หำกมี
ควำมจ ำเป็นให้เสนอขอตั้งงบประมำณไปที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน โดยไม่ซ้ ำกับที่ได้รับ
จัดสรรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
 - ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหรือโรงเรียนในสังกัด ขอจัดตั้งได้ไม่เกิน    
เขตละ 2 หลัง (ก ำหนดตำมสัดส่วนจ ำนวนโรงเรียนที่มีนักเรียน 400 คนข้ึนไป) 
 - ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำหรือโรงเรียนในสังกัด ขอจัดตั้งได้ไม่เกิน     
เขตละ 3 หลัง (ก ำหนดตำมสัดส่วนจ ำนวนโรงเรียนที่มีนักเรียน 400 คนข้ึนไป) 
  2.3.1  กำรขอจัดตั้งงบประมำณกรณีงบผูกพันส ำหรับอำคำรเรียนของโรงเรียน ต้องเป็น
โรงเรียนที่มีนักเรียน ตั้งแต่ 400 คน และมีความขาดแคลนห้องตามเกณฑ์ ตั้งแต่ 10 ห้อง ขึ้นไป 

 2.3.2 กำรขอจัดตั้งงบประมำณกรณีงบผูกพัน ส ำหรับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ   
หำกมีควำมจ ำเป็นจัดตั้งงบประมำณในกำรก่อสร้ำงอำคำรส ำนักงำน สำมำรถจัดตั้งได้ 3 รูปแบบ คือ  

    แบบที่ 1   รำคำ  22,054,000 บำท 
          แบบที่ 2   รำคำ  18,513,000 บำท 

ส ำหรับแบบที่ 4  รำคำ 10,415,000 บำท (ให้จัดตั้งในรำยกำรงบปีเดียว      
ให้รวมในข้อ 2.2.1 ภำยในกรอบวงเงินที่ได้รับแจ้งจัดสรร) 

 3.  กำรขอจัดตั้งงบประมำณของโรงเรียนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำต้องเป็นไปตำมคู่มือ            
และแนวทำงที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด โดยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ            
อำจพิจำรณำก ำหนดรำยละเอียด เกณฑ์  ประกอบกำรพิจำรณำเพ่ิมเติมได้ตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ             
ของแต่ละส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ กรณีโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่ มีนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 20 คนลงมา ให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาให้สอดคล้องกับ
นโยบาย หรือพิจารณา ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ด้วย 
 4.  ให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ศึกษำแนวทำงกำรขอจัดตั้งงบประมำณประจ ำปี งบลงทุน 
รำยกำรค่ำท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง โดยใช้แบบรำยกำรและรำคำมำตรฐำนตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด หรือใช้แบบพิเศษตำมควำมต้องกำรจ ำเป็นของโรงเรียน กรณีโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยง  
ต่อแผ่นดินไหว (ตำมประกำศพ้ืนที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว ของกระทรวงมหำดไทย) ให้ใช้แบบอาคารเรียน 
(ในเขตแผ่นดินไหว) ตามแบบที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด หน้า 72-74 
 5.  รำยละเอียดประกอบกำรขอจัดตั้งงบประมำณให้เป็นไปตำมแบบฟอร์ม พร้อมส่งเอกสำร
ประกอบ ดังนี้ 
  5.1  อำคำรเรียนและอำคำรอเนกประสงค์ กรณีงบผูกพันแบบมำตรฐำน ได้แก่ 
        5.1.1 เหตุผลและควำมจ ำเป็นประกอบกำรพิจำรณำ         
    5.1.2 ผังบริเวณโรงเรียน (Master Plan) ระบุต ำแหน่งที่จะก่อสร้ำงพร้อมทั้งแสดง
ระยะห่ำงระหว่ำงอำคำรตำมกฎกระทรวง ฉบับที ่ 61 (พ.ศ.2550) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติ
ควบคุมอำคำร พ.ศ.2522 
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        5.1.3 หนังสือยืนยันว่ำมีสถำนที่ก่อสร้ำงเพียงพอและพร้อมในกำรก่อสร้ำง 
        5.1.4 ภำพถ่ำย สภำพอำคำรเรียน อำคำรประกอบและสิ่งก่อสร้ำงอ่ืน ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
        5.1.5 แบบส ำรวจข้อมูลประกอบกำรเสนอขอจัดตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ        
พ.ศ. 2564 กรณีงบผูกพัน  
        5.1.6 หนังสือยืนยันของเทศบัญญัติว่ำด้วยเรื่องควำมสูงของอำคำรและตำมพระรำชบัญญัติ
โบรำณสถำน โบรำณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติ พ.ศ. 2504 และระเบียบว่ำด้วยกำรก่อสร้ำง
อำคำรในเขตเมืองของจังหวัดและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
    5.1.7 กรณีของกำรขอจัดตั้งงบประมำณทดแทนอำคำรเดิมที่ต้องกำรรื้อถอน จะต้องมี
ควำมเห็นของวิศวกรหน่วยงำนของรัฐที่มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมว่ำ สมควรรื้อถอน 
ประกอบกำรพิจำรณำ จึงสำมำรถเสนอขอจัดตั้งงบประมำณอำคำรทดแทนได้ (กรณีโรงเรียนด ำเนินกำร            
ขออนุมัติรื้อถอนไว้แล้วแต่ยังไม่ได้รื้อถอน ก็ให้ตรวจสอบและด ำเนินกำรให้ถูกต้องตำมขั้นตอนที่ก ำหนดนี้ด้วย)
พร้อมจัดส่งส ำเนำหนังสือที่ได้รับอนุมัติให้รื้อถอนและส ำเนำใบอนุญำตประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม           
และต้องได้รับกำรอนุมัติให้รื้อถอนก่อนวันท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
  5.2  อำคำรเรียนและอำคำรอเนกประสงค์ กรณีงบผูกพันแบบพิเศษ ได้แก่ 
       5.2.1 เหตุผลและควำมจ ำเป็นประกอบกำรพิจำรณำ 
   5.2 .2 ส่ งแบบรูปรำยกำรอำคำรเรียน  และอ ำคำรอเนกประสงค์ แบบพิ เศษ                        
ที่ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนลงนำมรับรองในแบบรูปรำยกำรว่ำ “ขอใช้แบบรูปรำยกำรดังกล่ำวนี้ในกำรก่อสร้ำง” 
ทุกแผ่น  
   5.2.3 ผังบริเวณโรงเรียน (Master Plan) ระบุต ำแหน่งที่จะก่อสร้ำงพร้อมทั้งแสดง
ระยะห่ำงระหว่ำงอำคำรตำมกฎกระทรวง ฉบับที ่ 61 (พ.ศ.2550) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติ
ควบคุมอำคำร พ.ศ.2522 
   5.2.4 หนังสือยืนยันว่ำโรงเรียนมีข้อจ ำกัดด้ำนพ้ืนที่ก่อสร้ำง ไม่สำมำรถก่อสร้ำงอำคำร
แบบมำตรฐำนได้ และยืนยันว่ำมีสถำนที่ก่อสร้ำงเพียงพอ พร้อมในกำรก่อสร้ำงอำคำรแบบพิเศษ 
        5.2.5 ภำพถ่ำย สภำพอำคำรเรียน อำคำรประกอบและสิ่งก่อสร้ำงอ่ืน ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
        5.2.6 แบบส ำรวจข้อมูลประกอบกำรเสนอขอจัดตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ       
พ.ศ. 2564 กรณีงบผูกพัน  
        5.2.7  ห นั งสื อ ยื น ยั น ขอ งเท ศบั ญ ญั ติ ว่ ำด้ ว ย เรื่ อ งค วำมสู งขอ งอ ำคำรแล ะ                           
ตำมพระรำชบัญญัติโบรำณสถำน โบรำณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติ พ.ศ. 2504 และ   
ระเบียบว่ำด้วยกำรก่อสร้ำงอำคำรในเขตเมืองของจังหวัดและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
    5.2.8 กรณีของกำรขอจัดตั้งงบประมำณทดแทนอำคำรเดิมที่ต้องกำรรื้อถอนจะต้องมี
ควำมเห็นของวิศวกรหน่วยงำนของรัฐที่มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมว่ำ สมควรรื้อถอน 
ประกอบกำรพิจำรณำ จึงสำมำรถเสนอขอจัดตั้งงบประมำณอำคำรทดแทนได้ (กรณีโรงเรียนด ำเนินกำรขอ
อนุมัติรื้อถอนไว้แล้วแต่ยังไม่ได้รื้อถอน ก็ขอให้ตรวจสอบและด ำเนินกำรให้ถูกต้องตำมขั้นตอนที่ก ำหนดนี้ด้วย) 
พร้อมจัดส่งส ำเนำหนังสือที่ได้รับอนุมัติให้รื้อถอนและส ำเนำใบอนุญำตประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม             
และต้องได้รับกำรอนุมัติให้รือ้ถอนก่อนวันท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
 ทั้งนี้ หากได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว ห้ามมิให้โรงเรียนเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ              
โดยเด็ดขาด 
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  5.3 อำคำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (ท้ังกรณีงบผูกพัน และงบปีเดียว) ได้แก่ 
        5.3.1  เหตุผลและควำมจ ำเป็นประกอบกำรพิจำรณำ         
    5.3.2  ผ ังบร ิเวณ  (Master Plan) ระบ ุต ำแหน ่งที ่จะก ่อสร ้ำงพร ้อมทั ้งแสดง
ระยะห่ำงระหว่ำงอำคำรตำมกฎกระทรวงฉบับที ่ 61 (พ.ศ.2550) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติ
ควบคุมอำคำร พ.ศ.2522 เพ่ือยืนยันว่ำมีสถำนที่ก่อสร้ำงเพียงพอและพร้อมในกำรก่อสร้ำง  
        5.3.3  ส ำเนำหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน/กำรขอใช้ที่ดิน  
        5.3.4  ภำพถ่ำย สภำพอำคำรส ำนักงำนที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
        5.3.5  จ ำนวนบุคลำกรในส ำนักงำน ตำมกรอบอัตรำก ำลัง       
 ทั้งนี้ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนจะพิจำรณำเฉพำะส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำที่จัดส่งเอกสำร ถูกต้อง ครบถ้วน และตรวจสอบได้เท่ำนั้น 
 6. จัดท ำและสรุปค ำขอจัดตั้งงบประมำณรำยกำรค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ตำมแบบในโปรแกรม 
Microsoft Excel เท่ำนั้น พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลงบประมำณทุกรำยกำร โดยจัดท ำเป็นเอกสำร จ ำนวน       
1 ชุด ส่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนภำยในเวลำที่ก ำหนด  
 7. ตรวจสอบแบบอำคำรเรียน อำคำรประกอบ และสิ่งก่อสร้ำงอ่ืน ต้องเหมำะสมกับพ้ืนที่         
ในกำรก่อสร้ำง ทั้งนี้ หำกได้รับกำรจัดสรรงบประมำณแล้ว ห้ามมิให้เปลี่ยนแปลงแบบและโรงเรียน         
โดยเด็ดขาด 
 8. ให้บันทึกค ำขอจัดตั้งงบประมำณผ่ำนเว็บไซต์ https://budget64.jobobec.in.th ภำยใน
เวลำที่ก ำหนด และพิมพ์เป็นเอกสำร (print out) รับรองควำมถูกต้องส่งพร้อมเอกสำรค ำขอตั้งงบประมำณ
รำยกำรค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ตำมข้อ 6   
     ส ำหรับรำยกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรประกอบ และสิ่งก่อสร้ำงอ่ืน ให้แนบไฟล์ 
pdf แบบ ปร.4, ปร.5 และ ปร.6 พร้อมทั้งรำยกำรซ่อมแซมตำมตัวอย่ำง หน้ำที่ 98-111 และเอกสำร            
ที่เก่ียวข้องทุกรำยกำร ในเว็บไซต ์
 9. กรณีมีกำรขอเพ่ิมค่ำขนส่ง ส ำหรับโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในสภำพภูมิประเทศที่ยำกล ำบำกในกำร
ขนส่ง วัสดุ อุปกรณ์ต่ำงๆ ให้ค ำนวณค่ำขนส่งตำมข้อเท็จจริง ตำมแบบ ปร.4 (พ/1) และ ปร.4 (พ/2) ที่ก ำหนด
ไว้ในคู่มือ ดังนี้ 
  9.1  ค่ำขนส่งทำงรถ ให้ด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลำง โดยศึกษำรำยละเอียด
ได้จำก เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th  หัวข้อ “ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลางงานก่อสร้าง” 
  9.2 ค่ำขนส่งทำงเรือ  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือสืบรำคำค่ำขนส่งทำงเรือ            
จำกผู้ประกอบกำรในพ้ืนที่ทีโ่รงเรียนตั้งอยู่ เป็นผู้รับรองค่ำขนส่ง  
 ทั้งนี้  ให้จัดส่งเอกสำรค ำขอจัดตั้งงบประมำณและเอกสำรประกอบตำมที่ก ำหนด ให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน ตรงตำมข้อมูลที่บันทึกในเว็บไซต์ https://budget64.jobobec.in.th ภำยในเวลำที่ก ำหนด 
หากเอกสาร ที่จัดส่งไม่ตรงกับข้อมูลที่บันทึก รวมทั้งกรณีที่ไม่ได้บันทึกข้อมูล และจัดส่งเอกสาร  
ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ไม่ทันตามเวลาที่ก าหนด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
จะไม่พิจารณารายการดังกล่าว 
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ระดับโรงเรียน 
 1. บันทึกข้อมูลในระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้ำง (B-OBEC) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน    
ทุกรำยกำร พร้อมทั้งยืนยันข้อมูลในระบบ เนื่องจำกกำรขอจัดตั้งงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนดให้โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้ำง (B-OBEC) เชื่อมโยงกับ 
เว็บไซต์กำรขอจัดตั้งงบประมำณ  https://budget64.jobobec.in.th รวมทั้งบันทึกพิกัด Latitude                
และ Longitude ของโรงเรียนในระบบ DMC ให้ถูกต้องด้วย หำกไม่บันทึกและไม่ยืนยันข้อมูลในโปรแกรม 
B-OBEC และไมบ่ันทึกพิกัดจะไม่สำมำรถขอจัดตั้งงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ได ้
 2. ตรวจสอบ ทบทวนข้อมูลควำมขำดแคลน ควำมจ ำเป็นด้ำนอำคำรเรียน อำคำรประกอบและ
สิ่งก่อสร้ำงอ่ืน ให้สอดคล้องกับแผนกำรจัดชั้นเรียน และแนวโน้มกำรขยำยตัวของประชำกรวัยเรียนในอนำคต 
  3. แบบอำคำรเรียน อำคำรประกอบ และสิ่งก่อสร้ำงอ่ืน ต้องเหมำะสมกับพ้ืนที่ในกำรก่อสร้ำง 
ทั้งน้ี หากได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว ห้ามมิให้เปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการโดยเด็ดขาด 
 4. ให้คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีส่วนร่วมในกำรวำงแผนก ำหนดแนวนโยบำย                     
ในกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนอำคำรเรียน อำคำรประกอบและสิ่งก่อสร้ำงอ่ืนของโรงเรียน  
 5. เสนอขอจัดตั้งงบประมำณ อำคำรเรียน อำคำรประกอบและสิ่งก่อสร้ำงอ่ืน ที่มีควำมขำดแคลน  
จ ำเป็นตำมเกณฑ์มำตรฐำนสิ่งก่อสร้ำง และกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรประกอบและสิ่งก่อสร้ำงอ่ืน       
ส่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ตำมแบบและเวลำที่ก ำหนด   
 6. กรณีขอจัดตั้งงบประมำณก่อสร้ำงอำคำรเรียนและอำคำรประกอบ นอกเหนือแบบมำตรฐำน 
(แบบพิเศษ) ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด ให้จัดส่งเอกสำรเพิ่มเติม ดังนี้ 
  6.1 เหตุผลและควำมจ ำเป็นประกอบกำรพิจำรณำ 
  6.2 ส่งแบบรูปรำยกำรอำคำรเรียน และอำคำรอเนกประสงค์แบบพิเศษ พร้อมให้ผู้อ ำนวยกำร
โรงเรียนลงนำมรับรองในแบบรูปรำยกำรว่ำ “ขอใช้แบบรูปรำยกำรดังกล่ำวนี้ในกำรก่อสร้ำง” ทุกแผ่น  
  6.3 ผ ังบริเวณโรงเรียน (Master Plan) ระบ ุต ำแหน่งที ่จะก่อสร้ำงพร้อมทั ้งแสดง
ระยะห่ำงระหว่ำงอำคำรตำมกฎกระทรวง ฉบับที ่ 61 (พ.ศ.2550) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติ
ควบคุมอำคำร พ.ศ.2522 
  6.4 หนังสือยืนยันว่ำโรงเรียนมีข้อจ ำกัดด้ำนพ้ืนที่ก่อสร้ำง ไม่สำมำรถก่อสร้ำงอำคำร                  
แบบมำตรฐำนได้ และยืนยันว่ำมีสถำนที่ก่อสร้ำงเพียงพอ พร้อมในกำรก่อสร้ำงอำคำรแบบพิเศษ 
       6.5 ภำพถ่ำย สภำพอำคำรเรียน อำคำรประกอบและสิ่งก่อสร้ำงอ่ืน ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
      6.6 แบบส ำรวจข้อมูลประกอบกำรเสนอขอจัดตั้งงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
กรณีงบผูกพัน โดยต้องกรอกข้อมูลพร้อมเอกสำรเพ่ิมเติมตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
ก ำหนด   
       6.7 หนังสือยืนยันของเทศบัญญัติว่ำด้วยเรื่องควำมสูงของอำคำรและตำมพระรำชบัญญัติ
โบรำณสถำน โบรำณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติ พ.ศ. 2504 และระเบียบ ว่ำด้วยกำรก่อสร้ำง
อำคำรในเขตเมืองของจังหวัดและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
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 6.8 กรณีของกำรขอจัดตั้งงบประมำณทดแทนอำคำรเดิมที่ต้องกำรรื้อถอน จะต้องมีควำมเห็นของ
วิศวกรหน่วยงำนของรัฐที่มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมว่ำ สมควรรื้อถอน  ประกอบ               
กำรพิจำรณำ จึงสำมำรถเสนอขอจัดตั้งงบประมำณอำคำรทดแทนได้ (กรณีโรงเรียนด ำเนินกำรขออนุมัติรื้อถอน
ไว้แล้วแต่ยังไม่ได้รื้อถอน ก็ขอให้ตรวจสอบและด ำเนินกำรให้ถูกต้องตำมขั้นตอนที่ก ำหนดนี้ด้วย) พร้อมจัดส่ง
ส ำเนำหนังสือที่ได้รับอนุมัติให้รื้อถอนและส ำเนำใบอนุญำตประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมและต้องได้รับ 
กำรอนุมัตใิห้รื้อถอนก่อนวันท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
 ทั้งนี้ หากได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว ห้ามมิให้โรงเรียนเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ           
โดยเด็ดขาด  
 7. กรณีที่ต้องรื้อถอนอำคำรเดิมเพ่ือก่อสร้ำงอำคำรทดแทน โรงเรียนต้องเตรียมจัดท ำแผนรองรับ
ปัญหำที่อำจจะเกิดขึ้น 
 8. กรณีมีกำรขอเพ่ิมค่ำขนส่ง ส ำหรับโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในสภำพภูมิประเทศที่ยำกล ำบำกในกำรขนส่ง 
วัสดุ อุปกรณ์ต่ำงๆ ให้ค ำนวณค่ำขนส่งตำมข้อเท็จจริง ตำมแบบ ปร.4 (พ/1) และ ปร.4 (พ/2) ที่ก ำหนดไว้           
ในคู่มือ ดังนี้ 
  8.1  ค่ำขนส่งทำงรถ ให้ด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลำง โดยศึกษำรำยละเอียด
ได้จำก เวบ็ไซต ์www.gprocurement.go.th  หัวข้อ “ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลางงานก่อสร้าง” 
  8.2 ค่ำขนส่งทำงเรือ  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือสืบรำคำค่ำขนส่งทำงเรือ           
จำกผู้ประกอบกำรในพ้ืนที่ที่โรงเรียนตั้งอยู่ เป็นผู้รับรองค่ำขนส่ง 
     9. กรณีโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงต่อแผ่นดินไหว (ตำมประกำศพ้ืนที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว    
ของกระทรวงมหำดไทย) ให้ใช้แบบอาคารเรียน (ในเขตแผ่นดินไหว) ตามแบบที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด และให้เป็นไปตำมกฎกระทรวงก ำหนดกำรรับน้ ำหนัก             
ควำมต้ำนทำน ควำมคงทนของอำคำรและพ้ืนที่รองรับอำคำรในกำรต้ำนทำนแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว 
พ.ศ. 2550 ซึ่งก ำหนดให้ใช้บังคับในบริเวณดังต่อไปนี้   

9.1 บริเวณเฝ้ำระวัง  หมำยควำมว่ำ พ้ืนที่หรือบริเวณท่ีอำจได้รับผลกระทบจำกแผ่นดินไหว  
ได้แก่ จังหวัดกระบี่ ชุมพร พังงำ ภูเก็ต ระนอง สงขลำ และสุรำษฎร์ธำนี  

9.2 บริเวณท่ี 1 หมำยควำมว่ำ พ้ืนที่หรือบริเวณท่ีเป็นดินอ่อน  อำจได้รับผลกระทบจำก 
แผ่นดินไหวระยะไกล ได้แก่ กรุงเทพมหำนคร นนทบุรี ปทุมธำนี สมุทรปรำกำร และสมุทรสำคร 

9.3 บริเวณที่ 2 หมำยควำมว่ำ พ้ืนที่หรือบริเวณที่อยู่ใกล้รอยเลื่อนที่อำจได้รับ  
ผลกระทบจำกแผ่นดินไหว ได้แก่ จังหวัดกำญจนบุรี  เชียงรำย  เชียงใหม่ ตำก น่ำน พะเยำ แพร่ แม่ฮ่องสอน  
ล ำปำง  และล ำพูน 
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เกณฑ์การขอจัดตั้งงบประมาณสิ่งก่อสร้างของโรงเรียน 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
************* 

 สิ่ งก่อสร้ำงของโรงเรียนนับเป็นส่วนประกอบที่ส ำคัญอย่ำงหนึ่ ง   เพรำะเป็นสิ่ งอ ำนวย                  
ควำมสะดวกในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำในระบบโรงเรียน             
ให้บรรลุจุดมุ่งหมำยของกำรจัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
     

 เกณฑ์การขอจัดตั้งส าหรับโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  
1. อาคารเรียน  ประกอบด้วย ห้องเรียน และห้องพิเศษ 

  -  ห้องเรียน  หมำยถึง ห้องท่ีใช้ด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
-  ห้องพิเศษ  หมำยถึง ห้องอ ำนวยควำมสะดวกในกำรบริหำรและจัดกิจกรรมสนับสนุน     

กำรเรียนกำรสอน เช่น ห้องพักครู ห้องพยำบำล ห้องวิทยำศำสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ฯลฯ 
 เกณฑ์การจัดอาคารเรียน   ใช้จ ำนวนนักเรียนและแผนกำรจัดชั้นเรียนเป็นเกณฑ์กำรจัดสรร ดังนี้ 

 1. ใช้จ ำนวนนักเรียนเป็นเกณฑ์   
 2. ใช้แผนกำรจัดชั้นเรียน  โดยใช้เกณฑ์มำตรฐำนควรมีห้องเรียนตำมแผนจัดชั้นเรียน ดังนี้ 
(ใช้แผนกำรจัดชั้นเรียนและจ ำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2562)  
  2.1 ระดับอนุบำล คิดจ ำนวนนักเรียน 30 คน : ห้อง ในแต่ละระดับชั้น และหำกมีเศษปัดเพ่ิม         
ไดอี้ก  1 ห้อง 
  2.2 ระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ คิดจ ำนวนนักเรียน 40 คน : ห้อง ในแต่ละระดับชั้น 
และหำกมีเศษปัดเพ่ิมได้อีก 1 ห้อง 
 3. โรงเรียนที่มีจ ำนวนนักเรียน 120 คนลงมำ ใช้เกณฑ์ควรมีห้องเรียนตำมเกณฑ์มำตรฐำน     
โดยให้รวมห้องพิเศษได้อีก 3 ห้อง                                     
 4. โรงเรียนที่มีจ ำนวนนักเรียน 121 – 160 คน ใช้เกณฑ์ควรมีห้องเรียนตำมเกณฑ์มำตรฐำน  
โดยให้รวมห้องพิเศษได้อีก 4 ห้อง  
 5.  โรงเรียนที่มีจ ำนวนนักเรียน 161 – 200 คน ใช้เกณฑ์ควรมีห้องเรียนตำมเกณฑ์มำตรฐำน             
โดยให้รวมห้องพิเศษได้อีก 5 ห้อง  
 6. โรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ และโรงเรียนที่มีจ ำนวนนักเรียน 201 คนขึ้นไป ใช้เกณฑ์
ตำมตำรำงเกณฑ์มำตรฐำนสิ่งก่อสร้ำงของโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ  
 7. โรงเรียนในพ้ืนที่สูงและถิ่นทุรกันดำร และโรงเรียนพ้ืนที่เกำะ ที่มีนักเรียน 31 - 60 คน ให้เสนอขออำคำร
เรียนเฉพำะกรณีทดแทนอำคำรเดิมที่ได้รับกำรอนุญำตให้รื้อถอนได้ 1 หลัง   โดยให้ขอตำมแบบ สปช.103/26 อำคำรเรียน 
ชั้นเดียว 3 ห้องเรียน (พ้ืนยกสูง) หรือแบบ สปช.103/61 ขนำด 3 ห้องเรียน ยกพ้ืนสูง (ในเขตแผ่นดินไหว) เท่ำนั้น 
 8. เกณฑ์กำรนับห้องเรียนในอำคำร ให้นับจ ำนวนห้องเรียนตำมแบบรูปมำตรฐำนของอำคำรเรียน
นั้นๆ รวมทั้งกำรต่อเติมห้องเรียนที่ใช้งบประมำณของทำงรำชกำร เงินนอกงบประมำณ เงินบริจำค และอ่ืนๆ 
ให้นับจ ำนวนห้องเรียนด้วย 
 ทั้งนี้ กำรกรอกจ ำนวนห้องเรียนที่มีอยู่ในแบบค ำขอจัดตั้งงบประมำณจะต้องเป็นข้อมูลเดียวกันกับ B-OBEC  
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   เกณฑ์มาตรฐานสิ่งก่อสร้างของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

และโรงเรียนที่มีนักเรียน  201  คนขึ้นไป 
 

แผนจัด
ชั้นเรียน 

เกณฑ์ควรมี 
แผนจัด
ชั้นเรียน 

เกณฑ์ควรมี 
แผนจัดชั้น

เรียน 

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 

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     
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  2. อาคารประกอบ 

       2.1 อาคารอเนกประสงค์, หอประชุม, โรงอาหาร มีเกณฑ์ดังนี้ 
    2.1.1 โรงเรียนควรมี  อำคำรอเนกประสงค์  หรือหอประชุม  จ ำนวน  1 หลั ง                 
ที่สอดคล้องกับจ ำนวนนักเรียน 
    2.1.2 โรงเรียนควรมี โรงอำหำร 1 หลัง ที่สอดคล้องกับจ ำนวนนักเรียน 
    2.1.3 อำคำรอเนกประสงค์ หอประชุม โรงอำหำรเสนอขอตั้งได้ ดังนี้ 
          1)  แบบ สปช. 201/26 เป็นอำคำร ค.ส.ล. ชั้นเดียว พ้ืนเสมอดิน ขนำด      
ของอำคำร กว้ำง 10.00 เมตร ยำว 20.00 เมตร มีห้องเก็บวัสดุ 2 ห้อง ก่อสร้ำงในโรงเรียนที่มีนักเรียน จ ำนวน 
150 – 350 คน 
      2 )  แบ บ  สป ช . 202 /26 เป็ น อำค ำร  ค .ส .ล . ชั้ น เดี ย ว  พ้ื น เสมอดิ น                   
ขนำดของอำคำร กว้ำง 10.00 เมตร ยำว 12.00 เมตร ก่อสร้ำงในโรงเรียนที่มีนักเรียน จ ำนวน 61 - 200 คน 
      3 )  แบ บ  สป ช . 205 /26 เป็ น อำค ำร  ค .ส .ล . ชั้ น เดี ย ว  พ้ื น เสมอดิ น            
ขนำดของอำคำร กว้ำง 14.00 เมตร ยำว 32.00 เมตร ก่อสร้ำงในโรงเรียนที่มีนักเรียน จ ำนวน 340 - 750 คน   
      4 )  แบ บ  สป ช . 206 /26 เป็ น อำค ำร  ค .ส .ล . ชั้ น เดี ย ว  พ้ื น เสมอดิ น             
ขนำดของอำคำร กว้ำง 21.00 เมตร ยำว 36.00 เมตร ก่อสร้ำงในโรงเรียนที่มีนักเรียน จ ำนวน 580 คนข้ึนไป 
      5)  อำคำรหอประชุม 100/27 เป็นอำคำร ค.ส.ล. 1 ชั้น ขนำดของอำคำร           
กว้ำง 24.00 เมตร ยำว 40.00 เมตร ก่อสร้ำงในโรงเรียนที่มีควำมขำดแคลนตำมเกณฑ์ 1 หลัง และมีนักเรียน      
ตำมแผนชั้นเรียน จ ำนวน 400 คนขึ้นไป 
      6 ) โร งอ ำห ำร  84  ที่ นั่ ง  เป็ น อ ำค ำร  ค .ส .ล . ชั้ น เดี ย ว  พ้ื น เสม อดิ น              
ขนำดของอำคำร กว้ำง 10.00 เมตร ยำว 15.00 เมตร  ก่อสร้ำงในโรงเรียนที่มีควำมขำดแคลนตำมเกณฑ์            
1 หลัง และมีนักเรียนตำมแผนชั้นเรียน จ ำนวน 80 คนข้ึนไป 
      7)  โรงอำหำร 260 ที่ นั่ ง  เป็ นอำคำร ค .ส .ล . ชั้ น เดี ย ว  พ้ื น เสมอดิน           
ขนำดของอำคำร กว้ำง 16.00 เมตร ยำว 22.00 เมตร  ก่อสร้ำงในโรงเรียนที่มีควำมขำดแคลนตำมเกณฑ์            
1 หลัง และมีนักเรียนตำมแผนชั้นเรียน จ ำนวน 200 คนข้ึนไป 
      8)  โรงอำห ำร  500 ที่ นั่ ง  เป็ น อำคำร ค .ส .ล . ชั้ น เดี ย ว  พ้ื น เสมอดิ น           
ขนำดของอำคำร กว้ำง 19.00 เมตร ยำว 38.50 เมตร  ก่อสร้ำงในโรงเรียนที่มีควำมขำดแคลนตำมเกณฑ์          
1 หลัง และมีนักเรียนตำมแผนชั้นเรียน จ ำนวน 400 คนข้ึนไป 
       9)  โรงอำหำร แบบ 101 ล. /27 พิเศษ (ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษำ) เป็น
อำคำร ค.ส.ล. 2 ชั้น ขนำดของอำคำร กว้ำง 24.00 เมตร ยำว 40.00 เมตร ก่อสร้ำง และมีนักเรียนจ ำนวน 
800 คนขึ้นไป (กรณีโรงเรียนที่มีอำคำรโรงอำหำร แบบ 101 ล. /27 พิเศษ (ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษำ)   
1 หลัง จะถอืว่ำมีอำคำรอเนกประสงค์ หอประชุม และโรงอำหำร อย่ำงละ 1 หลังแล้ว) 
      10) โรงเรียนที่มีอำคำรอเนกประสงค์ หอประชุม โรงอำหำร อยู่แล้วตำมเกณฑ์ 
และยังมีควำมขำดแคลนจ ำเป็นเนื่องจำกมีจ ำนวนนักเรียนมำกกว่ำแบบอำคำรที่มีอยู่  สำมำรถขอเพ่ิมเติม          
ตำมแบบที่มีควำมเหมำะสมได้อีก 1 หลัง เช่น โรงเรียนแห่งหนึ่ง มีจ ำนวนนักเรียน 2 ,000 คน มีอำคำร
อเนกประสงค์แบบ สปช. 205/26 จ ำนวน 1 หลัง และโรงอำหำร 500 ที่นั่ง จ ำนวน 1 หลัง กรณีนี้สำมำรถ
เสนอขอโรงอำหำร 500 ที่นั่ง ได้อีก 1 หลัง 
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  2.2 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 
 

2.3 ส้วมนักเรียน 
 ใช้เกณฑ์  
- นักเรียนไม่เกิน 80 คน  ควรมี 1 หลัง 4 ที่นั่ง    
- นักเรียน 81 -320 คน ควรมี 2 หลัง 8 ที่นั่ง (เพ่ือแยก ชำย – หญิง)  
- นักเรียนตั้งแต่ 321 คน ให้คิดตำมเกณฑ์นักเรียนจ ำนวนนักเรียน  40 คน ควรมี 1 ที่นั่ง     
- กรณีโรงเรียนในพ้ืนที่สูงและถิ่นทุรกันดำร และโรงเรียนพ้ืนที่เกำะที่จ ำเป็นต้องคงอยู่             

และมีนักเรียน 10 - 40 คน ให้มีส้วมได้ 1 หลัง 4 ที่นั่ง โดยให้ขอจัดตั้งส้วมนักเรียน แบบอำคำร สพฐ. 4     
(ห้องส้วม 4 ห้อง) 
 2.4 บ้านพักครู ใช้เกณฑ์ตำมควำมต้องกำรและจ ำเป็นของจ ำนวนบุคลำกรที่ต้องกำรบ้ำนพัก
ในแต่ละโรงเรียน 
 

  2.5 บ้านพักนักเรียน  ใช้ เกณฑ์ตำมควำมต้องกำร จ ำเป็นและตำมจ ำนวนนักเรียน                  
ที่มีควำมประสงค์จะเข้ำพัก 
 

 3.  สิ่งก่อสร้างอ่ืน 
3.1 สนามกีฬา  มีเกณฑ์ ดังนี้ 

  3.1.1  สนามบาสเกตบอล สร้ำงเฉพำะโรงเรียนที่ เปิดสอนมัธยมศึกษำ โดยใช้               
แผนจัดชั้นเรียนเป็นเกณฑ์  
                   แผนจัดชั้นเรียน 
        6 – 12  ห้อง   ควรมี       1      สนำม 
               13 – 36  ห้อง   ควรมี       2  สนำม 
               37 ห้องข้ึนไป    ควรมี       3   สนำม 
 

  3.1.2  สนามฟุตบอล จัดให้ทุกโรงเรียนตำมควำมเหมำะสม 1 โรงเรียนต่อ 1 สนำม 
 

  3.1.3  ลานกีฬาอเนกประสงค์ และสนามกีฬาอเนกประสงค์  เป็นลำนคอนกรีต               
(เป็นสนำมวอลเล่ย์บอลและสนำมเซปัคตะกร้อขนำดมำตรฐำน ) มีเสำพร้อมตำข่ำยวอลเล่ย์บอลและ               
เซปัคตะกร้อโดยจัดให้โรงเรียนทุกโรงๆ ละ 1 สนำม ไม่เกิน 3 สนำม  ดังนี้ 
       แผนจัดชั้นเรียน   
   3 – 12   ห้อง      ควรมี      1  สนำม 
   13 – 36 ห้อง   ควรมี    2 สนำม 
   37 ห้องข้ึนไป   ควรมี    3 สนำม 
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3.2 รั้ว ถนน และรางระบายน้ า โรงเรียนต้องจัดท ำแบบรำยกำรประมำณรำคำ (ปร.4 ปร.5 
และ ปร.6) ประกอบกำรขอจัดตั้งงบประมำณ 

 
 4. รายการอื่นๆ 
 

  4.1 ค่ำปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรประกอบและสิ่งก่อสร้ำงอ่ืนที่ช ำรุดทรุดโทรม 
และประสบอุบัติภัย จัดสรรงบประมำณให้แก่โรงเรียนที่มีอำคำรเรียน อำคำรประกอบ ที่มีสภำพช ำรุดทรุด
โทรม และประสบอุบัติภัย  กรณีปรับปรุงซ่อมแซมที่มีผลกระทบต่อโครงสร้ำงหลักหรือมีผลกระทบ                         
ต่อควำมปลอดภัย กำรปรับปรุง กำรรื้อถอน กำรต่อเติม และกำรซ่อมแซม จ ำเป็นต้องมีแบบรูปรำยกำรงำน
ก่อสร้ำงที่ ผ่ ำนกำรรับรองจำกผู้ ได้ รับ ใบอนุญ ำตประกอบวิชำชีพ  และจ ำเป็ นต้องมีกำรควบคุม                              
ดูแลกำรปฏิบัติงำนตลอดระยะเวลำกำรด ำเนินกำรด้วย สำระส ำคัญตำมหนังสือของกระทรวงกำรคลัง                  
ที่ กค (กวจ.) 0405.2/ว 259 ลงวันที่ 4 มิถุนำยน 2561 (รำยละเอียดตำมภำคผนวก) 
  4.2 ค่ำติดตั้งไฟฟ้ำ ประปำ (กำรติดตั้งครั้งแรก) รั้ว เขื่อน ถนนและปรับปรุงบริเวณ                
จัดให้โรงเรียนที่มีควำมขำดแคลน และเดือดร้อน โรงเรียนที่ไม่มีไฟฟ้ำ ประปำ รั้ว ถนน และใช้ในกำรปรับปรุง
บริเวณโรงเรียนเพื่อให้เอ้ือต่อกำรเรียนกำรสอน 
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เกณฑ์การขอจัดตั้งส าหรับโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
 

 1.  อาคารเรียน ประกอบด้วย ห้องเรียน และห้องพิเศษ 
  -  ห้องเรียน หมำยถงึ ห้องที่ใช้ด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
  -  ห้องพิเศษ  หมำยถึง  ห้องอ ำนวยควำมสะดวกในกำรบริหำรและจัดกิจกรรมสนับสนุน     
กำรเรียนกำรสอน  เช่น  ห้องพักครู  ห้องพยำบำล  ห้องวิทยำศำสตร์  ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ฯลฯ   
  

  เกณฑ์การจัดอาคารเรียน ใช้จ ำนวนนักเรียนและแผนกำรจัดชั้นเรียนเป็นเกณฑ์กำรจัดสรร ดังนี้ 
  1.  ใช้จ ำนวนนักเรียนเป็นเกณฑ์   
  2 . ใช ้แผนกำรจ ัดชั ้น เร ียน   โดย ใช ้เกณ ฑ์ควรม ีห ้อ ง เร ียนตำมแผนจ ัดชั ้น เร ียน                   
(ใช้แผนกำรจัดชั้นเรียนและจ ำนวนนักเรียน ณ วันที่  10 มิถุนำยน 2562) โดยคิดนักเรียน 40 คน : ห้อง               
ในแต่ละระดับชั้น และหำกมีเศษปัดเพ่ิมได้อีก 1 ห้อง 
ตารางเกณฑ์มาตรฐานสิ่งก่อสร้างส าหรับโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
 
แผนจัด
ชั้นเรียน
(ห้อง) 

เกณฑ์ควรมี 
หอประชุม โรงอาหาร 

อาคารฝึกงาน
(หน่วย) 

ห้องส้วม
(ที่นั่ง) 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 
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 
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แผนจัด
ชั้นเรียน
(ห้อง) 

เกณฑ์ควรมี 
หอประชุม โรงอาหาร 

อาคารฝึกงาน
(หน่วย) 

ห้องส้วม
(ที่นั่ง) ห้องเรียน ห้องพิเศษ รวม 

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 
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 
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แผนจัด
ชั้นเรียน
(ห้อง) 

เกณฑ์ควรมี 
หอประชุม โรงอาหาร 

อาคารฝึกงาน
(หน่วย) 

ห้องส้วม
(ที่นั่ง) ห้องเรียน ห้องพิเศษ รวม 

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 
 
 2.  อาคารประกอบ   

  2.1 อำคำรอเนกประสงค์ หอประชุม   
       โรงเรียนควรมีอำคำรอเนกประสงค์ หรือหอประชุม จ ำนวน 1 หลัง ที่สอดคล้อง            
กับจ ำนวนนักเรียน 
   2.2  โรงอำหำร   
 โรงเรียนควรมีโรงอำหำร 1 หลัง  ที่สอดคล้องกับจ ำนวนนักเรียน 
    1)  โรงอำหำร 84 ที่นั่ง เป็นอำคำร ค.ส.ล. ชั้นเดียว พ้ืนเสมอดิน ขนำดของอำคำร    
กว้ำง 10.00 เมตร ยำว 15.00 เมตร ก่อสร้ำงในโรงเรียนที่มีควำมขำดแคลนตำมเกณฑ์ 1 หลัง และมีนักเรียน
ตำมแผนชั้นเรียน จ ำนวน 80 คนข้ึนไป 
    2)  โรงอำหำร 260 ที่นั่ง เป็นอำคำร ค.ส.ล. ชั้นเดียว พ้ืนเสมอดิน ขนำดของอำคำร 
กว้ำง 16.00 เมตร ยำว 22.00 เมตร ก่อสร้ำงในโรงเรียนที่มีควำมขำดแคลนตำมเกณฑ์ 1 หลัง และมีนักเรียน
ตำมแผนชั้นเรียน จ ำนวน 200 คนขึ้นไป 
    3)  โรงอำหำร 500 ที่นั่ง เป็นอำคำร ค.ส.ล. ชั้นเดียว พ้ืนเสมอดิน ขนำดของอำคำร 
กว้ำง 19.00 เมตร ยำว 38.50 เมตร  ก่อสร้ำงในโรงเรียนที่มีควำมขำดแคลนตำมเกณฑ์ 1 หลัง และมีนักเรียน
ตำมแผนชั้นเรียน จ ำนวน 400 คนขึ้นไป 
    4)  โรงอำหำร แบบ 101 ล./27 พิเศษ (ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษำ) เป็นอำคำร    
ค.ส.ล. 2 ชั้น ขนำดของอำคำร กว้ำง 24.00 เมตร ยำว 40.00 เมตร ก่อสร้ำงและมีนักเรียนจ ำนวน 800 คนขึ้น
ไป กรณีโรงเรียนที่มีอำคำรโรงอำหำร แบบ 101 ล./27 พิเศษ (ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษำ) 1 หลัง จะถือว่ำมี
อำคำรอเนกประสงค์ หอประชุม และโรงอำหำร อย่ำงละ 1 หลังแล้ว 
   โรงเรียนที่มีอำคำรอเนกประสงค์ โรงอำหำร – หอประชุม อยู่แล้วตำมเกณฑ์ และ                        
ยังมีควำมขำดแคลนจ ำเป็นเนื่องจำกมีจ ำนวนนักเรียนมำกกว่ำแบบอำคำรที่มีอยู่  สำมำรถขอเพ่ิมเติม                      
ตำมแบบที่ มี ควำมเหมำะสมได้ อีก 1 หลั ง เช่น  โรงเรียนแห่ งหนึ่ ง มี จ ำนวนนัก เรียน 2 ,000 คน                            
มีอำคำรหอประชุม 100/27  จ ำนวน 1 หลัง และโรงอำหำร 500 ที่นั่ง จ ำนวน 1 หลัง กรณีนี้สำมำรถเสนอขอ  
โรงอำหำร 500 ที่นั่ง ได้อีก 1 หลัง 
 
 
 
 
 



54 
 

2.3 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 
 

2.4 ส้วมนักเรียน ใช้แผนจัดชั้นเรียนเป็นเกณฑ์  ดังนี้  จ ำนวนนักเรียน 40 คน ควรมี 1 ที่นั่ง 
แต่อย่ำงน้อยไม่ต่ ำกว่ำ 2 หลัง เพื่อแยกชำย – หญิง (ไม่เกิน 8 ที่นั่ง) 
  2.5  บ้านพักครู  ใช้เกณฑ์ตำมควำมต้องกำรและจ ำเป็นของจ ำนวนบุคลำกรที่ต้องกำร
บ้ำนพักในแต่ละโรงเรียน 
 

  2.6  บ้านพักนักเรียน   ใช้เกณฑ์ตำมควำมต้องกำร  จ ำเป็นและตำมจ ำนวนนักเรียน          
ที่มีควำมประสงค์จะเข้ำพัก 
 

3.  สิ่งก่อสร้างอ่ืน 
3.1 สนามกีฬา  มีเกณฑ์ ดังนี้ 

  3.1.1  สนามบาสเกตบอล สร้ำงเฉพำะโรงเรียนที่เปิดสอนมัธยมศึกษำ โดยใช้แผน     
จัดชั้นเรียนเป็นเกณฑ์  
                   แผนจัดชั้นเรียน 
        6 – 12 ห้อง   ควรมี       1      สนำม 
               13 – 36 ห้อง   ควรมี       2  สนำม 
               37 ห้องข้ึนไป    ควรมี       3   สนำม 
 

  3.1.2  สนามฟุตบอล จัดให้ทุกโรงเรียนตำมควำมเหมำะสม 1 โรงเรียนต่อ 1 สนำม 
 

  3.1.3  ลานกีฬาอเนกประสงค์ และสนามกีฬาอเนกประสงค์ เป็นลำนคอนกรีต     
(เป็นสนำมวอลเล่ย์บอลและสนำมเซปัคตะกร้อขนำดมำตรฐำน) มีเสำพร้อมตำข่ำยวอลเล่ย์บอลและเซปัคตะกร้อ
โดยจัดให้โรงเรียนทุกโรงๆ ละ 1 สนำม ไม่เกิน 3 สนำม  ดังนี้ 
       แผนจัดชั้นเรียน   
   6 – 12   ห้อง      ควรมี      1  สนำม 
   13 – 36 ห้อง   ควรมี    2 สนำม 
   37 ห้องข้ึนไป   ควรมี    3 สนำม 
 

 3.2 รายการสิ่งก่อสร้าง รั้ว ถนน และรางระบายน้ า โรงเรียนต้องจัดท ำแบบรำยกำรประมำณ
รำคำ (ปร.4 ปร.5 และ ปร.6) ประกอบกำรขอจัดตั้งงบประมำณ 
 
 
 
 
 
 
 
 



55 
 

 4. รายการอื่นๆ 
 

  4.1 ค่ำปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรประกอบและสิ่งก่อสร้ำงอ่ืนที่ช ำรุดทรุดโทรม 
และประสบอุบัติภัย จัดสรรงบประมำณให้แก่โรงเรียนที่มีอำคำรเรียน อำคำรประกอบ ที่มีสภำพช ำรุดทรุด
โทรม และประสบอุบัติภัย  กรณีปรับปรุงซ่อมแซมที่มีผลกระทบต่อโครงสร้ำงหลักหรือมีผลกระทบ                      
ต่อควำมปลอดภัย กำรปรับปรุง กำรรื้อถอน กำรต่อเติม และกำรซ่อมแซม จ ำเป็นต้องมีแบบรูปรำยกำร                
งำนก่อสร้ำงที่ผ่ำนกำรรับรองจำกผู้ได้รับในอนุญำตประกอบวิชำชีพ และจ ำเป็นต้องมีกำรควบคุม ดูแล                  
กำรปฏิบัติงำนตลอดระยะเวลำกำรด ำเนินกำรด้วย สำระส ำคัญตำมหนังสือของกระทรวงกำรคลัง ที่ กค (กวจ.) 
0405.2/ว 259 ลงวันที่ 4 มิถุนำยน 2561 (รำยละเอียดตำมภำคผนวก) 
  4.2 ค่ำติดตั้งไฟฟ้ำ ประปำ (กำรติดตั้งครั้ งแรก) รั้ว เขื่อน ถนนและปรับปรุงบริเวณ                  
จัดให้โรงเรียนที่มีควำมขำดแคลน และเดือดร้อน โรงเรียนที่ไม่มีไฟฟ้ำ ประปำ รั้ว ถนน และใช้ในกำรปรับปรุง
บริเวณโรงเรียนเพื่อให้เอ้ือต่อกำรเรียนกำรสอน 
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ท่ี แบบ/รายการ ราคาค่าก่อสร้าง
101 อาคารเรียนอนุบาล ขนาด 2 ห้องเรียน - อาคาร ค.ส.ล. ช้ันเดียว   - 2,919,000                      

   (พื้นท่ีใช้สอย 258 ตร.ม.)

 - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม  

 - ขนาด กว้าง 9.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร สูง 7.60 เมตร

 -  ห้องเรียนอนุบาล 2 ห้อง พร้อมห้องนํ้า

และช้ันลอย สําหรับนอนกลางวัน

102 อาคารเรียนอนุบาล ขนาด 3 ห้องเรียน - อาคาร ค.ส.ล. ช้ันเดียว   - 4,225,000 

  (พื้นท่ีใช้สอย 417 ตร.ม.)

 - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่  

 - ขนาด กว้าง 9.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร สูง 7.60 เมตร

 -  ห้องเรียนอนุบาล 3 ห้อง พร้อมห้องนํ้า

และช้ันลอย สําหรับนอนกลางวัน

103 สปช. 101/26 - อาคาร ค.ส.ส. 2 ช้ัน 1.  กระดานดําตามแบบกําหนด 2,304,000 

อาคารเรียน 3 ห้องเรียน   (พื้นท่ีใช้สอย 324 ตร.ม.) ห้องเรียนละ 1 ชุด

 1 ห้องธุรการ (ใต้ถุนโล่ง)  - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม 2. โต๊ะ - เก้าอ้ีระดับ 3-6 ห้องเรียนละ 1 ชุด

 - ขนาด กว้าง 10.00 เมตร ยาว 29.00 เมตร สูง 6.65 เมตร 3. ตู้เก็บอุปกรณ์ตามแบบกําหนด 

 - ห้องเรียน ขนาด 6.00 x 9.00 เมตร ห้องเรียนละ 1 ชุด หรือตู้เหล็ก 2 บาน

 - ช้ันล่าง - โล่ง (มอก.) ห้องเรียนละ 1 ใบ

 - ช้ันบน 3 ห้องเรียน 1 ห้องธุรการ 4. เครื่องดับเพลิงตามท่ีระบุในรายการ

 - ฝาประจันห้อง ปรับขนาดของห้องได้ ประกอบแบบก่อสร้าง ช้ันละ 1 เครื่อง

 - ติดต้ังไฟฟ้าตามแบบท่ี กําหนด 5. โต๊ะ- เก้าอ้ีนักเรียนตามแบบกําหนด

 - ทาสีอาคาร ห้องเรียนละ 30 ชุด

 - ไม่อนุญาตให้ต่อเติมช้ันล่าง  เน่ืองจาก

โครงสร้างและฐานรากออกแบบไว้

รับนํ้าหนักเฉพาะช้ันบนเท่าน้ัน

104 สปช. 103/26 - อาคาร ค.ส.ล. 1 ช้ัน ยกพื้นสูง 1.  กระดานดําตามแบบกําหนด 1,892,000 

อาคารเรียนช้ันเดียว จากระดับพื้นดิน 0.90 เมตร ห้องเรียนละ 1 ชุด

3 ห้องเรียน (พื้นยกสูง) (พื้นท่ีใช้สอย 230.00 ตร.ม.) 2. โต๊ะ - เก้าอ้ีระดับ 3-6 ห้องเรียนละ 1 ชุด

 - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม 3. ตู้เก็บอุปกรณ์ตามแบบกําหนด 

 - ขนาด 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

จํานวน 3 ห้องเรียน 4. เครื่องดับเพลิงตามท่ีระบุในรายการ

 - ติดต้ังไฟฟ้าตามแบบท่ีกําหนด ประกอบแบบก่อสร้าง ช้ันละ 1 เครื่อง

 - ทาสีอาคาร 5. โต๊ะ- เก้าอ้ีนักเรียนตามแบบกําหนด

ห้องเรียนละ 30 ชุด

105 อาคารเรียน สปช. 103/61 - อาคารโครงสร้างเหล็ก 1 ช้ัน  - โต๊ะและเก้าอ้ีครู  4 ชุด 2,598,000 

ขนาด 3 ห้องเรียน (พื้นท่ีใช้สอย 297.00 ตร.ม.)  - โต๊ะและเก้าอ้ีเรียน 

ยกพื้นสูง (ในเขตแผ่นดินไหว)  - ขนาด กว้าง 8.00 เมตร ยาว 29.50 เมตร สูง 5.00 เมตร ระดับประถมศึกษา (มอก) 120 ชุด

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

 - ห้องเรียน 3 ห้อง 4 ใบ

 - ห้องเรียน ขนาด 6.00 x 9.00 เมตร

ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน
ค่าก่อสร้างอาคารสํานักงาน  อาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น

ลักษณะอาคาร วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ท่ี แบบ/รายการ ราคาค่าก่อสร้าง

ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน
ค่าก่อสร้างอาคารสํานักงาน  อาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น

ลักษณะอาคาร วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

106 อาคารเรียน สปช. 103/61 - อาคารโครงสร้างเหล็ก 1 ช้ัน  - โต๊ะและเก้าอ้ีครู  3 ชุด 3,385,000 

ขนาด 4 ห้องเรียน (พื้นท่ีใช้สอย 225.00 ตร.ม.)  - โต๊ะและเก้าอ้ีเรียน 

ยกพื้นสูง (ในเขตแผ่นดินไหว)  - ขนาด กว้าง 8.00 เมตร ยาว 35.50 เมตร สูง 5.00 เมตร ระดับประถมศึกษา (มอก)  90 ชุด

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

 - ห้องเรียน 4 ห้อง 3  ใบ

 - ห้องเรียน ขนาด 6.00 x 9.00 เมตร

107 สปช. 104/26  - อาคาร ค.ส.ล. 2 ช้ัน  ช้ันล่างโล่งสูง 1.  กระดานดําตามแบบกําหนด 2,000,000 

อาคารเรียน 3 ห้องเรียน จากระดับพื้นดิน 3.00 เมตร ห้องเรียนละ 1 ชุด

(ใต้ถุนโล่ง) (พื้นท่ีใช้สอย 244.00 ตร.ม.) 2. โต๊ะ - เก้าอ้ีระดับ 3-6 ห้องเรียนละ 1 ชุด

 - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม 3. ตู้เก็บอุปกรณ์ตามแบบกําหนด 

 - ขนาด กว้าง 11.70 เมตร ยาว 29.00 เมตร สูง 6.60 เมตร ห้องเรียนละ 1 ชุด หรือตู้เหล็ก 2 บาน

 - ช้ันล่าง - โล่ง (มอก.) ห้องเรียนละ 1 ใบ

 - ช้ันบน ห้องเรียน ขนาด 6.50 x 9.00 เมตร 4. เครื่องดับเพลิงตามท่ีระบุในรายการ

จํานวน 3 ห้องเรียน ประกอบแบบก่อสร้าง ช้ันละ 1 เครื่อง

 - ติดต้ังไฟฟ้าตามแบบท่ีกําหนด 5. โต๊ะ- เก้าอ้ีนักเรียนตามแบบกําหนด

 - ทาสีอาคาร ห้องเรียนละ 30 ชุด

 - ไม่อนุญาตให้ต่อเติมช้ันล่าง  เน่ืองจาก

โครงสร้างและฐานรากออกแบบไว้

รับนํ้าหนักเฉพาะช้ันบนเท่าน้ัน

108 สปช. 104/26  - อาคาร ค.ส.ล. 2 ช้ัน  ช้ันล่างโล่งสูง 1.  กระดานดําตามแบบกําหนด 2,697,000 

อาคารเรียน 4 ห้องเรียน จากระดับพื้นดิน 3.00 เมตร ห้องเรียนละ 1 ชุด

(ใต้ถุนโล่ง) (พื้นท่ีใช้สอย 320.00 ตร.ม.) 2. โต๊ะ - เก้าอ้ีระดับ 3-6 ห้องเรียนละ 1 ชุด

 - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม 3. ตู้เก็บอุปกรณ์ตามแบบกําหนด 

 - ขนาด กว้าง 11.70 เมตร ยาว 38.00 เมตร สูง 6.60 เมตร ห้องเรียนละ 1 ชุด หรือตู้เหล็ก 2 บาน

 - ช้ันล่าง - โล่ง (มอก.) ห้องเรียนละ 1 ใบ

 - ช้ันบน ห้องเรียน ขนาด 6.50 x 9.00 เมตร 4. เครื่องดับเพลิงตามท่ีระบุในรายการ

จํานวน 4 ห้องเรียน ประกอบแบบก่อสร้าง ช้ันละ 1 เครื่อง

 - ติดต้ังไฟฟ้าตามแบบท่ีกําหนด 5. โต๊ะ- เก้าอ้ีนักเรียนตามแบบกําหนด

 - ทาสีอาคาร ห้องเรียนละ 30 ชุด

 - ไม่อนุญาตให้ต่อเติมช้ันล่าง  เน่ืองจาก

โครงสร้างและฐานรากออกแบบไว้

รับนํ้าหนักเฉพาะช้ันบนเท่าน้ัน

109 อาคารเรียน OBEC 104 ล./61  - อาคาร ค.ส.ล. 2 ช้ัน  ช้ันล่างโล่งสูง  - โต๊ะเก้าอ้ีครู   4  ชุด 5,705,000 

ขนาด 4 ห้องเรียน จากระดับพื้นดิน 4.00 เมตร บันได 2 ข้าง  - โต๊ะเก้าอ้ีเรียน มัธยมศึกษา (มอก)

(พื้นท่ีใช้สอย 704.00 ตร.ม.) 160 ชุด

 - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม

 - ขนาด กว้าง 14.60 เมตร ยาว 34.40 เมตร สูง 9.24 เมตร

 - ช้ันล่าง - โล่ง

 - ห้องนํ้าชาย 2 ห้อง ห้องนํ้าหญิง 2 ห้อง
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ลักษณะอาคาร วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 - ห้องนํ้าครู 1 ห้อง

 - ชั้นบน ห้องเรียน ขนาด 8.00x8.00 เมตร จํานวน 4 ห้องเรียน

 - ติดต้ังไฟฟ้าตามแบบท่ีกําหนด

 - ทาสีอาคาร

110 อาคารเรียน OBEC 104 ล./61  - อาคาร ค.ส.ล. 2 ช้ัน  ช้ันล่างโล่งสูง  - โต๊ะเก้าอ้ีครู   5  ชุด 6,879,000 

ขนาด 5 ห้องเรียน จากระดับพื้นดิน 4.00 เมตร บันได 2 ข้าง  - โต๊ะเก้าอ้ีเรียน มัธยมศึกษา (มอก)

(พื้นท่ีใช้สอย 704.00 ตร.ม.) 200 ชุด

 - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม

 - ขนาด กว้าง 14.60 เมตร ยาว 34.40 เมตร สูง 9.24 เมตร

 - ช้ันล่าง - โล่ง

 - ห้องนํ้าชาย 2 ห้อง ห้องนํ้าหญิง 2 ห้อง

 - ห้องนํ้าครู 1 ห้อง

 - ชั้นบน ห้องเรียน ขนาด 8.00x8.00 เมตร จํานวน 4 ห้องเรียน

 - ติดต้ังไฟฟ้าตามแบบท่ีกําหนด

 - ทาสีอาคาร

111 อาคารเรียน OBEC 104 ล./61  - อาคาร ค.ส.ล. 2 ช้ัน  ช้ันล่างโล่งสูง  - โต๊ะเก้าอ้ีครู   6  ชุด 8,028,000 

ขนาด 6 ห้องเรียน จากระดับพื้นดิน 4.00 เมตร บันได 2 ข้าง  - โต๊ะเก้าอ้ีเรียน มัธยมศึกษา (มอก)

(พื้นท่ีใช้สอย 704.00 ตร.ม.) 240 ชุด

 - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม

 - ขนาด กว้าง 14.60 เมตร ยาว 34.40 เมตร สูง 9.24 เมตร

 - ช้ันล่าง - โล่ง

 - ห้องนํ้าชาย 2 ห้อง ห้องนํ้าหญิง 2 ห้อง

 - ห้องนํ้าครู 1 ห้อง

 - ชั้นบน ห้องเรียน ขนาด 8.00x8.00 เมตร จํานวน 4 ห้องเรียน

 - ติดต้ังไฟฟ้าตามแบบท่ีกําหนด

 - ทาสีอาคาร

112 อาคารเรียน สปช. 105/29  - อาคาร ค.ส.ล. 2 ช้ัน ช้ันล่างโล่งสูง 1.  กระดานดําตามแบบกําหนด 4,028,000 

ปรับปรุง 2 ช้ัน 4 ห้องเรียน จากระดับพื้นดิน 3.5 เมตร  บันได 2 ข้าง ห้องเรียนละ 1 ชุด

ใต้ถุนโล่ง บันไดข้ึน 2 ข้าง (พื้นท่ีใช้สอย 630.00 ตร.ม.) 2. โต๊ะ - เก้าอ้ีระดับ 3-6 ห้องเรียนละ 1 ชุด

 - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม 3. ตู้เก็บอุปกรณ์ตามแบบกําหนด 

 - ขนาด กว้าง 12.60 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. เครื่องดับเพลิงตามท่ีระบุในรายการ

จํานวน 4 ห้องเรียน ประกอบแบบก่อสร้าง ช้ันละ 1 เครื่อง

 - ติดต้ังไฟฟ้าตามแบบท่ีกําหนด 5. โต๊ะ- เก้าอ้ีนักเรียนตามแบบกําหนด

 - ทาสีอาคาร ห้องเรียนละ 30 ชุด

113 อาคารเรียน สปช. 105/29  - อาคาร ค.ส.ล. 2 ช้ัน ช้ันล่างโล่งสูง 1.  กระดานดําตามแบบกําหนด 5,436,000 

ปรับปรุง 2 ช้ัน 5 ห้องเรียน จากระดับพื้นดิน 3.5 เมตร  บันได 2 ข้าง ห้องเรียนละ 1 ชุด

(ใต้ถุนโล่ง) (พื้นท่ีใช้สอย 783.00 ตร.ม.) 2. โต๊ะ - เก้าอ้ีระดับ 3-6 ห้องเรียนละ 1 ชุด
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ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน
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ลักษณะอาคาร วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม 3. ตู้เก็บอุปกรณ์ตามแบบกําหนด 

 - ขนาด 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. เครื่องดับเพลิงตามท่ีระบุในรายการ

จํานวน 5 ห้องเรียน ประกอบแบบก่อสร้าง ช้ันละ 1 เครื่อง

 - ติดต้ังไฟฟ้าตามแบบท่ีกําหนด 5. โต๊ะ- เก้าอ้ีนักเรียนตามแบบกําหนด

 - ทาสีอาคาร ห้องเรียนละ 30 ชุด

114 อาคารเรียน สปช. 105/29  - อาคาร ค.ส.ล. 2 ช้ัน ช้ันล่างโล่งสูง 1.  กระดานดําตามแบบกําหนด 6,345,000 

ปรับปรุง 2 ช้ัน 6 ห้องเรียน จากระดับพื้นดิน 3.5 เมตร  บันได 2 ข้าง ห้องเรียนละ 1 ชุด

(ใต้ถุนโล่ง) (พื้นท่ีใช้สอย 936.00 ตร.ม.) 2. โต๊ะ - เก้าอ้ีระดับ 3-6 ห้องเรียนละ 1 ชุด

 - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม 3. ตู้เก็บอุปกรณ์ตามแบบกําหนด 

 - ขนาด 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. เครื่องดับเพลิงตามท่ีระบุในรายการ

จํานวน 6 ห้องเรียน ประกอบแบบก่อสร้าง ช้ันละ 1 เครื่อง

 - ติดต้ังไฟฟ้าตามแบบท่ีกําหนด 5. โต๊ะ- เก้าอ้ีนักเรียนตามแบบกําหนด

 - ทาสีอาคาร ห้องเรียนละ 30 ชุด

115 อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง  - อาคาร ค.ส.ล. 2 ช้ัน บันได 2 ข้าง 1.  กระดานดําตามแบบกําหนด 4,779,000 

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

(ช้ันล่าง 1 ห้อง ช้ันบน 4 ห้อง) (พื้นท่ีใช้สอย 630.00 ตร.ม.) 2. โต๊ะ - เก้าอ้ีระดับ 3-6 ห้องเรียนละ 1 ชุด

 - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม 3. ตู้เก็บอุปกรณ์ตามแบบกําหนด 

 - ขนาด 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. เครื่องดับเพลิงตามท่ีระบุในรายการ

ขนาดห้องเรียน 6.00 x 9.00 เมตร ประกอบแบบก่อสร้าง ช้ันละ 1 เครื่อง

 - ติดต้ังไฟฟ้าตามแบบท่ีกําหนด 5. โต๊ะ- เก้าอ้ีนักเรียนตามแบบกําหนด

 - ทาสีอาคาร ห้องเรียนละ 30 ชุด

116 อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง  - อาคาร ค.ส.ล. 2 ช้ัน บันได 2 ข้าง 1.  กระดานดําตามแบบกําหนด 5,073,000 

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

(ช้ันล่าง 2 ห้อง ช้ันบน 4 ห้อง) (พื้นท่ีใช้สอย 630.00 ตร.ม.) 2. โต๊ะ - เก้าอ้ีระดับ 3-6 ห้องเรียนละ 1 ชุด

 - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม 3. ตู้เก็บอุปกรณ์ตามแบบกําหนด 

 - ขนาด 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. เครื่องดับเพลิงตามท่ีระบุในรายการ

ขนาดห้องเรียน 6.00 x 9.00 เมตร ประกอบแบบก่อสร้าง ช้ันละ 1 เครื่อง

 - ติดต้ังไฟฟ้าตามแบบท่ีกําหนด 5. โต๊ะ- เก้าอ้ีนักเรียนตามแบบกําหนด

 - ทาสีอาคาร ห้องเรียนละ 30 ชุด

117 อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง  - อาคาร ค.ส.ล. 2 ช้ัน บันได 2 ข้าง 1.  กระดานดําตามแบบกําหนด 5,192,000 

อาคารเรียน 2 ช้ัน 7 ห้องเรียน (ช้ันล่าง 3 ห้อง ช้ันบน 4 ห้อง) ห้องเรียนละ 1 ชุด
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(ช้ันล่าง 3 ห้อง ช้ันบน 4 ห้อง) (พื้นท่ีใช้สอย 630.00 ตร.ม.) 2. โต๊ะ - เก้าอ้ีระดับ 3-6 ห้องเรียนละ 1 ชุด

 - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม 3. ตู้เก็บอุปกรณ์ตามแบบกําหนด 

 - ขนาด 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. เครื่องดับเพลิงตามท่ีระบุในรายการ

ขนาดห้องเรียน 6.00 x 9.00 เมตร ประกอบแบบก่อสร้าง ช้ันละ 1 เครื่อง

 - ติดต้ังไฟฟ้าตามแบบท่ีกําหนด 5. โต๊ะ- เก้าอ้ีนักเรียนตามแบบกําหนด

 - ทาสีอาคาร ห้องเรียนละ 30 ชุด

118 อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง  - อาคาร ค.ส.ล. 2 ช้ัน บันได 2 ข้าง 1.  กระดานดําตามแบบกําหนด 5,402,000 

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

(ช้ันล่าง 4 ห้อง ช้ันบน 4 ห้อง) (พื้นท่ีใช้สอย 630.00 ตร.ม.) 2. โต๊ะ - เก้าอ้ีระดับ 3-6 ห้องเรียนละ 1 ชุด

 - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม 3. ตู้เก็บอุปกรณ์ตามแบบกําหนด 

 - ขนาด 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. เครื่องดับเพลิงตามท่ีระบุในรายการ

ขนาดห้องเรียน 6.00 x 9.00 เมตร ประกอบแบบก่อสร้าง ช้ันละ 1 เครื่อง

 - ติดต้ังไฟฟ้าตามแบบท่ีกําหนด 5. โต๊ะ- เก้าอ้ีนักเรียนตามแบบกําหนด

 - ทาสีอาคาร ห้องเรียนละ 30 ชุด

119 อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง  - อาคาร ค.ส.ล. 2 ช้ัน บันได 2 ข้าง 1.  กระดานดําตามแบบกําหนด 6,360,000 

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

(ช้ันล่าง 5 ห้อง ช้ันบน 5 ห้อง) (พื้นท่ีใช้สอย 783.00 ตร.ม.) 2. โต๊ะ - เก้าอ้ีระดับ 3-6 ห้องเรียนละ 1 ชุด

 - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม 3. ตู้เก็บอุปกรณ์ตามแบบกําหนด 

 - ขนาด 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. เครื่องดับเพลิงตามท่ีระบุในรายการ

ขนาดห้องเรียน 6.00 x 9.00 เมตร ประกอบแบบก่อสร้าง ช้ันละ 1 เครื่อง

 - ติดต้ังไฟฟ้าตามแบบท่ีกําหนด 5. โต๊ะ- เก้าอ้ีนักเรียนตามแบบกําหนด

 - ทาสีอาคาร ห้องเรียนละ 30 ชุด

120 อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง  - อาคาร ค.ส.ล. 2 ช้ัน บันได 2 ข้าง 1.  กระดานดําตามแบบกําหนด 7,188,000 

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

(ช้ันล่าง 6 ห้อง ช้ันบน 6 ห้อง) (พื้นท่ีใช้สอย 936.00 ตร.ม.) 2. โต๊ะ - เก้าอ้ีระดับ 3-6 ห้องเรียนละ 1 ชุด

 - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม 3. ตู้เก็บอุปกรณ์ตามแบบกําหนด 

 - ขนาด 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. เครื่องดับเพลิงตามท่ีระบุในรายการ

ขนาดห้องเรียน 6.00 x 9.00 เมตร ประกอบแบบก่อสร้าง ช้ันละ 1 เครื่อง

 - ติดต้ังไฟฟ้าตามแบบท่ีกําหนด 5. โต๊ะ- เก้าอ้ีนักเรียนตามแบบกําหนด

 - ทาสีอาคาร ห้องเรียนละ 30 ชุด

121 อาคารเรียน 105 ล/58 (ข)  - อาคาร ค.ส.ล. 2 ช้ัน 1. โต๊ะ-เก้าอ้ี ห้องละ 1 ชุด 6,930,000 
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ท่ี แบบ/รายการ ราคาค่าก่อสร้าง

ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน
ค่าก่อสร้างอาคารสํานักงาน  อาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น

ลักษณะอาคาร วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ต้านแผ่นดินไหว 4 ห้องเรียน   (พื้นท่ีใช้สอย 635.00 ตร.ม.) 2. โต๊ะ-เก้าอ้ีเรียน ห้องละ 30 ชุด

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

 - ขนาดกว้าง 11.00 เมตร ยาว 38.00 เมตร สูง 7.30 เมตร 4. กระดานดํา (ตามแบบ)

 - ช้ันล่าง - โล่ง/อเนกประสงค์ ห้องละ 1 ชุด

 - ช้ัน 2 - ห้องเรียน ขนาด 6.00x9.00 เมตร 

จํานวน 4 ห้อง

122 อาคารเรียน 105 ล/58 (ข)  - อาคาร ค.ส.ล. 2 ช้ัน 1. โต๊ะ-เก้าอ้ี ห้องละ 1 ชุด 8,174,000 

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

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

 - ขนาดกว้าง 11.00 เมตร ยาว 38.00 เมตร สูง 7.30 เมตร 4. กระดานดํา (ตามแบบ)

 - ช้ันล่าง - โล่ง/อเนกประสงค์ ห้องละ 1 ชุด

 - ช้ัน 2 - ห้องเรียน ขนาด 6.00x9.00 เมตร

จํานวน 5 ห้อง

123 อาคารเรียน สปช. 2/28  - อาคาร ค.ส.ล. 3 ช้ัน ขนาด 15 ห้องเรียน 1.  กระดานดําตามแบบกําหนด 9,571,000 

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

 - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่ 2. โต๊ะ - เก้าอ้ีระดับ 3-6 ห้องเรียนละ 1 ชุด

 - ขนาด กว้าง 13.40 เมตร ยาว 52.00 เมตร สูง 11.45 เมตร 3. ตู้เก็บอุปกรณ์ตามแบบกําหนด 

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

         จํานวน 5 ห้อง ห้องนํ้านักเรียน-ครู (มอก.) ห้องเรียนละ 1 ใบ

         แยกชาย-หญิง 4. เครื่องดับเพลิงตามท่ีระบุในรายการ

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

          จํานวน 5 ห้อง 5. โต๊ะ- เก้าอ้ีนักเรียนตามแบบกําหนด

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

        จํานวน 5 ห้อง 

124 อาคารเรียน 108 ล./59 - ก  - อาคาร ค.ส.ล. 2 ช้ัน ขนาด 8 ห้องเรียน 1. โต๊ะ-เก้าอ้ีครู ห้องละ 1 ชุด 11,362,000 

125 อาคารเรียน 108 ล./59 - ข (พื้นท่ีใช้สอย 1,512.00 ตร.ม.) 2. โต๊ะ-เก้าอ้ีนักเรียน ห้องละ 40 ชุด 11,784,000 

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

 - ขนาด กว้าง 10.50 เมตร ยาว 72.00 เมตร สูง 7.95 เมตร

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

 - ช้ัน 2 - ห้องเรียน ขนาด 8.00 x 8.00 เมตร 

         จํานวน 8 ห้อง 

131 อาคารเรียน 212 ล./57 - ก  - อาคาร ค.ส.ล. 3 ช้ัน ขนาด 12 ห้องเรียน 1. โต๊ะ-เก้าอ้ีครู ห้องละ 1 ชุด 17,647,000 

132 อาคารเรียน 212 ล./57 - ข (พื้นท่ีใช้สอย 2,088.00 ตร.ม.) 2. โต๊ะ-เก้าอ้ีนักเรียน ห้องละ 40 ชุด 17,955,000 

สําหรับก่อสร้าง  - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่ 3. กระดานดํา (ตามแบบ) ห้องละ 1 ชุด

ในเขตแผ่นดินไหว  - ขนาด กว้าง 14.50 เมตร ยาว 64.00 เมตร สูง 11.90 เมตร

 - ช้ันล่าง - โล่ง

 - ช้ัน 2 - ห้องเรียน ขนาด 8.00 x 8.00 เมตร 

         จํานวน 6 ห้อง 

         ห้องนํ้านักเรียน-ครู แยกชาย-หญิง
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ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน
ค่าก่อสร้างอาคารสํานักงาน  อาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น

ลักษณะอาคาร วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 - ช้ัน 3 - ห้องเรียน ขนาด 8.00 x 8.00 เมตร 

          จํานวน 4 ห้อง

       - ห้องเรียน ขนาด 10.50 x 12.00 เมตร 

        จํานวน 2 ห้อง (หัว-ท้ายอาคาร)

133 อาคารเรียน 216 ล./57 - ก  - อาคาร ค.ส.ล. 3 ช้ัน ขนาด 16 ห้องเรียน 1. โต๊ะ-เก้าอ้ีครู ห้องละ 1 ชุด 21,123,000 

134 อาคารเรียน 216 ล./57 - ข (พื้นท่ีใช้สอย 2,592.00 ตร.ม.) 2. โต๊ะ-เก้าอ้ีนักเรียน ห้องละ 40 ชุด 21,545,000 

สําหรับก่อสร้าง  - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่ 3. กระดานดํา (ตามแบบ) ห้องละ 1 ชุด

ในเขตแผ่นดินไหว  - ขนาด กว้าง 14.90 เมตร ยาว 80.00 เมตร สูง 11.90 เมตร

 - ช้ันล่าง - โล่ง

 - ช้ัน 2 - ห้องเรียน ขนาด 8.00 x 8.00 เมตร 

         จํานวน 8 ห้อง 

         ห้องนํ้านักเรียน-ครู แยกชาย-หญิง

 - ช้ัน 3 - ห้องเรียน ขนาด 8.00 x 8.00 เมตร 

         จํานวน 6 ห้อง

        - ห้องเรียน ขนาด 10.50 x 12.00เมตร 

         จํานวน 2 ห้อง (หัว-ท้ายอาคาร)

135 อาคารเรียน 318 ล./55 - ก  - อาคาร ค.ส.ล. 4 ช้ัน ขนาด 18 ห้องเรียน โต๊ะ-เก้าอ้ีครู ห้องละ 1 ชุด 22,546,000 

นอกเขตแผ่นดินไหว (พื้นท่ีใช้สอย 2,756.00 ตร.ม.) โต๊ะ-เก้าอ้ีนักเรียน ห้องละ 40 ชุด

136 อาคารเรียน 318 ล./55 - ข  - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่ กระดานดํา (ตามแบบ) ห้องละ 1 ชุด 23,118,000 

ในเขตแผ่นดินไหว  - ขนาด กว้าง 14.50 เมตร ยาว 64.00 เมตร สูง 15.40 เมตร

 - ช้ันล่าง - โล่ง

 - ช้ัน 2 - ห้องเรียน ขนาด 8.00 x 8.00 เมตร 

         จํานวน 6 ห้อง 

         ห้องนํ้านักเรียน-ครู แยกชาย-หญิง

 - ช้ัน 3 - ห้องเรียน ขนาด 8.00 x 8.00 เมตร 

         จํานวน 4 ห้อง

        - ห้องเรียน ขนาด 10.50 x 12.00เมตร 

         จํานวน 2 ห้อง

 - ช้ัน 4 - ห้องเรียน ขนาด 8.00 x 8.00 เมตร 

         จํานวน 4 ห้อง

        - ห้องเรียน ขนาด 10.50 x 12.00เมตร 

          จํานวน 2 ห้อง (หัว-ท้ายอาคาร)

137 อาคารเรียน 324 ล./55 - ก  - อาคาร ค.ส.ล. 4 ช้ัน ขนาด 24 ห้องเรียน 1. โต๊ะ-เก้าอ้ีครู ห้องละ 1 ชุด 27,098,000 

นอกเขตแผ่นดินไหว (พื้นท่ีใช้สอย 3,596.00 ตร.ม.) 2. โต๊ะ-เก้าอ้ีนักเรียน ห้องละ 40 ชุด

138 อาคารเรียน 324 ล./55 - ข  - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่ 3. กระดานดํา (ตามแบบ) ห้องละ 1 ชุด 27,698,000 

ในเขตแผ่นดินไหว  - ขนาด กว้าง 14.50 เมตร ยาว 80.00 เมตร สูง 15.40 เมตร

 - ช้ันล่าง - โล่ง

 - ช้ัน 2 - ห้องเรียน ขนาด 8.00 x 8.00 เมตร 

         จํานวน 8 ห้อง 

         ห้องนํ้านักเรียน-ครู แยกชาย-หญิง
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ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน
ค่าก่อสร้างอาคารสํานักงาน  อาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น

ลักษณะอาคาร วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 - ช้ัน 3 - ห้องเรียน ขนาด 8.00 x 8.00 เมตร 

         จํานวน 6 ห้อง

        - ห้องเรียน ขนาด 10.50 x 12.00เมตร 

         จํานวน 2 ห้อง

 - ช้ัน 4 - ห้องเรียน ขนาด 8.00 x 8.00 เมตร 

         จํานวน 6 ห้อง

        - ห้องเรียน ขนาด 10.50 x 12.00เมตร 

          จํานวน 2 ห้อง (หัว-ท้ายอาคาร)

201 แบบ สปช. 201/26  - อาคาร ค.ส.ล. 1 ช้ัน พื้นเสมอดิน 1. ตู้เก็บอุปกรณ์ ตามแบบกําหนด 1 ชุด 1,070,000 

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

 - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม 2. เครื่องดับเพลิงตามท่ีระบุในรายการ

 - ขนาด กว้าง 14.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร สูง 3.70 เมตร ประกอบแบบก่อสร้าง จํานวน 1 เครื่อง

 - มีห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ 2 ห้อง 3. กระดานดําตามแบบกําหนด 

 - ติดต้ังไฟฟ้า ตามแบบท่ีกําหนด จํานวน 1 ชุด

 - ทาสีอาคาร

202 แบบ สปช. 202/26  - อาคาร ค.ส.ล. 1 ช้ัน พื้นเสมอดิน 1. ตู้เก็บอุปกรณ์ ตามแบบกําหนด 1 ชุด 813,400 

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

- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม 2. เครื่องดับเพลิงตามท่ีระบุในรายการ

 - ขนาด กว้าง 13.20 เมตร ยาว 14.00 เมตร สูง 3.70 เมตร ประกอบแบบก่อสร้าง จํานวน 1 เครื่อง

 - ติดต้ังไฟฟ้า ตามแบบท่ีกําหนด 3. กระดานดําตามแบบกําหนด 

 - ทาสีอาคาร จํานวน 1 ชุด

203 แบบ สปช. 205/26  - อาคาร ค.ส.ล. 1 ช้ัน พื้นเสมอดิน 1. โต๊ะอาหารพร้อมเก้าอ้ี ตามแบบกําหนด 2,458,000 

(พื้นท่ีใช้สอย 448.00 ตร.ม.) จํานวน 72 ชุด

 - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม 2. เครื่องดับเพลิงตามท่ีระบุในรายการ

 - ขนาด กว้าง 17.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร สูง 4.90 เมตร ประกอบแบบก่อสร้าง จํานวน 4 เครื่อง

 - มีเวที

 - ติดต้ังไฟฟ้าตามแบบท่ี สปช. กําหนด

 - ทาสีอาคาร

204 แบบ สปช. 206/26  - อาคาร ค.ส.ล. 1 ช้ัน พื้นเสมอดิน 1. โต๊ะอาหารพร้อมเก้าอ้ี ตามแบบกําหนด 4,657,000 

(พื้นท่ีใช้สอย 756.00 ตร.ม.) จํานวน 72 ชุด

 - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม 2. เครื่องดับเพลิง  จํานวน 6 เครื่อง

 - ขนาด กว้าง 25.00 เมตร ยาว 39.00 เมตร สูง 6.35 เมตร

 - มีเวที

 - ติดต้ังไฟฟ้าตามแบบท่ีกําหนด

 - ทาสีอาคาร

205 โรงอาหาร 84 ท่ีน่ัง  - อาคาร ค.ส.ล. ช้ันเดียว 1. โต๊ะอาหาร จํานวน 14 ตัว 1,104,000 

 (พื้นท่ีใช้สอย 150.00 ตร.ม.) 2. เก้าอ้ี จํานวน 28 ตัว

 - จุ 84 คน 3. อ่างล้างจานสแตนเลสสําเร็จรูป

 - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่ จํานวน 1 ชุด
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ท่ี แบบ/รายการ ราคาค่าก่อสร้าง

ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน
ค่าก่อสร้างอาคารสํานักงาน  อาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น

ลักษณะอาคาร วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 - ขนาด กว้าง 10.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 4.55 เมตร 

 - ประกอบด้วย ห้องปรุงอาหาร

พื้นท่ีรับประทานอาหาร

206 โรงอาหารขนาดเล็ก  - อาคาร ค.ส.ล. ช้ันเดียว พื้นติดดิน 1. โต๊ะอาหาร จํานวน 44 ตัว 3,416,000 

260 ท่ีน่ัง  (พื้นท่ีใช้สอย 352.00 ตร.ม.) 2. เก้าอ้ี จํานวน 88 ตัว

 - จุ 260 คน 3. อ่างล้างจานสแตนเลสสําเร็จรูป

 - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่ จํานวน 5 ชุด

 - ขนาด กว้าง 16.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร สูง 6.30 เมตร

 - มีพื้นท่ีร้านค้าสําหรับขายอาหาร 

ห้องนํ้าชาย-หญิง

 - ติดต้ังไฟฟ้าตามแบบท่ีกําหนด

207 โรงอาหารขนาดกลาง  - อาคาร ค.ส.ล. ช้ันเดียว พื้นติดดิน 1. โต๊ะอาหาร จํานวน 84 ตัว 6,789,000 

 500 ท่ีน่ัง  (พื้นท่ีใช้สอย 723.00 ตร.ม.)

 - จุ 500 คน 2. เก้าอ้ี จํานวน 168 ตัว

 - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่ 3. อ่างล้างจานสแตนเลสสําเร็จรูป

 - ขนาด กว้าง 19.00 เมตร ยาว 38.50 เมตร สูง 6.30 เมตร จํานวน 10 ชุด

 - มีพื้นท่ีร้านค้าสําหรับขายอาหาร 

ห้องนํ้าชาย-หญิง

 - ติดต้ังไฟฟ้าตามแบบท่ีกําหนด

208 โรงอาหาร  - อาคาร ค.ส.ล. 2 ช้ัน  มีโต๊ะ - เก้าอ้ี รับประทานอาหาร 12,455,000 

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

(ปรับปรุงช้ันบนเป็นโรงพลศึกษา)  - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่

 - ขนาด กว้าง 24.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร สูง 12.75 เมตร

สูง 4.20 เมตร 

 - ช้ันล่างใช้เป็นสถานท่ีรับประทานอาหาร

 - ช้ันบนใช้เป็นห้องประชุมและยิมกีฬา

209 อาคารหอประชุม 100/27  - อาคาร ค.ส.ล. 1 ช้ัน พื้นเสมอดิน 1. มีโต๊ะ-เก้าอ้ี รับประทานอาหาร 8,071,000 

(พื้นท่ีใช้สอย 922.00 ตร.ม.) จํานวน 66 ชุด (ตามแบบ)

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

 - ขนาด กว้าง 26.00เมตร ยาว 40.00 เมตร สูง 11.45 เมตร

สูง 7.50 เมตร

 - มีเวที และห้องเก็บของ 2 ห้อง

 - มีห้องควบคุม แสง เสียง

 - ติดต้ังไฟฟ้าตามแบบท่ีกําหนด

 - หลังคาสูงใช้เป็นโรงยิมกีฬาได้

210 อาคารห้องสมุด  - อาคาร ค.ส.ล. โครงสร้างเหล็ก 1 ช้ัน  - ช้ันเหล็กวางหนังสือ 2 ด้าน 4 ช่อง 5 ชุด 3,000,000 

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

 - ขนาด กว้าง 12.50 เมตร ยาว 40.00 เมตร สูง 14.20 เมตร  - แท่นวางคอมพิวเตอร์ 4 ชุด
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ท่ี แบบ/รายการ ราคาค่าก่อสร้าง

ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน
ค่าก่อสร้างอาคารสํานักงาน  อาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น

ลักษณะอาคาร วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่  - รถเข็นหนังสือ 1 คัน

 - ห้องบรรณารักษ์ 1 ห้อง  - ชุดควบคุมทางเข้าออก 2 ทาง 1 ชุด

 - ห้องนํ้าเจ้าหน้าท่ี 1 ห้อง  - ชุดเคาน์เตอร์แบบสูง 1 ชุด

 - ห้องน้ํานักเรียนชาย 1 ห้อง ห้องน้ํานักเรียนหญิง 1 ห้อง  - ตู้เก็บส่ิงของก่อนเข้าห้องสมุด 1 ตู้

 - พ้ืนที่อ่านหนังสือ-พ้ืนที่ค้นคว้าคอมพิวเตอร์-พ้ืนที่เก็บกระเป๋า  - ชุดโต๊ะและเก้าอ้ีอ่านหนังสือ 10 ชุด

 - ห้อง ส่ือมัลติมิเดีย  - เก้าอ้ีอ่านหนังสือ 10 ชุด

 - โต๊ะทํางานพร้อมกระจก 1 ชุด

301 อาคารโรงฝึกงาน 102/27  - อาคาร ค.ส.ล. 1 ช้ัน พื้นเสมอดิน เครื่องดับเพลิงตามท่ีระบุในรายการ 2,988,000 

 (พื้นท่ีใช้สอย 320.00 ตร.ม.) ประกอบแบบก่อสร้าง

 - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม   

 - ขนาด กว้าง 13.00 เมตร ยาว 34.00 เมตร สูง 4.40 เมตร

 - ห้องฝึกงาน 2 หน่วย

302 โรงฝึกงาน 204/27  - อาคาร ค.ส.ล. 2  ช้ัน  เครื่องดับเพลิงตามท่ีระบุในรายการ 5,421,000 

 (พื้นท่ีใช้สอย 796.00 ตร.ม.) ประกอบแบบก่อสร้าง

 - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม   

 - ขนาด กว้าง 14.00 เมตร ยาว 34.00 เมตร สูง 7.40 เมตร

 - ช้ัน 1 - 2  ห้องฝึกงาน ช้ันละ 2 หน่วย

 รวม 4 หน่วย

303 อาคารฝึกงาน 306 ล./27  - อาคาร ค.ส.ล. 4  ช้ัน ช้ันล่างโล่ง เครื่องดับเพลิงตามท่ีระบุในรายการ 9,059,600 

 (พื้นท่ีใช้สอย 1,454.00 ตร.ม.) ประกอบแบบก่อสร้าง

 - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม   

 - ขนาด 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

401 สปช. 301/26  - อาคาร ค.ส.ล. 2 ช้ัน  - 600,000 

 (ปี 2539) (พื้นท่ีใช้สอย 77.00 ตร.ม.)

 - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม

 - อาคารกว้าง 5.50 เมตร ยาว 7.00 เมตร สูง 5.45 เมตร

 - ช้ันล่างมี 1 ห้องโถงใหญ่ 1 ห้องนํ้า

 - ช้ันบนมี 2 ห้องนอน 

 - ติดต้ังไฟฟ้า ประปา  

 - ทาสีอาคาร

402 บ้านพักครู 207  - อาคารคอนกรีต 2 ช้ัน  - 948,100 

(พื้นท่ีใช้สอย 86.00 ตร.ม.)

 -  ขนาด กว้าง 6.50 เมตร ยาว 11.00 เมตร สูง 5.65 เมตร

 - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม

 - ช้ันล่าง 1 ห้อง ห้องนํ้า 1 ห้อง  ห้องครัว
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ท่ี แบบ/รายการ ราคาค่าก่อสร้าง

ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน
ค่าก่อสร้างอาคารสํานักงาน  อาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น

ลักษณะอาคาร วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ห้องอเนกประสงค์

 - ช้ันบน 2 ห้อง 

403 สปช. 303/28  - อาคาร ค.ส.ล. 2 ช้ัน 6 หน่วย ตู้เส้ือผ้าห้องนอนละ  1 ใบ 4,735,000 

(ปี 2539)  (พื้นท่ีใช้สอย 507.00 ตร.ม.)

 - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม

 - ขนาด กว้าง 9.70 เมตร ยาว 30.00 เมตร  สูง 7.15 เมตร

 - ช้ันล่าง  - ห้องโถง 1 ห้อง ห้องนํ้า 1 ห้อง

             ห้องเก็บของ 1 ห้อง ห้องครัว 1 ห้อง

 - ช้ันบน  -  ห้องนอน 2 ห้อง  ห้องนํ้า 1 ห้อง

 - ติดต้ังไฟฟ้า-ประปา ตามแบบกําหนด

 - ทาสีอาคาร

 (1 หน่วย ประกอบด้วย ห้องนอน 2 ห้อง

ห้องครัว 1 ห้อง  ห้องนํ้า 1 ห้อง 

ห้องเก็บของ 1 ห้อง)

404 บ้านพักครู 8 ครอบครัว  - อาคาร ค.ส.ข. 3 ช้ัน 8 หน่วย  - ตามระบุในแบบรูปรายการ 3,978,000 

 - (พื้นท่ีใช้สอย 484.58 ตารางเมตร)

 - ฐานราก - ตอกเข็ม

 - ขนาดกว้าง 8.50 เมตร ยาว 31.00 เมตร สูง 8.65 เมตร

 - ช้ันล่าง โล่ง

 - ช้ันท่ี 2 - ห้องพัก 4 หน่วย

 - ช้ันท่ี 3 - ห้องพัก 4 หน่วย

 (1 หน่วย ประกอบด้วย  ห้องนอน 2 ห้อง

ห้องอาหาร -ครัว 1 ห้อง ห้องนํ้า 1 ห้อง)

405 บ้านพักครู 203/27  - อาคาร ค.ส.ล. 2 ช้ัน  - 981,000 

 (พื้นท่ีใช้สอย 82.50 ตร.ม.)

 -  ขนาด กว้าง 8.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร

 - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม

 - ช้ันล่างอเนกประสงค์ 1 ห้องนํ้า

 - ช้ันบนมี 3 ห้องนอน 

406 บ้านพักข้าราชการระดับ  - อาคาร ค.ส.ล. 2 ช้ัน  - 1,652,000 

ชํานาญงาน (ระดับ 1-2) หรือ  - (พื้นท่ีใช้สอย 128.00 ตร.ม.)

เทียบเท่า (บ้านแฝด)  - ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 14.00 เมตร สูง 8.70 เมตร

บ้านพัก 204/61 (ฝ)  - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่

 - พื้นท่ีช้ันล่าง ห้องน่ังเล่นและห้องครัว 

ห้องนํ้า 1 ห้อง (ต่อ 1 หน่วย)

 - พื้นท่ีช้ันบน ห้องนอน 2 ห้อง ห้องนํ้า 1 ห้อง

 (ต่อ 1 หน่วย)

407 บ้านพักครู 205/26  - อาคารคอนกรีต 2 ช้ัน  - 751,000 

(พื้นท่ีใช้สอย 94.00 ตร.ม.)
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ท่ี แบบ/รายการ ราคาค่าก่อสร้าง

ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน
ค่าก่อสร้างอาคารสํานักงาน  อาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น

ลักษณะอาคาร วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 -  ขนาด กว้าง 6.40 เมตร ยาว 9.40 เมตร

 - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม

 - ช้ันล่าง 1 ห้อง ห้องนํ้า 1 ห้อง

 - ห้องอเนกประสงค์

 - ช้ันบน 4 ห้อง 

408 บ้านพักข้าราชการระดับ  - อาคาร ค.ส.ล. 2 ช้ัน  -

อาวุโส และชํานาญการ  - (พ้ืนท่ีใช้สอย 87.00 ตร.ม.)
 -แบบตอกเข็ม  - ช้ันล่างสูงจากระดับ 0.00 เท่ากับ 0.70 เมตร 1,192,000 

 -แบบไม่ตอกเสาเข็ม  - ฐานรากตอกเสาเข็ม ยาว 21.00 เมตร 1,126,000 

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

         ห้องนํ้า-ส้วม
 - ช้ัน 2 ห้องนอน 2 ห้อง, ห้องนํ้า-ส้วม

410 บ้านพักข้าราชการอํานวยการ  - อาคาร ค.ส.ล. 2 ช้ัน  -

ระดับต้นและชํานาญการพิเศษ  - (พ้ืนท่ีใช้สอย 105.00 ตร.ม.)
 -แบบตอกเข็ม  - ช้ันล่างสูงจากระดับ 0.00 เท่ากับ 0.70 เมตร 1,541,000 

 -แบบไม่ตอกเสาเข็ม ฐานรากตอกเสาเข็ม ยาว 21.00 เมตร 1,496,000 

 - กรอบอาคาร กว้าง 8.5 เมตร ยาว 12.00 เมตร
สูง 8.90 เมตร

 - ช้ันล่าง ห้องอเนกประสงค์ ห้องครัว

           ห้องนํ้า-ส้วม ห้องเก็บของ

 - ช้ันบน ห้องนอน 3 ห้อง  ห้องนํ้า-ส้วม
412 หอนอนแบบมาตรฐาน 26  - อาคาร ค.ส.ล. 2 ช้ัน สําหรับนักเรียนจํานวน 40 คน 1. เตียงนอนครู พร้อมอุปกรณ์ท่ีนอน 3,158,000 

พร้อมครุภัณฑ์  - (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. ท่ีด่ืมนํ้านักเรียน

สูง 7.75 เมตร
 - ฐานรากแผ่ประกอบเข็มกลุ่ม
 - ช้ันล่าง ใต้ถุนโล่ง ห้องเก็บของ

 - ช้ัน 2 ห้องนอนนักเรียน ห้องครูเวร ห้องนํ้า-ส้วม
413 หอนอนแบบมาตรฐาน 38  - อาคาร ค.ส.ล. 3 ช้ัน สําหรับนักเรียนจํานวน 90 คน 1. เตียงนอนครู 7,751,000 

พร้อมครุภัณฑ์  - (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. ถังนํ้าหินขัดสําเร็จรูป

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

 - ช้ัน 2 ห้องนอนนักเรียน ห้องครู2ห้อง ห้องนํ้า-ส้วมนักเรียน ที่ตากผ้า

 - ช้ัน 3 ห้องนอนนักเรียน ห้องครู2ห้อง ห้องนํ้า-ส้วมนักเรียน ที่ตากผ้า

408 แบบรูปรายการก่อสร้าง  - อาคาร ค.ส.ล. 1 ช้ัน พื้นเสมอดิน 1. เตียงนอน 2 ช้ัน 4 เตียง/ ห้อง 1,306,000 
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ท่ี แบบ/รายการ ราคาค่าก่อสร้าง

ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน
ค่าก่อสร้างอาคารสํานักงาน  อาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น

ลักษณะอาคาร วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

บ้านพักนักศึกษา โครงการ   (พื้นท่ีใช้สอย 204.00 ตร.ม.) 2. ท่ีนอนพร้อมผ้าปูท่ีนอน

ปฏิรูปการศึกษาเกษตร  - ห้องกว้าง 6.00 เมตร ยาว 8.50 เมตร 3. หมอนพร้อมปลอกหมอน

เพื่อชีวิตของวิทยาลัยเกษตร  - ขนาด กว้าง 8.50 เมตร ยาว 24.00 เมตร 4. ผ้าห่ม

และเทคโนโลยีราชบุรี สําหรับ 1 หลัง ต่อ 4 ห้อง

 - ติดต้ังไฟฟ้าตามแบบท่ีกําหนด

501 ห้องนํ้าห้องส้วมนักเรียนหญิง  - อาคาร ค.ส.ล. 1 ช้ัน พื้นเสมอดิน  - ถังนํ้าหินขัดสําเร็จรูป 4 ใบ 387,800 

4 ท่ี/49 (พื้นท่ีใช้สอย 36.00 ตร.ม.)

ขนาด 4 ท่ีน่ัง อ่างล้างหน้า 4 ท่ี

 - ฐานราก  - ตอกเสาเข็ม

 - ขนาด กว้าง 5.20 เมตร ยาว 7.00 เมตร สูง 3.60 เมตร

 - ห้องกว้าง 1.25 เมตร ยาว 1.30 เมตร

 - ทาสีอาคาร

 - พื้นและผนังปูกระเบ้ืองเคลือบ

502 ห้องนํ้าห้องส้วมนักเรียนชาย  - อาคาร ค.ส.ล. 1 ช้ัน พื้นเสมอดิน  - ถังนํ้าหินขัดสําเร็จรูป 4 ใบ 510,200 

4 ท่ี/49  (พื้นท่ีใช้สอย 44.80 ตร.ม.)

 - ขนาด 4 ท่ีน่ัง อ่างล้างหน้า 4 ท่ี  

ปัสสาวะ 4 ท่ี

 - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม

 - ขนาด กว้าง 6.40 เมตร ยาว 7.00 เมตร สูง 3.60 เมตร

 - ห้องกว้าง 1.25 เมตร ยาว 1.30 เมตร

 - ทาสีอาคาร

 - พื้นและผนังปูกระเบ้ืองเคลือบ

503 ห้องนํ้าห้องส้วมนักเรียนหญิง  - อาคาร ค.ส.ล. 1 ช้ัน พื้นเสมอดิน  - ถังนํ้าหินขัดสําเร็จรูป 6 ใบ 506,200 

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

 - ขนาด 6 ท่ีน่ัง อ่างล้างหน้า 4 ท่ี 

 - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม

 - ขนาด กว้าง 5.20 เมตร ยาว 9.50 เมตร สูง 3.60 เมตร

 - ห้องกว้าง 1.25 เมตร ยาว 1.30 เมตร

 - ทาสีอาคาร

 - พื้นและผนังปูกระเบ้ืองเคลือบ

504 ห้องนํ้าห้องส้วมนักเรียนชาย  - อาคารคอนกรีต 1 ช้ัน พื้นเสมอดิน  - ถังนํ้าหินขัดสําเร็จรูป 6 ใบ 640,500 

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

 - ขนาด 6 ท่ีน่ัง อ่างล้างหน้า 4 ท่ี  

ปัสสาวะ 6 ท่ี

 - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม

 - อาคารกว้าง 6.40 เมตร ยาว 9.50 เมตร สูง 3.60 เมตร

 - ห้องกว้าง 1.25 เมตร ยาว 1.30 เมตร

 - ทาสีอาคาร

 - พื้นและผนังปูกระเบ้ืองเคลือบ
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ท่ี แบบ/รายการ ราคาค่าก่อสร้าง

ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน
ค่าก่อสร้างอาคารสํานักงาน  อาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น

ลักษณะอาคาร วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

505 ส้วม สพฐ. 4 (ห้องส้วม 4 ห้อง)  - อาคาร ค.ส.ล. 1 ช้ัน พ้ืนเสมอดิน  - 424,200 

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

701 สนามบาสเกตบอลมาตรฐาน ขนาดกว้าง 18.00 เมตร ยาว 31.00 เมตร  - 421,700 

F1BA

702 ลานกีฬาอเนกประสงค์  - ลานคอนกรีต ขนาด 16.00 x 26.00 เมตร  - ชุดเสาวอลเวลย์บอล+ตะกร้อ 1ชุด 159,100 

 (แบบกรมพลศึกษา)  - มีเสาพร้อมตาข่ายวอลเลย์บอลและ

เซปัคตะกร้อ

 - ตีเส้นสนามวอลเลย์บอลและเซปัคตะกร้อ

ขนาดมาตรฐาน

703 สนามฟุตบอล ฟ.1/42  - ขนาดสนามกว้าง 59.00 เมตร ยาว 89.00 เมตร  - 884,000 

 - มีประตูฟุตบอล 1 ชุด (2 ด้าน)

 - ถมดินไม่น้อยกว่า 1,200 ลบ.ม.

704 สนามกีฬา ฟ.3/42  - ขนาดสนามกว้าง 93.00 เมตร ยาว 178.00 เมตร  - 681,000 

 - มีประตูฟุตบอล 1 ชุด (2 ด้าน)

705 สนามฟุตบอล ฟ.3 (พิเศษ)  - สนามฟุตบอลมีขนาดกว้าง 68.00 เมตร  - 1,568,000 

ยาว 105 เมตร

 - มีลู่วิ่ง 8 ลู่

706 สนามกีฬาอเนกประสงค์  - สนามกีฬาอเนกประสงค์ พื้น ค.ส.ล.ขัดเรียบ  - ชุดโครงแป้นบาสเก็ตบอลสําเร็จรูป 1,275,000 

 พร้อมทําระบบเคลือบพื้นสนามกีฬา ตามข้อกําหนด 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

801 รั้วมาตรฐานแบบทึบ  - ฐานรากตอกเสาเข็ม  - 1,550.00 บาท / เมตร

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

 - ผนังคอนกรีตบล๊อกโชว์แนว ราคา สงป.

803 รั้วมาตรฐานแบบทึบ  - ให้จัดสร้างเช่นเดียวกับรั้วคอนกรีต  - 1,510.00 บาท / เมตร

(ฐานรากไม่ตอกเข็ม) ชนิดฐานรากมีเสาเข็ม ไม่รวม Factor F

แต่ยกเว้น การตอกเสาเข็ม ราคา สงป.
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ท่ี แบบ/รายการ ราคาค่าก่อสร้าง

ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน
ค่าก่อสร้างอาคารสํานักงาน  อาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น

ลักษณะอาคาร วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

804 รั้วมาตรฐานแบบโปร่ง  - โครงสร้าง ค.ส.ล.  - 3,450.00 บาท / เมตร

(ฐานรากตอกเข็ม)  - ตอนล่างก่ออิฐดินเผา ฉาบเรียบ ไม่รวม Factor F

 - หรือซีเมนต์โชว์แนว ราคา กอ.สอ.สพฐ.

 - สูงไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร

 - ตอนบนทําด้วยเหล็กกรุลวดตาข่ายเหล็ก

ถักอาบสังกะสี 2 น้ิว

 - สูงจากพื้น 2 เมตร ทาสี

805 รั้วมาตรฐานแบบโปร่ง  - ให้จัดสร้างเช่นเดียวกับรั้วลวดตาข่าย  - 3,280.00 บาท / เมตร

(ฐานรากไม่ตอกเข็ม) ชนิดฐานรากมีเสาเข็ม ไม่รวม Factor F

แต่ยกเว้น การตอกเสาเข็ม ราคา กอ.สอ.สพฐ.

806 รั้วลวดหนาม  - ขนาด 7 เส้น  - 290.00 บาท / เมตร

807  - ขนาด 9 เส้น 310.00 บาท / เมตร

808  - ขนาด 12 เส้น (เตรียมโครงสร้างไว้สําหรับ 2,710.00 บาท / เมตร

ต่อเติมเป็นรั้วมาตรฐานแบบทึบ/โปร่ง) ไม่รวม Factor F

 - ช่วงเสาห่าง 2.00 เมตร ราคา กอ.สอ.สพฐ.

809 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - กว้าง 3.00 เมตร  - 1,460.00 บาท / เมตร

810 บนผิวถนนเดิม  - กว้าง 4.00 เมตร 1,860.00 บาท / เมตร

811  - กว้าง 5.00 เมตร 2,420.00 บาท / เมตร

812  - กว้าง 6.00 เมตร 2,800.00 บาท / เมตร

ไม่รวม Factor F

ราคา กอ.สอ.สพฐ.

813 รางระบายนํ้าฝาเปิด  - ราง ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.35 เมตร  - 1,380.00 บาท / เมตร

 - ลึก 0.50 เมตร ไม่รวม Factor F

 พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ 10.00 เมตร ราคา กอ.สอ.สพฐ.
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ท่ี แบบ/รายการ ราคาค่าก่อสร้าง

ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน
ค่าก่อสร้างอาคารสํานักงาน  อาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น

ลักษณะอาคาร วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

814 รางระบายนํ้าฝาเหล็ก  - 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 ราคา กอ.สอ.สพฐ.

815 รางระบายนํ้าแบบรางวี  - ราง ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.35 เมตร  - 1,010.00 บาท / เมตร

(ไม่มีฝาปิด)  - ลึก 0.30 เมตร ไม่รวม Factor F

 ไม่มีบ่อพัก ค.ส.ล. ราคา กอ.สอ.สพฐ.

816 รางระบายนํ้ารูปตัว V  - รางแบบท่อ ค.ส.ล. Ø 0.30 เมตร  - 1,070.00 บาท / เมตร

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

ราคา กอ.สอ.สพฐ.

901 อาคารสํานักงานเขตพื้นท่ี  - อาคาร ค.ส.ล. 3 ช้ัน  - เครื่องปรับอากาศและ 22,054,000 

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

 - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่

 - ขนาดกว้าง 16.50 เมตร ยาว 72.00 เมตร สูง 11.55 เมตร   

ช้ันล่าง - ห้องบริหาร   สํานักงาน 

           ห้องนํ้าชาย/หญิง  ห้องเก็บของ

 - ช้ัน 2 - สํานักงาน ห้องนํ้าชาย/หญิง

 - ช้ัน 3 - ห้องประชุม สํานักงาน

902 อาคารสํานักงานเขตพื้นท่ี  - อาคาร ค.ส.ล. 3 ช้ัน  - เครื่องปรับอากาศและ 18,513,000 

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

 - ฐานราก- ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่

 - ขนาดกว้าง 16.50 เมตร ยาว 60.00 เมตร สูง 11.55 เมตร   

 - ช้ันล่าง - ห้องบริหาร  สํานักงาน 

           ห้องนํ้าชาย/หญิง  ห้องเก็บของ

 - ช้ัน 2 - สํานักงาน ห้องนํ้าชาย/หญิง

 - ช้ัน 3 - ห้องประชุม สํานักงาน

904 อาคารสํานักงานเขตพื้นท่ี  - อาคาร ค.ส.ล. 2 ช้ัน  - เครื่องปรับอากาศและ 10,415,000 

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

 - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่   

 - ขนาดกว้าง 10.50 เมตร ยาว 44.00 เมตร สูง 8.05 เมตร

 - ช้ันล่าง - ห้องบริหาร  สํานักงาน 

           ห้องนํ้าชาย/หญิง  ห้องเก็บของ

 - ช้ัน 2 - ห้องประชุม สํานักงาน

หมายเหตุ
สีพื้นราคาค่าก่อสร้าง

ราคากลางสํานักงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ราคากลางกลุ่มออกแบบและก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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1. คําช้ีแจง

1.1 อาคารเรียนในเขตแผ่นดินไหว 5 แบบด้านล่าง เว็บไซต์จะใช้ราคาต่อหน่วยของอาคารเรียนในเขตพื้นท่ีปกติ โดยงบประมาณส่วนต่าง 
สพฐ. จะสํารองงบประมาณไว้สมทบ ให้ สพท. ยึดราคาในเว็บไซต์เป็นราคากลางในการจัดตั้งตามกรอบงบประมาณท่ีได้รับ

รหัส - รายการ ราคาต่อหน่วย

105 อาคารเรียน สปช.103/61 ขนาด 3 ห้องเรียน ยกพื้นสูง (ในเขตแผ่นดินไหว) 2,598,000    บาท
106 อาคารเรียน สปช.103/61 ขนาด 4 ห้องเรียน ยกพื้นสูง (ในเขตแผ่นดินไหว) 3,385,000    บาท
121 อาคารเรียน 105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว 4 ห้องเรียน 6,930,000    บาท
122 อาคารเรียน 105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว 5 ห้องเรียน 8,174,000    บาท
125 อาคารเรียน 108 ล/59-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) 11,784,000   บาท

1.2 สีตัวอักษร
สีน้ําเงิน ใช้เฉพาะพื้นท่ีปกติ
สีแดง ใช้เฉพาะพื้นท่ีแผ่นดินไหว
สีดํา ใช้ได้ทั้งพื้นท่ีปกติและแผ่นดินไหว

1.3 สีพื้นราคาต่อหน่วย
ราคากลางสํานักงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ราคากลางกลุ่มออกแบบและก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2. ราคากลางและเง่ือนไขสิ่งก่อสร้าง

ปกติ
แผ่นดิน

ไหว

นักเรียน

ต้ังแต่

1 101 อาคารเรียนอนุบาล ขนาด 2 ห้องเรียน 2,919,000     ปีเดียว   1 หลัง 41 (เฉพาะ นร.อนุบาล)

1 102 อาคารเรียนอนุบาล ขนาด 3 ห้องเรียน 4,225,000 ปีเดียว   1 หลัง 61 (เฉพาะ นร.อนุบาล)

1 103 สปช.101/26 อาคารเรียน 3 ห้องเรียน 1 ห้องธุรการ (ใต้ถุนโล่ง) 2,304,000 ปีเดียว  3 ห้อง 61         
1 104 สปช.103/26 อาคารเรียนช้ันเดียว 3 ห้องเรียน (พ้ืนยกสูง) 1,892,000 ปีเดียว  2 ห้อง 61         
1 105 อาคารเรียน สปช.103/61 ขนาด 3 ห้องเรียน ยกพ้ืนสูง (ในเขตแผ่นดินไหว) 2,598,000 ปีเดียว  2 ห้อง 61         
1 106 อาคารเรียน สปช.103/61 ขนาด 4 ห้องเรียน ยกพ้ืนสูง (ในเขตแผ่นดินไหว) 3,385,000 ปีเดียว  3 ห้อง 61         
1 107 สปช.104/26 อาคารเรียน 3 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) 2,000,000     ปีเดียว  2 ห้อง 61         
1 108 สปช.104/26 อาคารเรียน 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) 2,697,000 ปีเดียว  3 ห้อง 61         
1 109 อาคารเรียน OBEC 104 ล./61 ขนาด 4 ห้องเรียน 5,705,000 ปีเดียว  3 ห้อง 121       
1 110 อาคารเรียน OBEC 105 ล./61 ขนาด 5 ห้องเรียน 6,879,000 ปีเดียว  4 ห้อง 121       
1 111 อาคารเรียน OBEC 106 ล./61 ขนาด 6 ห้องเรียน 8,028,000 ปีเดียว  5 ห้อง 121       
1 112 อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดข้ึน 2 ข้าง 4,028,000 ปีเดียว  3 ห้อง 121       
1 113 อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ช้ัน 5 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) 5,436,000 ปีเดียว  4 ห้อง 121       
1 114 อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ช้ัน 6 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) 6,345,000 ปีเดียว  5 ห้อง 121       
1 115 อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 5 ห้องเรียน (ชั้นล่าง 1 ห้อง ชั้นบน 4 ห้อง) 4,779,000 ปีเดียว  4 ห้อง 121       
1 116 อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 6 ห้องเรียน (ชั้นล่าง 2 ห้อง ชั้นบน 4 ห้อง) 5,073,000 ปีเดียว  5 ห้อง 121       
1 117 อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 7 ห้องเรียน (ชั้นล่าง 3 ห้อง ชั้นบน 4 ห้อง) 5,192,000 ปีเดียว  6 ห้อง 121       
1 118 อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 8 ห้องเรียน (ชั้นล่าง 4 ห้อง ชั้นบน 4 ห้อง) 5,402,000 ปีเดียว  7 ห้อง 121       
1 119 อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ช้ัน 10 ห้องเรียน (ช้ันล่าง 5 ห้อง ช้ันบน 5 ห้อง) 6,360,000 ปีเดียว  8 ห้อง 121       
1 120 อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ช้ัน 12 ห้องเรียน (ช้ันล่าง 6 ห้อง ช้ันบน 6 ห้อง) 7,188,000 ปีเดียว  10 ห้อง 121       
1 121 อาคารเรียน 105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว 4 ห้องเรียน 6,930,000 ปีเดียว  3 ห้อง 121       
1 122 อาคารเรียน 105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว 5 ห้องเรียน 8,174,000 ปีเดียว  4 ห้อง 121       
1 123 อาคารเรียน สปช.2/28 ปรับปรุง 3 ช้ัน 15 ห้องเรียน 9,571,000 ปีเดียว  12 ห้อง 480       
1 124 อาคารเรียน 108 ล/59-ก 11,362,000 ปีเดียว  6 ห้อง 240       
1 125 อาคารเรียน 108 ล/59-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) 11,784,000 ปีเดียว  6 ห้อง 240       
1 131 อาคารเรียน 212 ล./57-ก 17,647,000 ผูกพัน  10 ห้อง 400       
1 132 อาคารเรียน 212 ล./57-ข สําหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว 17,955,000 ผูกพัน  10 ห้อง 400       

ตารางแบบสิ่งก่อสร้างและเง่ือนไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

11,362,000   
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1,892,000     
2,523,000     
4,028,000     
5,436,000     
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1 133 อาคารเรียน 216 ล./57-ก 21,123,000 ผูกพัน  14 ห้อง 530       
1 134 อาคารเรียน 216 ล./57-ข สําหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว 21,545,000 ผูกพัน  14 ห้อง 530       
1 135 อาคารเรียน 318 ล./55-ก นอกเขตแผ่นดินไหว 22,546,000 ผูกพัน  15 ห้อง 600       
1 136 อาคารเรียน 318 ล./55-ข เขตแผ่นดินไหว 23,118,000 ผูกพัน  15 ห้อง 600       
1 137 อาคารเรียน 324 ล./55-ก (นอกเขตแผ่นดินไหว) 27,098,000 ผูกพัน  20 ห้อง 800       
1 138 อาคารเรียน 324 ล./55-ข ในเขตแผ่นดินไหว 27,698,000 ผูกพัน  20 ห้อง 800       
1 998 อาคารเรียน แบบพิเศษ (งบปีเดียว) - ปีเดียว   3 ห้อง 121       
1 999 อาคารเรียน แบบพิเศษ (งบผูกพัน) - ผูกพัน   10 ห้อง 400       
2 201 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 201/26 1,070,000 ปีเดียว   1 หลัง 150       
2 202 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 202/26 813,400 ปีเดียว   1 หลัง 61         
2 203 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 205/26 2,458,000 ปีเดียว   1 หลัง 340       
2 204 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 206/26 4,657,000 ปีเดียว   1 หลัง 580       
2 205 โรงอาหาร 84 ท่ีน่ัง 1,104,000 ปีเดียว   1 หลัง 80         
2 206 โรงอาหารขนาดเล็ก 260 ท่ีน่ัง 3,416,000 ปีเดียว   1 หลัง 200       
2 207 โรงอาหารขนาดกลาง 500 ท่ีน่ัง 6,789,000 ปีเดียว   1 หลัง 400       
2 208 โรงอาหาร แบบ 101 ล./27 พิเศษ (ปรับปรุงช้ันบนเป็นโรงพลศึกษา) 12,455,000 ปีเดียว   1 หลัง 800       
2 209 อาคารหอประชุม 100/27 8,071,000 ปีเดียว   1 หลัง 400       
2 210 อาคารห้องสมุด 3,000,000 ปีเดียว   1 หลัง 400       
2 998 อาคารอเนกประสงค์ แบบพิเศษ (งบปีเดียว) - ปีเดียว   1 หลัง 340       
2 999 อาคารอเนกประสงค์ แบบพิเศษ (งบผูกพัน) - ผูกพัน   1 หลัง 400       
3 301 อาคารโรงฝึกงาน 102/27 2,988,000 ปีเดียว   2 หน่วย 400       
3 302 โรงฝึกงาน 204/27 5,421,000 ปีเดียว   4 หน่วย 600       
3 303 อาคารโรงฝึกงาน 306 ล./27 9,059,600 ปีเดียว   1 หลัง 1,080     
4 401 สปช. 301/26 (ปี 2539) 600,000 ปีเดียว   41         
4 402 บ้านพักครู 207 948,100 ปีเดียว   41         
4 403 สปช. 303/28 (ปี 2539) 4,735,000 ปีเดียว   121       
4 404 บ้านพักครู 8 ครอบครัว 3,978,000 ปีเดียว   121       
4 405 บ้านพักครู 203/27 981,000 ปีเดียว   41         
4 406 บ้านพักข้าราชการ ระดับชํานาญงาน (ระดับ 1-2) หรือเทียบเท่า (บ้านแฝด) บ้านพักครู 204/61 (ฝ) 1,652,000 ปีเดียว   41         
4 407 บ้านพักครู "205/26" 751,000 ปีเดียว   41         
4 408 บ้านพักข้าราชการระดับอาวุโส และชํานาญการ - แบบตอกเสาเข็ม 1,192,000 ปีเดียว   41         
4 409 บ้านพักข้าราชการระดับอาวุโส และชํานาญการ - แบบไม่ตอกเสาเข็ม 1,126,000 ปีเดียว   41         
4 410 บ้านพักข้าราชการอํานวยการระดับต้น และชํานาญการพิเศษ - แบบตอกเสาเข็ม 1,541,000 ปีเดียว   41         
4 411 บ้านพักข้าราชการอํานวยการระดับต้น และชํานาญการพิเศษ - แบบไม่ตอกเสาเข็ม 1,496,000 ปีเดียว   41         
4 412 หอนอนแบบมาตรฐาน 26 3,158,000 ปีเดียว   41         
4 413 หอนอนแบบมาตรฐาน 38 พร้อมครุภัณฑ์ 7,751,000 ปีเดียว   41         
4 414 แบบรูปการก่อสร้างบ้านพักนักศึกษา โครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิตของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 1,306,000 ปีเดียว   41         
4 998 บ้านพักนักเรียน แบบพิเศษ - ปีเดียว   41         
4 999 บ้านพักครู แบบพิเศษ - ปีเดียว   41         
5 501 ห้องนํ้าห้องส้วมนักเรียนหญิง 4 ท่ี/49 387,800 ปีเดียว   2 ท่ีน่ัง 41         
5 502 ห้องนํ้าห้องส้วมนักเรียนชาย 4 ท่ี/49 510,200 ปีเดียว   2 ท่ีน่ัง 41         
5 503 ห้องนํ้าห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ท่ี/49 506,200 ปีเดียว   4 ท่ีน่ัง 41         
5 504 ห้องนํ้าห้องส้วมนักเรียนชาย 6 ท่ี/49 640,500 ปีเดียว   4 ท่ีน่ัง 41         
5 505 ส้วม สพฐ. 4 (ห้องส้วม 4 ห้อง) 424,200 ปีเดียว   4 ท่ีน่ัง 41         
7 701 สนามบาสเก็ตบอลมาตรฐาน FIBA 421,700 ปีเดียว   1 สนาม 41         
7 702 ลานกีฬาอเนกประสงค์ (แบบกรมพลศึกษา) 159,100 ปีเดียว   1 สนาม 41         
7 703 สนามฟุตบอล ฟ 1/42 884,000 ปีเดียว   1 สนาม 41         
7 704 สนามกีฬา ฟ 3/42 681,000 ปีเดียว   1 สนาม 41         

ตามจําเป็น
ตามจําเป็น

ตามจําเป็น
ตามจําเป็น
ตามจําเป็น

ตามจําเป็น
ตามจําเป็น
ตามจําเป็น
ตามจําเป็น
ตามจําเป็น
ตามจําเป็น

ตามจําเป็น
ตามจําเป็น
ตามจําเป็น
ตามจําเป็น
ตามจําเป็น
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7 705 สนามฟุตบอล ฟ 3 (พิเศษ) 1,568,000 ปีเดียว   1 สนาม 121       
7 706 สนามกีฬาอเนกประสงค์ 1,275,000 ปีเดียว   1 สนาม 121       
8 801 รั้วมาตรฐานแบบทึบ (ฐานรากตอกเข็ม) - เข็ม ค.ส.ล. 1,550 ปีเดียว   41         
8 802 รั้วมาตรฐานแบบทึบ (ฐานรากตอกเข็ม) - เข็มไม้ 1,700 ปีเดียว   41         
8 803 รั้วมาตรฐานแบบทึบ (ฐานรากไม่ตอกเข็ม) 1,510 ปีเดียว   41         
8 804 รั้วมาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากตอกเสาเข็ม) 3,450 ปีเดียว   41         
8 805 รั้วมาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากไม่ตอกเข็ม) 3,280 ปีเดียว   41         
8 806 รั้วลวดหนาม 7 เส้น 290 ปีเดียว   1           
8 807 รั้วลวดหนาม 9 เส้น 310 ปีเดียว   1           
8 808 รั้วลวดหนาม 12 เส้น 2,710 ปีเดียว   1           
8 809 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม กว้าง 3.00 เมตร 1,460 ปีเดียว   41         
8 810 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม กว้าง 4.00 เมตร 1,860 ปีเดียว   41         
8 811 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม กว้าง 5.00 เมตร 2,420 ปีเดียว   41         
8 812 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม กว้าง 6.00 เมตร 2,800 ปีเดียว   41         
8 813 รางระบายนํ้าฝาเปิด 1,380 ปีเดียว   41         
8 814 รางระบายนํ้าฝาเหล็ก 2,600 ปีเดียว   41         
8 815 รางระบายนํ้าแบบรางวี (ไม่มีฝาปิด) 1,010 ปีเดียว   41         
8 816 รางระบายนํ้ารูปตัว V 1,070 ปีเดียว   41         
9 901 อาคารสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา แบบท่ี 1 22,054,000 ผูกพัน   1 หลัง
9 902 อาคารสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา แบบท่ี 2 18,513,000 ผูกพัน   1 หลัง
9 904 อาคารสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา แบบท่ี 4 10,415,000 ปีเดียว   1 หลัง
9 998 อาคารสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา แบบพิเศษ (งบปีเดียว) - ปีเดียว   1 หลัง
9 999 อาคารสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา แบบพิเศษ (งบผูกพัน) - ผูกพัน   1 หลัง
R R01 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอ่ืน ตั้งแต่ 50,000 บาท ข้ึนไป ปีเดียว   1           ตามจําเป็น
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แบบค ำขอจดัตั้งงบประมำณ  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
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สรุปแบบฟอร์มค ำขอจัดตั้งงบประมำณรำยกำรค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

***************** 
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 ปร. 4 (พ/1)  แบบสรุปรำยกำรค ำนวณและเหตุผลควำมจ ำเป็นส ำหรับค่ำขนส่งวัสดุ 
     แบบ ปร. 4 (พ/2)  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 
1.  ผลผลิต - ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ ให้ใช้ผลผลิตผู้จบกำรศึกษำภำคบังคับ 

 - ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ ให้ใช้ผลผลิตผู้จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำ  
       ตอนปลำย 

2. กำรขอตั้งงบประมำณค่ำก่อสร้ำงอำคำรเรียน อำคำรประกอบ  ให้พิจำรณำแบบอำคำรให้
เหมำะสมกับระดับชั้นที่เปิดสอน และพ้ืนที่กำรก่อสร้ำง 



แบบ 1

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

รหัส
โรงเรียน แบบ จํานวน งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ห้องเรียน ขาด ขาด ทดแทน

(obec 6 หลัก) ห้อง/ ทั้งสิ้น ปี 2564 ปี 2565 จัดชั้นเรียน ห้องพิเศษ รวม ที่มีอยู่จริง แคลน แคลน รื้อถอน
หน่วย (ห้อง) (ห้อง) (ห้อง) (ห้อง) (ห้อง)

    พื้นที่ที่จะใช้

ในการก่อสร้าง

อาคาร

 ยาว...........เมตร

กว้าง.............เมตร

 

รับรองความถูกต้อง ตรวจสอบความถูกต้อง
โทร…………………………………..
โทรศัพท์ (มือถือ)...........................................    (.....................................................)    (.....................................................)
หมายเหตุ 1. ห้ามเปลี่ยนแบบฟอร์ม  และให้ใช้ตัวเลขอารบิค ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.....................

2. ให้จัดเรียงตามลําดับความสําคัญ โทรศัพท์ (มือถือ)..............................................
3. งบประมาณก่อสร้างอาคารใหม่ ให้ใช้ราคากลางสิ่งก่อสร้าง (ที่แนบ)
4. สพป./สพม. 
    สพป. ให้พิมพ์ ขึ้นต้น ด้วย จังหวัด และตาม ด้วยคําว่า เขต  เช่น ลําปาง  เขต 3  ไม่ให้ใช้ตัวย่อ
    สพม.  ให้พิมพ์ สพม.ตามด้วยเขต  เช่น สพม.20
5. จํานวนห้องที่มีอยู่จริง หมายถึง จํานวนห้องเรียนตามรูปแบบรายการ
6. ช่องขอกรณี  ให้เลือกใส่เครื่องหมาย /  ในช่องขาดแคลน หรือทดแทนรื้อถอน

แบบคําขอจัดตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ (งบผูกพัน) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
งบลงทุน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ผูกพัน

สพป./สพม.
หมายเหตุ

อําเภอ จังหวัด

ขอกรณี (/)

ชื่อเจ้าหน้าที่…………………………..

อาคารควรมี
แบบอาคารที่เสนอขอ

จํานวน
นักเรียน

ข้อมูลประกอบพิจารณา

รวมทั้งสิ้น

โรงเรียน ตําบลที่
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ที่
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568

ลงชื่อ ลงชื่อ
       (.................................................)        (..................................................)
ตําแหน่ง ................................................                 ผู้อํานวยการโรงเรียน
              ผู้กรอกแบบสํารวจ โทรศัพท์ (มือถือ)...........................................
โทรศัพท์ (มือถือ)...........................................

ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา แนวโน้มในอนาคต 5 ปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน

แบบสํารวจข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี และแนวโน้มในอนาคต 5 ปี
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างอาคารเรียน  (งบผูกพัน)

โรงเรียน.................................................อําเภอ.............................สพป./สพม........................................................ เขต..............
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ระดับชั้น จํานวนห้องเรียน (ตามเกณฑ์จัดชั้นเรียน) จํานวนนักเรียน หมายเหตุ
 อ.1
 อ.2
 อ.3
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รวม

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

ค่าก่อสร้างอาคารเรียน (งบผูกพัน)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

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

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

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

แบบสํารวจข้อมูลประกอบการเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ 

โรงเรียน....................................................ตําบล............................อําเภอ..........................จังหวัด............................
สพป./สพม......................................................เขต............................

จํานวนนักเรียน........................... คน  จํานวนครู..................................คน
การจัดชั้นเรียน  (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2562)
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 มีอาคารเรียน ท้ังหมด........................................หลัง..................ห้อง 
มีอาคารอเนกประสงค์ ...........หลัง

สร้างเม่ือ งบประมาณ
พ.ศ. ดี ชํารุด

หลังท่ี 1 ให้ระบุข้อมูลอาคารเรียน
อาคารอเนกประสงค์ท่ีมี

หลังท่ี 2

หลังท่ี 3

หลังท่ี 4

หลังท่ี 5

หลังท่ี 6

หลังท่ี 7

ลงช่ือ         ผู้กรอกแบบสํารวจ
       (...........................................................)
ตําแหน่ง ................................................
โทรศัพท์ (มือถือ).....................................

ลงช่ือ 
       (.......................................................)
               ผู้อํานวยการโรงเรียน
โทรศัพท์ (มือถือ)...........................................

รวม 

หมายเหตุ

แบบสํารวจข้อมูลประกอบการเสนอขอจัดตั้งประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบผูกพัน)

รายการ แบบ ห้อง/หลัง
สภาพอาคาร

ค่าก่อสร้างอาคารเรียน/อาคารอเนกประสงค์

81



1.1 ข้อมูลมีแล้วและเกณฑ์

หลัง ห้อง/ท่ีนั่ง
ห้องเรียน
โรงอาหาร
หอประชุม
โรงอาหาร/ห้องประชุม
อาคารอเนกประสงค์
โรงฝึกงาน
ห้องน้ําห้องส้วม

1.2 ข้อมูลคําขอ
ชื่อแบบอาคาร ......................................................
จํานวนชั้นท่ีก่อสร้าง ชั้น
ระยะเวลาก่อสร้าง (วัน) วัน
งบประมาณรวม บาท
ค่า Factor F ………………….(1.xxxxx)* ตามตารางคํานวณค่า Factor F
รายละเอียดองค์ประกอบของอาคาร แต่ละชั้น (ระบุจํานวนห้องของแต่ละรายการ)

รายการ ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 5 ชั้น 6 ชั้น 7 ชั้น 8 ชั้น 9
ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ
ห้องฝึกงาน (งานช่าง)
ห้องพักครู
โรงอาหาร
ห้องประชุม
ห้องน้ํานักเรียน
ห้องน้ําครู
สนามกีฬา
อ่ืนๆ

รวม -        -      -      -        -        -        -        -        -        

ลงชื่อ         ผู้กรอกแบบสํารวจ ลงชื่อ 
       (...........................................................)        (.......................................................)
ตําแหน่ง ................................................                ผู้อํานวยการโรงเรียน
โทรศัพท์ (มือถือ)..................................... โทรศัพท์ (มือถือ)...........................................

รายการ เกณฑ์ควรมี ขาดแคลน
มีแล้ว

แบบสํารวจข้อมูลประกอบการเสนอขอจัดต้ังประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
กรณีอาคารแบบพิเศษ 82



แบบ 2

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

ลํา รหัส
ดับ โรงเรียน ห้องที่ ขาด

ที่ (obec 6 หลัก) จัดชั้นเรียน ห้องพิเศษ รวม มีอยู่จริง แคลน

(ห้อง) (ห้อง) (ห้อง) (ห้อง) (ห้อง)

โทร……….....................…………………………..
โทรศัพท์ (มือถือ)...........................................
หมายเหตุ 1. ห้ามเปลี่ยนแบบฟอร์ม  และให้ใช้ตัวเลขอารบิค

2. งบประมาณก่อสร้างอาคารใหม่ ให้ใช้ราคากลางสิ่งก่อสร้าง (ที่แนบ)

3. สพป./สพม. โทรศัพท์ (มือถือ)...........................................
    สพป. ให้พิมพ์ ขึ้นต้น ด้วย จังหวัด และตาม ด้วยคําว่า เขต  เช่น ลําปาง  เขต 3  ไม่ให้ใช้ตัวย่อ

    สพม.  ให้พิมพ์ สพม.ตามด้วยเขต  เช่น สพม.20

4. จํานวนห้องที่มีอยู่จริง หมายถึง จํานวนห้องเรียนตามรูปแบบรายการ

แบบอาคารที่เสนอขอ

รับรองความถูกต้อง

(...........................................................)
ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน

ชื่อเจ้าหน้าที่………….....................………………..

หลัง งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น

โรงเรียน ตําบล

แบบคําขอจัดตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (งบปีเดียว)

อาคารควรมี
ข้อมูลความขาดแคลน

แบบ ห้อง
อําเภอ จังหวัด

จํานวน
นักเรียน

สพป./สพม.
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แบบ 3

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

กรณีที่รื้อ

ลํา รหัส จํานวน ห้องเรียน ถอนแล้ว จํานวน จํานวน งบประมาณ
ดับ โรงเรียน โรงเรียน ตําบล อําเภอ จังหวัด  สพป./สพม. นักเรียน แบบ ปี พ.ศ. จํานวน จัดชั้นเรียน ห้องพิเศษ รวม ที่มีอยู่จริง ขาด แบบ หลัง ห้อง
ที่ (obec 6 หลัก)  ที่สร้าง ห้องเรียน (ห้อง) (ห้อง) (ห้อง) (ห้อง) ห้องเรียน

(ห้อง)

ชื่อเจ้าหน้าที่…………………………..
โทร…………………………………..
โทรศัพท์ (มือถือ)...........................................
หมายเหตุ 1. ห้ามเปลี่ยนแบบฟอร์ม  และให้ใช้ตัวเลขอารบิค

2. งบประมาณก่อสร้างอาคารใหม่ ให้ใช้ราคากลางสิ่งก่อสร้าง (ที่แนบ)

3. สพป./สพม. 
    สพป. ให้พิมพ์ ขึ้นต้น ด้วย จังหวัด และตาม ด้วยคําว่า เขต  เช่น ลําปาง  เขต 3  ไม่ให้ใช้ตัวย่อ
    สพม.  ให้พิมพ์ สพม.ตามด้วยเขต  เช่น สพม.20
4. จํานวนห้องที่มีอยู่จริง หมายถึง จํานวนห้องเรียนตามรูปแบบรายการ

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

ข้อมูลความขาดแคลน

รับรองความถูกต้อง

(...........................................................)
ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน

อาคารควรมี

รวมทั้งสิ้น

แบบคําขอจัดตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียนทดแทนอาคารเรียนที่รื้อถอน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ข้อมูลอาคารเรียนทดแทน
อาคารที่รื้อถอน

อาคารที่ขอสร้างทดแทน
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แบบ 4

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

ลํา รหัส
ดับ โรงเรียน จํานวน จัด เกณฑ์ อาคารที่มี
ที่ (obec 6 หลัก) นักเรียน ชั้นเรียน ควรมี อยู่แล้ว

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

โทร…………………………………..
โทรศัพท์ (มือถือ)...........................................
หมายเหตุ 1. ห้ามเปลี่ยนแบบฟอร์ม  และให้ใช้ตัวเลขอารบิค

2. งบประมาณก่อสร้างอาคารใหม่ ให้ใช้ราคากลางสิ่งก่อสร้าง (ที่แนบ)

3. สพป./สพม. 

    สพป. ให้พิมพ์ ขึ้นต้น ด้วย จังหวัด และตาม ด้วยคําว่า เขต  เช่น ลําปาง  เขต 3  ไม่ให้ใช้ตัวย่อ

    สพม.  ให้พิมพ์ สพม.ตามด้วยเขต  เช่น สพม.20

4. กรณีเสนอขอตั้งโรงฝึกงาน ระบุจํานวนเป็นหน่วย สําหรับรายการอื่น ให้ระบุจํานวนเป็นหลัง

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

(...........................................................)
ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน

ชื่อเจ้าหน้าที่…………………………..

ขาดแคลน

แบบ
หลัง/
หน่วย

สพป./สพม.จังหวัด
งบประมาณ

รับรองความถูกต้อง

รวมทั้งสิ้น

แบบคําขอจัดตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์/หอประชุม/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ข้อมูลความขาดแคลน
แบบอาคารที่เสนอขอ

โรงเรียน ตําบล อําเภอ
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แบบ 5

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

ลํา รหัส
ดับ โรงเรียน จํานวน เกณฑ์ ขาดแคลน
ที่ (obec 6 หลัก) นักเรียน ควรมี หลัง ที่นั่ง ที่นั่ง

(ที่นั่ง)

โทร…………………………………..
โทรศัพท์ (มือถือ)...........................................
หมายเหตุ 1. ห้ามเปลี่ยนแบบฟอร์ม  และให้ใช้ตัวเลขอารบิค

2. งบประมาณก่อสร้างอาคารใหม่ ให้ใช้ราคากลางสิ่งก่อสร้าง (ที่แนบ)

3. สพป./สพม. 

    สพป. ให้พิมพ์ ขึ้นต้น ด้วย จังหวัด และตาม ด้วยคําว่า เขต  เช่น ลําปาง  เขต 3  ไม่ให้ใช้ตัวย่อ

    สพม.  ให้พิมพ์ สพม.ตามด้วยเขต  เช่น สพม.20

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

(...........................................................)
ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน

รับรองความถูกต้อง

แบบคําขอจัดตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างส้วมนักเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โรงเรียน ตําบล อําเภอ จังหวัด สพป./สพม.
แบบอาคารที่เสนอขอ

ข้อมูลความขาดแคลน
มีอยู่แล้ว

ชื่อเจ้าหน้าที่…………………………..

แบบ หลัง งบประมาณที่นั่ง

รวมทั้งสิ้น
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แบบ 6

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

ลํา รหัส จํานวน
ดับ โรงเรียน จํานวน นักเรียน ควรมี มีอยู่ ขาด
ที่ (obec 6 หลัก) นักเรียน ที่ต้องการ (หลัง) แล้ว แคลน

 เข้าพัก (หลัง) (หลัง)

โทร…………………………………..

โทรศัพท์ (มือถือ)...........................................
หมายเหตุ 1. ห้ามเปลี่ยนแบบฟอร์ม  และให้ใช้ตัวเลขอารบิค

2. งบประมาณก่อสร้างอาคารใหม่ ให้ใช้ราคากลางสิ่งก่อสร้าง (ที่แนบ)

3. สพป./สพม. 

    สพป. ให้พิมพ์ ขึ้นต้น ด้วย จังหวัด และตาม ด้วยคําว่า เขต  เช่น ลําปาง  เขต 3  ไม่ให้ใช้ตัวย่อ

    สพม.  ให้พิมพ์ สพม.ตามด้วยเขต  เช่น สพม.20

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

รับรองความถูกต้อง

(...........................................................)
ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน

สพป./สพม.
แบบ หลัง

รวมทั้งสิ้น

ชื่อเจ้าหน้าที่…………………………..

ข้อมูลความขาดแคลน

แบบคําขอจัดตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างบ้านพักนักเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

แบบอาคารที่เสนอขอ

โรงเรียน ตําบล อําเภอ
งบประมาณ

จังหวัด
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แบบ 7

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

ลํา รหัส จํานวน จํานวนครู/
ดับ โรงเรียน สพป./ ครู/ บุคลากร ควรมี มีอยู่ ขาด
ที่ (obec 6 หลัก) สพม. บุคลากร ที่ต้องการ (หลัง/ห้อง) แล้ว แคลน

ทั้งหมด เข้าพัก (หลัง/ห้อง) (หลัง/ห้อง)

 

  

โทร…………………………………..
โทรศัพท์ (มือถือ)...........................................
หมายเหตุ 1. ห้ามเปลี่ยนแบบฟอร์ม  และให้ใช้ตัวเลขอารบิค

2. งบประมาณก่อสร้างอาคารใหม่ ให้ใช้ราคากลางสิ่งก่อสร้าง (ที่แนบ)

3. สพป./สพม. 

    สพป. ให้พิมพ์ ขึ้นต้น ด้วย จังหวัด และตาม ด้วยคําว่า เขต  เช่น ลําปาง  เขต 3  ไม่ให้ใช้ตัวย่อ

    สพม.  ให้พิมพ์ สพม.ตามด้วยเขต  เช่น สพม.20

4. จํานวนครู/บุคลากร ให้กรอกเฉพาะจํานวนครู หรือบุคลากร ที่สอดคล้องกับประเภทอาคารที่เสนอขอ

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

(...........................................................)
ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน

รวมทั้งสิ้น

ชื่อเจ้าหน้าที่…………………………..

ข้อมูลความขาดแคลน

แบบคําขอจัดตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างบ้านพักครูและบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

แบบอาคารที่เสนอขอ

โรงเรียน

รับรองความถูกต้อง

ตําบล
หลัง งบประมาณ

อําเภอ จังหวัด
แบบ
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แบบ 8

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

รหัส
โรงเรียน จํานวน เกณฑ์

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

โทร…………………………………..
โทรศัพท์ (มือถือ)...........................................
หมายเหตุ 1. ห้ามเปลี่ยนแบบฟอร์ม  และให้ใช้ตัวเลขอารบิค

2. งบประมาณก่อสร้างให้ใช้ราคากลางสิ่งก่อสร้าง (ที่แนบ)

3. สพป./สพม. 

    สพป. ให้พิมพ์ ขึ้นต้น ด้วย จังหวัด และตาม ด้วยคําว่า เขต  เช่น ลําปาง  เขต 3  ไม่ให้ใช้ตัวย่อ

    สพม.  ให้พิมพ์ สพม.ตามด้วยเขต  เช่น สพม.20

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

แบบคําขอจัดตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างสนามกีฬา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โรงเรียน ตําบล อําเภอ จังหวัด สพป./สพม.

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

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

แบบสนามกีฬาที่เสนอขอ
สนามกีฬาที่มีอยู่แล้ว

ที่

ชื่อเจ้าหน้าที่…………………………..

รวมทั้งสิ้น

รับรองความถูกต้อง

89



แบบ 9

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

โรงเรียน จ านวน จ านวน ราคา ราคายังไม่รวม ค่า

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

ช่ือเจ้าหน้าท่ี…………………………..
โทร…………………………………..
โทรศัพท์ (มือถือ)...........................................
หมายเหตุ 1. ห้ามเปล่ียนแบบฟอร์ม  และให้ใช้ตัวเลขอารบิค

2. งบประมาณก่อสร้างให้ใช้ราคากลางส่ิงก่อสร้าง (ท่ีแนบ)

3. กรณี ร้ัว ถนน และรางระบายน้้าให้รวมค่า Factor F โดยยอดงบประมาณให้ปรับเป็นหลักร้อย เช่น 145,618 บาท เหลือ 145,600 บาท ต้องเป็นราคาเดียวกันกับ ปร.6โทรศัพท์ (มือถือ)...........................................
4. สพป./สพม. 

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

    สพม.  ให้พิมพ์ สพม.ตามด้วยเขต  เช่น สพม.20

แบบค าขอจัดต้ังงบประมาณค่าก่อสร้างอ่ืน (ร้ัว ถนน ค.ส.ล.  และส่ิงก่อสร้างอ่ืน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบประมาณท้ังส้ินจังหวัด
ข้อมูลประกอบการพิจารณา

สพป./สพม.
ล า 
ดับท่ี

โรงเรียน ต าบล

รับรองความถูกต้อง

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

รายการท่ีเสนอขอ

รวมท้ังส้ิน

ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน

อ าเภอ
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แบบ 10

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

ลํา
ดับ รหัสสํานักงาน สพป./สพม. ตําบล อําเภอ จังหวัด จํานวน อาคาร ขอใช้อาคาร ขอเช่า พื้นที่ใช้สอย งบประมาณ
ที่ บุคลากร ตนเอง หน่วยงานอื่น เอกชน ตรม. ทั้งสิ้น ปี 2564 ปี 2565

พื้นที่ที่จะใช้
ในการก่อสร้าง
อาคารสํานักงาน
ยาว..............เมตร
กว้าง............เมตร

รับรองความถูกต้อง ตรวจสอบความถูกต้อง

   (.....................................................)    (.....................................................)
1. ห้ามเปลี่ยนแบบฟอร์ม  และให้ใช้ตัวเลขอารบิค ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.................
2. งบประมาณก่อสร้างอาคารใหม่ ให้ใช้ราคากลางสิ่งก่อสร้างที่สํานักงบประมาณอนุมัติ  โทรศัพท์ (มือถือ)..............................................
3. ข้อมูลพื้นฐานประกอบการพิจารณา ช่องอาคารตนเอง ขอใช้อาคารหน่วยงานอื่น 
   ขอเช่าเอกชน ให้เลือกใส่เครื่องหมาย / ตามสภาพความเป็นจริง

แบบคําขอจัดตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ข้อมูลพื้นฐานประกอบการพิจารณา ผูกพันแบบอาคารที่เสนอขอ

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

หมายเหตุ
แบบ หลัง

งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น
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ตําแหน่ง จํานวนตามกรอบอัตรากําลัง จํานวนที่มีอยู่จริง หมายเหตุ
 1.  ผู้บริหาร
 2. บุคลากร 38 ค (2)
 3. ศึกษานิเทศก์
 4. ลูกจ้างประจํา
 5. ลูกจ้างชั่วคราว
 6. บุคลากร อื่นๆ

รวม

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

แบบสํารวจจํานวนบุคลากร ประกอบคําขอจัดตั้งตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

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

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)

(..................................................................................)
ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน

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

รับรองความถูกต้อง
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แบบ 11

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

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตําบล อําเภอ จังหวัด สพป./สพม. รายการ งบประมาณ
(obec 6 หลัก)

 

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

 1. ห้ามเปลี่ยนแบบฟอร์ม  และให้ใช้ตัวเลขอารบิค

2. ชื่อโรงเรียนให้ใส่ชื่อเต็ม ห้ามใช้ตัวย่อ

3. กรณีขอปรับปรุงซ่อมแซมในช่องรายการ ให้ใช้ คําว่า "ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ"

รับรองความถูกต้อง

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

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

แบบสรุปเรียงลําดับความสําคัญจําเป็นคําขอจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบปีเดียว)

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ชื่อเจ้าหน้าที่…………………………..

รวมทั้งสิ้น

รายการค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ สิ่งก่อสร้างอื่น และอาคารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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แบบ ปร.4 (พ/1)
 

�

� จังหวัด
�หน่วยงาน
� จํานวน
�

1

ยอดสุทธิ **

สรุปรายการคํานวณและเหตุผลความจําเป็น
สําหรับค่าขนส่งวัสดุ

งานก่อสร้าง

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

สถานที่ก่อสร้าง

แบบ ปร.4(พ) ที่แนบ/เอกสารประกอบ แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่

เหตุผลและความจําเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกําหนดฯรายการน้ี

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

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

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

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

ลําดับที่ รายการ
ค่างาน

หมายเหตุ
 หน่วย : บาท

ส่วนที่ 3 ค่าขนส่งวัสดุ

ผู้ประมาณราคา ...............................................................................................

   รวมค่าขนส่งวัสดุ
(..........................................................................................................................................)

(………………………………………………..)

รับรองความถูกต้อง ............................................................................................... ผู้อํานวยการโรงเรียน

(………………………………………………..)

รับรองความถูกต้อง ............................................................................................... นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพท. หรือ

(………………………………………………..) ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

(………………………………………………..) ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

ตรวจสอบความถูกต้อง ............................................................................................... ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพท. หรือ
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แบบ ปร.4 (พ/2)

จังหวัด

 ค่าใช้จ่ายรวม
 (ค่าก่อสร้าง)

   ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกําหนดฯ 
1       

- งาน

หน่วย หมายเหตุ

งานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกําหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นต้องมี

รายการปริมาณงานและราคา
งานก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง

ค่าขนส่งวัสดุและหรืออุปกรณ์ก่อสร้างในกรณีที่จําเป็นต้องคํานวณค่าขนส่ง

รวมค่างานส่วนที่ 3 ทั้งหมด

ลําดับที่ รายการ จํานวน
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(ลงชื่อ................................................ผู้ประมาณราคา 
        (..............................................) 
           วัน...../เดือน........../ปี…….  (ลงชื่อ)...................................................ผู้อ านวยการโรงเรียน 

           (................................................) 
             วัน...../เดือน........../ปี…….. 

 
ตัวอย่าง 

รายการปรับปรุงซ่อมแซม.................................................. 
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 6.40x15.20 เมตร ออกทั้ งหมด             
(ยกเว้น ฝ้าเพดานเหนือระเบียงทางเดินด้านหลัง) พร้อมดวงโคมไฟฟ้า ขนาด 2x36 W จ านวน 12 ชุด 
รายการซ่อมแซมใหม่ 
 1. ให้ติดตั้งตงเหล็ก เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม ขนาด 150x80x4.5 มม. @ 0.80 เมตร เนื่องจากช่องตงเดิม
ห่าง  @ 0.80 เมตร มีช่องรองรับอยู่แล้ว สลับด้วยตงเหล็ก เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม ขนาด 100x50x2.3 มม.     
@ 0.80 เมตร โดยให้ติดตั้งแทนช่องตงเดิม ให้ทาสีกันสนิมก่อนท าการติดตั้ง ทั้งภายในและช่องระเบียง 
 2. ให้ปูพื้นไม้เนื้อแข็ง ขนาดเท่าแผ่นไม้เดิม (ขนาด 1”x6”) ปูเต็มพื้นที่ ขัดผิวเคลือบด้วยน้ ามัน
เคลือบเงา 
 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.)                
และใช้ช่างที่มีฝีมือ ความช านาญ และประสบการณ์โดยเฉพาะมาท าการปรับปรุง – ซ่อมแซม หากมี               
ความเสียหายใด ๆ เกิดข้ึน ผู้รับจ้างจะต้องท าการปรับปรุง- ซ่อมแซมให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบงาน  
   
 



ตวัอยา่ง ประมาณราคาซอ่มแซมอาคารเรยีนแบบ 216 ล. (ปรับปรุง 29)

สถานที่ จังหวัด

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน
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       

รื้อประตูเหล็กม้วน

รื้อฝ้าเพดานพร้อมโครงคร่าว
รื้อแผงบังแดดพร้อมโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง
รื้อพื้นปูกระเบื้อง (ทุกชนิด/ทุกขนาด)
รื้อถอนประตูพร้อมวงกบ

รื้อถอนราวบันได
รื้อถอนสุขภัณฑ์

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

รายการปริมาณงานและราคา

ค่าแรงงานค่าวัสดุ

ประมาณราคาโดย
 

 

ลําดับที่ รายการ

ประมาณราคาเมื่อวันที่

รื้อถอนหน้าต่างพร้อมวงกบ

หมายเหตุ
 รวมค่าวัสดุ  
และค่าแรงงาน

จํานวน หน่วย

งานรื้อถอน
รื้อเหล็กโครงหลังคา
รื้อวัสดุมุงหลังคา

รื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟ
รื้อสวิทซ์, ปลั๊ก พร้อมสายไฟ

รวมงานรื้อถอนทั้งหมด
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ตวัอยา่ง ประมาณราคาซอ่มแซมอาคารเรยีนแบบ 216 ล. (ปรับปรุง 29)

สถานที่ จังหวัด

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน
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      

ลําดับที่

โรงเรียน  

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

หมายเหตุ
ค่าแรงงานค่าวัสดุ

ทาสีกันสนิมโครงหลังคา
รวมงานข้อ 2.1

งานมุงหลังคา

รวมงานข้อ 2.2

งานปรับปรุง ซ่อมแซม

 รวมค่าวัสดุ  
และค่าแรงงาน

จํานวน 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

กระเบื้องลอนคู่ 0.50x1.20 ม. หนา 5 มม. สีซีเมนต์
ครอบกระเบื้องลอนคู่สีซีเมนต์
สลักเกลียวยึดกระเบื้องลอนคู่
ค่าแรงมุงกระเบื้องหลังคา

ฝ้าแผงลวดตาข่ายกันนกคร่าวไม้เนื้อแข็ง
แผงบังแดดแผ่นเรียบ หนา 6 มม. คร่าวไม้เนื้อแช็ง

แผ่นกันความร้อนอลูมิเนียมฟอยล์ 2 ด้าน
เชิงชายไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"x8"

งานฝ้าเพดาน
ฝ้าเพดานกระเบื้องเส้นใยแผ่นเรียบ หนา 4 มม.คร่าวไม้เนื้อแข็ง

บัวฝ้าเพดาน 1/2"x2"
ทาสีฝ้าเพดานและแผงบังแดด

รวมงานข้อ 2.3 99
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ตวัอยา่ง ประมาณราคาซอ่มแซมอาคารเรยีนแบบ 216 ล. (ปรับปรุง 29)

สถานที่ จังหวัด

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน
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       

อาคารเรียนแบบ 216 ล. (ปรับปรุง 29) 
โรงเรียน  

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม
รายการปริมาณงานและราคา

ลําดับที่ รายการ จํานวน หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

หมายเหตุ
 รวมค่าวัสดุ  
และค่าแรงงาน

ประตู ป.2 พร้อมอุปกรณ์

งานพื้น
พื้นปูกระเบื้องผิวด้าน ขนาด 12'x12'

รวมงานข้อ 2.4
งานผนัง

ผนังบุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8"x12"
รวมงานข้อ 2.5

งานบัวเชิงผนัง
บัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง 1"x4"

รวมงานข้อ 2.6
งานฉาบปูน

ฉาบปูนเรียบผนัง
ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง

รวมงานข้อ 2.7
งานประตูหน้าต่างและช่องแสง/ระบายอากาศ

ประตู ป.1 พร้อมอุปกรณ์

ประตู ป.3 (เหล็กม้วน) พร้อมอุปกรณ์

หน้าต่าง น.2 พร้อมอุปกรณ์
รวมงานข้อ 2.8

งานตกแต่งผิวบันได + บันไดเหล็ก
ราวบันไดไม้เนื้อแข็ง พร้อมลูกกรงเหล็ก

รวมงานข้อ 2.9 100
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ตวัอยา่ง ประมาณราคาซอ่มแซมอาคารเรยีนแบบ 216 ล. (ปรับปรุง 29)

สถานที่ จังหวัด

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน
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       

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

 รวมค่าวัสดุ  
และค่าแรงงาน

หมายเหตุ

โรงเรียน  

จํานวน หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

ทาสีน้ํามัน
รวมงานข้อ 2.11

ตะขอแขวนเสื้อชุบโครเมี่ยม
ก๊อกน้ําชุบโครเมี่ยม
ถ้วยตะแกรงกรองผง Ø 2" - 3"

รวมงานข้อ 2.10
งานทาสี

ทาสีพลาสติกอิมัลชั่น 

ลําดับที่ รายการ

โถปัสสาวะชายพร้อมก๊อกน้ําแบบกด  สีขาว
อ่างล้างหน้าแบบแขวน สีขาว
กระจกเงาของอ่างล้างหน้า
หิ้งวางของอ่างล้างหน้า

งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ํา-ส้วม
โถส้วมนั่งยองแบบราดน้ํา มีฐาน  สีขาว

งานเดินท่อโสโครก
เดินท่อส้วม
เดินท่อปัสสาวะ
เดินท่อน้ําทิ้งอ่างล้างหน้า
เดินท่อรูน้ําทิ้ง
เดินท่อระบายอากาศ

รวมงานข้อ 2.12 101
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ตวัอยา่ง ประมาณราคาซอ่มแซมอาคารเรยีนแบบ 216 ล. (ปรับปรุง 29)

สถานที่ จังหวัด

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน
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       

รายการปริมาณงานและราคา

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

 รวมค่าวัสดุ  
และค่าแรงงาน

หมายเหตุลําดับที่ รายการ จํานวน หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

รวมงานข้อ 2.15
งานดวงโคมไฟฟ้า

งานเดินท่อน้ําดี
เดินท่อน้ําปัสสาวะ
เดินท่อน้ําอ่างล้างหน้า
เดินท่อก๊อกน้ํา

รวมงานข้อ 2.13
งานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร

บ่อเกรอะ-บ่อซึม (ตามแบบ)
รวมงานข้อ 2.14

งานระบบดับเพลิง
เครื่องดับเพลิง ขนาด 10 ปอนด์

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

รวมงานข้อ 2.16
งานสวิทซ์และเต้ารับ (ปลั๊ก)

สวิทซ์เดี่ยว
สวิทซ์ 2 ทาง
เต้ารับเดี่ยว (ปลั๊ก)

รวมงานข้อ 2.17 102
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ตวัอยา่ง ประมาณราคาซอ่มแซมอาคารเรยีนแบบ 216 ล. (ปรับปรุง 29)

สถานที่ จังหวัด

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน
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 / สืบราคาจากท้องถิ่น
 - ค่าแรงงานให้ใช้ตามบัญชีมาตรฐานค่าแรงงานของกรมบัญชีกลาง

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด (รวมค่ารื้อถอน)

 รวมค่าวัสดุ  
และค่าแรงงาน

หมายเหตุ

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

โรงเรียน  

ลําดับที่ รายการ จํานวน หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

รวมงานข้อ 2.18
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานงานปรับปรุง ซ่อมแซม

งานเดินสายไฟฟ้า
เดินสายไฟฟ้า ดวงโคม
เดินสายไฟฟ้า สวิทซ์
เดินสายไฟฟ้า ปลั๊ก
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แบบ ปร.5(ก)

�

� จังหวัด
�หน่วยงาน
� จํานวน 7 แผ่น

ค่างานต้นทุน  ค่าก่อสร้าง

 หน่วย : บาท  หน่วย : บาท

1 2,865,142.00     1.3026   3,732,068.59       

3,732,068.59       
ยอดสุทธิ 3,732,000.00       **

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพท. หรือ

ผู้ที่ได้รับหมอบหมาย

ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพท. หรือตรวจสอบความถูกต้อง

ผู้อํานวยการโรงเรียน

ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม

6.00%

0.00%   เงินประกันผลงานหัก..........

   ดอกเบี้ยเงินกู้........................

หมายเหตุ

7.00%

แบบ ปร.4(ก) ที่แนบ

   เงินล่วงหน้าจ่าย...................

รายการ Factor  F

โรงเรียน
 

เง่ือนไข

ประมาณราคาเมื่อวันที่

 สถานที่ โรงเรียน

  รวมค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม
(สามล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)

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

สรุปค่าปรับปรุง-ซ่อมแซม

ลําดับที่

0.00%

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ 216 ล. (ปรับปรุง 29) 

ผู้ประมาณราคา

(………………………………………………..)

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

   ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.................

รับรองความถูกต้อง

รับรองความถูกต้อง
(………………………………………………..)

ตัวอย่าง ประมาณราคาซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 216 ล. (ปรับปรุง 29) 

ผู้ที่ได้รับหมอบหมาย

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

(………………………………………………..)

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

(………………………………………………..)
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สถานที่

แผ่น
 

1

**

ผู้อํานวยการโรงเรียน

รายการ
 ค่าก่อสร้าง

 หน่วย : บาท

ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม 3,732,000.00        

โรงเรียน

แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6 และตารางแสดงการคํานวณหาค่า Factor F ทั้งหมด
หน่วยงาน โรงเรียน

สรุป

สรุป

10

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ 216 ล. (ปรับปรุง 29) 

3,732,000.00        
(สามล้านเจ็ดแสนสามหม่ืนสองพันบาทถ้วน)

รวมค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมเป็นเงินทั้งสิ้น   

หมายเหตุ แบบฟอร์มน้ี  สามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องโครงการ /
งานก่อสร้างที่คํานวณราคากลาง

สรุปราคาค่าปรับปรุง-ซ่อมแซม

ลําดับที่ หมายเหตุ

ประมาณราคาเม่ือวันที่

จังหวัด  

จํานวน

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

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

รับรองความถูกต้อง

ตรวจสอบความถูกต้อง ...........................................................................................

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพท. หรือ
ผู้ท่ีได้รับหมอบหมาย

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

ผู้ประมาณราคา

รับรองความถูกต้อง

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

ตัวอย่าง ประมาณราคาซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 216 ล. (ปรับปรุง 29) 

ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพท. หรือ
ผู้ท่ีได้รับหมอบหมาย(................................................................................)

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

(................................................................................)
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งานก่อสร้าง การปรับปรุง/ซ่อมแซม..........

สถานท่ีก่อสร้าง จังหวัด

หน่วยงาน กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สํานักอํานวยการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ค่างาน(ทุน)

ล้านบาท

0.00% <0.5 1.3074
0.00% 1 1.3050
6.00% 2 1.3035
7.00% 5 1.3003

10 1.2943
15 1.2594
20 1.2518
25 1.2248
30 1.2164

A = ค่าวัสดุและแรงงานต้นทุน  = 40 1.2161
B = ค่างานตัวต่ํากว่าต้นทุน  = 50 1.2159
C = ค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน  = 60 1.2061
D = Factor F ของค่างานตัวต่ํากว่าต้นทุน  = 70 1.2050
E = Factor F ของค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน  = 80 1.2050

แทนค่า 90 1.2049
1.3035  -  ( 1.3035  - 1.3003                )   X   ( 2,865,142.00         - 2,000,000.00       ) 100 1.2049

( 5,000,000.00         - 2,000,000.00        ) 150 1.2023
200 1.2023

สรุปค่าต้นทุนงาน 2,865,142.00        บาท 250 1.2013
ค่า FACTOR F เท่ากับ 1.3026 300 1.1951

350 1.1866
 400 1.1858

500 1.1853
>500 1.1788

1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนท่ีกําหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพ่ือหาค่า Factor F
2. ถ้าเป็นงานเงินกู้ให้ใช้ Factor F ในช่อง " รวมในรูป Factor "

ลงชื่อ.............................................................................................ผู้ประมาณราคา

เม่ือ 2,865,142.00                 
2,000,000.00                 
5,000,000.00                 

1.3035
1.3003

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

}
( C - B )

เงินล่วงหน้าจ่าย ( ร้อยละ )
ค่าประกันผลงาน หัก  (ร้อยละ)
ดอกเบี้ยเงินกู้ (ร้อยละ)
ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ( VAT )  (ร้อยละ)

สูตรคํานวณหาค่า FACTOR  F

ตัวอย่าง ประมาณราคาซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 216 ล. (ปรับปรุง 29) 

ตารางแสดงการคํานวณหาค่า FACTOR F งานอาคาร

โรงเรียน ท่ัวประเทศ

เงื่อนไข FACTOR F
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ตวัอยา่ง ประมาณการราคาคา่ซอ่มแซมท ั�วไป

สถานที่ สพป./สพม.

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

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             

ประมาณราคาเมื่อวันที่

รายการรื้อถอน

รายการปรับปรุง ซ่อมแซม

ลําดับที่ รายการ หมายเหตุ
 รวมค่าวัสดุ  
และค่าแรงงาน

รื้อดวงโคม

รื้อพื้นไม้ชั้นที่ 1
รื้อตงไม้
รื้อฝ้าเพดาน
รื้อบันไดไม้

ตงเหล็ก เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม ขนาด 150x75x4.5 มม.

รายการปริมาณงานและราคา
งานปรับปรุง/ซ่อมแซม

ค่าแรงงานค่าวัสดุ

ประมาณราคาโดย

จํานวน หน่วย

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

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

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

ตงเหล็ก เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม ขนาด 100x50x2.3 มม.
ปูพื้นไม้ (ใช้พื้นเดิม 80 %)

ทาสีน้ํามัน ตงเหล็ก

เต้ารับไฟฟ้าขากลม-แบน

ทาสีกันสนิม ตงเหล็ก

ขัดผิวพื้นไม้ ลงน้ํายาเคลือบเงาไม้

ปูพื้นไม้ซื้อเพิ่ม ขนาด 1"x6"

ติดตั้งฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด คร่าวโลหะขุบสังกะสี
ติดตั้งโคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรงอลูมิเนียมถี่ใบพับติดลอย T8 2x36 วัตต์

สวิทซ์

เดินสายไฟดวงโคม
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ลงชื่อ..........................................................................ผู้ประมาณราคา   แผ่นที่ 1 / 2



ตวัอยา่ง ประมาณการราคาคา่ซอ่มแซมท ั�วไป

สถานที่ สพป./สพม.

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

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     รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด

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

 รวมค่าวัสดุ  
และค่าแรงงาน

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

งานทาสี
งานทําความสะอาดผนัง + ฝ้าเพดาน
งานทาสีน้ํามัน
งานทาสีน้ําอะครีลิค สําหรับอาคารเก่า

รายการปริมาณงานและราคา

ลําดับที่ รายการ

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

หมายเหตุจํานวน หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน
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ลงชื่อ..........................................................................ผู้ประมาณราคา   แผ่นที่ 2 / 2



แบบ ปร.5(ก)

�

� สพป./สพม.

�

� จํานวน 2 แผ่น

ค่างานต้นทุน  ค่าก่อสร้าง

 หน่วย : บาท  หน่วย : บาท

1 388,968.00        1.3074     508,536.76         

508,536.76         
ยอดสุทธิ 508,000.00         **

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพท

ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพท

(………………………………………………..)

(………………………………………………..)

รับรองความถูกต้อง

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

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

(………………………………………………..)

ตรวจสอบความถูกต้อง

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

(………………………………………………..)
รับรองความถูกต้อง

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

ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม

เง่ือนไข

   ดอกเบี้ยเงินกู้........................

   ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.................

  รวมค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม
(ห้าแสนแปดพันบาทถ้วน)

6.00%

7.00%

ผู้ประมาณราคา

0.00%   เงินประกันผลงานหัก..........

   เงินล่วงหน้าจ่าย................... 0.00%

Factor  F

ตัวอย่าง ประมาณการราคาค่าซ่อมแซมทั่วไป

สรุปค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม

ลําดับที่ รายการ

สถานที่ โรงเรียน .................................................
อาคาร.........................................

แบบ ปร.4(ก) ที่แนบ

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม

หน่วยงาน

หมายเหตุ

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

...................................ประมาณราคาเม่ือวันที่
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สถานท่ี

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

1

**

ผู้อํานวยการโรงเรียน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพท

ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพท

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

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

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

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

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

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

สรุปราคาค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม

ลําดับท่ี หมายเหตุ

ประมาณราคาเม่ือวันท่ี
จํานวน 5

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

 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

(ห้าแสนแปดพันบาทถ้วน)

ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม 508,000.00           

508,000.00           รวมค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมเป็นเงินท้ังสิ้น   

ตัวอย่าง ประมาณการราคาค่าซ่อมแซมท่ัวไป

ตรวจสอบความถูกต้อง

รับรองความถูกต้อง

ผู้ประมาณราคา

รับรองความถูกต้อง

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

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

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

ค่างาน(ทุน)

ล้านบาท

0.00% <0.5 1.3074
0.00% 1 1.3050
6.00% 2 1.3035
7.00% 5 1.3003

10 1.2943
15 1.2594
20 1.2518
25 1.2248
30 1.2164

A = ค่าวัสดุและแรงงานต้นทุน  = 40 1.2161
B = ค่างานตัวต่ํากว่าต้นทุน  = 50 1.2159
C = ค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน  = 60 1.2061
D = Factor F ของค่างานตัวต่ํากว่าต้นทุน  = 70 1.2050
E = Factor F ของค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน  = 80 1.2050

แทนค่า 90 1.2049
1.3074  -  ( 1.3074  - 1.3074                )   X   ( 388,968.00           - -                    ) 100 1.2049

( 500,000.00           - -                     ) 150 1.2023
200 1.2023

สรุปค่าต้นทุนงาน 388,968.00          บาท 250 1.2013
ค่า FACTOR F เท่ากับ 1.3074 300 1.1951

350 1.1866
 400 1.1858

500 1.1853
>500 1.1788

1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนท่ีกําหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพ่ือหาค่า Factor F
2. ถ้าเป็นงานเงินกู้ให้ใช้ Factor F ในช่อง " รวมในรูป Factor "

FACTOR F

ตารางแสดงการคํานวณหาค่า FACTOR F งานอาคาร

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

ลงชื่อ.............................................................................................ผู้ประมาณราคา

เม่ือ 388,968.00                    
-                              

500,000.00                    
1.3074
1.3074

ตัวอย่าง ประมาณการราคาค่าซ่อมแซมท่ัวไป

( C - B )

สูตรคํานวณหาค่า FACTOR  F

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

}

เงินล่วงหน้าจ่าย ( ร้อยละ )
ค่าประกันผลงาน หัก  (ร้อยละ)
ดอกเบี้ยเงินกู้ (ร้อยละ)
ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ( VAT )  (ร้อยละ)

เงื่อนไข
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ปฏิทินการด าเนินงานจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน 
รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

วัน เดือนป ี กิจกรรมที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

28 ส.ค. – 1 ก.ย. 
2562 

ประชุมคณะท ำงำนจัดท ำคู่มือกำรจัดตั้งงบประมำณ ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 รำยกำรค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 

สนผ.. 

25 – 27 พ.ย. 
2562 

แจ้งกรอบวงเงินกำรตั้งงบประมำณ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ให้ 
สพท. พร้อมคู่มือกำรจัดตั้งงบประมำณปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
รำยกำรค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 

สนผ. 

28 พ.ย. – 16 ธ.ค. 
2562 

จัดท ำรำยละเอียดกำรจัดตั้งงบประมำณปีงบประมำณ พ.ศ. 
2564 รำยกำรค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 

สพท./รร. 

16 - 24 ธ.ค. 
2562 

บันทึกผลกำรจัดตั้งงบประมำณปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
รำยกำรค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 

สพท. 

23 – 25 ธ.ค. 
2562 

ประมวลผลกำรจัดตั้งงบประมำณปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
รำยกำรค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ของ สพท. เพ่ือบันทึกลง
ระบบ e-budgeting ส่งส ำนักงบประมำณ 

สนผ. 

ภำยใน 27 ธ.ค. 
2562 

ส่งเอกสำรค ำขอตั้งงบประมำณปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
รำยกำรค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง งบปีเดียวและงบผูกพัน 

สพท. 

 



 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

1. ครุภัณฑ์สำหรับสถานศึกษา ครุภัณฑ์การศึกษา (เลือกรายการ) กำหนดให้แนบแบบฟอร์ม 
คำขอต้ังของโรงเรียนเข้าสู่ระบบในรายการตามท่ีระบุไว้ในคู่มือ  

2. ครุภัณฑ์สำหรับสถานศึกษา ครุภัณฑ์การศึกษา รายการโต๊ะเก้าอ้ีนักเรียน ท้ัง 3 ระดับ กำหนดให้ 
จัดต้ังข้ันต่ำ จำนวน 10 ชุด 

3. ครุภัณฑ์การศึกษา รายการ (เลือกรายการ) ในบางรายการกำหนดให้เลือกรายการครุภัณฑ์ตามขนาด
ของโรงเรียน  

4. สิ่งก่อสร้าง รายการรั้ว ถนน รางระบายน้ำ กำหนดให้ป้อนค่า Factor F และแนบ 
แบบประมาณการราคา (แบบ ปร.) เข้าสู่ระบบ 

5. สิ่งก่อสร้าง รายการค่าก่อสร้างอาคารแบบพิเศษ กำหนดให้ป้อนค่า Factor F  
6. สิ่งก่อสร้าง รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ กำหนดให้ป้อนค่า Factor F โดยจัดต้ังงบประมาณต้ังแต่ 

50,000 บาทข้ึนไป และแนบแบบประมาณการราคา (แบบ ปร.) เข้าสู่ระบบ 
7. สิ่งก่อสร้าง รายการคา่ก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ อาคารแบบพิเศษ เปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มคำขอ 

และกำหนดให้ป้อนค่า Factor F เข้าสู่ระบบ 
8. สิ่งก่อสร้าง รายการค่าก่อสร้าง กรณีมีค่าขนส่ง ระบบจะไม่นำมาคำนวณกับค่างานในกรอบ

งบประมาณ ให้จัดส่งเอกสารประกอบคำขอ โดย สพฐ. สำรองงบประมาณไว้ส่วนกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การใช้งานเว็บไซต์ขอจัดต้ังงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

https://budget64.jobobec.in.th 

@ สิ่งท่ีเปลี่ยนแปลง 
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1. ให้ผู้ใช้ตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไขชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด กรณีท่ีข้อมูลในเว็บไซต์ไม่

ถูกต้อง 
2. เว็บไซต์ได้ปรับเปลี่ยนชื่อโรงเรียนตามข้อมูล DMC ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2562 และจะมีรายชื่อเฉพาะ

โรงเรียนท่ีมีนักเรียนเท่านั้น โรงเรียนท่ีมีนักเรียนเป็นศูนย์จะไม่มีในเว็บไซต์ 
3. ข้อมูลจำนวนนักเรียนยึดข้อมูล DMC ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2562 เป็นรายโรงเรียน กรณีโรงเรียนมา

รวมแต่บันทึกข้อมูลนักเรียน ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2562 ไว้ในโรงเรียนมารวม (โรงเรียนลูก) เว็บไซต์จะถือว่าเป็นโรงเรียน 2 
โรงเรียนและโรงเรียนหลักจะมีจำนวนนักเรียนตาม DMC ท่ีรายงานเท่านั้น 

4. เว็บไซต์ได้จำแนกโรงเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 
 4.1 โรงเรียนท่ัวไป 
 4.2 โรงเรียนในเขตพื้นท่ีสูงและถ่ินทุรกันดาร 
 4.3 โรงเรยีนในโครงการตามพระราชดำริฯ/โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ  
 กรณีโรงเรียนโรงเรียนในพื้นท่ีสูงและถ่ินทุรกันดาร และโรงเรียนพ้ืนท่ีเกาะและเป็นโรงเรียนในโครงการ

ตามพระราชดำริฯ/โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ทั้ง 2 กลุ่ม เว็บไซต์จะจัดให้อยู่ในกลุ่มโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริฯ/
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ เพียงกลุ่มเดียว 

5. เกณฑ์จำนวนนักเรียน 
 5.1 ค่าครุภัณฑ์ จะจัดตั้งได้เฉพาะโรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ 21 คนขึ้นไป โดยจะยึดตามเกณฑ์ตาม

ขนาดของโรงเรียนในแต่ละรายการ 
 5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการค่าก่อสร้างใหม่จัดตั้งได้เฉพาะโรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ 41 คน

ขึ้นไป ทั้งนี้ การขอจัดตั้งงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จะยึดตามเกณฑ์ความขาดแคลนตามเกณฑ์มาตรฐานและจำนวน
นักเรียนขั้นต่ำของสิ่งก่อสร้างในแต่ละรายการ สำหรับรายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯขอจัดตั้งได้เฉพาะโรงเรียนที่มีนักเรียน
ต้ังแต่ 1 คนข้ึนไป 

6. การบันทึกข้อมูลในเว็บไซต์ ในรายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ และค่าก่อสร้างใหม่ ได้จัดไว้ในเมนู
เดียวกัน ผู้ใช้จะต้องจัดเรียงรายการทั้งก่อสร้างใหม่และปรับปรุงซ่อมแซมไว้ด้วยกัน เว็บไซต์จะยึดลำดับที่ตามที่ผู้ใช้บันทึก
ข้อมูลเข้ามาในเว็บไซต์ กรณีที่ปรับลดงบประมาณจะดำเนินการปรับลดจากลำดับสุดท้ายออกให้ครบตามกรอบงบประมาณท่ี
ได้รับใหม่ 

7. การจัดตั้งงบประมาณรายการค่าก่อสร้างรั้ว ถนนและรางระบายน้ำ เนื่องจากราคากลาง ที่กำหนดเป็น
ราคาต่อความยาว 1 เมตรไม่รวม Factor F ดังนั้นในการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณจะต้องนำ ค่า Factor F มาคำนวณเพ่ิม
ด้วย 

8. การจัดตั้งงบประมาณรายการค่าก่อสร้างขนาดใหญ่ (อาคารผูกพัน) จะต้องไม่เป็นโรงเรียนที่ได้รับ
จัดสรรอาคารขนาดใหญ่ (อาคารผูกพัน) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

9. ครุภัณฑ์รายการค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดต้ังได้เฉพาะโรงเรียนบนพ้ืนท่ีสูงและถ่ินทุรกันดาร
เท่านั้น 

10. จังหวัดในเขตพื้นที่แผ่นดินไหวฯ ราคาของอาคารในเว็บไซต์จะปรับให้เท่ากับอาคารในพื้นที่ปกติ โดย 
สพฐ. จะสำรองงบประมาณส่วนต่างไว้ชดเชย 

11. โรงเรียนท่ีไม่ระบุพิกัด (Latitude และ Longitude) หรือระบุคลาดเคลื่อน (น้อยกว่า 1 หรือ มากกว่า 
360) ไม่สามารถจัดต้ังงบประมาณรายการค่าสิ่งก่อสร้างและรายการครุภัณฑ์ได้ท้ัง 2 รายการ แต่ 

     โรงเรียนท่ีระบุพิกัด (Latitude และ Longitude) ถูกต้อง แต่ไม่ยืนยันข้อมูลสิ ่งก่อสร้างในระบบ  
B-OBEC จะไม่สามารถจัดต้ังงบประมาณรายการค่าสิ่งก่อสร้าง (จัดต้ังครุภัณฑ์ได้) 

 
 
 

@ ทำความเข้าใจก่อนการเริ่มต้นใช้งาน 
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สามารถเข้าสู่เว็บไซต์ โดยใช้ Username และ Password ที่ได้ลงทะเบียนไว้ กรณีเข้าสู่เว็บไซต์ไม่ได้
เนื่องจากลืม Username และ/หรือ Password สอบถามได้จากอาจารย์สุมณฑา  สาธุกานนท์ โทรศัพท์ 081-891-9224 
 
 
 
 
  เม่ือผู้ใช้ Login เข้าสู่เว็บไซต์สำเร็จ เว็บไซต์จะแสดงหน้าหลักการทำงาน สำหรับในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 ได้จัดกลุ่มการทำงานไว้ 5 เมนูหลัก 

 
 1. งานทะเบียน 
 2. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 3. โรงเรียนท่ัวไป/พ้ืนท่ีสูงฯ 
 4. โรงเรียนพระราชดำริฯ 
 5. โปรดอ่าน... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@ การเข้าสู่ระบบ 

@ หน้าหลกัการทำงาน 
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 เมนูหลักที่ 1 งานทะเบียน สำหรับผู้ใช้จัดการงานทะเบียน ซึ่งประกอบด้วยเมนูการทำงานทั้งสิ้น 5 เมนู
ย่อย ประกอบด้วย 

 
 

 1.1 ทะเบียนโรงเรียน สำหรับผู้ใช้แก้ไขชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด กรณีท่ีข้อมูลในเว็บไซต์ไม่
ถูกต้อง 

 1.2 ผู้ใช้งาน สำหรับผู้ใช้เพ่ิม/ลบ/แก้ไขผู้ใช้งาน ซ่ึงเว็บไซต์กำหนดให้มี User ได้สำนักงานเขตพ้ืนท่ีละ 
3 User 

 1.3 ผู้อำนวยการกลุ่ม สำหรับแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อ/หมายเลขโทรศัพท์ผู้อำนวยการ 
กลุ่มนโยบายและแผน 

 1.4 ทะเบียนครุภัณฑ์ เมนูย่อยนี้จะแสดงรายการครุภัณฑ์ท่ีได้รับการอนุมัติให้ใช้จัดต้ังงบประมาณใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แยกเป็น 2 เมนูย่อย สำหรับสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสำหรับสถานศึกษา 

 1.5 ทะเบียนสิ่งก่อสร้าง เมนูย่อยนี้จะแสดงรายการสิ่งก่อสร้างท่ีได้รับการอนุมัติให้ใช้จัดต้ังงบประมาณ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามสภาพพื้นท่ีท่ีต้ังของจังหวัดพ้ืนท่ีหรือบริเวณท่ีได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว พ้ืนท่ีหรือ
บริเวณท่ีเป็นดินอ่อนอาจได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวระยะไกล และพื้นท่ีหรือบริเวณท่ีอยู่ใกล้รอยเลื่อนท่ีอาจได้รับ
ผลกระทบจากแผ่นดินไหว หรือจังหวัดในพ้ืนท่ีปกติ 

 1.6 งบประมาณ  เมนูย่อยนี้จะแสดงกรอบวงเงินงบประมาณและผลการบันทึกข้อมูลของแต่ละ สพท. 
 
 

 
 
 

 เมนูหลักท่ี 2 สำนักงานเขตพ้ืนท่ี สำหรับผู้ใช้บันทึกข้อมูลผลการจัดต้ังงบประมาณ ตามกรอบงบประมาณ
ท่ีได้รับจัดสรร ซ่ึงประกอบด้วยเมนูการทำงานท้ังสิ้น 2 เมนูย่อย ประกอบด้วย 
 

 
 

 2.1 ครุภัณฑ์ สำหรับผู้ใช้จัดต้ังงบประมาณค่าครุภัณฑ์สำหรับสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 2.2 รถโดยสาร 12 ท่ีนั่ง สำหรับผู้ใช้จัดต้ังงบประมาณค่าครุภัณฑ์สำหรับสำนักงานเขตพ้ืนท่ีรายการ 

รถโดยสาร ขนาด 12 ท่ี 
 
 
 
 

@ เมนูหลกัท่ี 1 งานทะเบียน 

@ เมนูหลกัท่ี 2 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
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 เมนูหลักที่ 3 โรงเรียนทั่วไป/พื้นที่สูง สำหรับผู้ใช้บันทึกข้อมูลผลการจัดตั้งงบประมาณ   ตามกรอบ
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ซ่ึงประกอบด้วยเมนูการทำงานท้ังสิ้น 3 เมนูย่อย ประกอบด้วย 

 
 
 3.1 ครุภัณฑ์ สำหรับผู้ใช้จัดต้ังงบประมาณค่าครุภัณฑ์ให้กับโรงเรียนท่ีต้ังในพ้ืนท่ีท่ัวไปและโรงเรียนใน

พ้ืนท่ีสูงและถ่ินทุรกันดาร และโรงเรียนพ้ืนท่ีเกาะ มีเมนูคำสั่งย่อย 5 เมนู 
 

 
 
 3.2 ก่อสร้าง/ซ่อมแซม สำหรับผู้ใช้จัดต้ังงบประมาณค่าก่อสร้างใหม่และค่าปรับปรุงซ่อมแซมให้กับ

โรงเรียนท่ีต้ังในพ้ืนท่ีท่ัวไปและโรงเรียนในพ้ืนท่ีสูงและถ่ินทุรกันดาร และโรงเรียนพ้ืนท่ีเกาะ มีเมนูคำสั่งย่อย 5 เมนู 
 

 
 3.3 อาคารผูกพัน สำหรับผู้ใชจ้ัดต้ังงบประมาณคา่ก่อสร้างใหม่อาคารขนาดใหญ่ท่ีกำหนดให้ผูกพัน 2 

ปีงบประมาณให้กับโรงเรียนท่ีต้ังในพ้ืนท่ีท่ัวไปและโรงเรียนในพื้นท่ีสูงและถ่ินทุรกันดาร และโรงเรียนพ้ืนท่ีเกาะ มีเมนูคำสั่ง
ย่อย 5 เมนู 

 
สามารถจัดตั้งได้ 4 ประเภทคือ อาคารเรียนแบบมาตรฐาน อาคารอเนกประสงค์แบบมาตรฐาน อาคารแบบพิเศษ และอาคาร
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@ เมนูหลกัท่ี 3 โรงเรียนท่ัวไป/พืน้ท่ีสูง 
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ดำเนินการเช่นเดียวกับโรงเรียนท่ัวไป/พ้ืนท่ีสูง โดยบันทึกข้อมูลตามท่ีกลุ่มโรงเรียนได้พิจารณาจัดต้ัง 
ไม่มีกรอบวงเงินงบประมาณของแต่ละ สพท. 

 
 
 
 

คือคู่มือการบันทึกข้อมูลฉบับนี้ 
 
 
 

@ เมนูหลกัท่ี 4 โรงเรียนพระราชดำริฯ 

@ เมนูหลกัท่ี 5 โปรดอ่าน 
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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. -           

 - นํ, 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. -           

 - นํ, าผสมคอนกรีต 180.00 ลิตร -           

                      รวมคอนกรีต  1 : 2 : 4 1.00 ลบ.ม.  = -             *

1.3 คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4 (พื(นที)นํ(าเคม็,ดนิเคม็)  

 - ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด์ประเภท 5 (เช่น ตราปลาฉลาม ฯ) 342.00 กก. -              มอก.15/2555

 - ทรายหยาบ 0.62 ลบ.ม. -           

 - หินเบอร์ 1-2 1.09 ลบ.ม. -           

 - นํ, 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. -           

 - นํ, าผสมคอนกรีต 180.00 ลิตร -           

                      รวมคอนกรีต ค.1 1.00 ลบ.ม.  = -             *

ตารางแสดงวิธีการคํานวณหาค่าวสัดุมวลรวมต่อหน่วยของงานก่อสรา้งประเภทต่างๆ

จํานวน หน่วย หมายเหตุลาํดบัที) รายการ
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ราคา/หน่วย ราคารวม

(บาท) (บาท)

3 วสัดุมวลรวมของงานคอนกรีตผสมเสร็จ (ด้วยรถผสมปูน)   ระยะทาง ไม่เกิน

3.1   คอนกรีตกาํลงัอดัประลยัมอีายุ 28 วนั(กก./ตร.ซม.)  15 กิโ ลเมตร

   - รูปลูกบาศก ์180 กก./ตร.ซม.และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ซม. 1.00 ลบ.ม.  = ราคาของสาํนกั

   - 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 วสัดุมวลรวมของงานคอนกรีตเททับหน้าพื(นสําเร็จรูป
4.1   คอนกรีตเททบัหน้าหนา 5 ซม.(ไม่รวมเหลก็เสริมพื,น)

 - ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด์ (เช่น ตราชา้ง,พญานาค,เพชร ฯ) 17.00 กก. -              มอก.15/2555

 - ทรายหยาบ 0.04 ลบ.ม. -           

 - หินเบอร์ 1-2 0.05 ลบ.ม. -           

 - นํ, าผสมคอนกรีต 10.00 ลิตร -           

      รวมคอนกรีตเททบัหนา้พื,นสาํเร็จรูป 1.00 ตร.ม.  = -            

4.2   คอนกรีตเททบัหน้าหนา 5 ซม.(รวมเหลก็เสริมพื,น 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. -           

 - เหลก็เสริม RB dir 6 มม. 2.33 กก. -           

 - ลวดผูกเหลก็เสริม 0.07 กก. -           

 - ไมแ้บบและคํ,ายนั 0.02 ลบ.ฟ. -           

 - นํ, าผสมคอนกรีต 10.00 ลิตร -           

      รวมคอนกรีตเททบัหนา้พื,นสาํเร็จรูปเสริมเหลก็ 1.00 ตร.ม.  = -            

ตารางแสดงวิธีการคํานวณหาค่าวสัดุมวลรวมต่อหน่วยของงานก่อสรา้งประเภทต่างๆ

จํานวน หน่วย หมายเหตุลาํดบัที) รายการ
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ราคา/หน่วย ราคารวม

(บาท) (บาท)

4.3   คอนกรีตเททบัหน้าหนา 5 ซม.(รวมเหลก็เสริมพื,น 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. -           

 - เหลก็เสริม RB dir 9 มม. 5.34 กก. -           

 - ลวดผูกเหลก็เสริม 0.16 กก. -           

 - ไมแ้บบและคํ,ายนั 0.02 ลบ.ฟ. -           

 - นํ, าผสมคอนกรีต 10.00 ลิตร -           

      รวมคอนกรีตเททบัหนา้พื,นสาํเร็จรูปเสริมเหลก็ 1.00 ตร.ม.  = -            

5 วสัดุมวลรวมของงานก่อผนังด้วยวสัดุชนิดต่างๆ  
5.1 ผนังก่อสามญั(อฐิมอญ)ครึ)งแผ่นอฐิ  

 - อิฐสามญั(อิฐมอญ)ขนาด 3.5 x 7 x 16 ซม. 138.00 กอ้น -           

 - ปูนซีเมนตผ์สม(Silica Cement) 16.01 กก. -            

 - นํ, ายาผสมปูนก่อ 0.40 ลิตร -           

 - ทรายหยาบ 0.05 ลบ.ม. -           

 - นํ, าผสมปูนก่อ 10.00 ลิตร -           

               รวมผนงัก่ออิฐสามญัครึ[ งแผ่นอิฐ 1.00 ตร.ม.  = -             *

5.2 ผนังก่อสามญั(อฐิมอญ)เตม็แผ่นอฐิ  

 - อิฐสามญั(อิฐมอญ)ขนาด 3.5 x 7 x 16 ซม. 276.00 กอ้น -           

 - ปูนซีเมนตผ์สม(Silica Cement) 34.00 กก. -            

 - นํ, ายาผสมปูนก่อ 0.80 ลิตร -           

 - ทรายหยาบ 0.12 ลบ.ม. -           

 - นํ, าผสมปูนก่อ 20.00 ลิตร -           

               รวมผนงัก่ออิฐสามญัครึ[ งแผ่นอิฐ 1.00 ตร.ม.  = -             *

5.3 ผนังก่อคอนกรีตบล๊อกขนาด 0.07x0.19x0.39 ม.  

 - คอนกรีตบลอ็คขนาด 0.07x0.19x0.39 ม. 13.00 กอ้น -           

 - ปูนซีเมนตผ์สม(Silica Cement) 6.75 กก. -            

 - นํ, ายาผสมปูนก่อ 0.18 ลิตร -           

 - ทรายหยาบ 0.03 ลบ.ม. -           

 - นํ, าผสมปูนก่อ 5.00 ลิตร -           

            รวมผนงัก่อซีเมนตบ์ลอ๊กหนา 7 ซม. 1.00 ตร.ม.  = -             *

ตารางแสดงวิธีการคํานวณหาค่าวสัดุมวลรวมต่อหน่วยของงานก่อสรา้งประเภทต่างๆ

ลาํดบัที) หมายเหตุรายการ จํานวน หน่วย
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ราคา/หน่วย ราคารวม

(บาท) (บาท)

5.4 ผนังก่ออฐิมวลเบาขนาด 0.075x0.20x0.60 ม.  

 - คอนกรีตมวลเบา 9.00 กอ้น -           

 - ปูนก่อสาํเร็จรูป 3.84 กก. -            

 - นํ, าผสมปูนก่อ 3.51 ลิตร -           

           รวมผนงัก่ออิฐมวลเบาหนา 7.5 ซม. 1.00 ตร.ม.  = -             *

6 วสัดุมวลรวมของงานบุผนังด้วยวสัดุสําเร็จรูปต่างๆ  
6.1 ปูนทรายสําหรับรองพื(นบุวสัดุแผ่นสําเร็จรูป (หนา 1.5 ซม.เผื[อวสัดุเสียหายแลว้)  

 - ปูนซีเมนตผ์สม(Silica Cement) 12.05 กก. -            

 - นํ, ายาผสมปูนฉาบ 0.50 ลิตร -           

 - ทรายละเอียด 0.04 ลบ.ม. -           

 - นํ, าผสมปูน 3.00 ลิตร -           

    รวมปูนทรายรองพื,น(สาํหรับปูแผ่นผนงัสาํเร็จรูป) 1.00 ตร.ม.  = -             *

6.2 ปูนฉาบผวิเรียบ (หนา 1.5 ซม.เผื[อวสัดุเสียหายแลว้)  

 - ปูนซีเมนตผ์สม(Silica Cement) 12.05 กก. -            

 - นํ, ายาผสมปูนฉาบ 0.50 ลิตร -           

 - ทรายละเอียด 0.04 ลบ.ม. -           

 - นํ, าผสมปูน 3.00 ลิตร -           

    รวมปูนฉาบผิวเรียบ 1.00 ตร.ม.  = -             *

6.3 ปูนฉาบผวิเรียบ สําหรับอฐิมวลเบา (หนา 1.25 ซม.เผื[อวสัดุเสียหายแลว้)  

 - ปูนฉาบสาํเร็จรูป 19.10 กก. -            

 - นํ, าผสมปูน 3.00 ลิตร -           

    รวมปูนฉาบผิวซีเมนตข์ดัมนัเรียบ 1.00 ตร.ม.  = -             *

6.4 ฉาบ SKIM COAT สีธรรมชาติ ฉาบเฉลี[ย หนา 1-2 มม. (กรณีทาสี)  

 - ปูนสาํเร็จรูป SKIM COAT หนา เฉลี[ย 1.5 มม. 2.32 กก. -            

 - นํ, ายาเคลือบ 0.21 ลิตร -           

 - ทินเนอร์ 0.05 ลิตร -           

 - นํ, าผสมปูน 0.33 ลิตร -           

    รวมปูนฉาบผิวซีเมนตข์ดัมนัเรียบผสมนํ, ายากนัซึม 1.00 ตร.ม.  = -             *

ตารางแสดงวิธีการคํานวณหาค่าวสัดุมวลรวมต่อหน่วยของงานก่อสรา้งประเภทต่างๆ

หมายเหตุลาํดบัที) รายการ จํานวน หน่วย
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ราคา/หน่วย ราคารวม

(บาท) (บาท)

6.5 ผนังบุกระเบื(องเซรามคิเคลือบสีธรรมดาขนาด 8"x8"  

 - กระเบื,องเซรามิคสีธรรมดา 8"x8" 1.12 ตร.ม. -           

 - ปูนกาวซีเมนต ์หนา 5 มม. 5.25 กก. -            

 - ปูนยาแนว 0.20 กก. -           

 - นํ, าผสมปูน 2.00 ลิตร -           

 - คิ,ว พีวีซี 0.33 ม. -           

    รวมผนงับุกระเบื,องเซรามิคสีธรรมดา 8"x10" 1.00 ตร.ม.  = -             *

6.6 ผนังบุกระเบื(องเซรามคิเคลือบสีธรรมดาขนาด 12"x12"  

 - กระเบื,องแซรามิคสีธรรมดา 12"x12" 1.15 ตร.ม. -           

 - ปูนกาวซีเมนต ์หนา 5 มม. 5.25 กก. -            

 - ปูนยาแนว 0.15 กก. -           

 - นํ, าผสมปูน 2.00 ลิตร -           

 - คิ,ว พีวีซี 0.33 ม. -           

    รวมผนงับุกระเบื,องเซรามิคสีธรรมดา 12"x12" 1.00 ตร.ม.  = -             *

7 วสัดุมวลรวมของงานทําผนังเบาด้วยวสัดุสําเร็จรูปต่างๆ  
7.1    ฝาไม้ยางตซ้ีอนเกลด็ทางนอน 1/2"x6"โครงคร่าวไม้เนื(อแข็ง    

วางตั(งขนาด 1-1/2"x3" ระยะห่าง c/c 0.50 เมตร      

 - ฝาไมย้างใสลบมุม ขนาด 1/2"x 6" 0.59 ลบ.ฟ. -           

 - โ ครงคร่าวไมเ้นื,อแข็งใส ขนาด 1-1/2"x 3" 0.41 ลบ.ฟ. -           

 - ตะปู 0.20 กก. -           

    รวมวสัดุทาํฝาไมย้างซ้อนเกลด็ทางนอน 1.00 ตร.ม.  = -             *

7.2    ฝาไม้แผ่นสําเร็จรูป ขนาด 15 x 300 x 0.8 ซม. โครงคร่าวไม้เนื(อแข็ง    

วางตั(งขนาด 1-1/2"x3" ระยะห่าง c/c 0.50 เมตร      

 - ฝาไมแ้ผ่นสาํเร็จรูป ขนาด 15 x 300 x 0.8 ซม. 6.29 ม. -           

 - โ ครงคร่าวไมเ้นื,อแข็งใส ขนาด 1-1/2"x 3" 0.41 ลบ.ฟ. -           

 - ตะปู 0.15 กก. -           

    รวมวสัดุทาํฝาไมย้างซ้อนเกลด็ทางนอน 1.00 ตร.ม.  = -             *

หน่วย หมายเหตุ

ตารางแสดงวิธีการคํานวณหาค่าวสัดุมวลรวมต่อหน่วยของงานก่อสรา้งประเภทต่างๆ
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ราคา/หน่วย ราคารวม

(บาท) (บาท)

7.3   ผนังไม้อดัยางหนา 6 มม. 4'x8' โครงคร่าวไม้เนื(อแข็งขนาด      

1-1/2"x 3" ระยะห่าง c/c 0.40x0.60 เมตร # บุด้านเดยีว      

 - ไมอ้ดัยางหนา 6 มม. ขนาด 4'x 8' (ใชภ้ายใน) 0.40 แผ่น -           

 - โ ครงคร่าวไมเ้นื,อแข็งใส 3 ดา้น ขนาด 1-1/2"x 3" 0.51 ลบ.ฟ. -           

 - ตะปู 0.20 กก. -           

    รวมวสัดุทาํผนงัไมอ้ดัยางหนา 6 มม.บุดา้นเดียว 1.00 ตร.ม.  = -             *

7.4   ผนังไม้อดัยางหนา 6 มม. 4'x8' โครงคร่าวไม้เนื(อแข็งขนาด      

1-1/2"x 3" ระยะห่าง c/c 0.40x0.60 เมตร # บุสองด้าน      

 - ไมอ้ดัยางหนา 6 มม. ขนาด 4'x 8' (ใชภ้ายใน) 0.80 แผ่น -           

 - โ ครงคร่าวไมเ้นื,อแข็งใส 2 ดา้น ขนาด 1-1/2"x 3" 0.51 ลบ.ฟ. -           

 - ตะปู 0.28 กก. -           

    รวมวสัดุทาํผนงัไมอ้ดัยางหนา 6 มม.บุสองดา้น 1.00 ตร.ม.  = -             *

7.5      ผนังกระเบื(องแผ่นเรียบหนา 6 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม.      

โครงคร่าวไม้เนื(อแข็ง1-1/2"x 3"@ 0.40x0.60 ม.# บุด้านเดยีว    

 - กระเบื,องแผ่นเรียบหนา 6 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. 0.40 แผ่น -           

 - โ ครงคร่าวไมเ้นื,อแข็งใส ขนาด 1-1/2"x 3" 0.51 ลบ.ฟ. -           

 - ตะปู 0.20 กก. -           

รวมวสัดุผนงักระเบื,องแผ่นเรียบหนา 6 มม.บุดา้นเดียว 1.00 ตร.ม.  = -             *

7.6      ผนังกระเบื(องแผ่นเรียบหนา 6 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม.      

โครงคร่าวไม้เนื(อแข็ง1-1/2"x 3"@ 0.40x0.60 ม.# บุสองด้าน    

 - กระเบื,องแผ่นเรียบหนา 6 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. 0.80 แผ่น -           

 - โ ครงคร่าวไมเ้นื,อแข็งใส 2 ดา้น ขนาด 1-1/2"x 3" 0.51 ลบ.ฟ. -           

 - ตะปู 0.28 กก. -           

รวมวสัดุผนงักระเบื,องแผ่นเรียบหนา 6 มม.บุสองดา้น 1.00 ตร.ม.  = -             *

8 วสัดุมวลรวมของงานพื(นต่างๆ  
8.1 พื(นปูกระเบื(องเซรามคิสีธรรมดาขนาด 8"x8"  

 - กระเบื,องเซรามิคสีธรรมดา 8"x8" 1.10 ตร.ม. -           

 - ปูนซีเมนตผ์สม(Silica Cement) 21.51 กก. -            

 - ปูนยาแนว 0.20 กก. -           

 - ทรายหยาบ 0.11 ลบ.ม. -           

 - นํ, าผสมปูน 10.00 ลิตร -           

    รวมพื,นปูกระเบื,องเซรามิคสีธรรมดา 8"x8" 1.00 ตร.ม.  = -             *

ตารางแสดงวิธีการคํานวณหาค่าวสัดุมวลรวมต่อหน่วยของงานก่อสรา้งประเภทต่างๆ

ลาํดบัที) รายการ จํานวน หน่วย หมายเหตุ
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ราคา/หน่วย ราคารวม

(บาท) (บาท)

8.2 พื(นปูกระเบื(องเซรามคิสีธรรมดาขนาด 12"x12"  

 - กระเบื,องเซรามิคสีธรรมดา 12"x12" 1.10 ตร.ม. -           

 - ปูนซีเมนตผ์สม(Silica Cement) 21.51 กก. -            

 - ปูนยาแนว 0.15 กก. -           

 - ทรายหยาบ 0.11 ลบ.ม. -           

 - นํ, าผสมปูน 10.00 ลิตร -           

    รวมพื,นปูกระเบื,องเซรามิคสีธรรมดา 12"x12" 1.00 ตร.ม.  = -             *

8.3 พื(นปูกระเบื(องเซรามคิสีธรรมดาขนาด 16"x16"  

 - กระเบื,องเซรามิคสีธรรมดา 16"x16" 1.12 ตร.ม. -           

 - ปูนซีเมนตผ์สม(Silica Cement) 21.51 กก. -            

 - ปูนยาแนว 0.12 กก. -           

 - ทรายหยาบ 0.11 ลบ.ม. -           

 - นํ, าผสมปูน 10.00 ลิตร -           

    รวมพื,นปูกระเบื,องเซรามิคสีธรรมดา 12"x12" 1.00 ตร.ม.  = -             *

8.4 พื(นไม้เนื(อแข็งเข้าลิ(น1"x 6"ปูบนตงไม้เนื(อแข็ง1-1/2"x 6"  

ระยะห่างของตงไม้ไม่เกนิ 0.50 ม.c/c      

 - พื,นไมเ้นื,อแข็ง 1"x 6" เขา้ลิ,นอาบนํ, ายา อบไส 1.14 ลบ.ฟ. -           

 - ตงไมเ้นื,อแข็ง 1-1/2"x 6" ไสเรียบ 0.51 ลบ.ฟ. -           

 - ตะปู 0.20 กก. -           

    รวมพื,นไมเ้นื,อแข็งเขา้ลิ,น 1"x 6" ปูบนตงไม้ 1.00 ตร.ม.  = -             *

9 วสัดุมวลรวมของงานทําฝ้าเพดานด้วยวสัดุสําเร็จรูปต่างๆ  

9.1    ฝ้าไม้เนื(อแข็งขนาด 1/2"x 2"ตเีว้นร่อง 0.05 ซม. โครงคร่าว      

ไม้เนื(อแข็งขนาด 1-1/2"x3" ระยะห่าง c/c 0.50 เมตร      

 - ฝ้าไมเ้นื,อแข็ง (อบใส) ขนาด 1/2"x 2" 0.50 ลบ.ฟ. -           

 - โ ครงคร่าวไมเ้นื,อแข็งใส ขนาด 1-1/2"x 3" 0.41 ลบ.ฟ. -           

 - ตะปู 0.15 กก. -           

    รวมวสัดุทาํฝ้าเพดานไมเ้นื,อแข็งตีเวน้ร่อง 0.05 ซม. 1.00 ตร.ม.  = -             *

ตารางแสดงวิธีการคํานวณหาค่าวสัดุมวลรวมต่อหน่วยของงานก่อสรา้งประเภทต่างๆ

ลาํดบัที) รายการ จํานวน หน่วย หมายเหตุ

136



ราคา/หน่วย ราคารวม

(บาท) (บาท)

9.2   ฝ้าเพดานกระเบื(องแผ่นเรียบหนา 4 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม.      

โครงคร่าวไม้เนื(อแข็ง 1-1/2"x 3" @ 0..60x0.60 ม. #      

 - กระเบื,องแผ่นเรียบหนา 4 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. 0.40 แผ่น -           

 - โ ครงคร่าวไมเ้นื,อแข็งใส 1 ดา้น ขนาด 1-1/2"x 3" 0.56 ลบ.ฟ. -           

 - ตะปู 0.20 กก. -           

    รวมวสัดุทาํฝ้าเพดานกระเบื,องแผ่นเรียบหนา 4 มม. 1.00 ตร.ม.  = -           

9.3   ฝ้าเพดานแผ่นยบิซั)มบอร์ดหนา 9 มม.ขนาด 1.20 x 2.40 ม. อลูมเินียมฟอยล์    

โครงคร่าวไม้เนื(อแข็ง1-1/2"x 3"@ 0.60x0.60 ม.#      

 - แผ่นยิบซั[มบอร์ดหนา 9 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. 0.40 แผ่น -           
 - โ ครงคร่าวไมเ้นื,อแข็งใส 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. -           

รวมวสัดุฝ้าเพดานแผ่นยิบซั[มบอร์ดหนา 9 มม. 1.00 ตร.ม.  = -           

9.4   ฝ้าเพดานแผ่นยบิซั)มบอร์ดหนา  9 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม.      

มอีะลูมเินียมฟอยล์ คร่าวเหลก็ชุบสังกะสี@ 0.60 ม.      

 - แผ่นยิบซั[มบอร์ดหนา 9 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. 0.40 แผ่น -           

 - โ ครงคร่าวเหลก็ชุบสงักะสี 1.00 ตร.ม. -           

 - ตะปูเกลียว 0.11 กก. -           

 - ปูนฉาบรอยต่อ ผา้แถบ 1.00 ตร.ม. -           

รวมงานทาํฝ้าเพดานแผ่นยิบซั[มบอร์ดหนา 9 มม. 1.00 ตร.ม.  = -           

10 วสัดุมวลรวมของงานทาสี (ต่อพื(นที) 1 ตารางเมตร)  

10.1    งานทาสี สีนํ(าอะครีลคิ 100%  ชนิดทาภายนอก (ปูนใหม่) เกรดที)1 ประเภทกึ)งเงา   

 - สีโ ป๊ว 0.10 กก. -            

 - สีทารองพื,นปูนใหม่ 0.04 GL. -           

 - สีทาภายนอกทาทบัหนา้ 2 เที[ยว 0.07 GL. -           

 - นํ, าผสมสี 1.00 ลิตร -           

    รวมวสัดุทาสีภายนอก 1.00 ตร.ม.  = -             *

ตารางแสดงวิธีการคํานวณหาค่าวสัดุมวลรวมต่อหน่วยของงานก่อสรา้งประเภทต่างๆ

ลาํดบัที) รายการ จํานวน หน่วย หมายเหตุ
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ราคา/หน่วย ราคารวม

(บาท) (บาท)

10.2    งานทาสี สีนํ(าอะครีลคิ 100%  ชนิดทาภายใน (ปูนใหม่) เกรดที)1 ประเภทกึ)งเงา   

 - สีโ ป๊ว 0.10 กก. -            

 - สีทารองพื,นปูนใหม่ 0.04 GL. -           

 - สีทาภายนอกทาทบัหนา้ 2 เที[ยว 0.07 GL. -           

 - นํ, าผสมสี 1.00 ลิตร -           

    รวมวสัดุทาสีภายนอก 1.00 ตร.ม.  = -             *

10.3    งานทาสี สีนํ(าอะครีลคิ 100%  ชนิดทาภายนอก (ปูนเก่า) เกรดที)1 ประเภทกึ)งเงา   

 - สีทารองพื,นปูนใหม่ 0.04 GL. -           

 - สีทาภายนอกทาทบัหนา้ 2 เที[ยว 0.07 GL. -           

 - นํ, าผสมสี 1.00 ลิตร -           

    รวมวสัดุทาสีภายนอก 1.00 ตร.ม.  = -             *

10.4    งานทาสี สีนํ(าอะครีลคิ 100%  ชนิดทาภายใน (ปูนเก่า) เกรดที)1 ประเภทกึ)งเงา   

 - สีทารองพื,นปูนใหม่ 0.04 GL. -           

 - สีทาภายนอกทาทบัหนา้ 2 เที[ยว 0.07 GL. -           

 - นํ, าผสมสี 1.00 ลิตร -           

    รวมวสัดุทาสีภายนอก 1.00 ตร.ม.  = -             *

10.5    งานทาสีนํ(ามนัทาไม้      

 - กระดาษทราย เบอร์เหมาะสมกบังาน 0.50 แผ่น -            

 - สีโ ป๊ว 0.10 กก. -            

 - สีทารองพื,นไม ้2 เที[ยว 0.076 GL. -           

 - สีทาทบัหนา้ 2 เที[ยว 0.076 GL. -           

 - นํ, ามนัผสมสี 0.031 GL. -           

    รวมวสัดุทาสีนํ, ามนั 1.00 ตร.ม.  = -             *

10.6    งานทาสีนํ(ามนักนัสนิมเหลก็ (รองพื,นกนัสนิม+สีนํ, ามนั 2 เที[ยว)    

 - สีรองพื,นกนัสนิม 0.038 GL. -            

 - สีทาทบัหนา้ 2 เที[ยว 0.076 GL. -           

 - นํ, ามนัสน หรือ นํ, ามนัซักแหง้ 0.023 GL. -           

    รวมวสัดุทาสีเหลก็กนัสนิม 1.00 ตร.ม.  = -             *

      

ตารางแสดงวิธีการคํานวณหาค่าวสัดุมวลรวมต่อหน่วยของงานก่อสรา้งประเภทต่างๆ

ลาํดบัที) รายการ จํานวน หน่วย หมายเหตุ
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ราคา/หน่วย ราคารวม

(บาท) (บาท)

11 วสัดุมวลรวมของงานประตู-หน้าต่าง-ช่องแสง  

11.1   งานประตูไม้เนื(อแข็ง (แบบเรียบ/ลูกฟูก) วงกบไม้เนื(อแข็ง ชนิดบานเปิด ต่อ 1 ชุด   

 - วงกบไมเ้นื,อแข็ง ขนาด 2"x 4"(0.1824 ลบ.ฟ./ม.) ลบ.ฟ. -           

 - บานประตูไมเ้นื,อแข็ง ขนาด...................... ชุด -           

 - กระจกสี.............หนา...........มม. ตร.ฟ. -           

 - กญุแจลูกบิด...........ยี[หอ้...........รุ่น.......... ชุด -           

 - บานพบั ขนาด..............รุ่น............... ชุด -           

 - มือจบั ชุด -           

 - กลอน ขนาด.............นิ,ว ชุด -           

 - ปุ่ มกนักระแทก ชุด -           

 - DOOR CLOSER ยี[หอ้...........รุ่น.............. ชุด -           

 - ค่าแรงทาํวงกบ ม. 40.00        -           

 - ค่าแรงติดตั,งวงกบไม้ ตร.ม. 100.00      -           

 - ค่าแรงติดตั,งบานประตูไม้ ตร.ม. 105.00      -           

 - ค่าแรงติดตั,งกระจก ตร.ฟ. -           

 - ค่าติดตั,งกญุแจลูกบิด ชุด 100.00      -           

 - ค่าติดตั,งปุ่ มกนักระแทก ชุด 35.00        -           

 - ค่าติดตั,ง DOOR CLOSER ชุด 100.00      -           

   รวมงานประตูบานไมเ้นื,อแข็ง วงกบ (ไม่รวมงานสี) 1 ชุด ชุด  = -           

   พร้อมอุปกรณ์

ตารางแสดงวิธีการคํานวณหาค่าวสัดุมวลรวมต่อหน่วยของงานก่อสรา้งประเภทต่างๆ

ลาํดบัที) รายการ จํานวน หน่วย หมายเหตุ
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ราคา/หน่วย ราคารวม

(บาท) (บาท)

11.2   งานหน้าต่างไม้เนื(อแข็ง (แบบเรียบ/ลูกฟูก) วงกบไม้เนื(อแข็ง ชนิดบานเปิด ต่อ 1 ชุด   

 - วงกบไมเ้นื,อแข็ง ขนาด 2"x 4"(0.1824 ลบ.ฟ./ม.) ลบ.ฟ. -           

 - บานหนา้ต่างไมเ้นื,อแข็ง ขนาด...................... ชุด -           

 - กระจกสี.............หนา...........มม. ตร.ฟ. -           

 - บานพบัธรรมดา ขนาด..........รุ่น.......... ชุด -           

 - บานพบั Whitco ขนาด..............รุ่น............... ชุด -           

 - มือจบั ชุด -           

 - กลอน ขนาด.............นิ,ว ชุด -           

 - ขอสบั ขนาด.............นิ,ว ชุด -           

 - ค่าแรงทาํวงกบ ม. 50.00        -           

 - ค่าแรงติดตั,งวงกบไม้ ตร.ม. 175.00      -           

 - ค่าแรงติดตั,งบานหนา้ต่างไม้ ตร.ม. 105.00      -           

 - ค่าแรงติดตั,งกระจก ตร.ฟ. -           

   รวมงานหนา้ต่างบานไมเ้นื,อแข็ง วงกบ (ไม่รวมงานสี) 1 ชุด ชุด  = -           

   พร้อมอุปกรณ์

ตารางแสดงวิธีการคํานวณหาค่าวสัดุมวลรวมต่อหน่วยของงานก่อสรา้งประเภทต่างๆ

ลาํดบัที) รายการ จํานวน หน่วย หมายเหตุ
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การคดิคาํนวณปริมาตรไม้ เป็น ลูกบาศก์ฟุต (ลบ.ฟ.)
สูตร 
ปริมาตรไม้(ลบ.ฟ.) = กว้าง(นิ(ว) x หนา(นิ(ว) x ยาว(เมตร) x จํานวน(ท่อน) x 0.0228 (ค่าคงที))

ตวัอย่าง (1)    ขนาดไม ้1" x 1" x 5.00 (เมตร) จาํนวน 10 ท่อน
                  =  1 x 1 x 5 x 10 x 0.0228  =  1.1400  ลูกบาศกฟุ์ต

ตวัอย่าง (2)    ขนาดไม ้1 1/2" x 6" x 5.00 (เมตร) จาํนวน 10 ท่อน
                  =  1.5 x 6 x 5 x 10 x 0.0228  =  10.2600  ลูกบาศกฟุ์ต

ตวัอย่าง (3)    ขนาดไม ้3/4" x 6" x 5.00 (เมตร) จาํนวน 10 ท่อน
                  =  0.75 x 6 x 5 x 10 x 0.0228  =  5.1300  ลูกบาศกฟุ์ต
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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  



แบบมาตรฐาน
กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลักษณะอาคารเรียน อาคารประกอบ
และราคามาตรฐาน

อาคารส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
(สพป./สพม.)
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อาคารเรียนอนุบาล ขนาด 2 ห้องเรียน

กรอบอาคาร 11.40 x 24.00 เมตร สูง 7.60 เมตร

ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 2,919,000 บาท 144



อาคารเรียนอนุบาล ขนาด 3 ห้องเรียน

กรอบอาคาร 11.20 x 37.20 เมตร สูง 7.60 เมตร

ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 4,225,000 บาท 145



สปช. 101/26 อาคารเรียน 3 ห้องเรียน 1 ห้องธุรการ (ใต้ถุนโล่ง)
กรอบอาคาร 10.00 x 29.00 เมตร สูง 6.65 เมตร

ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564  เป็นเงิน 2,304,000 บาท
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สปช. 101/26 อาคารเรียน 3 ห้องเรียน 1 ห้องธุรการ (ใต้ถุนโล่ง)
กรอบอาคาร 10.00 x 29.00 เมตร สูง 6.65 เมตร

ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564  เป็นเงิน 2,304,000 บาท
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สปช. 101/26 อาคารเรียน 3 ห้องเรียน 1 ห้องธุรการ (ใต้ถุนโล่ง)
กรอบอาคาร 10.00 x 29.00 เมตร สูง 6.65 เมตร

ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564  เป็นเงิน 2,304,000 บาท
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สปช. 101/26 อาคารเรียน 3 ห้องเรียน 1 ห้องธุรการ (ใต้ถุนโล่ง)

กรอบอาคาร 10.00 x 29.00 เมตร สูง 6.65 เมตร

ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564  เป็นเงิน 2,304,000 บาท
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สปช. 103/26 อาคารเรียนชั้นเดียว 3 ห้องเรียน (พื้นยกสูง)
กรอบอาคาร 11.70 x 29.00 เมตร สูง 4.40 เมตร

ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 1,892,000 บาท
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สปช. 103/26 อาคารเรียนชั้นเดียว 3 ห้องเรียน (ยกพื้นสูง)
กรอบอาคาร 11.70 x 29.00 เมตร สูง 4.40 เมตร

ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 1,892,000 บาท

151



สปช. 104/26 อาคารเรียนชั้นเดียว  4 ห้องเรียน (พื้นยกสูง)
ขนาดอาคาร 10.00 x 38.00 เมตร สูง 6.60 เมตร

ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 2,697,000 บาท
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สปช. 104/26 อาคารเรียนชั้นเดียว 4 ห้องเรียน (พื้นยกสูง)
กรอบอาคาร 10.00 x 38.00 เมตร สูง 6.60 เมตร

ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 2,697,000 บาท
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สปช. 104/26 อาคารเรียนชั้นเดียว 4 ห้องเรียน (พื้นยกสูง)
กรอบอาคาร 10.00 x 38.00 เมตร สูง 6.60 เมตร

ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 2,697,000 บาท
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อาคารเรียน สปช. 103/61 ขนาด 3 ห้องเรียน
ยกพื้นสูง (ในเขตแผ่นดินไหว)

ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 2,598,000 บาท
กรอบอาคาร 8.00 x 29.50 เมตร สูง 5.00 เมตร 155



อาคารเรียน สปช. 103/61 ขนาด 3 ห้องเรียน
ยกพื้นสูง (ในเขตแผ่นดินไหว)

ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 2,598,000 บาท
กรอบอาคาร 8.00 x 29.50 เมตร สูง 5.00 เมตร 156



ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 3,385,000 บาท
กรอบอาคาร 8.00 x 35.50 เมตร สูง 5.00 เมตร

ยกพื้นสูง (ในเขตแผ่นดินไหว)
อาคารเรียน สปช. 103/61 ขนาด 4 ห้องเรียน
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ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 3,385,000 บาท
กรอบอาคาร 8.00 x 35.50 เมตร สูง 5.00 เมตร 

ยกพื้นสูง (ในเขตแผ่นดินไหว)
อาคารเรียน สปช. 103/61 ขนาด 4 ห้องเรียน
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อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น 2 ข้าง

ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 4,028,000 บาท
กรอบอาคาร 12.20 x 38.00 เมตร  สูง 7.30 เมตร 159



อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 5 ห้องเรียน

กรอบอาคาร 12.60 x 47.00 เมตร สูง 7.30 เมตร
(ใต้ถุนโล่ง)

ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 5,436,000 บาท
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อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 6 ห้องเรียน

กรอบอาคาร 12.60 x 56.00 เมตร สูง 7.30 เมตร
(ใต้ถุนโล่ง)

ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564  เป็นเงิน 6,345,000 บาท
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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)

ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564  เป็นเงิน 4,779,000 บาท
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อาคารเรียน สปช. 105/29  ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 6 ห้องเรียน

ราคากลางก่อสรา้ง ปีงบ 2564  เป็นเงิน 5,073,000 บาท

(ชั้นล่าง 2 ห้อง  ชั้นบน 4 ห้อง)
กรอบอาคาร 12.60 x 38.00 เมตร สูง 7.30 เมตร 163



อาคารเรียน สปช. 105/29  ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 7 ห้องเรียน

ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 5,192,000 บาท

(ชั้นล่าง 3 ห้อง  ชั้นบน 4 ห้อง)
กรอบอาคาร 12.60 x 38.00 เมตร สูง 7.30 เมตร 164



อาคารเรียน สปช. 105/29  ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 8 ห้องเรียน

ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 5,402,000 บาท

(ชั้นล่าง 4 ห้อง  ชั้นบน 4 ห้อง)
กรอบอาคาร 12.60 x 38.00 เมตร สูง 7.30 เมตร 165



อาคารเรียน สปช. 105/29  ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 10 ห้องเรียน

ราคากลางก่อสรา้ง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 6,360,000 บาท

(ชั้นล่าง 5 ห้อง  ชั้นบน 5 ห้อง)
กรอบอาคาร 12.60 x 47.00 เมตร สูง 7.30 เมตร 166



อาคารเรียน สปช. 105/29  ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 12 ห้องเรียน

ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564  เป็นเงิน 7,188,000 บาท

(ชั้นล่าง 6 ห้อง  ชั้นบน 6 ห้อง)
กรอบอาคาร 12.60 x 56.00 เมตร สูง 7.30 เมตร 167



อาคารเรียน OBEC 104 ล./61 ขนาด 4 ห้องเรียน
กรอบอาคาร 14.60 x 34.00 เมตร สูง 9.24 เมตร

ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564  เป็นเงิน 5,705,000 บาท

168



อาคารเรียน OBEC 104 ล./ 61 ขนาด 4 ห้องเรียน
กรอบอาคาร 14.60 x 34.40 เมตร สูง 9.24 เมตร

ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564  เป็นเงิน 5,705,000 บาท

169



อาคารเรียน OBEC 104 ล./61 ขนาด 4 ห้องเรียน
กรอบอาคาร 14.60 x 34.40 เมตร สูง 9.24 เมตร
ราคากลางก่อสรา้ง ปีงบ 2564  เป็นเงิน 5,705,000 บาท

170



อาคารเรียน 105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว 4 ห้องเรียน
กรอบอาคาร 12.20 x 38.00 เมตร สูง 7.30 เมตร

ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 6,930,000 บาท

171



อาคารเรียน 105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว 4 ห้องเรียน
กรอบอาคาร 12.20 x 38.00 เมตร สูง 7.30 เมตร

ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 6,930,000 บาท

172



อาคารเรียน 105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว 5 ห้องเรียน
กรอบอาคาร 12.20 x 38.00 เมตร สูง 7.30 เมตร

ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 8,174,000 บาท
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อาคารเรียน 105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว 5 ห้องเรียน
กรอบอาคาร 12.20 x 38.00 เมตร สูง 7.30 เมตร

ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 8,174,000 บาท

174



อาคารเรียน สปช. 2/28 ปรับปรุง 3 ชั้น 15 ห้อง
กรอบอาคาร 13.85 x 52.10 เมตร สูง 11.45 เมตร

ราคากลางก่อสรา้ง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 9,571,000 บาท
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อาคารเรียน สปช. 2/28 ปรับปรุง 3 ชั้น 15 ห้อง
กรอบอาคาร 13.85 x 52.10 เมตร สูง 11.45 เมตร
ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 9,571,000 บาท

176



อาคารเรียน 108 ล./59-ก และ อาคารเรียน 108 ล./59-ข
(ในเขตแผ่นดินไหว)

ขนาดอาคาร 14.50 x 72.00 เมตร สูง 7.95 เมตร
ราคากลางก่อสรา้ง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 11,362,000 บาท / 11,784,000 บาท

177



อาคารเรียน 108 ล./59-ก และ อาคารเรียน 108 ล./59-ข
(ในเขตแผ่นดินไหว)

กรอบอาคาร 14.50 x 72.00 เมตร สูง 7.95 เมตร
ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 11,362,000 บาท / 11,784,000 บาท

178



อาคารเรียน 108 ล./59-ก และ อาคารเรียน 108 ล./59-ข
(ในเขตแผ่นดินไหว)

กรอบอาคาร 14.50 x 72.00 เมตร สูง 7.95 เมตร
ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 11,362,000 บาท / 11,784,000 บาท179



อาคารเรียน 212 ล./57-ก และ อาคารเรียน 212 ล./57-ข
ส าหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว

กรอบอาคาร 14.90 x 68.40 เมตร สูง 11.90 เมตร
ราคากลางก่อสร้าง ปี 2564 เป็นเงิน 17,647,000 บาท / 17,955,000 บาท

180



อาคารเรียน 212 ล./57-ก และ อาคารเรียน 212 ล./57-ข
ส าหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว

กรอบอาคาร 14.90 x 68.40 เมตร สูง 11.90 เมตร
ราคากลางก่อสร้าง ปี 2564 เป็นเงิน 17,647,000 บาท / 17,955,000 บาท 

181



อาคารเรียน 212 ล./57-ก และ อาคารเรียน 212 ล./57-ข
ส าหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว

กรอบอาคาร 14.90 x 68.40 เมตร สูง 11.90 เมตร
ราคากลางก่อสร้าง ปี 2564 เป็นเงิน 17,647,000 บาท / 17,955,000 บาท 

182



อาคารเรียน 212 ล./57-ก และ อาคารเรียน 212 ล./57-ข
ส าหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว

กรอบอาคาร 14.90 x 68.40 เมตร สูง 11.90 เมตร
ราคากลางก่อสร้าง ปี 2564 เป็นเงิน 17,647,000 บาท / 17,955,000 บาท 

183



อาคารเรียน 216 ล./57-ก และ อาคารเรียน 216 ล./57-ข
ส าหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว

กรอบอาคาร 14.90 x 84.40 เมตร สูง 11.90 เมตร
ราคากลางก่อสรา้ง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 21,123,000 บาท / 21,545,000 บาท

184



อาคารเรียน 216 ล./57-ก และ อาคารเรียน 216 ล./57-ข
ส าหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว

กรอบอาคาร 14.90 x 84.00 เมตร สูง 11.90 เมตร
ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 21,123,000 บาท / 21,545,000 บาท

185



อาคารเรียน 216 ล./57-ก และ อาคารเรียน 216 ล./57-ข
ส าหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว

กรอบอาคาร 14.90 x 84.40 เมตร สูง 11.90 เมตร
ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 21,123,000 บาท / 21,545,000 บาท

186



อาคารเรียน 216 ล./57-ก และ อาคารเรียน 216 ล./57-ข
ส าหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว

กรอบอาคาร 14.90 x 84.40 เมตร สูง 11.90 เมตร
ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 21,123,000 บาท / 21,545,000 บาท

187



อาคารเรียน 318ล./55-ก นอกเขตแผ่นดินไหว
และ อาคารเรียน 318 ล./55-ข  เขตแผ่นดินไหว
กรอบอาคาร 14.90 x 68.40 เมตร สูง 15.40 เมตร

ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 22,546,000 บาท / 23,118,000 บาท188



อาคารเรียน 318ล./55-ก นอกเขตแผ่นดินไหว
และ อาคารเรียน 318 ล./55-ข  เขตแผ่นดินไหว
กรอบอาคาร 14.90 x 68.40 เมตร สูง 15.40 เมตร

ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 22,546,000 บาท / 23,118,000 บาท189



อาคารเรียน 318ล./55-ก นอกเขตแผ่นดินไหว
และ อาคารเรียน 318 ล./55-ข เขตแผ่นดินไหว
กรอบอาคาร 14.90 x 68.40 เมตร สูง 15.40 เมตร

ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 22,546,000 บาท / 23,118,000 บาท190



อาคารเรียน 318ล./55-ก นอกเขตแผ่นดินไหว 
และ อาคารเรียน 318 ล./55-ข  เขตแผ่นดินไหว
กรอบอาคาร 14.90 x 68.40 เมตร สูง 15.40 เมตร

ราคากลางก่อสรา้ง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 22,546,000 บาท / 23,118,000 บาท191



อาคารเรียน 318ล./55-ก นอกเขตแผ่นดินไหว
และ อาคารเรียน 318 ล./55-ข  เขตแผ่นดินไหว
กรอบอาคาร 14.90 x 68.40 เมตร สูง 15.40 เมตร

ราคากลางก่อสรา้ง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 22,546,000 บาท / 23,118,000 บาท192



อาคารเรียน 324ล./55-ก นอกเขตแผ่นดินไหว 
และ อาคารเรียน 324 ล./55-ข เขตแผ่นดินไหว

กรอบอาคาร 14.90 x 84.40 เมตร สูง 15.40 เมตร
ราคากลางก่อสรา้ง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 27,098,000 บาท / 27,698,000 บาท193



อาคารเรียน 324ล./55-ก นอกเขตแผ่นดินไหว 
และ อาคารเรียน 324 ล./55-ข  เขตแผ่นดินไหว

กรอบอาคาร 14.90 x 84.40 เมตร สูง 15.40 เมตร
ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 27,098,000 บาท / 27,698,000 บาท

194



อาคารเรียน 324ล./55-ก นอกเขตแผ่นดินไหว 
และ อาคารเรียน 324 ล./55-ข เขตแผ่นดินไหว

กรอบอาคาร 14.90 x 84.40 เมตร สูง 15.40 เมตร
ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 27,098,000 บาท / 27,698,000 บาท

195



อาคารเรียน 324ล./55-ก นอกเขตแผ่นดินไหว
และ อาคารเรียน 324 ล./55-ข เขตแผ่นดินไหว

กรอบอาคาร 14.90 x 84.40 เมตร สูง 15.40 เมตร
ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 27,098,000 บาท / 27,698,000 บาท196



อาคารเรียน 324ล./55-ก เขตแผ่นดินไหว 
และ อาคารเรียน 324 ล./55-ข เขตแผ่นดินไหว

กรอบอาคาร 14.90 x 84.40 เมตร สูง 15.40 เมตร
ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 27,098,000 บาท / 27,698,000 บาท197



อาคารห้องสมุด
ขนาดอาคาร 16.00 x 23.00 เมตร สูง 5.53 เมตร

ราคากลางก่อสรา้ง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 3,000,000 บาท 198



อาคารห้องสมุด
กรอบอาคาร 16.00 x 23.00 เมตร สูง 5.53 เมตร 

ราคากลางก่อสรา้ง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 3,000,000 บาท 199



อาคารอเนกประสงค์

แบบมาตรฐาน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน

ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน

200



สปช. 201/26

กรอบอาคาร 14.00 x 22.00 เมตร สูง 3.70 เมตร
ราคากลางก่อสรา้ง ปีงบ 2564  เป็นเงิน 1,070,000 บาท 201



สปช. 201/26

กรอบอาคาร 14.00 x 22.00 เมตร สูง 3.70 เมตร
ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564  เป็นเงิน 1,070,000 บาท 202



สปช. 202/26

กรอบอาคาร 13.20 x 14.00 เมตร สูง 3.70 เมตร
ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 813,400 บาท 203



สปช. 202/26

กรอบอาคาร 13.20 x 14.00 เมตร สูง 3.70 เมตร
ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 813,400 บาท 204



สปช. 205/26

กรอบอาคาร 17.00 x 36.00 เมตร สูง 4.90 เมตร
ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 2,458,000 บาท 205



สปช. 205/26

กรอบอาคาร 17.00 x 36.00 เมตร สูง 4.90 เมตร
ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 2,458,000 บาท 206



สปช. 206/26

กรอบอาคาร 25.00 x 39.00 เมตร สูง 6.35 เมตร
ราคากลางก่อสรา้ง ปี 2564 เป็นเงิน 4,657,000 บาท 207



สปช. 206/26

กรอบอาคาร 25.00 x 39.00 เมตร สูง 6.35 เมตร
ราคากลางก่อสรา้ง ปี 2564 เป็นเงิน 4,657,000 บาท 208



โรงอาหาร 84 ที่นั่ง
กรอบอาคาร 12.70 x 14.00 เมตร สูง 4.55 เมตร

ราคากลางก่อสรา้ง ปีงบ 2564  เป็นเงิน 1,104,000 บาท

209



โรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง

กรอบอาคาร 19.00 x 24.00 เมตร สูง 6.30 เมตร
ราคากลางก่อสรา้ง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 3,416,000 บาท 210



โรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง
กรอบอาคาร 19.00 x 24.00 เมตร สูง 6.30 เมตร

ราคากลางก่อสรา้ง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 3,416,000 บาท 211



โรงอาหารขนาดกลาง 500 ที่นั่ง
ขนาดอาคาร 22.00 x 40.50 เมตร สูง 6.30 เมตร

ราคากลางก่อสรา้ง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 6,789,000 บาท

212



โรงอาหารขนาดกลาง 500 ที่นั่ง
กรอบอาคาร 22.00 x 40.50 เมตร สูง 6.30 เมตร

ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 6,789,000 บาท

213



อาคารหอประชุม 100/27
กรอบอาคาร 26.00 x 43.00 เมตร สูง 11.45 เมตร

ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 8,071,000 บาท 214



อาคารหอประชุม 100/27
กรอบอาคาร 26.00 x 43.00 เมตร สูง 11.45 เมตร

ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 8,071,000 บาท 215



โรงอาหาร แบบ 101 ล./27 (พิเศษ)

กรอบอาคาร 24.00 x 47.00 เมตร สูง 12.75 เมตร
(ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา)

ราคากลางก่อสรา้ง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 12,455,000 บาท

216



โรงอาหารแบบ 101 ล./27 (พิเศษ)

กรอบอาคาร 24.00 x 47.00 เมตร สูง 12.75 เมตร
(ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา)

ราคากลางก่อสรา้ง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 12,455,000 บาท

217



อาคารโรงฝึกงาน 102/27

กรอบอาคาร 13.00 x 34.00 เมตร สูง 4.40 เมตร
ราคากลางก่อสรา้ง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 2,988,000 บาท 218



อาคารโรงฝึกงาน 102/27

กรอบอาคาร 13.00 x 34.00 เมตร สูง 4.40 เมตร
ราคากลางก่อสรา้ง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 2,988,000 บาท 219



โรงฝึกงาน 204/27
กรอบอาคาร 14.00 x 34.00 เมตร สูง 7.40 เมตร

ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 5,421,000 บาท

220



โรงฝึกงาน 204/27
กรอบอาคาร 14.00 x 34.00 เมตร สูง 7.40 เมตร

ราคากลางก่อสรา้ง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 5,421,000 บาท

221



แบบรูปรายการก่อสร้างบ้านพักนักศึกษา โครงการปฏิรูปการศกึษาเกษตร
เพื่อชีวิตของวิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
กรอบอาคาร 11.50 x 27.00 เมตร  สูง 3.10 เมตร

ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564    เป็นเงิน 1,306,000 บาท

222



แบบรูปรายการก่อสร้างบ้านพักนักศึกษา โครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต
ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
กรอบอาคาร 11.50 x 27.00 เมตร สูง 3.10 เมตร

ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2563 เป็นเงิน 1,306,000 บาท

223



บ้านพักครู 207 
กรอบอาคาร 8.50 x 12.00 เมตร สูง 5.65 เมตร

ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 948,100 บาท 224



บ้านพักครู 207 
กรอบอาคาร 8.50 x 12.00 เมตร สูง 5.65 เมตร

ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 948,100 บาท 225



สปช.301/26 (ปี 2539)

กรอบอาคาร 5.50 x 8.00 เมตร สูง 5.45 เมตร
ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 600,000 บาท 226



บ้านพักครู 204/61 (ฝ)

กรอบอาคาร 10.00 x 14.00 เมตร สูง 8.70 เมตร
ราคากลางก่อสรา้ง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 1,652 ,000 บาท 227



บ้านพักครู 204/61 (ฝ)

กรอบอาคาร 10.00 x 14.00 เมตร สูง 8.70 เมตร
ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 1,652 ,000 บาท

แปลนชั้นล่าง แปลนชั้นบน

228



บ้านพักครู 8 ครอบครัว

กรอบอาคาร 8.50 x 31.00 เมตร สูง 8.25 เมตร
ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 3,978,000 บาท 229



บ้านพักภารโรงแบบแฟลต  8 ครอบครัว

กรอบอาคาร 8.60 x 15.00 เมตร สูง 8.60 เมตร
ราคากลางก่อสรา้ง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 3,978,000 บาท

230



ห้องน้ าห้องส้วมนักเรียนหญิง 4 ที/่49

กรอบอาคาร 5.20 x 7.00 เมตร สูง 3.60 เมตร
ราคากลางก่อสรา้ง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 387,800 บาท 231



ห้องน้ าห้องส้วมนักเรียนหญิง 4 ที/่49

กรอบอาคาร 5.20 x 7.00 เมตร สูง 3.60 เมตร
ราคากลางก่อสรา้ง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 387,800 บาท 232



ห้องน้ าห้องส้วมนักเรียนชาย 4 ที/่49

กรอบอาคาร 6.40 x 7.00 เมตร สูง 3.60 เมตร
ราคากลางก่อสร้าง ปี 2564 เป็นเงิน 510,200 บาท 233



ห้องน้ าห้องส้วมนักเรียนชาย 4 ที/่49

กรอบอาคาร 6.40 x 7.00 เมตร สูง 3.60 เมตร
ราคากลางก่อสร้าง ปี 2564 เป็นเงิน 510,200 บาท 234



ห้องน้ าห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที/่49

กรอบอาคาร 5.20 x 9.50 เมตร สูง 3.60 เมตร
ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564  เป็นเงิน 506,200 บาท 235



ห้องน้ าห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที/่49

กรอบอาคาร 5.20 x 9.50 เมตร สูง 3.60 เมตร
ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 506,200 บาท 236



ห้องน้ าห้องส้วมนักเรียนชาย 6 ที/่49

กรอบอาคาร 6.40 x 9.50 เมตร สูง 3.60 เมตร
ราคากลางก่อสร้าง ปี 2564 เป็นเงิน 640,500 บาท 237



กรอบอาคาร 6.50 x 7.50 เมตร สูง 3.60 เมตร
ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564     เป็นเงิน 481,200 บาท

ห้องน้ า OBEC 4 ท่ี/61 ชาย-หญิง (ชาย 2 ที่ หญิง 2 ท่ี)

238



อาคารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา แบบที่ 1
กรอบอาคาร 19.50 x 76.40 เมตร สูง 11.55 เมตร

ราคากลางก่อสร้าง ปี 2564 เป็นเงิน 22,054,000 บาท 239



อาคารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา แบบที่ 2
กรอบอาคาร 16.50 x 60.00 เมตร สูง 11.55 เมตร

ราคากลางก่อสร้าง ปี 2564 เป็นเงิน 18,513,000 บาท 240



อาคารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา แบบที่ 4

กรอบอาคาร 14.90 x 48.40 เมตร สูง 8.05 เมตร
ราคากลางก่อสร้าง ปี 2564 เป็นเงิน 10,415,000 บาท 241
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ท่ี รายการ บริษัท/ยี่ห้อ ราคา แหล่งท่ีมา (เว็ปไซต์)

1 ตู้เหล็กแบบเต้ีย บานกระจกเล่ือน พร้อมฐานรอง PRELUDE 3,590 www.homepro.co.th

ICONIC 4,950 www.iconic-office.com

Luckyworld 3,790 www.rsbfurniture.co.th

2 ตู้เหล็กแบบเต้ีย บานเล่ือนทึบ พร้อมฐานรอง PRELUDE 3,390 www.homepro.co.th

ICONIC 3,010 www.iconic-office.com

OfficeMate 4,560 www.officemate.co.th

3 โต๊ะทํางาน ระดับปฏิบัติการ-ชํานาญการ OfficeMate 5,600 www.officemate.co.th

RF Furniture 3,790 www.lazada.co.th

rungcharoen 2,800 www.rungcharoen.com

4 โต๊ะทํางาน ระดับชํานาญการพิเศษ rungcharoen 4,000 www.rungcharoen.com

(w 150*D80*H75) OfficeMate 9,100 www.officemate.co.th

nsboffice 4,493 http://www.nsboffice.com

5 โต๊ะวางเคร่ืองพิมพ์ (Printer) nsb office 2,174 http://www.nsboffice.com

KSSFurniture 3,500 http://www.kssfurniture.com

RSB FURNITURE 3,890 www.rsbfurniture.co.th

6 โต๊ะพับอเนกประสงค์ boonsub furniture 1,250 http://www.furniturebyfactory.co
msaha furniture 1,250 http://www.9sahafurniture.com

furfactory 1,450 http://www.furfactory.co.th

7 เก้าอี้ทํางาน ระดับปฏิบัติการ - ชํานาญการ เฟอร์นิเทจ(ประเทศไทย) จํากัด 2,950 http://www.thaiofficefurniture.co
mRSB FURNITURE 2,290 https://www.rsbfurniture.co.th

SB FURNITURE 4,290 www.sbdesignsquare.com

8 เก้าอี้ทํางาน ชํานาญการพิเศษ โบ๊ทบุคส์ออฟฟิศเช็นเตอร์ จํากัด 4,655 http://www.boatbook.co.th

nuteefurniture 3,000 http://www.nuteefurniture.com

OfficeMate 5,150 www.officemate.co.th

9 เก้าอี้ประชุม gous-furniture 600 www.gous-furniture.com

KSSFurniture 650 http://www.m.kssfurniture.com

rungcharoen 700 http://www.rungcharoen.com

10 ชั้นวางอเนกประสงค์ 4 ชั้น indexlivingmall 1,990 www.indexlivingmall.com

officemate 2,950 www.officemate.co.th

homepro 2,490 www.dohome.co.th

11 โต๊ะวางเคร่ืองคอมพิวเตอร์ nsb office 3,260 http://www.nsboffice.com/produc
tdetail-gid-5874.aspxRDN-Furniture 2,250 http://rdn-furniture.com

Smile Office Furniture 2,350 http://www.smileofficefurniture.co
m/p_21004_109356_296100_TB-0

ตัวอย่างแหล่งสืบค้นราคาครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2564
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