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แนวทางการขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้น พื้ น ฐาน ได้ กระจายอานาจ
ให้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดาเนินการจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณ ฑ์ให้ กับสานักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา และโรงเรี ย น เพื่ อ ให้ ได้ ค รุ ภั ณ ฑ์ ที่ ต รงตามความต้ อ งการ คุ้ ม ค่ า ในการใช้ ง านและ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ตอบสนองการปฏิรูปการเรียนรู้และนโยบายของรัฐบาล
ในการพัฒนาการเรียนการสอน เป็นกรอบในการเสนอขอตั้งงบประมาณ
ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานได้ ก าหนดกรอบวงเงิน งบประมาณ งบลงทุ น
รายการค่าครุภัณฑ์ สาหรับโรงเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับ ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(โรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา) และระดับ มัธ ยมศึกษาตอนปลาย และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ยกเว้น โรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล โรงเรียนในโครงการตามพระราชดาริ และโรงเรียน
เฉลิ ม พระเกี ย รติ 20 กลุ่ ม (เนื่ อ งจากได้ มี ก ารเสนอขอตั้ งงบประมาณเป็ น โครงการเฉพาะรองรั บ ไว้ แ ล้ ว )
ซึ่งกาหนดผลผลิตให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายสาหรับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และโรงเรียนในสังกัด จาแนกเป็น 3 ผลผลิต ดังนี้
1. ผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา
2. ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
3. ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

กรอบวงเงินการขอจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์
ส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน ก าหนดกรอบวงเงิน การดาเนิ น การขอจัด ตั้ ง
งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้งสิ้น 1,274,932,000 บาท ดังนี้
1. ส านัก งานเขตพื ้น ที ่ก ารศึก ษา จ านวน 225 เขต เขตละ 500,000 บาท งบประมาณ
112,500,000 บาท
2. จั ด ตั้ งครุ ภั ณ ฑ์ ร ายการรถโดยสาร ขนาด 12 ที่ นั่ ง (ดี เซล) ปริม าตรกระบอกสู บ ไม่ ต่ ากว่ า
2,400 ซี ซี ส าหรั บ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาที่ ต้ อ งการจ าเป็ น โดยทดแทนคั น เดิ ม ที่ ช ารุ ด ทรุด โทรม
มีอายุการใช้งานมาแล้วไม่ต่ากว่า 12 ปี งบประมาณ 82,432,000 บาท
3. จั ด ตั้ ง ให้ โ รงเรี ย นในสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา งบประมาณ
730,000,000 บาท
4. จัดตั้งให้โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา งบประมาณ 350,000,000 บาท

2
แนวทางการขอจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์
ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการครุภัณ ฑ์ของโรงเรียน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ให้สอดคล้องกับบริบทและนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ก าหนดกรอบวงเงิ นในการขอจั ดตั้ งงบประมาณ งบลงทุ น รายการค่ าครุ ภั ณ ฑ์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
3. กาหนดเกณฑ์การขอจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณ ฑ์ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
4. จั ด ท าคู่ มือ การขอจั ดตั้ งงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุ น
รายการค่าครุภัณฑ์
5. กาหนดปฏิทินการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสานักงบประมาณ
6. แจ้งกรอบวงเงินงบประมาณให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
7. ประมวลผลคาขอจัดตั้งงบประมาณของทุกสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
8. จั ดทาคาขอจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณ ฑ์ ในภาพรวมของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เสนอต่อคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และ
สานักงบประมาณเพื่อพิจารณา
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึกษา แจ้งนโยบายและแนวทางการขอจัดตั้งงบประมาณรายการ
ค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ให้ โ รงเรี ย นด าเนิ น การขอจั ด ตั้ ง งบประมาณ และกรอกข้ อ มู ล ค าขอจั ด ตั้ ง งบประมาณ
รายการค่าครุภัณฑ์ที่ขาดแคลน จาเป็น ส่งให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภายในกรอบเวลาที่กาหนด
2. แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการพิ จ ารณาค าขอจั ด ตั้ ง งบประมาณ งบลงทุ น รายการค่ า ครุ ภั ณ ฑ์
ประกอบด้วย ผู้อานวยการส านั กงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นประธาน รองผู้ อานวยการส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาที่รั บ ผิ ดชอบกลุ่ มนโยบายและแผน ผู้ แทนผู้ บ ริห ารโรงเรียนตามขนาดโรงเรียน และหรือผู้ แทน
เครือข่ายกลุ่มโรงเรียน ในกรณีสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียน
ในพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร และโรงเรียนพื้นที่เกาะ) ให้มีผู้แทนร่วมด้วย โดยมีผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและ
แผนเป็นกรรมการและเลขานุการ ทาหน้าที่ขอจัดตั้งงบประมาณให้เป็นไปตามแนวทางการขอจัดตั้งงบประมาณ
งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และดาเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง
3. การขอจัดตั้งงบประมาณ ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดาเนินการ ดังนี้
3.1 ดาเนิ นการตรวจสอบพิกัด Latitude และ Longitude ของทุกโรงเรียนในระบบ DMC
ให้ ค รบถ้ ว น ถู ก ต้ อ ง พร้ อ มทั้ ง บั น ทึ ก พิ กั ด Latitude และ Longitude ของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
หากไม่บันทึกพิกัดจะไม่สามารถขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้
3.2 จัดตั้งงบประมาณรายการค่าครุภัณฑ์ ให้กับโรงเรียนที่มีความขาดแคลนจาเป็นตามเกณฑ์
มาตรฐานครุ ภั ณ ฑ์ และเรี ย งล าดั บ โรงเรีย นตามความขาดแคลน โดยให้ ส อดคล้ อ งกั บ เป้ า หมาย จุ ด เน้ น
ตามนโยบาย ทั้งนี้ ให้คานึงถึงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสาคัญ
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กรณี โรงเรียนที่มีนักเรียนรวมทั้งสิ้ น จานวน 20 คนลงมา ไม่สามารถขอจัดตั้งงบประมาณ
รายการค่ าครุ ภั ณ ฑ์ ได้ ส าหรั บ โรงเรี ย นขยายโอกาสทางการศึ ก ษาที่ มี นั ก เรีย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น
จ านวน 20 คนลงมา ให้ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาพิ จ ารณาให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบาย หรือ พิ จ ารณา
ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่
3.3 จัดตั้งงบประมาณรายการค่าครุภัณฑ์ตามประเภท รายการให้สอดคล้องกับขนาดและ
ระดับการศึกษาที่เปิดสอน โดยให้เลือกรายการครุภั ณฑ์ตามความจาเป็นและเหมาะสม กรณีที่เลือกครุภัณฑ์
เป็นชุดไม่จาเป็นต้องเลือกครบทุกรายการ เช่น
3.3.1 อุป กรณ์ ห้ องศูน ย์ การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ ก ให้ ด าเนิน การขอจัด ตั้ งเฉพาะ
โรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถบริการโรงเรียนขนาดเล็กอื่น ๆ ได้
3.3.2 อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
(ประถมศึกษา) ให้ดาเนินการขอจัดตั้งเฉพาะโรงเรียนประถมศึกษา
3.3.3 อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษา อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ
วิท ยาศาสตร์ (ประถมศึ ก ษา – มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น ) ให้ ด าเนิ น การขอจั ด ตั้ ง เฉพาะโรงเรี ย นขยายโอกาส
ทางการศึกษา
3.3.4 อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ระดับโรงเรียนมัธยมศึกษา ให้ดาเนินการขอจัดตั้งเฉพาะโรงเรียนมัธยมศึกษา
3.3.5 รายการครุภัณฑ์ เช่น อุปกรณ์วิชางานเกษตร ครุภัณฑ์สาหรับโรงฝึกงาน ครุภัณฑ์
สาหรับ งานไฟฟ้า ครุภัณฑ์ สาหรับ งานไม้ ครุภัณ ฑ์สาหรับ งานโลหะ อุปกรณ์ วิชางานยนต์ อุปกรณ์วิชางาน
อาหารและโภชนาการ ให้ขอจัดตั้งสาหรับโรงเรียนที่มีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ (โรงฝึกงาน) ครูผู้สอน
และ/หรือวิทยากรท้องถิ่นทางวิชาชีพที่ตรงกับรายการครุภัณฑ์นั้น ๆ
3.3.6 ครุ ภัณ ฑ์ ดนตรีไทย สากล พื้ นบ้ าน – วงดุริยางค์ – วงโยธวาทิ ต ให้ ขอจัดตั้ ง
สาหรับโรงเรียนที่มีความพร้อมด้านครูผู้สอน และ/หรือวิทยากรท้องถิ่นที่สามารถทาการสอนได้
3.3.7 ครุ ภั ณ ฑ์ โ ต๊ ะ -เก้ า อี้ นั ก เรี ย นทุ ก ระดั บ สามารถขอจั ด ตั้ งได้ ต ามความจ าเป็ น
ขาดแคลนตามระดับที่เปิดสอน โดยขอจัดตั้งไม่น้อยกว่าจานวน 10 ชุดต่อโรงเรียน
4. การขอจัดตั้งงบประมาณรายการค่าครุภัณฑ์สาหรับโรงเรียน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ให้ขอจัดตั้งงบประมาณภายในกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรรและตามรายการที่กาหนดไว้ในคู่มือนี้
5. จั ด ท าและสรุ ป ค าขอจั ด ตั้ ง งบประมาณ รายการค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ จ าแนกรายผลผลิ ต
พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของกรอบวงเงินงบประมาณ งบประมาณทุกรายการ โดยดาเนินการตามขั้นตอน
ที่เกี่ยวข้องและส่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 1 ชุด ภายในเวลาที่กาหนด ดังนี้
5.1 แบบ 1 ,2, 3, 3-2, 3-3 และ 4 เป็นแบบคาขอจัดตั้งครุภัณฑ์ที่ต้องจัดส่งให้ สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.2 แบบ 3-1, 3-2, 3-3 และ 4-1 เป็ น แบบค าขอจัด ตั้ งครุภั ณ ฑ์ ที่ โรงเรียนต้ อ งจั ดส่ งให้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.3 แบบ 4 และ แบบ 4-1 ใช้ สาหรั บ เสนอขอจัดตั้งครุ ภั ณ ฑ์ ข องโรงเรียนในพื้นที่สูง
และถิ่นทุรกันดาร และโรงเรียนพื้นที่เกาะ เท่านั้น
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6. การเลือกครุภัณฑ์ ให้เลือกครุภัณฑ์ตามรายการที่กาหนดไว้ในคู่มือ โดยดาเนินการดังนี้
6.1 สามารถเลือกรายการมาตรฐานครุภัณ ฑ์ จากส านั กงบประมาณ หรือกระทรวงดิจิทั ล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมกาหนด โดยสืบค้นได้จาก www.bb.go.th และ www.mdes.go.th
6.2 กรณี เลื อกรายการครุภั ณ ฑ์ ที่ มี ชื่ อรายการตามที่ ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน ได้เคยกาหนดไว้ที่ เว็บไซต์ www.finance-obec.net ปัจจุบันไม่มีการกาหนดคุณลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์ดังกล่าวแล้ว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถใช้เป็นแหล่งที่มาได้ แต่จะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการ
กาหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ และต้องตรวจสอบว่าครุภัณฑ์รายการที่เลือกดังกล่าว ยังมีแหล่งผลิตและ
จาหน่ายอยู่หรือไม่ รวมทั้งราคายังเป็นปัจจุ บันหรือไม่ ตามแนวทางการกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์ (หน้า 7-8)
6.3 กรณีที่เลือกรายการครุภัณฑ์จากส่วนราชการอื่น จะต้องจัดทาหนังสือขอใช้คุณลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์และราคาต่อหน่วยไปยังส่วนราชการนั้น และต้องได้รับอนุญาตให้ใช้ก่อน จึงจะสามารถดาเนินการได้
6.4 กรณีที่เลือกรายการครุภัณฑ์ ที่ต้องกาหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เอง ให้ดาเนินการ
ตามแนวทางการกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (หน้า 7-8)
ทั้งนี้ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ตามข้อ 6.1 -6.4 ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดหาและ
จัด ทาคุณ ลั กษณะเฉพาะครุ ภัณ ฑ์ ของส านัก งานเขตพื้ นที่ การศึกษา ตามแนวทางการกาหนดรายละเอีย ด
คุณ ลักษณะเฉพาะครุภัณ ฑ์ และรวบรวมคุณ ลักษณะเฉพาะครุภัณ ฑ์ของโรงเรียนที่ได้รับพิจารณาให้จัดตั้ง
งบประมาณ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2564 ไว้ ที่ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา เพื่ อ ส่ ง ให้ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หากสานักงบประมาณต้องการใช้ประกอบการเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ
รายการดังกล่าว ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป
7. การขอจั ด ตั้งงบประมาณรายการรถโดยสารขนาด 12 ที่ นั่ ง (ดี เซล) ปริม าตรกระบอกสู บ
ไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี สาหรับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีความจาเป็น โดยทดแทนคันเดิมที่ชารุดทรุดโทรม
และมีอายุการใช้งานเกินกว่า 12 ปี (ตามแบบ 2) พร้อมแนบเอกสารตามที่กาหนด สาหรับสานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาที่ ได้ เสนอขอจั ด ตั้ ง งบประมาณ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 แล้ ว ไม่ ต้ อ งเสนอขอจั ด ตั้ ง
งบประมาณในครั้งนี้
8. การจั ด ตั้ งงบประมาณรายการรถจั ก รยานยนต์ 120 ซี ซี รถจั ก รยานยนต์ 150 ซี ซี และ
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า
110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ให้ขอจัดตั้งได้เฉพาะโรงเรียนในพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร
และโรงเรียนพื้นที่เกาะ (ตามแบบ 4)
9. การขอจัดตั้งงบประมาณรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สาหรับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ให้ ก ลุ่ ม ส่ งเสริ ม การจั ด ศึ ก ษาทางไกลเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร จั ด ท าโครงการจั ด หาระบบ
คอมพิวเตอร์ที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน เสนอพร้อมคาขอจัดตั้งงบประมาณ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
โดยใช้ งบประมาณในกรอบวงเงิน ที่ ได้ รับ ส่ งให้ ส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้ นฐาน เพื่ อน าเข้ า
คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาอนุมัติต่อไป
10. ให้ดาเนิ น การบั น ทึ กคาขอตั้งงบประมาณผ่านเว็บ ไซต์ https://budget64.jobobec.in.th
ภายในเวลาที่ กาหนด และพิมพ์เป็นเอกสาร (print out) รับรองความถูกต้อง ส่งพร้อมเอกสารคาขอจัดตั้งงบประมาณ
รายการค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ตาม ข้อ 5 ข้อ 7 (ถ้ามี) ข้อ 8 (ถ้ามี) และ ข้อ 9 (ถ้ามี) ด้วย กรณีคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
ตาม ข้อ 6 ให้จัดส่งเมื่อสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งให้ส่งในภายหลัง
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ระดับโรงเรียน
1. ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีส่วนร่วมในการวางแผนกาหนดแนวนโยบายในการขอ
จัดตัง้ งบประมาณรายการค่าครุภัณฑ์สาหรับโรงเรียน
2. ให้ ด าเนิ น การตรวจสอบพิ กั ด Latitude และ Longitude ของโรงเรี ย นในระบบ DMC
ให้ ถูกต้อ ง และบั น ทึก พิกั ด Latitude และ Longitude ด้ว ย หากไม่บั น ทึก และยืนยั นพิ กัด Latitude และ
Longitude ของโรงเรียนจะไม่สามารถขอจัดตั้งงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้
3. เสนอขอจั ด ตั้ ง งบประมาณ ตามความขาดแคลน จ าเป็ น ตามเกณฑ์ ม าตรฐานครุ ภั ณ ฑ์
โดยให้สอดคล้องกับเป้าหมายจุดเน้นตามนโยบาย ทั้งนี้ ให้คานึงถึงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสาคัญ
4. เรี ย งล าดั บ ความส าคั ญ ของรายการครุ ภั ณ ฑ์ ต ามความต้ อ งการจ าเป็ น และขาดแคลน
ส่งให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามลาดับ
5. การเสนอขอจัดตั้งงบประมาณรายการครุภัณฑ์การศึกษา ยกเว้นรายการโต๊ะ - เก้าอี้นักเรียน
ต้องเป็นความต้องการของครูผู้สอนและรายการที่เลือกต้องสอดคล้องกับวิชาที่สอน ส่งให้สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ตามแบบที่กาหนด
6. การเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ รายการครุภัณฑ์โต๊ะ - เก้าอี้นักเรียนทุกระดับ สามารถขอจัดตั้ง
ได้ตามความจาเป็นขาดแคลนตามระดับที่เปิดสอน โดยขอจัดตั้งไม่น้อยกว่าจานวน 10 ชุดต่อโรงเรียน
7. การเลือกครุภัณฑ์ ให้เลือกครุภัณฑ์ตามรายการที่กาหนดไว้ในคู่มือ โดยดาเนินการดังนี้
7.1 สามารถเลือกรายการมาตรฐานครุภัณ ฑ์ จากส านั กงบประมาณ หรือกระทรวงดิจิทั ล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมกาหนด โดยสืบค้นได้จาก www.bb.go.th และ www.mdes.go.th
7.2 กรณี เลื อกรายการครุภั ณ ฑ์ ที่ มี ชื่ อรายการตามที่ ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน ได้เคยกาหนดไว้ที่เว็บไซต์ www.finance-obec.net ปัจจุบันไม่มีการกาหนดคุณลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์ดังกล่าวแล้ว โรงเรียนสามารถใช้เป็นแหล่งที่มาได้ แต่จะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดคุณลักษณะ
เฉพาะครุภัณฑ์ และต้องตรวจสอบว่าครุภัณฑ์รายการที่เลือกดังกล่าว ยังมีแหล่งผลิตและจาหน่ายอยู่หรือไม่
รวมทั้งราคายังเป็นปัจจุบันหรือไม่ ตามแนวทางการกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (หน้า 7-8)
7.3 กรณี เ ลื อ กรายการครุ ภั ณ ฑ์ จ ากส่ ว นราชการอื่ น จะต้ อ งจั ด ท าหนั ง สื อ ขอใช้ คุ ณ
ลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และราคาต่อหน่วยไปยังส่วนราชการนั้น และต้องได้รับอนุญาตให้ใช้ก่อน จึงจะสามารถ
ดาเนินการได้
7.4 กรณีเลือกรายการครุภัณฑ์ ที่ต้องกาหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เอง ให้ดาเนินการ
ตามแนวทางการกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (หน้า 7-8)
ทั้งนี้ การกาหนดคุณ ลักษณะเฉพาะครุภัณ ฑ์เอง ต้องให้เป็นไปตามการจาแนกประเภท
รายจ่ายงบประมาณที่สานักงบประมาณกาหนด
7.5 รายการครุ ภั ณ ฑ์ ก ารศึ ก ษา สามารถเลื อ กได้ ทุ ก รายการ หากเลื อ กรายการครุภั ณ ฑ์
การศึกษาที่กาหนดให้เลือกรายการใดแล้ว ต้องแจงรายละเอียดที่ เลือกรายการรายละเอียด (ตามแบบ 3-3)
ยกเว้น รายการระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ ต่อพ่วงและเครือข่าย ไม่ สามารถขอจัดตั้งได้ เนื่องจากเป็น
ภารกิจของสานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการขอ
จัดตั้งให้กับโรงเรียน
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7.6 รายการครุภัณฑ์การศึกษา ที่เลือกจะต้องมีวงเงินรวมไม่เกินราคาต่อหน่วยที่ได้กาหนดไว้
ในรายการครุภั ณ ฑ์ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2564 เช่น โรงเรียน ก. เลื อกรายการครุภัณ ฑ์ อาหารและ
โภชนาการ ราคาต่อหน่วย คือ 120,000 บาท รายการครุภัณฑ์ที่ต้องเลือกรายการ ราคารวมแล้วต้องไม่เกิน
120,000 บาท หากเลือกรายการครุภัณฑ์ที่เลือกรายการเกินราคาต่อหน่วยจะไม่สามารถดาเนินการขอตั้ง
งบประมาณได้ (ส่ วนระบบในเว็บ ไซต์ https://budget64.jobobec.in.th จะบั นทึ กราคา 120,000 บาท
ที่กาหนดไว้ในคู่มือ)
8. จัดทาและสรุปคาขอจัดตั้งงบประมาณรายการค่าครุภัณฑ์ จาแนกรายผลผลิต พร้อมตรวจสอบ
ความถูกต้องของงบประมาณทุกรายการ โดยจัดส่งเอกสารตามแบบ 3-1, 3-2, 3-3 (ถ้ามี) และ 4-1 (ถ้ามี)
ส่งให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาภายในเวลาที่กาหนด
กรณี การกาหนดคุณ ลั กษณะเฉพาะครุภั ณ ฑ์ ตามข้อ 7.1 - 7.4 ให้ โรงเรียนจัดหาและจัดท า
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ตามแนวทางการกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ส่งสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
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แนวทางการกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
การจั ด หาครุ ภั ณ ฑ์ ต้ อ งมี ก ารด าเนิ น การก าหนดรายละเอีย ดของครุภั ณ ฑ์ ที่ ต้ องการ ซึ่ งหมายถึ ง
คุณ ลั กษณะเฉพาะครุ ภั ณ ฑ์ ร ายการครุภั ณ ฑ์ นั้ น ๆ พร้อมทั้ งก าหนดราคาต่ อหน่ ว ย เพื่ อด าเนิ น การจัดหา
ให้ ตรงตามความต้องการและจาเป็ นในการใช้งาน ซึ่งครุภัณ ฑ์ที่ใช้ในหน่วยงานทางการศึกษา มีทั้งครุภัณ ฑ์
ที่ได้กาหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ไว้แล้ว และที่ต้องกาหนดขึ้นเอง ในกรณีที่มีความต้องการนอกเหนือ
จากรายการครุภัณฑ์ที่ส่วนราชการกาหนดไว้ มีรายละเอียดการดาเนินการ ดังนี้
1. รายการ ราคา และคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ที่ส่วนราชการกาหนด
เมื่ อ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและโรงเรีย นต้ อ งการครุภั ณ ฑ์ รายการใด ต้ อ งตรวจสอบว่ า
ครุภัณฑ์รายการนั้นได้มีส่วนราชการการกาหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์หรือไม่ หากเป็นครุภัณฑ์ ที่กาหนด
ไว้แล้ว สามารถเลือกใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และราคาต่อหน่วยที่สานักงบประมาณ และกระทรวงดิจิทัล
เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คมก าหนด กรณี ที่ ต้ อ งการครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ส่ ว นราชการอื่ น ก าหนด ให้ จั ด ท าหนั ง สื อ
ขอใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ และราคาต่อหน่วยไปยังส่วนราชการนั้น ซึ่งจะต้องได้การอนุญาตให้ใช้ก่อน
2. รายการ ราคา และคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะครุภั ณ ฑ์ ที่ ไม่ มีส่ ว นราชการก าหนด ส านั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาและโรงเรียนสามารถกาหนดขึ้นเองได้ โดยดาเนินการดังนี้
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้ใช้ครุภัณ ฑ์ดังกล่ าว เพื่อทาหน้าที่กาหนดคุณ ลั กษณะเฉพาะ
ครุ ภั ณ ฑ์ และราคามาตรฐาน อย่ างน้ อย 3 คน ประกอบด้ ว ย ผู้ ใช้ (อาทิ เช่ น ครูผู้ ส อน หั ว หน้ า กลุ่ ม สาระ
การเรียนรู้ เป็นต้น) และหรือมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาหรับครุภัณฑ์ที่ต้องการจัดหา โดยจาเป็นต้องอาศัยเทคนิค
เป็นการเฉพาะ (หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถเป็นการเฉพาะสาหรับครุภัณฑ์ที่จะกาหนด ซึ่งอาจเป็น
บุคคลภายในหรือภายนอกหน่วยงานก็ได้)
2.2 คณะกรรมการต้องกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ไม่ให้สนับสนุนหรือใกล้เคียง
กับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งเป็นการเฉพาะ โดยต้องกาหนดให้ตรงตามความต้องการผู้ใช้ มีผู้เสนอราคาได้มาก
ยี่ห้ อ ภายในวงเงิน งบประมาณและคุณ ภาพเหมาะสมกับราคาต่อหน่วย ในการกาหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ
ครุ ภั ณ ฑ์ ควรก าหนดรายละเอีย ดที่ เป็ น สาระส าคั ญ ที่ บ่ งบอกถึงภาพรวมของครุภั ณ ฑ์ นั้ น ในการกาหนด
ขนาด/ปริมาณ ของครุภัณฑ์ ไม่ควรกาหนดขนาด/ปริมาณที่เฉพาะเจาะจง ควรกาหนดให้เป็นขนาด/ปริมาณ
ที่ ต่ าสุ ด หรื อ สู ง สุ ด เช่ น ไม่ น้ อ ยกว่ า ...... ไม่ ต่ ากว่ า ........ ไม่ เกิ น ......... เป็ น ต้ น และควรระบุ ร ะยะ เวลา
การรับประกันด้วย
2.3 ห้ามกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ที่กีดกันสินค้าไทยเข้าเสนอราคา
2.4 กรณีครุภัณฑ์ที่กาหนด มีผู้ผลิตได้รับมาตรฐานผลิต ภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ตั้งแต่ 3 ราย
ขึ้นไป ให้ระบุหมายเลข มอก. เป็นรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะได้
การก าหนดรายละเอี ย ดคุ ณ ลั ก ษณ ะเฉพาะครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ก าหนดขึ้ น เอง คณ ะกรรมการ
ที่ได้ รับ การแต่งตั้งสามารถน ารายละเอียดคุณ ลั กษณะของครุภัณ ฑ์ ห ลากหลายยี่ห้ อมาศึกษา เพื่อกาหนด
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการ โดยไม่สนับสนุนสินค้ายี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งเป็นการเฉพาะ
ตัวอย่าง การกาหนดคุณ ลั กษณะเฉพาะครุภัณ ฑ์ชุดโต๊ะ พั บอเนกประสงค์ ที่ส านักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาหรือโรงเรียนต้องการกาหนดขึ้นเอง มีขั้นตอนดังนี้
1) กาหนดชื่ อ ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ต้ องการ โดยชื่ อ ที่ ก าหนดขึ้น ต้อ งไม่ ต รงกับ ชื่ อครุภั ณ ฑ์ ที่ ส่ ว นราชการได้
กาหนดไว้
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2) กาหนดรายละเอียดประกอบคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
(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. คณะกรรมการที่ ได้ รั บ การแต่ งตั้ ง น าคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ก าหนดขึ้ น ไปสื บ ราคาให้ ได้
มากยี่ห้อ เพื่อนาราคามากาหนดเป็นราคาต่อหน่วย ซึ่งอาจจะเป็นราคาที่ต่าสุดที่สืบราคาได้ หรือราคาถัวเฉลี่ย
หรือราคาตามความเหมาะสมกับคุณภาพ และวงเงินที่ได้รับจัดสรร
4. คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ต้องลงนามรับรองคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ที่กาหนดขึ้น
ทุกคนและทุกหน้า (มุมล่างขวา) พร้อมประทับตราหน่วยงาน
5. จัดทารายงานการประชุมพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ พร้อมคณะกรรมการทุกคนลงนาม
ทุกหน้า (มุมล่างขวา)
6. กรณีสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นผู้กาหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ให้เสนอผู้อานวยการ
สานั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษาเป็ น ผู้ อนุ มั ติ หากโรงเรียนเป็นผู้ กาหนดคุณ ลักษณะเฉพาะครุภัณ ฑ์ ให้ เสนอ
ผู้อานวยการโรงเรียนเป็นผู้อนุมัติ
7. รายละเอียดเอกสารที่ต้องจัดส่ง มีดังนี้
7.1 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
7.2 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ พร้อมราคาต่อหน่วย
7.3 แบบรูปรายการครุภัณฑ์ (ถ้ามี)
หมายเหตุ แนวทางข้ า งต้ น นี้ อ้ า งอิ ง จาก หนั ง สื อ ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ นฐาน
ที่ ศธ 04002/ว2766 เรื่ อ ง แนวทางการด าเนิ น งานก าหนดราคามาตรฐานและ
คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะ (Specification : Spec) ลงวั น ที่ 19 กั น ยายน 2559 และหนั ง สื อ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04002/ว5138 เรื่อง เกณฑ์ คุณลักษณะ
เฉพาะครุภัณฑ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561

9
บัญชีรายการครุภัณฑ์และเกณฑ์การขอจัดตั้งงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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1. ครุภัณฑ์การศึกษา
ผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา
โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา
1,480
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา
59,800
ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสําหรับโรงเรียนปกติ
โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา
1,580
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา
65,500
ครุภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ประชาคมอาเซียน (เลือกรายการ)
130,000
อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา (เลือกรายการ)
135,000
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา) (เลือกรายการ)
126,000
อุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก (เลือกรายการ)
108,000
ครุภัณฑ์สําหรับดนตรีไทย (เลือกรายการ)
100,000
ครุภัณฑ์สําหรับดนตรีพื้นบ้าน (เลือกรายการ) แบบ 1
50,000
ครุภัณฑ์สําหรับดนตรีพื้นบ้าน (เลือกรายการ) แบบ 2
70,000
ครุภัณฑ์สําหรับดนตรีพื้นบ้าน (เลือกรายการ) แบบ 3
90,000
ครุภัณฑ์สําหรับดนตรีพื้นบ้าน (เลือกรายการ) แบบ 4
110,000
ครุภัณฑ์สําหรับห้องสมุด (เลือกรายการ) แบบ 1
60,000
ครุภัณฑ์สําหรับห้องสมุด (เลือกรายการ) แบบ 2
80,000
ครุภัณฑ์สําหรับห้องสมุด (เลือกรายการ) แบบ 3
100,000
ครุภัณฑ์สําหรับห้องสมุด (เลือกรายการ) แบบ 4
120,000
ครุภัณฑ์สําหรับห้องนาฏศิลป์ (เลือกรายการ)
150,000
ครุภัณฑ์สําหรับห้องปฏิบัติการเพาะเห็ด (เลือกรายการ)
100,000
ครุภัณฑ์สําหรับดนตรีสากล (เลือกรายการ)
200,000
อุปกรณ์วิชางานเกษตร (เลือกรายการ) แบบ 1
43,000
อุปกรณ์วิชางานเกษตร (เลือกรายการ) แบบ 2
63,000
อุปกรณ์วิชางานเกษตร (เลือกรายการ) แบบ 3
83,000
อุปกรณ์วิชางานเกษตร (เลือกรายการ) แบบ 4
103,000
ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสําหรับโรงเรียนปกติ (สําหรับโรงเรียนขยายโอกาส)
ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสําหรับโรงเรียนปกติ (สําหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา)
โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
1,680
ครุภัณฑ์สําหรับดนตรีไทย (เลือกรายการ)
100,000
ครุภัณฑ์สําหรับดนตรีพื้นบ้าน (เลือกรายการ) แบบ 1
50,000
ครุภัณฑ์สําหรับดนตรีพื้นบ้าน (เลือกรายการ) แบบ 2
70,000
ครุภัณฑ์สําหรับดนตรีพื้นบ้าน (เลือกรายการ) แบบ 3
90,000
ครุภัณฑ์สําหรับดนตรีพื้นบ้าน (เลือกรายการ) แบบ 4
110,000
ครุภัณฑ์สําหรับห้องสมุด (เลือกรายการ) แบบ 1
60,000
ครุภัณฑ์สําหรับห้องสมุด (เลือกรายการ) แบบ 2
80,000
ครุภัณฑ์สําหรับห้องสมุด (เลือกรายการ) แบบ 3
100,000
ครุภัณฑ์สําหรับห้องสมุด (เลือกรายการ) แบบ 4
120,000
ครุภัณฑ์สําหรับห้องนาฏศิลป์ (เลือกรายการ)
150,000
ครุภัณฑ์สําหรับห้องปฏิบัติการเพาะเห็ด (เลือกรายการ)
100,000
ครุภัณฑ์สําหรับดนตรีสากล (เลือกรายการ)
200,000
อุปกรณ์วิชางานเกษตร (เลือกรายการ) แบบ 1
43,000
อุปกรณ์วิชางานเกษตร (เลือกรายการ) แบบ 2
63,000
อุปกรณ์วิชางานเกษตร (เลือกรายการ) แบบ 3
83,000
อุปกรณ์วิชางานเกษตร (เลือกรายการ) แบบ 4
103,000
ครุภัณฑ์สําหรับโรงฝึกงาน (เลือกรายการ)
135,000

สพป./สพม

มัธยมศึกษา

ขยายโอกาส

ประถมศึกษา

ใหญ่พิเศษ

ใหญ่

รายการครุภัณฑ์

เล็ก

ลําดับที่

กลาง

เกณฑ์ควรมีตามขนาด ร.ร. สําหรับโรงเรียน/สพท.

ราคา
ต่อหน่วย

แนบไฟล์คําขอของโรงเรียน

ในการขอจัดตั้งครุภัณฑ์ให้พิจารณาจากรายการครุภัณฑ์ที่กําหนดนี้ โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนจัดตั้งตามระดับที่เปิดสอน 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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ขยายโอกาส

ใหญ่พิเศษ

ครุภัณฑ์สําหรับงานช่างยนต์ (เลือกรายการ)
120,000
ครุภัณฑ์สําหรับงานไฟฟ้า (เลือกรายการ)
100,000
ครุภัณฑ์สําหรับงานไม้ (เลือกรายการ)
100,000
ครุภัณฑ์สําหรับงานโลหะ (เลือกรายการ)
150,000
ครุภัณฑ์สําหรับห้องวิทยาศาสตร์ (เลือกรายการ)
150,000
ครุภัณฑ์สําหรับวงโยธวาทิต (เลือกรายการ)
900,000
ครุภัณฑ์สําหรับห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ (เลือกรายการ)
400,000
ครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษ (เลือกรายการ)
500,000
อุปกรณ์วิชางานยนต์ (เลือกรายการ)
132,000
ครุภัณฑ์งานอาหารและโภชนาการ (เลือกรายการ)
120,000
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น) (เลือกรายการ)
120,000
อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษา (เลือกรายการ)
135,000
อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ม.ต้น (เลือกรายการ) แบบ 1
75,000
อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ม.ต้น (เลือกรายการ) แบบ 2
95,000
อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ม.ต้น (เลือกรายการ) แบบ 3
115,000
อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ม.ต้น (เลือกรายการ) แบบ 4
135,000
อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา (เลือกรายการ)
160,000
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา (เลือกรายการ)
420,000
2. ครุภัณฑ์สํานักงาน
ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสําหรับโรงเรียนปกติ
กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสําหรับโรงเรียนปกติ
ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสําหรับโรงเรียนปกติ (สําหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา)
โต๊ะครู
4,000
เก้าอี้ครู
1,350
โต๊ะทํางาน ระดับปฏิบัติการ / ชํานาญการ
4,100
โต๊ะทํางาน ระดับชํานาญการพิเศษ
5,900
เก้าอี้ทํางาน ระดับปฏิบัติการ / ชํานาญการ
3,200
เก้าอี้ทํางาน ระดับชํานาญการพิเศษ
4,300
โต๊ะพับอเนกประสงค์
1,300
โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์
2,600
โต๊ะหมู่บูชา
8,500
ตู้นิรภัย (มอก 437-2529)
18,000
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน
5,500
ตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก
7,900
ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม
4,300
ตู้เหล็กแบบเตี้ย บานเลื่อนกระจก พร้อมฐานรอง
4,100
ตู้เหล็กแบบเตี้ย บานเลื่อนทึบ พร้อมฐานรอง
3,700
ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง
8,000
ชั้นวางอเนกประสงค์ 4 ชั้น
2,500
เครื่องขัดพื้น
20,000
เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่มแบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก
20,600
เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่มแบบเจาะกระดาษและเข้าเล่มมือโยก
12,000
เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร
13,000
เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร
14,000
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) ความเร็วไม่น้อยกว่า 10 แผ่น/นาที
50,000
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) ความเร็วไม่น้อยกว่า 20 แผ่น/นาที
100,000
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) ความเร็วไม่น้อยกว่า 30 แผ่น/นาที
120,000
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) ความเร็วไม่น้อยกว่า 40 แผ่น/นาที
180,000
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) ความเร็วไม่น้อยกว่า 50 แผ่น/นาที
210,000
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดําและสี) ความเร็วไม่น้อยกว่า 20 แผ่น/นาที
120,000
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดําและสี) ความเร็วไม่น้อยกว่า 30 แผ่น/นาที
250,000
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดําและสี) ความเร็วไม่น้อยกว่า 40 แผ่น/นาที
350,000
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดําและสี) ความเร็วไม่น้อยกว่า 50 แผ่น/นาที
450,000
เครื่องทําลายเอกสาร แบบตัดตรง แบบทําลายครั้งละ 10 แผ่น
20,000

ใหญ่

ราคา
ต่อหน่วย

กลาง

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

รายการครุภัณฑ์

เล็ก

ลําดับที่

ประถมศึกษา

เกณฑ์ควรมีตามขนาด ร.ร. สําหรับโรงเรียน/สพท.

แนบไฟล์คําขอของโรงเรียน

10
































หมายเหตุ
สพฐ.
สพฐ.
สพฐ.
สพฐ.
สพฐ.
สพฐ.
สพฐ.
สพฐ.
สพฐ.
สพฐ.
สพฐ.
สพฐ.
สพฐ.
สพฐ.
สพฐ.
สพฐ.
สพฐ.
สพฐ.

สพฐ
สพฐ
กําหนดเอง
กําหนดเอง
กําหนดเอง
กําหนดเอง
กําหนดเอง
กําหนดเอง
สํานักงบประมาณ
สํานักงบประมาณ
สํานักงบประมาณ
สํานักงบประมาณ
สํานักงบประมาณ
กําหนดเอง
กําหนดเอง
สํานักงบประมาณ
กําหนดเอง
สํานักงบประมาณ
สํานักงบประมาณ
สํานักงบประมาณ
สํานักงบประมาณ
สํานักงบประมาณ
ลําดับที่ 23-31
จากสํานักงบประมาณ
ให้เลือกได้เพียง 1 รายการ

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

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

สพป./สพม

1
2
3
4
5
6
7
8

เครื่องทําลายเอกสาร แบบตัดตรง แบบทําลายครั้งละ 20 แผ่น
28,000
เครื่องทําลายเอกสาร แบบตัดตรง แบบทําลายครั้งละ 30 แผ่น
62,200
เครื่องทําลายเอกสาร แบบตัดละเอียด แบบทําลายครั้งละ 10 แผ่น
24,600
เครื่องทําลายเอกสาร แบบตัดละเอียด แบบทําลายครั้งละ 20 แผ่น
49,000
เครื่องทําลายเอกสาร แบบตัดละเอียด แบบทําลายครั้งละ 30 แผ่น
69,900
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู
17,000
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 15,000 บีทียู
20,000
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู
21,000
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู
28,000
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 13,000 บีทียู
23,000
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 15,000 บีทียู
25,900
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู
28,600
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 20,000 บีทียู
30,600
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู
32,400
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู
36,000
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู
40,200
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 32,000 บีทียู
42,300
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู
47,000
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 40,000 บีทียู
51,200
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 44,000 บีทียู
53,300
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 48,000 บีทียู
55,900
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 50,000 บีทียู
57,000
เครื่องพิมพ์สําเนาระบบดิจิตอล ความละเอียด 300x300 จุดต่อตารางนิ้ว
90,000
เครื่องพิมพ์สําเนาระบบดิจิตอล ความละเอียด 300x400 จุดต่อตารางนิ้ว
130,000
เครื่องพิมพ์สําเนาระบบดิจิตอล ความละเอียด 400x400 จุดต่อตารางนิ้ว
180,000
ถังน้ํา แบบพลาสติก ขนาด 2,000 ลิตร
6,400
ถังน้ํา แบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 1,000 ลิตร
5,200
ถังน้ํา แบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 1,500 ลิตร
6,400
ถังน้ํา แบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,000 ลิตร
8,300
ถังน้ํา แบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,500 ลิตร
9,300
ถังน้ํา แบบสเตนเลส ขนาดความจุ 1,000 ลิตร
8,700
ถังน้ํา แบบสเตนเลส ขนาดความจุ 1,500 ลิตร
11,300
ถังน้ํา แบบสเตนเลส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร
15,000
ถังน้ํา แบบสเตนเลส ขนาดความจุ 2,500 ลิตร
18,100
พัดลม แบบตั้งโต๊ะ ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว (300 มิลลิเมตร)
390
พัดลม แบบตั้งโต๊ะ ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว (400 มิลลิเมตร)
590
พัดลม แบบตั้งพื้น ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว (400 มิลลิเมตร)
1,130
พัดลม แบบโคจรติดเพดาน ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว (400 มิลลิเมตร)
1,160
พัดลม แบบโคจรติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว (400 มิลลิเมตร)
1,000
พัดลม แบบระบายอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว (200 มิลลิเมตร)
830
พัดลม แบบระบายอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว (250 มิลลิเมตร)
880
พัดลม แบบระบายอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว (300 มิลลิเมตร)
930
3. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสําหรับโรงเรียนปกติ
กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสําหรับโรงเรียนปกติ
ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสําหรับโรงเรียนปกติ (สําหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา)
เครื่องฉายภาพ 3 มิติ
20,000
เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens
14,100
เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2,500 ANSI Lumens
27,700
เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens
32,700
เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens
33,700
เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens
42,500
เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,500 ANSI Lumens
62,500
จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 100 นิ้ว
13,000

ใหญ่พิเศษ

ขยายโอกาส

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

ใหญ่

ประถมศึกษา

ราคา
ต่อหน่วย

กลาง

รายการครุภัณฑ์

เล็ก

ลําดับที่

มัธยมศึกษา

เกณฑ์ควรมีตามขนาด ร.ร. สําหรับโรงเรียน/สพท.

แนบไฟล์คําขอของโรงเรียน
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สํานักงบประมาณ
สํานักงบประมาณ
สํานักงบประมาณ
สํานักงบประมาณ
สํานักงบประมาณ
สํานักงบประมาณ
สํานักงบประมาณ
สํานักงบประมาณ
สํานักงบประมาณ
สํานักงบประมาณ
สํานักงบประมาณ
สํานักงบประมาณ
สํานักงบประมาณ
สํานักงบประมาณ
สํานักงบประมาณ
สํานักงบประมาณ
สํานักงบประมาณ
สํานักงบประมาณ
สํานักงบประมาณ
สํานักงบประมาณ
สํานักงบประมาณ
สํานักงบประมาณ
ลําดับที่ 55-57
จากสํานักงบประมาณ
ให้เลือกได้เพียง 1 รายการ
สํานักงบประมาณ
สํานักงบประมาณ
สํานักงบประมาณ
สํานักงบประมาณ
สํานักงบประมาณ
สํานักงบประมาณ
สํานักงบประมาณ
สํานักงบประมาณ
สํานักงบประมาณ
สพฐ.
สพฐ.
สพฐ.
สพฐ.
สพฐ.
สพฐ.
สพฐ.
สพฐ.



















สํานักงบประมาณ
สํานักงบประมาณ
สํานักงบประมาณ
สํานักงบประมาณ
สํานักงบประมาณ
สํานักงบประมาณ
สํานักงบประมาณ
สํานักงบประมาณ

หมายเหตุ

เกณฑ์ควรมีตามขนาด ร.ร. สําหรับโรงเรียน/สพท.

ประถมศึกษา

ขยายโอกาส

มัธยมศึกษา

สพป./สพม

9
10
11
12
13
14
15
16
17

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7

จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 120 นิ้ว
จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 150 นิ้ว
จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 180 นิ้ว
จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทะแยงมุม ขนาด 200 นิ้ว
โทรทัศน์สี แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว
โทรทัศน์สี แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด 48 นิ้ว
โทรทัศน์สี แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว

15,300
24,300
35,200
45,500
14,000
18,700
19,600
20,000
8,000

ตามความต้องการ/จําเป็น
ตามความต้องการ/จําเป็น
ตามความต้องการ/จําเป็น
ตามความต้องการ/จําเป็น
ตามความต้องการ/จําเป็น
ตามความต้องการ/จําเป็น
ตามความต้องการ/จําเป็น
ตามความต้องการ/จําเป็น
ตามความต้องการ/จําเป็น









































สํานักงบประมาณ
สํานักงบประมาณ
สํานักงบประมาณ
สํานักงบประมาณ
สํานักงบประมาณ
สํานักงบประมาณ
สํานักงบประมาณ
สพฐ.
สพฐ.

เครื่องขยายเสียง (Power Amp) ขนาด 150 วัตต์ พร้อมลําโพง และไมโครโฟน
ตู้ลําโพงเคลื่อนที่
4. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสําหรับโรงเรียนปกติ
กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสําหรับโรงเรียนปกติ
ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสําหรับโรงเรียนปกติ (สําหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา)
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง
9,500
เครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน
10,900
เครื่องตัดหญ้า แบบเข็น
13,000
เครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน
12,000
เครื่องตัดหญ้า แบบนั่งขับ
182,000
เครื่องทําน้ําเย็น แบบท่อต่อ ขนาด 1 ก๊อก
13,400
เครื่องทําน้ําเย็น แบบท่อต่อ ขนาด 2 ก๊อก
14,600
เครื่องซักผ้า แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม
18,000
ตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต
6,500
ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต
9,400
ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต
14,700
ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต
18,500
ตู้เย็น ขนาด 16 คิวบิกฟุต
24,700
5. ครุภัณฑ์การเกษตร
ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสําหรับโรงเรียนปกติ
กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสําหรับโรงเรียนปกติ
ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสําหรับโรงเรียนปกติ (สําหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา)
เครื่องสูบน้ํา แบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ําได้ 450 ลิตรต่อนาที
7,100
เครื่องสูบน้ํา แบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ําได้ 1,000 ลิตรต่อนาที ขนาด 5 แรงม้า
9,100
เครื่องสูบน้ํา แบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ําได้ 1,000 ลิตรต่อนาที ขนาด 7 แรงม้า
22,500
เครื่องสูบน้ํา แบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดีเซล สูบน้ําได้ 1,750 ลิตรต่อนาที
63,400
เครื่องสูบน้ํา แบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดีเซล สูบน้ําได้ 3,800 ลิตรต่อนาที
102,000
เครื่องสูบน้ํา แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ําได้ 450 ลิตรต่อนาที
11,000
เครื่องสูบน้ํา แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ําได้ 1,130 ลิตรต่อนาที
18,200
เครื่องสูบน้ํา แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ําได้ 1,500 ลิตรต่อนาที
32,100
เครื่องสูบน้ํา แบบท่อพญานาค
82,400
6. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสําหรับโรงเรียนปกติ
กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสําหรับโรงเรียนปกติ
ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสําหรับโรงเรียนปกติ (สําหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา)
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,000 ซีซี
652,000
หรือกําลักงเครื
งยนต์
สูงสุด1ไม่ตัตน่ําปริ
กว่มา าตรกระบอกสู
90 กิโลวัตต์ ขับบไม่
เคลืต่ําอกว่
น า2 2,000
ล้อ ซีซี
รถบรรทุ
(ดีเ่อซล)
ขนาด
729,000
หรือกําลักงเครื
งยนต์
สูงสุด1ไม่ตัตน่ําปริ
กว่มา าตรกระบอกสู
90 กิโลวัตต์ ขับบไม่
เคลืต่ําอกว่
น า2 2,400
ล้อ แบบดั
รถบรรทุ
(ดีเ่อซล)
ขนาด
ซีซี บหรืเบิอ้ลกํแค็
าลับง
575,000
เครื่องยนต์
ดไม่ขนาด
ต่ํากว่า1110
กิโลวั
ตต์ ขับเคลื่อนบ2ไม่ล้ตอ่ํากว่
แบบธรรมดา
รถบรรทุ
ก ส(ดีูงเสุซล)
ตัน ปริ
มาตรกระบอกสู
า 2,400 ซีซี หรือกําลัง
715,000
เครื่องยนต์
ดไม่ขนาด
ต่ํากว่า1110
กิโลวั
ตต์ ขับเคลื่อนบ2ไม่ล้ตอ่ํากว่
แบบมี
ช่องว่ซีาซงข้ี หรื
างหลั
รถบรรทุ
ก ส(ดีูงเสุซล)
ตัน ปริ
มาตรกระบอกสู
า 2,400
อกํางลัคนขั
ง บ
868,000
เครื่องยนต์
ดไม่ขนาด
ต่ํากว่า1110
กิโลวั
ตต์ ขับเคลื่อนบ2ไม่ล้ตอ่ํากว่
แบบดั
บเบิ้ลซีแคบ
รถบรรทุ
ก ส(ดีูงเสุซล)
ตัน ปริ
มาตรกระบอกสู
า 2,400
ซี หรือกําลัง
829,000
เครื
อ
่
งยนต์
ส
ง
ู
สุ
ด
ไม่
ต
า
ํ
่
กว่
า
110
กิ
โ
ลวั
ต
ต์
ขั
บ
เคลื
อ
่
น
4
ล้
อ
แบบมี
ช
อ
่
งว่
า
งข้
า
งหลั
ง
คนขั
บ
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี หรือกําลัง
1,025,000
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ

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

























































สํานักงบประมาณ
สํานักงบประมาณ
สํานักงบประมาณ
สํานักงบประมาณ
สํานักงบประมาณ
สํานักงบประมาณ
สํานักงบประมาณ
สํานักงบประมาณ
สํานักงบประมาณ
สํานักงบประมาณ
สํานักงบประมาณ
สํานักงบประมาณ
สํานักงบประมาณ

ตามความต้องการ/จําเป็น
ตามความต้องการ/จําเป็น
ตามความต้องการ/จําเป็น
ตามความต้องการ/จําเป็น
ตามความต้องการ/จําเป็น
ตามความต้องการ/จําเป็น
ตามความต้องการ/จําเป็น
ตามความต้องการ/จําเป็น
ตามความต้องการ/จําเป็น
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ลําดับที่ 1 - 11
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มัธยมศึกษา
















สพป./สพม

ขยายโอกาส

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 3,000 ซีซี หรือกําลัง 1,075,000 1 1 1 1
เครื่องยนต์
ดไม่ขนาด
ต่ํากว่า480
รถบรรทุ
ก ส(ดีูงเสุซล)
ตันกิโ6ลวัล้ตอต์ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 4,000 ซีซี หรือกําลัง 1,357,000 1 1 1 1
เครื
อ
่
งยนต์
ส
ง
ู
สุ
ด
ไม่
ต
า
ํ
่
กว่
า
105
รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี กิโลวัตต์
56,000 1 1 1 1
รถจักรยานยนต์ ขนาด 150 ซีซี
87,000 1 1 1 1
7. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสําหรับโรงเรียนปกติ
ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสําหรับโรงเรียนปกติ (สําหรับ สพม.)
สแกนเนอร์สําหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป
3,200 ตามความต้องการ/จําเป็น
สแกนเนอร์สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1
18,000 ตามความต้องการ/จําเป็น
สแกนเนอร์สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2
29,000 ตามความต้องการ/จําเป็น
สแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3
36,000 ตามความต้องการ/จําเป็น
เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
17,000 ตามความต้องการ/จําเป็น
เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
22,000 ตามความต้องการ/จําเป็น
เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
30,000 ตามความต้องการ/จําเป็น
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานสํานักงาน
17,000 ตามความต้องการ/จําเป็น
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล
23,000 ตามความต้องการ/จําเป็น
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน
16,000 ตามความต้องการ/จําเป็น
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล
22,000 ตามความต้องการ/จําเป็น
เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
2,500 ตามความต้องการ/จําเป็น
เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA
5,800 ตามความต้องการ/จําเป็น
เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 2 KVA
12,000 ตามความต้องการ/จําเป็น
เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 3 KVA
32,000 ตามความต้องการ/จําเป็น
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED ขาวดํา
9,000 ตามความต้องการ/จําเป็น
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED สี
15,000 ตามความต้องการ/จําเป็น
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
8,000 ตามความต้องการ/จําเป็น
เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น
22,000 ตามความต้องการ/จําเป็น
เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่ยาว
23,000 ตามความต้องการ/จําเป็น
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
4,300 ตามความต้องการ/จําเป็น
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3
6,300 ตามความต้องการ/จําเป็น
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที)
2,600 ตามความต้องการ/จําเป็น
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)
8,900 ตามความต้องการ/จําเป็น
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที)
15,000 ตามความต้องการ/จําเป็น
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที)
10,000 ตามความต้องการ/จําเป็น
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที)
27,000 ตามความต้องการ/จําเป็น
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network สําหรับกระดาษขนาด A3
54,000 ตามความต้องการ/จําเป็น
อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย (Router)
44,000 ตามความต้องการ/จําเป็น

ประถมศึกษา

8
9
10
11

ใหญ่พิเศษ

ราคา
ต่อหน่วย

ใหญ่

รายการครุภัณฑ์

เล็ก

ลําดับที่

กลาง

เกณฑ์ควรมีตามขนาด ร.ร. สําหรับโรงเรียน/สพท.































แนบไฟล์คําขอของโรงเรียน
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หมายเหตุ

กระทรวงดิจิทัลฯ
กระทรวงดิจิทัลฯ
กระทรวงดิจิทัลฯ
กระทรวงดิจิทัลฯ
กระทรวงดิจิทัลฯ
กระทรวงดิจิทัลฯ
กระทรวงดิจิทัลฯ
กระทรวงดิจิทัลฯ
กระทรวงดิจิทัลฯ
กระทรวงดิจิทัลฯ
กระทรวงดิจิทัลฯ
กระทรวงดิจิทัลฯ
กระทรวงดิจิทัลฯ
กระทรวงดิจิทัลฯ
กระทรวงดิจิทัลฯ
กระทรวงดิจิทัลฯ
กระทรวงดิจิทัลฯ
กระทรวงดิจิทัลฯ
กระทรวงดิจิทัลฯ
กระทรวงดิจิทัลฯ
กระทรวงดิจิทัลฯ
กระทรวงดิจิทัลฯ
กระทรวงดิจิทัลฯ
กระทรวงดิจิทัลฯ
กระทรวงดิจิทัลฯ
กระทรวงดิจิทัลฯ
กระทรวงดิจิทัลฯ
กระทรวงดิจิทัลฯ
กระทรวงดิจิทัลฯ
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แบบคำขอจัดตั้งงบประมำณ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
ค่ำครุภัณฑ์
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แบบคำขอจัดตั้งงบประมำณ รำยกำรครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
แบบ 1

แบบคำขอจัดตั้งงบประมำณ รำยกำรครุภัณฑ์ (สำหรับครุภัณฑ์ สพป./สพม.)

แบบ 2

แบบคำขอจัดตั้งงบประมำณ รำยกำรครุภัณฑ์ รถโดยสำรขนำด 12 ที่นั่ง
(สำหรับ สพป./สพม.)

แบบ 3

แบบสรุปคำขอจัดตั้งงบประมำณ รำยกำรครุภัณฑ์โรงเรียน (สำหรับ สพป./สพม.)

แบบ 3-1

แบบสรุปคำขอจัดตั้งงบประมำณ รำยกำรครุภัณฑ์โรงเรียน (สำหรับโรงเรียน)

แบบ 3-2

แบบคำขอจัดตั้งงบประมำณ รำยกำรครุภัณฑ์กำรศึกษำ (สำหรับโรงเรียน)

แบบ 3-3

แบบรำยละเอียดขอจัดตั้งงบประมำณ รำยกำรครุภัณฑ์กำรศึกษำ
รำยกำรที่แจกแจง (สำหรับโรงเรียน)

แบบ 4

แบบสรุปคำขอจัดตั้งงบประมำณ ครุภัณฑ์โรงเรียน รำยกำรจักรยำนยนต์ 120 ซีซี,
รถจักรยำนยนต์ ขนำด 150 ซีซี และรถบรรทุก (ดีเซล) (สำหรับ สพป./สพม.)

แบบ 4-1

แบบคำขอจัดตั้งงบประมำณ ครุภัณฑ์โรงเรียน รำยกำรจักรยำนยนต์ 120 ซีซี,
รถจักรยำนยนต์ ขนำด 150 ซีซี และรถบรรทุก (ดีเซล) (สำหรับโรงเรียน)

หมำยเหตุ
1. แบบ 1 ,2, 3, 3-2, 3-3 และ 4 เป็นแบบคำขอครุภัณฑ์ที่ สพป./สพม. ต้องจัดส่งให้ สพฐ.
2. แบบ 3-1, 3-2, 3-3 และ 4-1 เป็นแบบคำขอครุภัณฑ์ที่โรงเรียนต้องจัดส่งให้ สพท.
3. แบบ 4 และ แบบ 4-1 ใช้สำหรับเสนอขอจัดตั้งครุภัณฑ์ของโรงเรียนในพื้นที่สูงและ
ถิ่นทุรกันดำร และโรงเรียนพื้นที่เกำะเท่ำนั้น
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คำชี้แจงกำรกรอกข้อมูลคำขอจัดตั้งงบประมำณรำยกำรครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
(สำหรับครุภัณฑ์ สพป./สพม.)
แบบ 1 (สำหรับ สพป./สพม.)
*****************
1. ผลผลิต สพป.ให้เลือกผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ และ สพม.ให้เลือกผลผลิตผู้จบการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย
2. ช่องที่ (1) “สพป./สพม.” ให้ระบุ ชื่อ สพป./สพม./เขต ที่เสนอขอจัดตั้งงบประมาณ
3. ช่องที่ (2) “ลาดับที่” ให้เรียงลาดับครุภัณฑ์ที่ขอจัดตั้งของ สพป./สพม.
4. ช่องที่ (3) “รายการ” ให้ระบุรายการครุภัณฑ์ที่ขอจัดตั้งตามลาดับ เช่น ตู้เหล็ก 2 บาน กล้องถ่ายภาพนิ่ง ฯลฯ
“ประเภท” ให้ระบุประเภทครุภัณฑ์ เช่น ครุภัณฑ์สานักงาน ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ฯลฯ
ของครุภัณฑ์แต่ละรายการ
5. ช่องที่ (4) “ผลการวิเคราะห์ความขาดแคลน”
“ควรมี” ให้ระบุจานวนครุภัณฑ์ที่ควรมีตามเกณฑ์ครุภัณฑ์ของแต่ละรายการของ สพป./สพม.
“มีแล้ว” ให้ระบุจานวนครุภัณฑ์ที่มีแล้วในปัจจุบันของแต่ละรายการของ สพป./สพม.
“ขาด” ให้ระบุจานวนครุภัณฑ์ที่ขาดแคลนของแต่ละรายการของ สพป./สพม.
คือ “ควรมี” ลบด้วย “มีแล้ว”
6. ช่องที่ (5) “จานวนหน่วย” ให้ระบุ จานวนของครุภัณฑ์ในแต่ละรายการที่จะเสนอขอจัดตัง้ งบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในภาพรวมของ สพป./สพม.
7. ช่องที่ (6) “งบประมาณต่อหน่วย” ให้ระบุราคาต่อหน่วยของครุภัณฑ์แต่ละรายการ
(ราคาครุภัณฑ์ตามบัญชีรายการครุภัณฑ์และเกณฑ์การจัดตั้งตามคู่มือ)
8. ช่องที่ (7) “งบประมาณรวมทั้งสิ้น” ให้ระบุวงเงินงบประมาณรวมทั้งหมดของครุภัณฑ์
แต่ละรายการ (ช่องที่ (5) คูณ ช่องที่ (6))
9. ช่องที่ (8) “ที่มาของรายการ” ให้ระบุหน่วยงานที่กาหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และราคาของรายการ
ที่ ข อจั ด ตั้ งงบประมาณ ได้ แ ก่ ส านั ก งบประมาณ กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั งคม
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่วนราชการอื่น หรือกาหนดเอง

แบบ 1 ( สาหรับ สพป./สพม.)

คาขอจัดตั้งงบประมาณรายการครุภัณฑ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สาหรับครุภัณฑ์ สพป./สพม.)
แผนงาน ......................................................................
(1)

(2)

สพป./สพม.

ลาดับ
ที่

ผลผลิต
(3)

รายการ

ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

(4)
ผลการวิเคราะห์ความขาดแคลน
ประเภท

ควรมี

มีแล้ว

ขาด

(5)
(6)
(7)
รายการที่ขอจัดตั้งงบประมาณ
จานวน งบประมาณ งบประมาณ
หน่วย ต่อหน่วย รวมทั้งสิ้น

(8)
ที่มาของรายการ
ให้ระบุแหล่งที่มาของรายการ(2)
คุณลักษณะ/ราคา ที่ใช้อ้างอิง
เช่น สานักงบประมาณ
กระทรวงดิจิทัลฯ
สพฐ. ส่วนราชการอื่น
หรือ กาหนดเอง เป็นต้น

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

รับรองความถูกต้อง
(.....................................................)
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
โทรศัพท์ (มือถือ)......................................

ตรวจสอบความถูกต้อง
(.....................................................)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.....................

1. ให้บันทึกข้อมูลใน File Microsoft Excel เท่านั้น และห้ามเปลีย่ นแปลง/เพิ่มเติมแบบฟอร์มนี้อย่างเด็ดขาด
2. สพป./สพม. - สพป. ให้พิมพ์ ขึ้นต้น ด้วย จังหวัด และตาม ด้วยคาว่า เขต เช่น น่าน เขต 2 ไม่ให้ใช้ตัวย่อ
- สพม. ให้พิมพ์ สพม.ตามด้วยเขต เช่น สพม.20
3. สพป.ให้เลือกผลผลิตผูจ้ บการศึกษาภาคบังคับ และ สพม.ให้เลือกผลผลิตผูจ้ บการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเรียงลาดับความสาคัญและตามความจาเป็นจากครุภัณฑ์ทั้งหมดที่ สพป /สพม. ขอจัดตัง้
4. หากงบประมาณถูกปรับลดจะปรับลดจากลาดับท้ายขึ้นไป ยกเว้นรายการที่ไม่ได้รับจัดสรรจากสานักงบประมาณ
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ตัวอย่าง
แบบ 1 ( สาหรับ สพป./สพม.)
คาขอจัดตั้งงบประมาณรายการครุภัณฑ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ( สาหรับครุภัณฑ์ สพป./สพม.)
แผนงาน .............................................................................................................................................
ผลผลิต
ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
ผลการวิเคราะห์ความขาดแคลน
รายการที่ขอจัดตั้งงบประมาณ
ที่มาของ
ลาดับ
สพป./สพม.
รายการ
ประเภท
จานวน งบประมาณ งบประมาณ รายการ
ที่
ควรมี มีแล้ว
ขาด
หน่วย
ต่อหน่วย
รวมทั้งสิ้น
สพม.20
1 เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 10
10
10
17,000
170,000 กระทรวงดิจิทัลฯ
สำหรับงำนสำนักงำน
2 เครื่องสำรองไฟ ขนำด 800 VA
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 10
10
10
2,500
25,000 กระทรวงดิจิทัลฯ
3 โต๊ะทำงำนระดับปฏิบัติกำร-ชำนำญกำร ครุภัณฑ์สำนักงำน
23
23
23
4,100
94,300 กำหนดเอง
4 เครือ่ งถ่ำยเอกสำรระบบดิจิตอล(ขำว-ดำ) ครุภัณฑ์สำนักงำน
1
1
1
210,000
210,000 สำนักงบประมำณ
ควำมเร็วไม่น้อยกว่ำ 50 แผ่น/นำที
รวมทั้งสิ้น
499,300
ชื่อเจ้าหน้าที่ นางมานิตา สายพัทลุง
โทร 0-4212-3173
โทรศัพท์ (มือถือ) 08-4799-7284
หมายเหตุ

รับรองความถูกต้อง
(นางพรพิมล ชินภักดี)
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
โทรศัพท์ (มือถือ) 08-1545-2312

ตรวจสอบความถูกต้อง
(.....................................................)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา 10

1. ให้บันทึกข้อมูลใน File Microsoft Excel เท่ำนั้น และห้ำมเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมแบบฟอร์มนี้อย่ำงเด็ดขำด

2. สพป./สพม. - สพป. ให้พิมพ์ ขึ้นต้น ด้วย จังหวัด และตำม ด้วยคำว่ำ เขต เช่น น่ำน เขต 2 ไม่ให้ใช้ตัวย่อ
- สพม. ให้พิมพ์ สพม.ตำมด้วยเขต เช่น สพม. 20
3. สพป.ให้เลือกผลผลิตผู้จบกำรศึกษำภำคบังคับ และ สพม.ให้เลือกผลผลิตผู้จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนปลำย โดยเรียงลำดับควำมสำคัญและตำมควำมจำเป็นจำกครุภัณฑ์ทั้งหมดที่ สพป/สพม. ขอจัดตัง้
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4. หำกงบประมำณถูกปรับลดจะปรับลดจำกลำดับท้ำยขึ้นไป ยกเว้นรำยกำรที่ไม่ได้รับจัดสรรจำกสำนักงบประมำณ
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คำชี้แจงกำรกรอกข้อมูลคำขอจัดตั้งงบประมำณรำยกำรครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
(รำยกำรครุภัณฑ์ รถโดยสำรขนำด 12 ที่นั่ง)
แบบ 2 (สำหรับ 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
ไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี
4. ช่องที่ (3) “จานวนหน่วย” ให้ระบุจานวน “1”
5. ช่องที่ (4) “ข้อมูลความต้องการ/ขาดแคลน”รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง
จำนวนที่มีอยู่ให้ระบุ
- ใช้ได้ จานวนกี่คัน
- ชารุด ไม่สามารถใช้การได้ จานวนกี่คัน
ทดแทนคันที่ชำรุด หมายถึง การขอทดแทนรถที่มีอายุเกินกว่า 12 ปีที่จาหน่ายแล้วหรือ
ที่ยังใช้งานอยู่
- ปีที่จดทะเบียน ให้ระบุปีที่จดทะเบียนตามคู่มือ
- เลขทะเบียน หมายถึงเลขทะเบียนรถคันที่ขอทดแทน
6. ช่องที่ (5) “ที่มาของรายการ” ให้ระบุหน่วยงานที่กาหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และราคาของรายการที่
ขอจั ด ตั้ ง งบประมาณ ได้ แ ก่ ส านั ก งบประมาณ กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่วนราชการอื่น หรือกาหนดเอง
หมายเหตุ

- เอกสารที่แนบ
1. สาเนาคู่มือจดทะเบียน คันที่จะขอทดแทน
2. สาเนาหนังสือที่ขอจาหน่าย หนังสือที่ได้รับอนุมัติให้จาหน่ายรถคันที่จะขอทดแทน (ถ้ามี)

แบบ 2 ( สาหรับ สพป./สพม.)

คาขอจัดตั้งงบประมาณรายการครุภัณฑ์ ประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2564 (สาหรับครุภัณฑ์ สพป./สพม.)
รายการรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี
แผนงาน ................................................................................

ผลผลิต

(1)

(2)

(3)

สพป./สพม.

รายการ

จานวนหน่วย

ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

(4) ข้อมูลความต้องการ/ขาดแคลน เฉพาะรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง
จานวนที่มีอยู่
ทดแทนคันที่ชารุด
ใช้ได้
ชารุด
ปีที่จดทะเบียน
เลขทะเบียน

(5)
ที่มาของรายการ
สานักงบประมาณ

ชื่อเจ้าหน้าที่ .............................................
โทร ............................................................
โทรศัพท์ (มือถือ) .........................................
หมายเหตุ
1. ให้บันทึกข้อมูลใน File Microsoft Excel เท่านั้นและห้ามเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมแบบฟอร์มนี้อย่างเด็ดขาด
2. สพป./สพม. - สพป. ให้พิมพ์ ขึ้นต้น ด้วย จังหวัด และตาม ด้วยคาว่า เขต เช่น น่าน เขต 2 ไม่ให้ใช้ตัวย่อ
- สพม. ให้พิมพ์ สพม.ตามด้วยเขต เช่น สพม.20
3. สพป.ให้เลือกผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ และ สพม.ให้เลือกผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

รับรองความถูกต้อง
(.....................................................)
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
โทรศัพท์ (มือถือ)..............................................

ตรวจสอบความถูกต้อง
(.....................................................)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.....................

20

21
คำชี้แจงกำรกรอกข้อมูลคำขอจัดตั้งงบประมำณรำยกำรครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
(สำหรับครุภัณฑ์โรงเรียน)
แบบ 3 (สำหรับ สพป./สพม.)
***************
1. “ผลผลิ ต ” ให้ เลื อกผลผลิ ต ของรายการครุภั ณ ฑ์ ที่ ขอจัด ตั้ง งบประมาณ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
สพป.ให้เลือกผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา และ/หรือ ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
และ สพม.ให้เลือกผลผลิตผู้ จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (โดยจัดทารายละเอียดแยกตาม
ผลผลิต)
2. ช่องที่ (1) “รหัสโรงเรียน” ให้ระบุรหัสโรงเรียนตามรหัส OBEC จานวน 6 หลัก
3. ช่องที่ (2) “โรงเรียน” ให้ระบุ ชื่อโรงเรียนที่เสนอขอจัดตั้งงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
“ตาบล” ให้ระบุ ชื่อตาบล ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียน
“อาเภอ” ให้ระบุ ชื่ออาเภอ ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียน
4. ช่องที่ (3) “สพป./สพม.”ให้ระบุ ชื่อ สพป./สพม.ที่เสนอขอจัดตั้งงบประมาณ
5. ช่องที่ (4) “ลาดับที”่ ให้ระบุลาดับที่ของรายการครุภัณฑ์ โดยเรียงลาดับตามความสาคัญและความจาเป็น
จากลาดับครุภัณฑ์ทั้งหมดที่ขอจัดตั้งตามผลผลิต
6. ช่องที่ (5) “รายการ” ให้ระบุรายการครุภัณฑ์ที่โรงเรียนขอจัดตั้งตามลาดับ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ ฯลฯ
“ประเภท” ให้ระบุประเภทครุภัณฑ์ เช่น ครุภัณฑ์สานักงาน ครุภัณฑ์การศึกษา ฯลฯ
7. ช่องที่ (6) “ผลการวิเคราะห์ความขาดแคลน”
“ควรมี” ให้ระบุจานวนครุภัณฑ์ที่ควรมีตามเกณฑ์ครุภัณฑ์ของแต่ละรายการของโรงเรียน
ที่เสนอขอจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
“มีแล้ว” ให้ระบุจานวนครุภัณฑ์ที่มีแล้วในปัจจุบันของแต่ละรายการของโรงเรียน
ที่เสนอขอจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
“ขาด” ให้ระบุจานวนครุภัณฑ์ที่ขาดแคลนของแต่ละรายการของโรงเรียนที่เสนอ
ขอจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คือ “ควรมี” ลบด้วย “มีแล้ว”
8. ช่องที่ (7) จานวนหน่วย” ให้ระบุจานวนของครุภัณฑ์ในแต่ละรายการที่จะเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
9. ช่องที่ (8) “งบประมาณต่อหน่วย” ให้ระบุราคาต่อหน่วยของครุภัณฑ์ของแต่ละรายการ
(ราคาครุภัณฑ์ตามบัญชีที่แนบมาพร้อมนี้)
10. ช่องที่ (9) “งบประมาณรวมทั้งสิ้น” ให้ระบุ วงเงินงบประมาณรวมทั้งหมดของครุภัณฑ์
ในแต่ละรายการ (ช่องที่ (7) คูณ ช่องที่ (8)
11. ช่องที่ (10) “ที่มาของรายการ” ให้ระบุหน่วยงานที่กาหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และราคาของรายการ
ที่ ข อจั ด ตั้ งงบประมาณ ได้ แ ก่ ส านั ก งบประมาณ กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั งคม
สานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่ วนราชการอื่น หรือกาหนดเอง กรณี ครุภัณ ฑ์
การศึกษา ที่เลือกมีคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์มาจากหลายแหล่ง ให้ระบุทุกแหล่ง

แบบ 3 ( สำหรับ สพป./สพม.)
แบบสรุปคำขอจัดตั้งงบประมำณรำยกำรครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (สำหรับครุภัณฑ์โรงเรียน)
แผนงำน ...........................................................................
ผลผลิต
ผู้จบกำรศึกษำก่อนประถมศึกษำ
ผู้จบกำรศึกษำภำคบังคับ
ผู้จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนปลำย
(2)

(1)
รหัสโรงเรียน
( obec 6 หลัก)

(3)

(5)

(4)

(6)
ผลกำรวิเครำะห์ควำมขำดแคลน

ลำดับ

โรงเรียน

ตำบล

อำเภอ

สพป./สพม.

รำยกำร
ที่

ประเภท

ควรมี

มีแล้ว

ขำด

(7)
(8)
(9)
รำยกำรที่ขอจัดตั้งงบประมำณ
จำนวน งบประมำณ งบประมำณ
หน่วย ต่อหน่วย รวมทั้งสิ้น

(10)
ที่มำ
ของรำยกำร
ให้ระบุแหล่งที่มำของรำยกำร(2)
คุณลักษณะ/รำคำ ที่ใช้อ้ำงอิง
เช่น สำนักงบประมำณ
สพฐ. ส่วนรำชกำรอื่น
หรือ กำหนดเอง เป็นต้น

รวมทั้งสิ้น
ชื่อเจ้ำหน้ำที่ .............................................
โทร ............................................................
โทรศัพท์ (มือถือ) .........................................

รับรองควำมถูกต้อง

ตรวจสอบควำมถูกต้อง

(.....................................................)
(.....................................................)
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ.....................
หมำยเหตุ
โทรศัพท์ (มือถือ)..............................................
1. ให้บันทึกข้อมูลใน File Microsoft Excel เท่ำนั้น และห้ำมเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมแบบฟอร์มนี้อย่ำงเด็ดขำด
2. รำยละเอียด แบบ 3 นี้สำหรับกำรเสนอขอตั้งครุภัณฑ์ของโรงเรียนเท่ำนั้น และขอให้เสนอตั้งแยกผลผลิตละ 1 ชุด
สพป.ให้เลือกผลผลิตผู้จบกำรศึกษำก่อนประถมศึกษำ และ/หรือ ผลผลิตผู้จบกำรศึกษำภำคบังคับ และ สพม.ให้เลือกผลผลิตผู้จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนปลำย
โดยเรียงลำดับควำมสำคัญและควำมจำเป็นจำกครุภัณฑ์ทั้งหมดที่โรงเรียนขอจัดตั้งตำมผลผลิตในปีงบประมำณ พ.ศ.2564
3. สพป./สพม. สพป. ให้พิมพ์ ขึ้นต้น ด้วย จังหวัด และตำม ด้วยคำว่ำ เขต เช่น น่ำน เขต 2 ไม่ให้ใช้ตวั ย่อ สพม. ให้พิมพ์ สพม.ตำมด้วยเขต เช่น สพม.20
4. กรณีครุภัณฑ์กำรศึกษำที่เลือกมีคุณลักษณะเฉพำะครุภัณฑ์มำจำกหลำยแหล่ง ให้ระบุทุกแหล่ง
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ตัวอย่าง

แบบ 3 ( สาหรับ สพป./สพม.)

แบบสรุปคาขอจัดตั้งงบประมาณรายการครุภัณฑ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สาหรับครุภัณฑ์โรงเรียน)
แผนงาน ..............................................................................
ผลผลิต
ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา
ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
(2)
(5)
(6)
(1)
(3)
(4)
(7)
(8)
(9)
(10)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
ผลกำรวิเครำะห์ควำมขำดแคลน รำยกำรที่ขอจัดตั้งงบประมำณ
ที่มำ
โรงเรียน
ตำบล
อำเภอ สพป./สพม.
รำยกำร
ประเภท
( obec 6 หลัก)
จำนวน งบประมำณ งบประมำณ ของรำยกำร
ควรมี
มีแล้ว
ขำด
ที่
หน่วย ต่อหน่วย รวมทั้งสิ้น
680616 อนุบำลโนน โนนสะอำด โนนสะอำด อุดรธำนี เขต 2 1 อุปกรณ์พัฒนำทักษะ ครุภัณฑ์กำรศึกษำ
1
1
1
59,800 59,800 สพฐ.
สะอำด
คิดวิเครำะห์
ระดับก่อนประถมศึกษำ
680468 สำมัคคีวิทยำ หัวนำคำ ศรีธำตุ อุดรธำนี เขต 2 2 โต๊ะ - เก้ำอี้นักเรียน
ครุภัณฑ์กำรศึกษำ
110
80
30
30
1,480 44,400 สพฐ.
คำร
ระดับก่อนประถมศึกษำ
รวมทั้งสิ้น
ชื่อเจ้าหน้าที่ นางสาวสมร สอนเสมอ
โทร 0-4241-2222
โทรศัพท์ (มือถือ) 08-8800-8800

104,200

รับรองความถูกต้อง

ตรวจสอบความถูกต้อง

(นายพงษ์ศักดิ์ พงษ์พวงเพชร)
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
โทรศัพท์ (มือถือ) 08-1339-9916

(.....................................................)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.....................

หมายเหตุ
1. ให้บันทึกข้อมูลใน File Microsoft Excel เท่ำนั้น และห้ำมเปลีย่ นแปลง/เพิ่มเติมแบบฟอร์มนี้อย่ำงเด็ดขำด
2. รำยละเอียด แบบ 3 นี้สำหรับกำรเสนอขอตัง้ ครุภัณฑ์ของโรงเรียนเท่ำนั้น และขอให้เสนอตัง้ แยกผลผลิตละ 1 ชุด
สพป.ให้เลือกผลผลิตผูจ้ บกำรศึกษำก่อนประถมศึกษำ และ/หรือ ผลผลิตผูจ้ บกำรศึกษำภำคบังคับ และ สพม.ให้เลือกผลผลิตผูจ้ บกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนปลำย

4. กรณีครุภัณฑ์กำรศึกษำที่เลือกมีคุณลักษณะเฉพำะครุภัณฑ์มำจำกหลำยแหล่ง ให้ระบุทุกแหล่ง
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โดยเรียงลำดับควำมสำคัญและควำมจำเป็นจำกครุภัณฑ์ทั้งหมดที่โรงเรียนขอจัดตั้งตำมผลผลิตในปีงบประมำณ พ.ศ.2564
3. สพป./สพม. สพป. ให้พิมพ์ ขึ้นต้น ด้วย จังหวัด และตำม ด้วยคำว่ำ เขต เช่น น่ำน เขต 2 ไม่ให้ใช้ตัวย่อ สพม. ให้พิมพ์ สพม.ตำมด้วยเขต เช่น สพม.20

ตัวอย่าง

แบบ 3 ( สาหรับ สพป./สพม.)

แบบสรุปคาขอจัดตั้งงบประมาณรายการครุภัณฑ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สาหรับครุภัณฑ์โรงเรียน)
แผนงาน ..............................................................................
ผลผลิต
ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา
ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
(2)
(5)
(6)
(1)
(3)
(4)
ลำดับ

รหัสโรงเรียน
( obec 6 หลัก)

โรงเรียน

ตำบล

อำเภอ

สพป./สพม.

500357 บ้ำนหัวเมือง

หัวเมือง

เมืองปำน ลำปำง เขต 3

500224 บ้ำนวังใหม่
500330 ผำช่อวิทยำ

ร่องเคำะ
แม่สุก

วังเหนือ
แจ้ห่ม

ลำปำง เขต 3
ลำปำง เขต 3

รำยกำร

(7)
(8)
(9)
ผลกำรวิเครำะห์ควำมขำดแคลน รำยกำรที่ขอจัดตั้งงบประมำณ
ประเภท
จำนวน งบประมำณ งบประมำณ
ควรมี มีแล้ว
ขำด
หน่วย ต่อหน่วย รวมทั้งสิ้น
ครุภัณฑ์กำรศึกษำ
1
1
1
60,000
60,000

ที่
1 ครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุด
(เลือกรำยกำร) แบบ 1
ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว
2 เครื่องตัดหญ้ำแบบเข็น
3 อุ2000
ปกรณ์ลิตหร้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์ ครุภัณฑ์กำรศึกษำ
(ประถมศึ
(ประถมศึกกษำ
ษำ)- มัธยมศึกษำ

1
1

-

1
1

1
1

13,000
126,000

รวมทั้งสิ้น
ชื่อเจ้าหน้าที่ นางสาวสมร สอนเสมอ
โทร 0-4241-2222
โทรศัพท์ (มือถือ) 08-8800-8800

(10)
ที่มำ
ของรำยกำร
สพฐ.

13,000 สำนักงบประมำณ
126,000
สพฐ.
199,000

รับรองความถูกต้อง

ตรวจสอบความถูกต้อง

(นายธีรศักดิ์ สืบสุติน)
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
โทรศัพท์ (มือถือ) 06-2261-5616

(.....................................................)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.....................

หมำยเหตุ
1. ให้บันทึกข้อมูลใน File Microsoft Excel เท่ำนั้น และห้ำมเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมแบบฟอร์มนี้อย่ำงเด็ดขำด
2. รำยละเอียด แบบ 3 นี้สำหรับกำรเสนอขอตั้งครุภัณฑ์ของโรงเรียนเท่ำนั้น และขอให้เสนอตั้งแยกผลผลิตละ 1 ชุด
สพป.ให้เลือกผลผลิตผู้จบกำรศึกษำก่อนประถมศึกษำ และ/หรือ ผลผลิตผู้จบกำรศึกษำภำคบังคับ และ สพม.ให้เลือกผลผลิตผู้จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนปลำย

โดยเรียงลำดับควำมสำคัญและควำมจำเป็นจำกครุภัณฑ์ทั้งหมดที่โรงเรียนขอจัดตั้งตำมผลผลิตในปีงบประมำณ พ.ศ.2564
3. สพป./สพม. สพป. ให้พิมพ์ ขึ้นต้น ด้วย จังหวัด และตำม ด้วยคำว่ำ เขต เช่น น่ำน เขต 2 ไม่ให้ใช้ตัวย่อ สพม. ให้พิมพ์ สพม.ตำมด้วยเขต เช่น สพม.20
4. กรณีครุภัณฑ์กำรศึกษำที่เลือกมีคุณลักษณะเฉพำะครุภัณฑ์มำจำกหลำยแหล่ง ให้ระบุทุกแหล่ง
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ตัวอย่าง

แบบ 3 ( สาหรับ สพป./สพม.)

แบบสรุปคาขอจัดตั้งงบประมาณรายการครุภัณฑ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สาหรับครุภัณฑ์โรงเรียน)
แผนงาน ..............................................................................
ผลผลิต
ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา
ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
(2)
(5)
(6)
(1)
(3)
(4)
ลำดับ

รหัสโรงเรียน
( obec 6 หลัก)

โรงเรียน

ตำบล

680842 หนองวัวซอพิทยำคม โนนหวำย
680876

หนองหัวคูปวงประชำนุเครำะห์

อำเภอ

สพป./สพม.

หนองวัวซอ สพม.20

หนองหัวคู บ้ำนผือ

สพม.20

รำยกำร

(7)
(8)
(9)
(10)
ผลกำรวิเครำะห์ควำมขำดแคลน รำยกำรที่ขอจัดตั้งงบประมำณ
ที่มำ
ประเภท
จำนวน งบประมำณ งบประมำณ ของรำยกำร
ควรมี มีแล้ว
ขำด
หน่วย ต่อหน่วย รวมทั้งสิ้น
ครุภัณฑ์กำรศึกษำ
1
1
1 132,000 132,000 สพฐ.

ที่
1 อุปกรณ์วิชำงำนยนต์
(ประถมศึกษำ)
2 เครือ่ งสูบน้ำ แบบท่อพญำนำค ครุภัณฑ์กำรเกษตร

1

-

1

1

82,000

รวมทั้งสิ้น
ชื่อเจ้าหน้าที่ นางสาวมานิตา สายพัทลุง
โทร 0-4212-3173
โทรศัพท์ (มือถือ) 08-4799-7284

82,000 สำนักงบประมำณ

214,000

รับรองความถูกต้อง

ตรวจสอบความถูกต้อง

(นางพรพิมล ชินภักดี)
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
โทรศัพท์ (มือถือ) 08-1545-2312

(.....................................................)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.....................

หมายเหตุ
1. ให้บันทึกข้อมูลใน File Microsoft Excel เท่ำนั้น และห้ำมเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมแบบฟอร์มนี้อย่ำงเด็ดขำด
2. รำยละเอียด แบบ 3 นี้สำหรับกำรเสนอขอตั้งครุภัณฑ์ของโรงเรียนเท่ำนั้น และขอให้เสนอตั้งแยกผลผลิตละ 1 ชุด
สพป.ให้เลือกผลผลิตผู้จบกำรศึกษำก่อนประถมศึกษำ และ/หรือ ผลผลิตผู้จบกำรศึกษำภำคบังคับ และ สพม.ให้เลือกผลผลิตผู้จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนปลำย

โดยเรียงลำดับควำมสำคัญและควำมจำเป็นจำกครุภัณฑ์ทั้งหมดที่โรงเรียนขอจัดตั้งตำมผลผลิตในปีงบประมำณ พ.ศ.2564
3. สพป./สพม. สพป. ให้พิมพ์ ขึ้นต้น ด้วย จังหวัด และตำม ด้วยคำว่ำ เขต เช่น น่ำน เขต 2 ไม่ให้ใช้ตัวย่อ สพม. ให้พิมพ์ สพม.ตำมด้วยเขต เช่น สพม.20
4. กรณีครุภัณฑ์กำรศึกษำที่เลือกมีคุณลักษณะเฉพำะครุภัณฑ์มำจำกหลำยแหล่ง ให้ระบุทุกแหล่ง
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คำชี้แจงกำรกรอกข้อมูลคำขอจัดตั้งงบประมำณรำยกำรครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
(สำหรับครุภัณฑ์โรงเรียน)
แบบ 3-1 (สำหรับโรงเรียน)
***************

1.“ผลผลิต” ให้เลือกผลผลิตของรายการครุภัณฑ์ที่ขอจัดตั้งงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สพป.ให้เลือกผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา และ/หรือ ผลผลิตผู้จบ การศึกษา
ภาคบังคับและสพม.ให้เลือกผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (โดยจัดทารายละเอียด
แยก
ตามผลผลิต)
2. ช่องที่ (1) “ลาดับที่” ให้ระบุลาดับที่ของรายการครุภัณฑ์ โดยเรียงลาดับตามความสาคัญและความจาเป็น
จากลาดับครุภัณฑ์ทั้งหมดที่ขอจัดตั้งตามผลผลิต
3. ช่องที่ (2) “รายการ” ให้ระบุรายการครุภัณฑ์ที่โรงเรียนขอจัดตั้งตามลาดับ เช่น เครื่องถ่ายเอกสารครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ ฯลฯ
“ประเภท” ให้ระบุประเภทครุภัณฑ์ เช่น ครุภัณฑ์สานักงาน ครุภัณฑ์การศึกษา ฯลฯ
4. ช่องที่ (3) “ผลการวิเคราะห์ความขาดแคลน”
“ควรมี” ให้ระบุจานวนครุภัณฑ์ที่ควรมีตามเกณฑ์ครุภัณฑ์ของแต่ละรายการของโรงเรียน
ที่เสนอขอจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
“มีแล้ว” ให้ระบุจานวนครุภัณฑ์ที่มีแล้วในปัจจุบันของแต่ละรายการของโรงเรียน
ที่เสนอขอจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
“ขาด” ให้ระบุจานวนครุภัณฑ์ที่ขาดแคลนของแต่ละรายการของโรงเรียนที่เสนอ
ขอจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คือ “ควรมี” ลบด้วย “มีแล้ว”
5. ช่องที่ (4) “จานวนหน่วย” ให้ระบุจานวนของครุภัณฑ์ในแต่ละรายการที่จะเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ
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” ให้ระบุหน่วยงานที่กาหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และราคาของรายการที่
ขอจัดตั้งงบประมาณ ได้แก่ สานักงบประมาณ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่วนราชการอื่น หรือกาหนดเอง กรณีครุภัณฑ์
การศึกษาที่เลือกมีคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์มาจากหลายแหล่ง ให้ระบุทุกแหล่ง

แบบ 3-1 (สำหรับโรงเรียน)
แบบสรุปคำขอจัดตั้งงบประมำณรำยกำรครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (สำหรับครุภัณฑ์โรงเรียน) ผลผลิต
ผู้จบกำรศึกษำก่อนประถมศึกษำ
ผู้จบกำรศึกษำภำคบังคับ
ผู้จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนปลำย
รหัสโรงเรียน (Obec 6 หลัก)..............................โรงเรียน..................................................ตำบล.....................................อำเภอ.........................................
สพป./สพม.........................................................
(2)
(3)
(1)
(4)
(5)
(6)
(7)
ผลการวิเคราะห์ความขาดแคลน
รายการที่ขอจัดตั้งงบประมาณ
ที่มา
ลาดับที่
รายการ
ประเภท
จานวน งบประมาณ งบประมาณ
ของรายการ
ควรมี มีแล้ว ขาด
หน่วย ต่อหน่วย รวมทั้งสิ้น
ให้ระบุแหล่งที่มาของรายการ(2)
คุณลักษณะ/ราคา ที่ใช้อ้างอิง
เช่น สานักงบประมาณ
สพฐ. ส่วนราชการอื่น
หรือ กาหนดเอง เป็นต้น
รวมทั้งสิ้น
ชื่อเจ้ำหน้ำที่ ............................................
โทร..........................................................
โทรศัพท์ (มือถือ) .....................................

รับรองควำมถูกต้อง
(......................................................)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียน......................................
โทร.......................................
โทรศัพท์ (มือถือ) ...................................
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หมำยเหตุ
1. ให้บันทึกข้อมูลใน File Microsoft Excel เท่านั้น และห้ามเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมแบบฟอร์มนี้อย่างเด็ดขาด
2. รายละเอียด แบบ 3-1 นี้สาหรับการเสนอขอตั้งครุภัณฑ์ของโรงเรียนเท่านั้น และขอให้เสนอตั้งแยกผลผลิตละ 1 ชุด
สพป.ให้เลือกผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา และ/หรือ ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ และ สพม.ให้เลือกผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
โดยเรียงลาดับความสาคัญและความจาเป็นจากครุภัณฑ์ทั้งหมดที่โรงเรียนขอตั้งตามผลผลิตในปีงบประมาณ พ .ศ.2564
3. กรณีครุภัณฑ์การศึกษาที่เลือกมีคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์มาจากหลายแหล่ง ให้ระบุทุกแหล่ง

ตัวอย่าง
แบบสรุปคาขอจัดตัง้ งบประมาณรายการครุภัณฑ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สาหรับครุภัณฑ์โรงเรียน) ผลผลิต

แบบ 3-1 (สาหรับโรงเรียน)
ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา
ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
รหัสโรงเรียน (Obec 6 หลัก)...250244...โรงเรียน…ภูคาวิทยาคม... ตาบล..ภูคา... อาเภอ...ปัว...
สพป....น่าน...... เขต...2...
(2)
(3)
(1)
(4)
(5)
(6)
(7)
ผลการวิเคราะห์ความขาดแคลน รายการที่ขอจัดตั้งงบประมาณ
ที่มา
ลาดับที่
รายการ
ประเภท
จานวน งบประมาณ งบประมาณ
ของรายการ
ควรมี มีแล้ว ขาด
หน่วย ต่อหน่วย รวมทั้งสิ้น
1 ครุภัณฑ์ห้องสมุด
ครุภัณฑ์การศึกษา 1
1
1
60,000
60,000 สานักงบประมาณ สพฐ.
2 ชั้นวางอเนกประสงค์ 4 ชั้น
ครุภัณฑ์สานักงาน 2
1
1
1
2,500
2,500 กาหนดเอง

รวมทั้งสิ้น
ชื่อเจ้าหน้าที่ นายอนุสาร ไชยวุฒิ
โทร 054791222
โทรศัพท์ (มือถือ) 0931653087

62,500

รับรองความถูกต้อง
( นายองค์การ วงค์เรือง)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนภูคาวิทยาคม
โทร 054791222
โทรศัพท์ (มือถือ) 0931370569
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หมายเหตุ
1. ให้บันทึกข้อมูลใน File Microsoft Excel เท่านั้น และห้ามเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมแบบฟอร์มนี้อย่างเด็ดขาด
2. รายละเอียด แบบ 3-1 นี้สาหรับการเสนอขอตั้งครุภัณฑ์ของโรงเรียนเท่านั้น และขอให้เสนอตั้งแยกผลผลิตละ 1 ชุด
สพป.ให้เลือกผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา และ/หรือ ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ และ สพม.ให้เลือกผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
โดยเรียงลาดับความสาคัญและความจาเป็นจากครุภัณฑ์ทั้งหมดที่โรงเรียนขอตั้งตามผลผลิตในปีงบประมาณ 2564 ยกเว้นรายการที่ไม่มีตามรายการครุภัณฑ์ที่กาหนด
3. กรณีครุภัณฑ์การศึกษาที่เลือกมีคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์มาจากหลายแหล่ง ให้ระบุทุกแหล่ง
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คำชี้แจงกำรกรอกข้อมูลคำขอจัดตั้งงบประมำณรำยกำรครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
(สำหรับครุภัณฑ์กำรศึกษำ)
แบบ 3-2 (สำหรับโรงเรียน)
***************
1. ช่องที่ (1) “ลาดับที่” ให้ระบุลาดับที่ของรายการครุภัณฑ์โดยเรียงลาดับตามความสาคัญและความจาเป็น
จากลาดับครุภัณฑ์ทั้งหมดที่ขอจัดตั้ง
2. ช่องที่ (2) “รายการ” ให้ระบุรายการครุภัณฑ์ที่โรงเรียนขอจัดตั้ง เช่น โต๊ะ–เก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา
ครุภัณฑ์สาหรับห้องวิทยาศาสตร์ ฯลฯ
“ประเภท” ให้ระบุประเภทครุภัณฑ์การศึกษา
3. ช่องที่ (3) “จานวนหน่วย” ให้ระบุจานวนของครุภัณฑ์ในแต่ละรายการที่จะเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ
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” ให้ระบุหน่วยงานที่กาหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และราคาของรายการที่
ขอจัดตั้งงบประมาณ ได้แก่ สานักงบประมาณ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่วนราชการอื่น หรือกาหนดเอง กรณีครุภัณฑ์การศึกษา ที่
เลือก มีคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์มาจากหลายแหล่ง ให้ระบุทุกแหล่ง
7. สาหรับครุภัณฑ์การศึกษา ครูผู้สอนกลุ่มสาระนั้น “ต้องรับรองความต้องการในการจัดการเรียนการสอน
จริง” และผู้บริหารโรงเรียนรับรองความถูกต้อง

(1)
ลำดับ
ที่

แบบ 3-2 (สำหรับโรงเรียน)
แบบคำขอจัดตั้งงบประมำณรำยกำรครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (สำหรับเฉพำะครุภัณฑ์กำรศึกษำ)
รหัสโรงเรียน (Obec 6 หลัก)..................................โรงเรียน..................................................ตำบล..................................อำเภอ................................
สพป./สพม..................................................................
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
ที่มำ
รำยกำรที่ขอจัดตั้งงบประมำณ
รำยกำร
ประเภท
ของรำยกำร
จำนวน งบประมำณ
งบประมำณ
หน่วย
ต่อหน่วย
รวมทั้งสิ้น
ให้ระบุแหล่งที่มำของรำยกำร(2)
คุณลักษณะ/รำคำ ที่ใช้อ้ำงอิง
เช่น สำนักงบประมำณ
สพฐ. ส่วนรำชกำรอื่น
หรือ กำหนดเอง เป็นต้น
รวมทั้งสิ้น
ขอรับรองว่ำเป็นควำมต้องกำรในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนจริง
(...............................................................)
ตำแหน่ง......................................................
กลุ่มสำระ/งำน.......................................................
โทรศัพท์ (มือถือ) ............................................

รับรองควำมถูกต้อง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียน.............................................
โทรศัพท์ ....................................................................
โทรศัพท์ (มือถือ) ............................................

หมำยเหตุ
1. แบบ 3-2 สำหรับกำรเสนอขอตั้งครุภัณฑ์กำรศึกษำของโรงเรียนเท่ำนั้น โดยจัดทำเอกสำรเสนอตั้งงบประมำณแยกแบบฟอร์มละ 1 รำยกำร
2. กำรเสนอขอตั้งงบประมำณต้องได้รับกำรรับรองควำมต้องกำรจำกครูผู้สอนกลุ่มสำระนั้น โดยมีผู้อำนวยกำรโรงเรียนรับรองควำมถูกต้องด้วย
3. กรณีครุภัณฑ์กำรศึกษำที่เลือกมีคุณลักษณะเฉพำะครุภัณฑ์มำจำกหลำยแหล่ง ให้ระบุทุกแหล่ง
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(1)
ลำดับ
ที่
1 ครุภัณฑ์ห้องสมุด

ตัวอย่าง
แบบ 3-2 (สาหรับโรงเรียน)
แบบคาขอจัดตั้งงบประมาณรายการครุภัณฑ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สาหรับเฉพาะครุภัณฑ์การศึกษา)
รหัสโรงเรียน (Obec 6 หลัก)...250244...โรงเรียนภูคาวิทยาคม... ตาบล..ภูคา... อาเภอ...ปัว...
สพป....น่าน...... เขต...2...
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
ที่มำ
รำยกำรที่ขอจัดตั้งงบประมำณ
รำยกำร
ประเภท
ของรำยกำร
จำนวน งบประมำณ
งบประมำณ
หน่วย
ต่อหน่วย
รวมทั้งสิ้น
ครุภัณฑ์กำรศึกษำ
1
60,000
60,000 สำนักงบประมำณ สพฐ.

รวมทั้งสิ้น

60,000

ขอรับรองว่าเป็นความต้องการในการจัดการเรียนการสอนจริง
(นายอนุสาร ไชยวุฒิ)
ตาแหน่ง ครูชานาญการ
ครูผู้รับผิดชอบห้องสมุด
โทรศัพท์ (มือถือ) 0931653087

รับรองความถูกต้อง
(นายองค์การ วงค์เรือง)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนภูคาวิทยาคม
โทร 054791222
โทรศัพท์ (มือถือ) 0931370569

หมายเหตุ
1. แบบ 3-2 สำหรับกำรเสนอขอตั้งครุภัณฑ์กำรศึกษำของโรงเรียนเท่ำนั้น โดยจัดทำเอกสำรเสนอตั้งงบประมำณแยกแบบฟอร์มละ 1 รำยกำร
2. กำรเสนอขอตั้งงบประมำณต้องได้รับกำรรับรองควำมต้องกำรจำกครูผู้สอนกลุ่มสำระนั้น โดยมีผู้อำนวยกำรโรงเรียนรับรองควำมถูกต้องด้วย
3. กรณีครุภัณฑ์กำรศึกษำที่เลือกมีคุณลักษณะเฉพำะครุภัณฑ์มำจำกหลำยแหล่ง ให้ระบุทุกแหล่ง
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คำชี้แจงกำรกรอกข้อมูลแบบรำยละเอียดขอจัดตั้งงบประมำณ
รำยกำรครุภัณฑ์กำรศึกษำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
(เฉพำะครุภัณฑ์กำรศึกษำที่ต้องเลือกรำยกำร)
แบบ 3-3 สำหรับโรงเรียน
***************
1. ช่องที่ (1) “ลาดับที”่ ให้ระบุลาดับที่ของรายการครุภัณฑ์โดยเรียงลาดับตามความสาคัญและความจาเป็นจาก
ลาดับครุภัณฑ์ทั้งหมดที่ขอจัดตั้ง
2. ช่องที่ (2) “รายการที่เลือก” ให้ระบุรายการครุภัณฑ์ทเี่ ลือก ตามรายการครุภัณฑ์ที่โรงเรียนขอจัดตั้ง เช่น
รายการ “ครุภัณฑ์สาหรับห้องวิทยาศาสตร์” ระบุ รายการ โต๊ะปฏิบัติการนักเรียน,ตู้เก็บอุปกรณ์,
อ่างล้างมือ, ตู้ควัน, โต๊ะสาธิต พร้อมอ่างน้าและก๊อกน้า ฯลฯ
3. ช่องที่ (3) “จานวนหน่วย” ให้ระบุจานวนของครุภัณฑ์ในแต่ละรายการที่จะเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ
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” ให้ระบุหน่วยงานที่กาหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และราคาของรายการที่
ขอจั ด ตั้ งงบประมาณ ได้ แ ก่ ส านั ก งบประมาณ กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั งคม
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่วนราชการอื่น หรือกาหนดเอง
7. สาหรับครุภัณฑ์การศึกษา ครูผู้สอนกลุ่มสาระนั้น “ต้องรับรองความต้องการในการจัดการเรียนการสอนจริง” และ
ผู้บริหารโรงเรียนรับรองความถูกต้อง

แบบ 3-3 (สำหรับโรงเรียน)
แบบรำยละเอียดขอจัดตั้งงบประมำณรำยกำรครุภัณฑ์กำรศึกษำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
(เฉพำะครุภัณฑ์กำรศึกษำที่ต้องเลือกรำยกำร)
รหัสโรงเรียน (Obec 6 หลัก).............................โรงเรียน...........................................ตำบล.......................
อำเภอ......................................สพป./สพม.................................................................
รำยกำรครุภัณฑ์.........................................................งบประมำณ................................บำท
(1)
ลำดับ
ที่

(2)
รำยกำรที่เลือก

(3)
(4)
(5)
จำนวน งบประมำณ งบประมำณ
หน่วย ต่อหน่วย
ทั้งสิ้น
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(6)
ที่มำของรำยกำร
ให้ระบุแหล่งที่มำของรำยกำร(2)
คุณลักษณะ/รำคำ ที่ใช้อ้ำงอิง
เช่น สำนักงบประมำณ
สพฐ. ส่วนรำชกำรอื่น
หรือ กำหนดเอง เป็นต้น

รวมทั้งสิ้น
ขอรับรองว่ำเป็นควำมต้องกำรในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนจริง
(...................................................)
ตำแหน่ง .......................................................
กลุ่มสำระ .....................................................
โทรศัพท์(มือถือ)........................................

รับรองควำมถูกต้อง

(........................................................)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียน......................................
โทรศัพท์ .....................................................
โทรศัพท์(มือถือ)............................................

หมำยเหตุ
1. แบบ 3-3 สำหรับกำรเสนอขอตั้งครุภัณฑ์กำรศึกษำที่เป็นชุด ซึ่งต้องแจกแจงรำยกำรเท่ำนั้น
2. กรอกรำยกำรครุภัณฑ์ งบประมำณ และรำยกำรครุภัณฑ์ที่แจกแจง พร้อมรำคำ โดยจัดทำเอกสำรเสนอตั้งงบประมำณแยกแบบฟอร์มละ 1 รำยกำร
3. โรงเรียนสำมำรถเลือกรำยกำรครุภัณฑ์ที่แจกแจงตำมควำมจำเป็นและเหมำะสมกับกำรเรียนกำรสอน แต่ต้องเลือกให้สอดคล้องกับรำยกำรครุภัณฑ์
4. กำรเสนอขอตั้งงบประมำณต้องได้รับกำรรับรองควำมต้องกำรจำกครูผู้สอนกลุ่มสำระฯ นั้น โดยมีผู้อำนวยกำรโรงเรียนรับรองควำมถูกต้องด้วย

34
ตัวอย่าง
แบบ 3-3 (สาหรับโรงเรียน)
แบบรายละเอียดขอจัดตั้งงบประมาณรายการครุภัณฑ์การศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(เฉพาะครุภัณฑ์การศึกษาที่ต้องเลือกรายการ)
รหัสโรงเรียน (Obec 6 หลัก)...250244...โรงเรียน...ภูคาวิทยาคม... ตาบล...ภูคา... อาเภอ..ปัว...
สพป....น่าน...... เขต...2...
รายการครุภัณฑ์ห้องสมุด งบประมาณ 60,000 บาท
(1)
(2)
ลำดับ
รำยกำรที่เลือก
ที่
1 เค้ำท์เตอร์บริกำร ยืม - คืน พร้อมเก้ำอี้
ขนำดกว้ำง x ลึก x สูง 1670 x 875 x 765 มม.
(แบบโค้ง)
2 ตู้เหล็ก แบบ 2 บำน
3 ชั้นวำงวำรสำร แบบปำติเคิลบอร์ด
4 ตู้เก็บสื่อแบบไม้
5 พัดลมแบบตั้งพื้นขนำดไม่น้อยกว่ำ 16 นิ้ว

(3)
(4)
(5)
(6)
จำนวน งบประมำณ งบประมำณ
ที่มำของรำยกำร
หน่วย ต่อหน่วย
ทั้งสิ้น
1
20,000 20,000
สพฐ.

4
2
1
1

5,500
6,500
3,500
1,130
รวมทั้งสิ้น

ขอรับรองว่าเป็นความต้องการในการจัดการเรียนการสอนจริง
(นายอนุสาร ไชยวุฒิ)
ตาแหน่ง ครูชานาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โทรศัพท์ (มือถือ) 0931653087

22,000 สำนักงบประมำณ
13,000
สพฐ.
3,500
สพฐ.
1,130 สำนักงบประมำณ
59,630

รับรองความถูกต้อง
(นายองค์การ วงค์เรือง)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนภูคาวิทยาคม
โทร 054791222
โทรศัพท์ (มือถือ) 0931370569

หมำยเหตุ
1. แบบ 3-3 สำหรับกำรเสนอขอตั้งครุภัณฑ์กำรศึกษำที่เป็นชุด ซึ่งต้องแจกแจงรำยกำรเท่ำนั้น
2. กรอกรำยกำรครุภัณฑ์ งบประมำณ และรำยกำรครุภัณฑ์ที่แจกแจง พร้อมรำคำ โดยจัดทำเอกสำรเสนอตั้งงบประมำณแยกแบบฟอร์มละ 1 รำยกำร
3. โรงเรียนสำมำรถเลือกรำยกำรครุภัณฑ์ที่แจกแจงตำมควำมจำเป็นและเหมำะสมกับกำรเรียนกำรสอน แต่ต้องเลือกให้สอดคล้องกับรำยกำรครุภัณฑ์
4. กำรเสนอขอตั้งงบประมำณต้องได้รับกำรรับรองควำมต้องกำรจำกครูผู้สอนกลุ่มสำระฯ นั้น โดยมีผู้อำนวยกำรโรงเรียนรับรองควำมถูกต้องด้วย
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คำชี้แจงกำรกรอกข้อมูลคำขอจัดตั้งงบประมำณรำยกำรครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
รำยกำรรถจักรยำนยนต์ ขนำด 120 ซีซี รถจักรยำนยนต์ขนำด 150 ซีซี
และรถบรรทุก (ดีเซล)
แบบ 4 (สำหรับ สพป./สพม.)

***************
1. ช่องที่ (1) “รหัสโรงเรียน” ให้ระบุรหัสโรงเรียนตามรหัส OBEC จานวน 6 หลัก
2. ช่องที่ (2) “โรงเรียน” ให้ระบุ ชื่อโรงเรียนที่เสนอขอจัดตั้งงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
“ตาบล” ให้ระบุ ชื่อตาบล ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียน
“อาเภอ” ให้ระบุ ชื่ออาเภอ ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียน
3. ช่องที่ (3) “สพป.,สพม.” ให้ระบุ ชื่อ สพป.,สพม./เขต ที่เสนอขอจัดตั้งงบประมาณ
4. ช่องที่ (4) “ลาดับที่” ให้ระบุลาดับที่ของรายการครุภั ณฑ์ โดยเรียงลาดับตามความสาคัญและความขาด
แคลน
5. ช่องที่ (5) “รายการ” ให้ระบุรายการครุภัณฑ์ที่โรงเรียนขอจัดตั้ง เช่น รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,000 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 90 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ
แบบดับเบิ้ลแค็บ
“ประเภท” ให้ระบุประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
6. ช่องที่ (6) “ผลการวิเคราะห์ความขาดแคลน”
จานวนที่มีอยู่ให้ระบุ
- ใช้ได้ จานวนกี่คัน
- ชารุด ไม่สามารถใช้การได้ จานวนกี่คัน
จานวนที่ขอจัดตั้งให้ระบุ
- รถยนต์ จานวนกี่คัน
- รถจักรยานยนต์ จานวนกี่คัน
7. ช่องที่ (7) “งบประมาณต่อหน่วย” ให้ระบุราคาต่อหน่วยของครุภัณฑ์ของแต่ละรายการ
(ราคาครุภัณฑ์ตามบัญชีที่แนบมาพร้อมนี้)
8. ช่องที่ (8) “งบประมาณรวมทั้งสิ้น” ให้ระบุวงเงินงบประมาณรวมทั้งหมดของครุภัณฑ์ในแต่ละรายการ
ช่องที่ (6) จานวนที่ขอ คูณ ช่องที่ (7)
9. ช่องที่ (9) “ที่มาของรายการ” ให้ระบุหน่วยงานที่กาหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และราคาของรายการที่
ขอจัดตั้งงบประมาณ ได้แก่ สานักงบประมาณ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่วนราชการอื่น หรือกาหนดเอง
10. ให้เสนอขอจัดตั้งงบประมาณได้เฉพาะโรงเรียนบนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารเท่านั้น

แบบ 4 ( สำหรับ สพป./สพม.)
แบบสรุปคำขอจัดตั้งงบประมำณรำยกำรครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (สำหรับครุภัณฑ์โรงเรียน)

รำยกำรรถจักรยำนยนต์ 120 ซีซี รถจักรยำนยนต์ 150 ซีซี และรถบรรทุก (ดีเซล)
แผนงำน ..........................................................................

(1)

(2)

รหัสโรงเรียน

โรงเรียน

ผลผลิต

(3)
ตาบล

( obec 6 หลัก)

อาเภอ

(5)

(4)

สพป./สพม. ลาดับ
ที่

รายการ

ประเภท

ผู้จบกำรศึกษำภำคบังคับ
ผู้จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนปลำย

(6)
(7)
(8)
(9)
ผลการวิเคราะห์ความขาดแคลน
งบประมาณ งบประมาณ ที่มา
จานวนที่มีอยู่
จานวนที่ขอตั้ง ต่อหน่วย รวมทั้งสิ้น ของรายการ
รถยนต์
รถจักรยานยนต์
รถยนต์
ใช้ได้ ชารุด ใช้ได้ ชารุด

รถจักรยานยนต์

รวมทั้งสิ้น
ชื่อเจ้ำหน้ำที่ .............................................
โทร ............................................................
โทรศัพท์ (มือถือ) .........................................
หมำยเหตุ

รับรองควำมถูกต้อง

ตรวจสอบควำมถูกต้อง

(.....................................................)
(.....................................................)
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ.....................
โทรศัพท์ (มือถือ)..............................................

1. ให้บันทึกข้อมูลใน File Microsoft Excel เท่านั้น และห้ามเปลีย่ นแปลง/เพิ่มเติมแบบฟอร์มนี้อย่างเด็ดขาด
2. สพป.ให้เลือกผลผลิตผูจ้ บการศึกษาภาคบังคับ และ สพม.ให้เลือกผลผลิตผูจ้ บการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
3. รายละเอียด แบบ 4 นี้สาหรับการเสนอขอตัง้ ครุภัณฑ์ของโรงเรียนในพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร และโรงเรียนในพื้นที่เกาะเท่านั้น
โดยเรียงลาดับความสาคัญและความจาเป็นทั้งหมดที่โรงเรียนขอตัง้
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คำชี้แจงกำรกรอกข้อมูลคำขอจัดตั้งงบประมำณรำยกำรครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
รำยกำรรถจักรยำนยนต์ ขนำด 120 ซีซี รถจักรยำนยนต์ขนำด150 ซีซี
และรถบรรทุก (ดีเซล)
แบบ 4-1 (สำหรับโรงเรียน)

***************
1. ช่องที่ (1) “ลาดับที”่ ให้ระบุลาดับที่ของรายการครุภัณฑ์ โดยเรียงลาดับตามความสาคัญและความขาด
แคลน
2. ช่องที่ (2) “รายการ” ให้ระบุรายการครุภัณฑ์ที่โรงเรียนขอจัดตั้ง เช่น รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,000 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 90 กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
“ประเภท” ให้ระบุประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
3. ช่องที่ (3) “ผลการวิเคราะห์ความขาดแคลน”
จานวนที่มีอยู่ให้ระบุ
- ใช้ได้ จานวนกี่คัน
- ชารุด ไม่สามารถใช้การได้ จานวนกี่คัน
จานวนที่ขอจัดตั้งให้ระบุ
- รถยนต์ จานวนกี่คัน
- รถจักรยานยนต์ จานวนกี่คัน
6. ช่องที่ (4) “งบประมาณต่อหน่วย” ให้ระบุราคาต่อหน่วยของครุภัณฑ์ของแต่ละรายการ
(ราคาครุภัณฑ์ตามบัญชีที่แนบมาพร้อมนี้)
7. ช่องที่ (5) “งบประมาณรวมทั้งสิ้น” ให้ระบุวงเงินงบประมาณรวมทั้งหมดของครุภัณฑ์
ในแต่ละรายการ ช่องที่ (3) จานวนที่ขอ คูณ ช่องที่ (4)
8. ช่องที่ (6) “ที่มาของรายการ” ให้ระบุหน่วยงานที่กาหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และราคาของรายการที่
ขอจัดตั้งงบประมาณ ได้แก่ สานักงบประมาณ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่วนราชการอื่น หรือกาหนดเอง

แบบ 4-1 ( สำหรับโรงเรียน))
คำขอจัดตั้งงบประมำณรำยกำรครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (สำหรับครุภัณฑ์โรงเรียน)

รำยกำรรถจักรยำนยนต์ 120 ซีซี รถจักรยำนยนต์ 150 ซีซี และรถบรรทุก (ดีเซล)
แผนงำน .......................................................................
ผลผลิต
รหัสโรงเรียน (Obec 6 หลัก)...........................โรงเรียน.............................................ตำบล.................................อำเภอ..............................
สพป./สพม.........................................................
(2)
รายการขอตั้ง

(1)

ลาดับที่

รายการ

ผู้จบกำรศึกษำภำคบังคับ
ผู้จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนปลำย

(3)
ผลการวิเคราะห์ความขาดแคลน
จานวนที่มีอยู่
จานวนที่ขอตั้ง
ประเภท

รถยนต์
ใช้ได้

ชื่อเจ้ำหน้ำที่ ............................................
โทร..........................................................
โทรศัพท์ (มือถือ) .....................................
หมำยเหตุ
1. ให้บันทึกข้อมูลใน File Microsoft Excel เท่านั้น และห้ามเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมแบบฟอร์มนี้อย่างเด็ดขาด

ชารุด

รถจักรยานยนต์
ใช้ได้
ชารุด

(4)
(5)
งบประมาณ งบประมาณ
ต่อหน่วย รวมทั้งสิ้น

(6)
ที่มา
ของรายการ

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

รับรองควำมถูกต้อง
(......................................................)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียน......................................
โทร.......................................
โทรศัพท์ (มือถือ) ...................................

2. สพป.ให้เลือกผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ และ สพม.ให้เลือกผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
3. รายละเอียด แบบ 4 นี้สาหรับการเสนอขอตั้งครุภัณฑ์ของโรงเรียนในพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร และโรงเรียนในพื้นที่เกาะเท่านั้น
โดยเรียงลาดับความสาคัญและความจาเป็นทั้งหมดที่โรงเรียนขอตั้ง
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แนวทางการขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
งบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
กรอบวงเงินการขอจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กำหนดกรอบวงเงินกำรดำเนิน งำนกำรขอจัดตั้ง
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 รำยกำรค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำงให้กับสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึ กษำ และโรงเรียนในสังกัด ยกเว้น โรงเรียน
ในโครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจำตำบล โรงเรียนในโครงกำรตำมพระรำชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
20 กลุ่ม และโรงเรียนในโครงกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ (เนื่องจำกได้มีกำรเสนอขอจัดตั้งงบประมำณเป็นโครงกำรเฉพำะรองรับไว้แล้ว) กรอบวงเงินรวมทั้งสิ้น
9,711,293,600 บำท โดยจำแนก ดังนี้
1. ค่ำก่อสร้ำงและปรับ ปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรประกอบและสิ่ งก่อสร้ำงอื่น สำหรับ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และโรงเรียนในสังกัด จำนวน 5,615,774,600 บำท
2. จัดตั้งสำหรับโรงเรียนประสบภัยธรรมชำติ จำนวน 400,000,000 บำท โดยตั้งไว้ที่สำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
3. จัดตั้งงบประมำณสำหรับอำคำรเรียน งบผูกพันให้โรงเรียนตำมควำมขำดแคลนและจำเป็น
โดยพิจำรณำที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จำนวน 700,000,000 บำท (โรงเรียนในพื้นที่
โครงกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ สำมำรถเสนอขอ
จัดตั้งงบประมำณได้ตำมควำมจำเป็นตำมเกณฑ์ที่กำหนด)
4. ค่ำก่อสร้ำงอำคำรเรียน อำคำรประกอบ รำยกำรผูกพันเดิม จำนวน 2,995,519,000 บำท

แนวทางการขอจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. ศึกษำ วิเครำะห์ข้อมูล ดัชนี ควำมขำดแคลนและควำมต้องกำร งบลงทุน รำยกำรค่ำที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำงอื่น ของโรงเรียนและสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
2. กำหนดกรอบวงเงิน จัดตั้งงบประมำณ งบลงทุน รำยกำรค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564
3. ก ำหนดเกณฑ์ จั ด ตั้ ง งบประมำณ งบลงทุ น รำยกำรค่ ำ ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ ำ ง ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564
4. จั ด ท ำคู่ มื อ กำรขอจั ด ตั้ ง งบประมำณรำยจ่ ำ ยประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2564 งบลงทุ น
ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
5. กำหนดปฏิทินกำรปฏิบัติงำนให้สอดคล้องกับสำนักงบประมำณ
6. แจ้งกรอบวงเงินงบประมำณให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
7. ประมวลผลคำขอจัดตั้งงบประมำณของทุกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
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8. จัดทำคำขอจัดตั้งงบประมำณ งบลงทุน รำยกำรค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ในภำพรวมของสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึ กษำขั้ น พื้ น ฐำน เสนอคณะกรรมกำรกำรศึ กษำขั้ นพื้ นฐำน กระทรวงศึ กษำธิ กำร และ
สำนักงบประมำณพิจำรณำ
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำขอจัดตั้งงบประมำณ งบลงทุน รำยกำรค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
ประกอบด้วย ผู้อำนวยกำรส ำนั กงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเป็นประธำน รองผู้ อำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึ กษำที่ รั บ ผิ ด ชอบกลุ่ มนโยบำยและแผน ผู้ แทนผู้ บ ริห ำรโรงเรียนตำมขนำดโรงเรีย นและหรือ ผู้ แ ทน
เครือข่ำยกลุ่มโรงเรียน ในกรณี สำนั กงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลั กษณะพิเศษ (โรงเรียน
ในพื้ นที่สู งและถิ่นทุ รกันดำร และโรงเรียนพื้ นที่ เกำะ) ให้ มี ผู้ แทนร่ว มด้ว ย โดยมี ผู้ อำนวยกำรกลุ่ มนโยบำยและ
แผนเป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร ทำหน้ำที่ ขอจัดตั้งงบประมำณให้เป็นไปตำมแนวทำงกำรขอจัดตั้งงบประมำณ
งบลงทุน รำยกำรค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง เพื่อให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ และดำเนินกำรตำมขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง
2. กำรขอจัดตั้งงบประมำณ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ดำเนินกำรขอจัดตั้งงบประมำณ ดังนี้
2.1 ตรวจสอบกำรบั น ทึ ก และยื น ยั น ข้ อ มู ล ในระบบจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล สิ่ ง ก่ อ สร้ ำ ง (B-OBEC)
ของโรงเรี ย น เนื่ อ งจำกกำรขอจั ด ตั้ ง งบประมำณรำยจ่ ำ ยประจ ำปี ง บประมำณ พ.ศ.2564 ส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น พื้ น ฐำน กำหนดให้ โปรแกรมจัดเก็บ ข้อมูล สิ่ งก่ อ สร้ำง (B-OBEC) เชื่อ มโยงกั บ
เว็บ ไซต์ กำรขอจั ด ตั้งงบประมำณ https://budget64.jobobec.in.th รวมทั้ งตรวจสอบพิ กั ด Latitude
และ Longitude ของทุ ก โรงเรี ย นที่ ได้ น ำมำจำกระบบ DMC ให้ ถู ก ต้ อ ง และบั น ทึ ก พิ กั ด Latitude และ
Longitude ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำด้วย หำกไม่บันทึกและยืนยันข้อมูลในโปรแกรม B-OBEC และ
พิกัดจะไม่สำมำรถขอจัดตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ได้
2.2 การขอจัด ตั้งงบประมาณประจาปี กรณี งบปีเดียว รำยกำรค่ำที่ดิน และสิ่งก่อสร้ำง
(ตำมแบบสิ่งก่อสร้ำงที่ระบุไว้ หน้ำ 83)
2.2.1 รำยกำรค่ำก่อสร้ำงอำคำรเรียน อำคำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ อำคำรประกอบ
และสิ่งก่อสร้ำงอื่น
2.2.2 รำยกำรค่ ำ ปรับ ปรุ งซ่อ มแซมอำคำรเรีย น อำคำรประกอบและสิ่ งก่ อ สร้ำงอื่ น
ให้เสนอขอจัดตั้งงบประมำณโรงเรียนละ 50,000 บำทขึ้นไป (ให้จัดส่งรำยละเอียดประมำณรำคำแบบ ปร.4
ปร.5 และ ปร.6 พร้ อมทั้งรำยกำรปรั บปรุงซ่อมแซมตำม ตัวอย่ำง หน้ำ 97 และเอกสำรที่เกี่ยวข้องทุกรำยกำร
โดยแนบไฟล์ pdf ในเว็บไซต์ https://budget64.jobobec.in.th พร้อมเอกสำร 1 ชุด)
2.2.3 รำยกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ หำกมีควำมจำเป็น
จัดตั้งในรำยกำรนี้ ให้จัดตั้งได้ในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บำท
2.2.4 รำยกำรสิ่ งก่อ สร้ำงอื่ น ได้ แก่ รั้ว ถนน และรำงระบำยน้ ำ ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่
กำรศึ ก ษำจะต้ อ งแ น บ แบบประมำณรำคำ (ปร.4 ปร.5 และ ปร.6) เป็ น ไฟล์ pdf ล ง ใ น เ ว็ 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 ลงในเว็ บ ไซต์ https://budget64.jobobec.in.th
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ทั้ ง นี้ ให้ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาจั ด เรี ย งล าดั บ ความส าคั ญ จ าเป็ น
ในข้อ 2.2.1, 2.2.2 และ 2.2.3 รวมทุกรายการให้อยู่ในบัญชีเดียวกัน กรณีงบประมาณในภาพรวม
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่ละแห่งถูกปรับลด สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จะตัดจากลาดับสุดท้ายขึ้นไป
2.3 การขอจัดตั้งงบประมาณประจาปี กรณีงบผูกพัน รำยกำรค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง หำกมี
ควำมจำเป็นให้เสนอขอตั้งงบประมำณไปที่ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน โดยไม่ซ้ำกับที่ได้รับ
จัดสรรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
- ส ำนั กงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำหรือโรงเรียนในสั งกัด ขอจัดตั้งได้ไม่เกิน
เขตละ 2 หลัง (กำหนดตำมสัดส่วนจำนวนโรงเรียนที่มีนักเรียน 400 คนขึ้นไป)
- ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ก ำรศึกษำมัธ ยมศึ กษำหรือโรงเรียนในสั งกั ด ขอจัดตั้ งได้ ไม่เกิ น
เขตละ 3 หลัง (กำหนดตำมสัดส่วนจำนวนโรงเรียนที่มีนักเรียน 400 คนขึ้นไป)
2.3.1 กำรขอจัดตั้งงบประมำณกรณีงบผูกพันสำหรับอำคำรเรียนของโรงเรียน ต้องเป็น
โรงเรียนที่มีนักเรียน ตั้งแต่ 400 คน และมีความขาดแคลนห้องตามเกณฑ์ ตั้งแต่ 10 ห้อง ขึ้นไป
2.3.2 กำรขอจั ดตั้ งงบประมำณกรณี งบผู ก พั น ส ำหรับ ส ำนั กงำนเขตพื้ น ที่ กำรศึกษำ
หำกมีควำมจำเป็นจัดตั้งงบประมำณในกำรก่อสร้ำงอำคำรสำนักงำน สำมำรถจัดตั้งได้ 3 รูปแบบ คือ
แบบที่ 1
รำคำ 22,054,000 บำท
แบบที่ 2
รำคำ 18,513,000 บำท
สำหรับแบบที่ 4
รำคำ 10,415,000 บำท (ให้ จัด ตั้ งในรำยกำรงบปี เดี ย ว
ให้รวมในข้อ 2.2.1 ภำยในกรอบวงเงินที่ได้รับแจ้งจัดสรร)
3. กำรขอจัดตั้งงบประมำณของโรงเรียนในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำต้องเป็นไปตำมคู่มือ
และแนวทำงที่ ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำนก ำหนด โดยส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ
อำจพิ จ ำรณำก ำหนดรำยละเอี ย ด เกณฑ์ ประกอบกำรพิ จ ำรณำเพิ่ ม เติ ม ได้ ต ำมยุ ท ธศำสตร์ ก ำรพั ฒ นำ
ของแต่ ล ะส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ กรณี โ รงเรี ย นขยายโอกาสทางการศึ ก ษา ที่ มี นั ก เรี ย นระดั บ
มัธ ยมศึก ษาตอนต้ น จ านวน 20 คนลงมา ให้ ส านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษาพิ จารณาให้ส อดคล้อ งกั บ
นโยบาย หรือพิจารณา ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ด้วย
4. ให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ศึกษำแนวทำงกำรขอจัดตั้งงบประมำณประจำปี งบลงทุน
รำยกำรค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง โดยใช้แบบรำยกำรและรำคำมำตรฐำนตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนกำหนด หรือใช้แบบพิเศษตำมควำมต้องกำรจำเป็นของโรงเรียน กรณีโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยง
ต่อแผ่น ดิน ไหว (ตำมประกำศพื้น ที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว ของกระทรวงมหำดไทย) ให้ใช้แบบอาคารเรียน

(ในเขตแผ่นดินไหว) ตามแบบที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด หน้า 72-74
5. รำยละเอีย ดประกอบกำรขอจัด ตั้งงบประมำณให้ เป็นไปตำมแบบฟอร์ม พร้อมส่ ง เอกสำร
ประกอบ ดังนี้
5.1 อำคำรเรียนและอำคำรอเนกประสงค์ กรณีงบผูกพันแบบมำตรฐำน ได้แก่
5.1.1 เหตุผลและควำมจำเป็นประกอบกำรพิจำรณำ
5.1.2 ผัง บริเวณโรงเรียน (Master Plan) ระบุตำแหน่ง ที่จ ะก่อสร้ำงพร้อมทั้งแสดง
ระยะห่ำ งระหว่ำ งอำคำรตำมกฎกระทรวง ฉบับ ที่ 61 (พ.ศ.2550) ออกตำมควำมในพระรำชบัญ ญัติ
ควบคุมอำคำร พ.ศ.2522
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5.1.3 หนังสือยืนยันว่ำมีสถำนที่ก่อสร้ำงเพียงพอและพร้อมในกำรก่อสร้ำง
5.1.4 ภำพถ่ำย สภำพอำคำรเรียน อำคำรประกอบและสิ่งก่อสร้ำงอื่น ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
5.1.5 แบบสำรวจข้อมูลประกอบกำรเสนอขอจัดตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2564 กรณีงบผูกพัน
5.1.6 หนังสือยืนยันของเทศบัญญัติว่ำด้วยเรื่องควำมสูงของอำคำรและตำมพระรำชบัญญัติ
โบรำณสถำน โบรำณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติ พ.ศ. 2504 และระเบียบว่ำด้วยกำรก่อสร้ำง
อำคำรในเขตเมืองของจังหวัดและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
5.1.7 กรณีของกำรขอจัดตั้งงบประมำณทดแทนอำคำรเดิมที่ ต้องกำรรื้อถอน จะต้องมี
ควำมเห็ น ของวิศวกรหน่ วยงำนของรัฐ ที่ มีใบอนุญ ำตประกอบวิช ำชีพ วิศวกรรมควบคุม ว่ำ สมควรรื้อถอน
ประกอบกำรพิ จ ำรณำ จึ งสำมำรถเสนอขอจัด ตั้งงบประมำณอำคำรทดแทนได้ (กรณี โรงเรียนดำเนิ นกำร
ขออนุมัติรื้อถอนไว้แล้วแต่ยังไม่ได้รื้อถอน ก็ให้ตรวจสอบและดำเนินกำรให้ถูกต้องตำมขั้นตอนที่กำหนดนี้ด้วย)
พร้อมจั ดส่ งสำเนำหนั งสื อที่ ได้รั บ อนุ มัติให้ รื้อถอนและสำเนำใบอนุญ ำตประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม
และต้องได้รับกำรอนุมัติให้รื้อถอนก่อนวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562
5.2 อำคำรเรียนและอำคำรอเนกประสงค์ กรณีงบผูกพันแบบพิเศษ ได้แก่
5.2.1 เหตุผลและควำมจำเป็นประกอบกำรพิจำรณำ
5.2.2 ส่ ง แบบรู ป รำยกำรอำคำรเรี ย น และอ ำคำรอเนกประสงค์ แ บบพิ เ ศษ
ที่ผู้อำนวยกำรโรงเรียนลงนำมรับรองในแบบรูปรำยกำรว่ำ “ขอใช้แบบรูปรำยกำรดังกล่ำวนี้ในกำรก่อสร้ำง”
ทุกแผ่น
5.2.3 ผัง บริเวณโรงเรียน (Master Plan) ระบุตำแหน่ง ที่จ ะก่อสร้ำงพร้อมทั้งแสดง
ระยะห่ำ งระหว่ำ งอำคำรตำมกฎกระทรวง ฉบับ ที่ 61 (พ.ศ.2550) ออกตำมควำมในพระรำชบัญ ญัติ
ควบคุมอำคำร พ.ศ.2522
5.2.4 หนังสือยืนยันว่ำโรงเรียนมีข้อจำกัดด้ำนพื้นที่ก่อสร้ำง ไม่สำมำรถก่อสร้ำงอำคำร
แบบมำตรฐำนได้ และยืนยันว่ำมีสถำนที่ก่อสร้ำงเพียงพอ พร้อมในกำรก่อสร้ำงอำคำรแบบพิเศษ
5.2.5 ภำพถ่ำย สภำพอำคำรเรียน อำคำรประกอบและสิ่งก่อสร้ำงอื่น ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
5.2.6 แบบสำรวจข้อมูลประกอบกำรเสนอขอจัดตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2564 กรณีงบผูกพัน
5.2.7 ห นั งสื อ ยื น ยั น ขอ งเท ศ บั ญ ญั ติ ว่ ำ ด้ วย เรื่ อ งค วำม สู งข อ งอ ำค ำรแล ะ
ตำมพระรำชบั ญ ญั ติ โบรำณสถำน โบรำณวัตถุ ศิ ล ปวัตถุ และพิ พิ ธ ภั ณ ฑสถำนแห่ งชำติ พ.ศ. 2504 และ
ระเบียบว่ำด้วยกำรก่อสร้ำงอำคำรในเขตเมืองของจังหวัดและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
5.2.8 กรณีของกำรขอจัดตั้งงบประมำณทดแทนอำคำรเดิมที่ ต้องกำรรื้อถอนจะต้องมี
ควำมเห็ น ของวิศวกรหน่ วยงำนของรัฐที่ มีใบอนุญ ำตประกอบวิช ำชีพวิศวกรรมควบคุมว่ำ สมควรรื้อถอน
ประกอบกำรพิจำรณำ จึงสำมำรถเสนอขอจัดตั้งงบประมำณอำคำรทดแทนได้ (กรณีโรงเรียนดำเนินกำรขอ
อนุมัติรื้อถอนไว้แล้วแต่ยังไม่ได้รื้อถอน ก็ขอให้ตรวจสอบและดำเนินกำรให้ถูก ต้องตำมขั้นตอนที่กำหนดนี้ด้วย)
พร้อมจั ดส่ งสำเนำหนั งสื อที่ ได้รั บ อนุ มัติให้ รื้อถอนและสำเนำใบอนุญ ำตประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม
และต้องได้รับกำรอนุมัติให้รอื้ ถอนก่อนวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ทั้งนี้ หากได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว ห้ามมิให้โรงเรียนเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ
โดยเด็ดขาด
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5.3 อำคำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ (ทั้งกรณีงบผูกพัน และงบปีเดียว) ได้แก่
5.3.1 เหตุผลและควำมจำเป็นประกอบกำรพิจำรณำ
5.3.2 ผัง บริเ วณ (Master Plan) ระบุต ำแหน่ง ที ่จ ะก่อ สร้ำ งพร้อ มทั ้ง แสดง
ระยะห่ำ งระหว่ำ งอำคำรตำมกฎกระทรวงฉบับ ที่ 61 (พ.ศ.2550) ออกตำมควำมในพระรำชบัญ ญัติ
ควบคุมอำคำร พ.ศ.2522 เพื่อ ยืนยันว่ำมีสถำนที่ก่อสร้ำงเพียงพอและพร้อมในกำรก่อสร้ำง
5.3.3 สำเนำหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน/กำรขอใช้ที่ดิน
5.3.4 ภำพถ่ำย สภำพอำคำรสำนักงำนที่มีอยู่ในปัจจุบัน
5.3.5 จำนวนบุคลำกรในสำนักงำน ตำมกรอบอัตรำกำลัง
ทั้งนี้ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนจะพิจำรณำเฉพำะสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำที่จัดส่งเอกสำร ถูกต้อง ครบถ้วน และตรวจสอบได้เท่ำนั้น
6. จัดทำและสรุปคำขอจัดตั้งงบประมำณรำยกำรค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ตำมแบบในโปรแกรม
Microsoft Excel เท่ำนั้ น พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลงบประมำณทุกรำยกำร โดยจัดทำเป็นเอกสำร จำนวน
1 ชุด ส่งสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนภำยในเวลำที่กำหนด
7. ตรวจสอบแบบอำคำรเรี ย น อำคำรประกอบ และสิ่ งก่ อ สร้ ำงอื่ น ต้ อ งเหมำะสมกั บ พื้ น ที่
ในกำรก่อ สร้ ำง ทั้ งนี้ หำกได้ รับ กำรจั ด สรรงบประมำณแล้ ว ห้ า มมิ ให้ เปลี่ ย นแปลงแบบและโรงเรี ย น

โดยเด็ดขาด
8. ให้บันทึกคำขอจัดตั้งงบประมำณผ่ำนเว็ บไซต์ https://budget64.jobobec.in.th ภำยใน
เวลำที่กำหนด และพิมพ์เป็นเอกสำร (print out) รับรองควำมถูกต้องส่งพร้อมเอกสำรคำขอตั้งงบประมำณ
รำยกำรค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ตำมข้อ 6
สำหรับรำยกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรประกอบ และสิ่งก่อสร้ำงอื่น ให้แนบไฟล์
pdf แบบ ปร.4, ปร.5 และ ปร.6 พร้ อ มทั้ ง รำยกำรซ่ อ มแซมตำมตั ว อย่ ำ ง หน้ ำ ที่ 98-111 และเอกสำร
ที่เกี่ยวข้องทุกรำยกำร ในเว็บไซต์
9. กรณีมีกำรขอเพิ่มค่ำขนส่ง สำหรั บโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในสภำพภูมิประเทศที่ยำกลำบำกในกำร
ขนส่ง วัสดุ อุปกรณ์ต่ำงๆ ให้คำนวณค่ำขนส่งตำมข้อเท็จจริง ตำมแบบ ปร.4 (พ/1) และ ปร.4 (พ/2) ที่กำหนด
ไว้ในคู่มือ ดังนี้
9.1 ค่ำขนส่งทำงรถ ให้ดำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลำง โดยศึกษำรำยละเอียด
ได้จำก เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หัวข้อ “ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลางงานก่อสร้าง”
9.2 ค่ ำ ขนส่ ง ทำงเรื อ ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรื อ สื บ รำคำค่ ำ ขนส่ ง ทำงเรื อ
จำกผู้ประกอบกำรในพื้นที่ทโี่ รงเรียนตั้งอยู่ เป็นผู้รับรองค่ำขนส่ง
ทั้งนี้ ให้ จัดส่ งเอกสำรคำขอจัด ตั้งงบประมำณและเอกสำรประกอบตำมที่ กำหนด ให้ ถู กต้อง
ครบถ้วน ตรงตำมข้อมูล ที่บั น ทึกในเว็บ ไซต์ https://budget64.jobobec.in.th ภำยในเวลำที่กำหนด

หากเอกสาร ที่จัดส่งไม่ตรงกับข้อมูลที่บันทึก รวมทั้งกรณีที่ไม่ได้บันทึกข้อมูล และจัดส่งเอกสาร
ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ไม่ทันตามเวลาที่กาหนด สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จะไม่พิจารณารายการดังกล่าว
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ระดับโรงเรียน
1. บัน ทึกข้อมูลในระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่ งก่อสร้ำง (B-OBEC) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน
ทุกรำยกำร พร้อมทั้งยืนยันข้อมูลในระบบ เนื่องจำกกำรขอจัดตั้งงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกำหนดให้โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้ำง (B-OBEC) เชื่อมโยงกับ
เว็ บ ไซต์ ก ำรขอจั ด ตั้ ง งบประมำณ https://budget64.jobobec.in.th รวมทั้ ง บั น ทึ ก พิ กั ด Latitude
และ Longitude ของโรงเรียนในระบบ DMC ให้ ถูกต้องด้วย หำกไม่บันทึกและไม่ยืนยันข้อมูลในโปรแกรม
B-OBEC และไม่บันทึกพิกัดจะไม่สำมำรถขอจัดตั้งงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ได้
2. ตรวจสอบ ทบทวนข้อมูลควำมขำดแคลน ควำมจำเป็นด้ำนอำคำรเรียน อำคำรประกอบและ
สิ่งก่อสร้ำงอื่น ให้สอดคล้องกับแผนกำรจัดชั้นเรียน และแนวโน้มกำรขยำยตัวของประชำกรวัยเรียนในอนำคต
3. แบบอำคำรเรียน อำคำรประกอบ และสิ่งก่อสร้ำงอื่น ต้องเหมำะสมกับพื้นที่ในกำรก่อสร้ำง

ทั้งนี้ หากได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว ห้ามมิให้เปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการโดยเด็ดขาด
4. ให้ ค ณะกรรมกำรสถำนศึ กษำขั้น พื้ น ฐำน มี ส่ ว นร่ว มในกำรวำงแผนก ำหนดแนวนโยบำย
ในกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนอำคำรเรียน อำคำรประกอบและสิ่งก่อสร้ำงอื่นของโรงเรียน
5. เสนอขอจัดตั้งงบประมำณ อำคำรเรียน อำคำรประกอบและสิ่งก่อสร้ำงอื่น ที่มีควำมขำดแคลน
จำเป็ นตำมเกณฑ์มำตรฐำนสิ่ งก่อสร้ำง และกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรประกอบและสิ่งก่อสร้ำงอื่น
ส่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ตำมแบบและเวลำที่กำหนด
6. กรณีขอจัดตั้งงบประมำณก่อสร้ำงอำคำรเรียนและอำคำรประกอบ นอกเหนือแบบมำตรฐำน
(แบบพิเศษ) ที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกำหนด ให้จัดส่งเอกสำรเพิ่มเติม ดังนี้
6.1 เหตุผลและควำมจำเป็นประกอบกำรพิจำรณำ
6.2 ส่งแบบรูปรำยกำรอำคำรเรียน และอำคำรอเนกประสงค์แบบพิเศษ พร้อมให้ผู้อำนวยกำร
โรงเรียนลงนำมรับรองในแบบรูปรำยกำรว่ำ “ขอใช้แบบรูปรำยกำรดังกล่ำวนี้ในกำรก่อสร้ำง” ทุกแผ่น
6.3 ผัง บริเ วณโรงเรีย น (Master Plan) ระบุต ำแหน่ง ที ่จ ะก่อ สร้ำ งพร้อ มทั ้ง แสดง
ระยะห่ำ งระหว่ำ งอำคำรตำมกฎกระทรวง ฉบับ ที่ 61 (พ.ศ.2550) ออกตำมควำมในพระรำชบัญ ญัติ
ควบคุมอำคำร พ.ศ.2522
6.4 หนั ง สื อ ยื น ยั น ว่ ำ โรงเรี ย นมี ข้ อ จ ำกั ด ด้ ำ นพื้ น ที่ ก่ อ สร้ ำ ง ไม่ ส ำมำรถก่ อ สร้ ำ งอำคำร
แบบมำตรฐำนได้ และยืนยันว่ำมีสถำนที่ก่อสร้ำงเพียงพอ พร้อมในกำรก่อสร้ำงอำคำรแบบพิเศษ
6.5 ภำพถ่ำย สภำพอำคำรเรียน อำคำรประกอบและสิ่งก่อสร้ำงอื่น ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
6.6 แบบสำรวจข้อมูลประกอบกำรเสนอขอจัดตั้งงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
กรณีงบผูกพัน โดยต้องกรอกข้อมูลพร้อมเอกสำรเพิ่มเติมตำมที่ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
กำหนด
6.7 หนั งสือยืนยันของเทศบัญญัติว่ำด้วยเรื่องควำมสูงของอำคำรและตำมพระรำชบัญญัติ
โบรำณสถำน โบรำณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติ พ.ศ. 2504 และระเบียบ ว่ำด้วยกำรก่อสร้ำง
อำคำรในเขตเมืองของจังหวัดและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
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6.8 กรณีของกำรขอจัดตั้งงบประมำณทดแทนอำคำรเดิมที่ต้องกำรรื้อถอน จะต้องมีควำมเห็นของ
วิ ศ วกรหน่ ว ยงำนของรั ฐ ที่ มี ใบอนุ ญ ำตประกอบวิ ช ำชี พ วิ ศ วกรรมควบคุ ม ว่ ำ สมควรรื้ อ ถอน ประกอบ
กำรพิจำรณำ จึงสำมำรถเสนอขอจัดตั้งงบประมำณอำคำรทดแทนได้ (กรณีโรงเรียนดำเนินกำรขออนุมัติรื้อถอน
ไว้แล้วแต่ยังไม่ได้รื้อถอน ก็ขอให้ตรวจสอบและดำเนินกำรให้ถูกต้องตำมขั้นตอนที่กำหนดนี้ด้วย) พร้อมจัดส่ง
สำเนำหนังสือที่ได้รับอนุมัติให้รื้อถอนและสำเนำใบอนุญำตประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม และต้องได้รับ
กำรอนุมัตใิ ห้รื้อถอนก่อนวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ทั้งนี้ หากได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว ห้ามมิให้โรงเรียนเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ
โดยเด็ดขาด
7. กรณีที่ต้องรื้อถอนอำคำรเดิมเพื่อก่อสร้ำงอำคำรทดแทน โรงเรียนต้องเตรียมจัดทำแผนรองรับ
ปัญหำที่อำจจะเกิดขึ้น
8. กรณีมีกำรขอเพิ่มค่ำขนส่ง สำหรับโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในสภำพภูมิประเทศที่ยำกลำบำกในกำรขนส่ง
วัสดุ อุปกรณ์ต่ำงๆ ให้คำนวณค่ำขนส่งตำมข้อเท็จจริง ตำมแบบ ปร.4 (พ/1) และ ปร.4 (พ/2) ที่กำหนดไว้
ในคู่มือ ดังนี้
8.1 ค่ำขนส่งทำงรถ ให้ดำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ของกรมบั ญชีกลำง โดยศึกษำรำยละเอียด
ได้จำก เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หัวข้อ “ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลางงานก่อสร้าง”
8.2 ค่ ำ ขนส่ ง ทำงเรื อ ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรื อ สื บ รำคำค่ ำ ขนส่ ง ทำงเรื อ
จำกผู้ประกอบกำรในพื้นที่ที่โรงเรียนตั้งอยู่ เป็นผู้รับรองค่ำขนส่ง
9. กรณี โรงเรีย นที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อแผ่ นดินไหว (ตำมประกำศพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่ นดินไหว
ของกระทรวงมหำดไทย) ให้ ใ ช้ แ บบอาคารเรี ย น (ในเขตแผ่ น ดิ น ไหว) ตามแบบที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานก าหนด และให้ เป็ น ไปตำมกฎกระทรวงก ำหนดกำรรั บ น้ ำหนั ก
ควำมต้ำนทำน ควำมคงทนของอำคำรและพื้นที่รองรับอำคำรในกำรต้ำนทำนแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว
พ.ศ. 2550 ซึ่งกำหนดให้ใช้บังคับในบริเวณดังต่อไปนี้
9.1 บริเวณเฝ้ำระวัง หมำยควำมว่ำ พื้นที่หรือบริเวณที่อำจได้รับผลกระทบจำกแผ่นดินไหว
ได้แก่ จังหวัดกระบี่ ชุมพร พังงำ ภูเก็ต ระนอง สงขลำ และสุรำษฎร์ธำนี
9.2 บริเวณที่ 1 หมำยควำมว่ำ พื้นที่หรือบริเวณที่เป็นดินอ่อน อำจได้รับผลกระทบจำก
แผ่นดินไหวระยะไกล ได้แก่ กรุงเทพมหำนคร นนทบุรี ปทุมธำนี สมุทรปรำกำร และสมุทรสำคร
9.3 บริ เ วณที่ 2 หมำยควำมว่ ำ พื้ น ที่ ห รื อ บริ เ วณที่ อ ยู่ ใ กล้ ร อยเลื่ อ นที่ อ ำจได้ รั บ
ผลกระทบจำกแผ่นดินไหว ได้แก่ จังหวัดกำญจนบุรี เชียงรำย เชียงใหม่ ตำก น่ำน พะเยำ แพร่ แม่ฮ่องสอน
ลำปำง และลำพูน
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เกณฑ์การขอจัดตั้งงบประมาณสิ่งก่อสร้างของโรงเรียน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
*************
สิ่ ง ก่ อ สร้ ำ งของโรงเรี ย นนั บ เป็ น ส่ ว นประกอบที่ ส ำคั ญ อย่ ำ งหนึ่ ง เพรำะเป็ น สิ่ ง อ ำนวย
ควำมสะดวกในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และอำนวยควำมสะดวกในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำในระบบโรงเรียน
ให้บรรลุจุดมุ่งหมำยของกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
เกณฑ์การขอจัดตั้งสาหรับโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
1. อาคารเรียน ประกอบด้วย ห้องเรียน และห้องพิเศษ
- ห้องเรียน หมำยถึง ห้องที่ใช้ดำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
- ห้องพิเศษ หมำยถึง ห้ องอำนวยควำมสะดวกในกำรบริห ำรและจัดกิจกรรมสนับสนุน
กำรเรียนกำรสอน เช่น ห้องพักครู ห้องพยำบำล ห้องวิทยำศำสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ฯลฯ
เกณฑ์การจัดอาคารเรียน ใช้จำนวนนักเรียนและแผนกำรจัดชั้นเรียนเป็นเกณฑ์กำรจัดสรร ดังนี้
1. ใช้จำนวนนักเรียนเป็นเกณฑ์
2. ใช้แผนกำรจัดชั้นเรียน โดยใช้เกณฑ์มำตรฐำนควรมีห้องเรียนตำมแผนจัดชั้นเรียน ดังนี้
(ใช้แผนกำรจัดชั้นเรียนและจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2562)
2.1 ระดั บอนุ บำล คิ ดจ ำนวนนั กเรี ยน 30 คน : ห้ อง ในแต่ ละระดั บชั้ น และหำกมี เศษปั ดเพิ่ ม
ได้อีก 1 ห้อง
2.2 ระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ คิด จำนวนนักเรียน 40 คน : ห้อง ในแต่ละระดับชั้น
และหำกมีเศษปัดเพิ่มได้อีก 1 ห้อง
3. โรงเรีย นที่ มี จ ำนวนนั ก เรียน 120 คนลงมำ ใช้เกณฑ์ ค วรมีห้ องเรีย นตำมเกณฑ์ มำตรฐำน
โดยให้รวมห้องพิเศษได้อีก 3 ห้อง
4. โรงเรียนที่มี จำนวนนั กเรียน 121 – 160 คน ใช้เกณฑ์ควรมีห้องเรียนตำมเกณฑ์มำตรฐำน
โดยให้รวมห้องพิเศษได้อีก 4 ห้อง
5. โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 161 – 200 คน ใช้เกณฑ์ควรมีห้องเรียนตำมเกณฑ์มำตรฐำน
โดยให้รวมห้องพิเศษได้อีก 5 ห้อง
6. โรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ และโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 201 คนขึ้นไป ใช้เกณฑ์
ตำมตำรำงเกณฑ์มำตรฐำนสิ่งก่อสร้ำงของโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ
7. โรงเรียนในพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดำร และโรงเรียนพื้นที่เกำะ ที่มีนักเรียน 31 - 60 คน ให้เสนอขออำคำร
เรียนเฉพำะกรณีทดแทนอำคำรเดิมที่ได้รับกำรอนุญำตให้รื้อถอนได้ 1 หลัง โดยให้ขอตำมแบบ สปช.103/26 อำคำรเรียน
ชั้นเดียว 3 ห้องเรียน (พื้นยกสูง) หรือแบบ สปช.103/61 ขนำด 3 ห้องเรียน ยกพื้นสูง (ในเขตแผ่นดินไหว) เท่ำนั้น
8. เกณฑ์กำรนับห้องเรียนในอำคำร ให้นับจำนวนห้องเรียนตำมแบบรูปมำตรฐำนของอำคำรเรียน
นั้นๆ รวมทั้งกำรต่อเติมห้องเรียนที่ใช้งบประมำณของทำงรำชกำร เงินนอกงบประมำณ เงินบริจำค และอื่นๆ
ให้นับจำนวนห้องเรียนด้วย
ทั้งนี้ กำรกรอกจำนวนห้องเรียนที่มีอยู่ในแบบคำขอจัดตั้งงบประมำณจะต้องเป็นข้อมูลเดียวกันกับ B-OBEC
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เกณฑ์มาตรฐานสิ่งก่อสร้างของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
และโรงเรียนที่มีนักเรียน 201 คนขึ้นไป
เกณฑ์ควรมี
แผนจัด
ห้อง
ชั้นเรียน ห้องเรียน
พิเศษ
8
8
7
9
9
7
10
10
8

เกณฑ์ควรมี
แผนจัด
ห้อง
รวม ชั้นเรียน ห้องเรียน
พิเศษ
15
32
32
17
16
33
33
17
18
34
34
17

เกณฑ์ควรมี
แผนจัดชั้น
ห้อง
เรียน
รวม
ห้องเรียน
รวม
พิเศษ
49
56
56
23
79
50
57
57
23
80
51
58
58
24
82

11

11

9

20

35

35

17

52

59

59

24

83

12
13

12
13

9
10

21
23

36
37

36
37

17
17

53
54

60
61

60
61

24
25

84
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

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
25

24
25

13
14

37
39

48
49

48
49

22
22

70
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
30
31

29
30
31

16
16
17

45
46
48

53
54
55

53
54
55

22
22
23

75
76
78

65 ห้องขึ้นไป ควรมีห้องพิเศษ 29 ห้อง
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2. อาคารประกอบ
2.1 อาคารอเนกประสงค์, หอประชุม, โรงอาหาร มีเกณฑ์ดังนี้
2.1.1 โรงเรี ย นควรมี อำคำรอเนกประสงค์ หรื อ หอประชุ ม จ ำนวน 1 หลั ง
ที่สอดคล้องกับจำนวนนักเรียน
2.1.2 โรงเรียนควรมี โรงอำหำร 1 หลัง ที่สอดคล้องกับจำนวนนักเรียน
2.1.3 อำคำรอเนกประสงค์ หอประชุม โรงอำหำรเสนอขอตั้งได้ ดังนี้
1) แบบ สปช. 201/26 เป็ น อำคำร ค.ส.ล. ชั้ น เดี ย ว พื้ น เสมอดิ น ขนำด
ของอำคำร กว้ำง 10.00 เมตร ยำว 20.00 เมตร มีห้องเก็บวัสดุ 2 ห้อง ก่อสร้ำงในโรงเรียนที่มีนักเรียน จำนวน
150 – 350 คน
2) แบ บ สป ช . 202/26 เป็ น อำค ำร ค .ส.ล. ชั้ น เดี ยว พื้ น เสม อ ดิ น
ขนำดของอำคำร กว้ำง 10.00 เมตร ยำว 12.00 เมตร ก่อสร้ำงในโรงเรียนที่มีนักเรียน จำนวน 61 - 200 คน
3) แบ บ สป ช . 205/26 เป็ น อำค ำร ค .ส.ล. ชั้ น เดี ยว พื้ น เสม อ ดิ น
ขนำดของอำคำร กว้ำง 14.00 เมตร ยำว 32.00 เมตร ก่อสร้ำงในโรงเรียนที่มีนักเรียน จำนวน 340 - 750 คน
4) แบ บ สป ช . 206/26 เป็ น อำค ำร ค .ส.ล. ชั้ น เดี ยว พื้ น เสม อ ดิ น
ขนำดของอำคำร กว้ำง 21.00 เมตร ยำว 36.00 เมตร ก่อสร้ำงในโรงเรียนที่มีนักเรียน จำนวน 580 คนขึ้นไป
5) อำคำรหอประชุม 100/27 เป็ น อำคำร ค.ส.ล. 1 ชั้ น ขนำดของอำคำร
กว้ำง 24.00 เมตร ยำว 40.00 เมตร ก่อสร้ำงในโรงเรียนที่มีควำมขำดแคลนตำมเกณฑ์ 1 หลัง และมีนักเรียน
ตำมแผนชั้นเรียน จำนวน 400 คนขึ้นไป
6) โรงอ ำห ำร 84 ที่ นั่ ง เป็ น อ ำค ำร ค .ส .ล . ชั้ น เดี ย ว พื้ น เส ม อดิ น
ขนำดของอำคำร กว้ำง 10.00 เมตร ยำว 15.00 เมตร ก่อสร้ำงในโรงเรียนที่มีควำมขำดแคลนตำมเกณฑ์
1 หลัง และมีนักเรียนตำมแผนชั้นเรียน จำนวน 80 คนขึ้นไป
7) โรงอำหำร 260 ที่ นั่ ง เป็ น อำคำร ค.ส.ล. ชั้ น เดี ย ว พื้ น เสมอดิ น
ขนำดของอำคำร กว้ำง 16.00 เมตร ยำว 22.00 เมตร ก่อสร้ำงในโรงเรียนที่มีควำมขำดแคลนตำมเกณฑ์
1 หลัง และมีนักเรียนตำมแผนชั้นเรียน จำนวน 200 คนขึ้นไป
8) โรงอำห ำร 500 ที่ นั่ ง เป็ น อำคำร ค.ส.ล. ชั้ น เดี ย ว พื้ น เสมอดิ น
ขนำดของอำคำร กว้ำง 19.00 เมตร ยำว 38.50 เมตร ก่อสร้ำงในโรงเรียนที่มีควำมขำดแคลนตำมเกณฑ์
1 หลัง และมีนักเรียนตำมแผนชั้นเรียน จำนวน 400 คนขึ้นไป
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 และมีนักเรียนจำนวน
800 คนขึ้นไป (กรณีโรงเรียนที่มีอำคำรโรงอำหำร แบบ 101 ล. /27 พิเศษ (ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษำ)
1 หลัง จะถือว่ำมีอำคำรอเนกประสงค์ หอประชุม และโรงอำหำร อย่ำงละ 1 หลังแล้ว)
10) โรงเรียนที่มีอำคำรอเนกประสงค์ หอประชุม โรงอำหำร อยู่แล้วตำมเกณฑ์
และยังมีควำมขำดแคลนจำเป็ น เนื่ องจำกมีจำนวนนักเรียนมำกกว่ำแบบอำคำรที่มีอยู่ สำมำรถขอเพิ่มเติม
ตำมแบบที่ มี ค วำมเหมำะสมได้ อี ก 1 หลั ง เช่น โรงเรียนแห่ งหนึ่ ง มี จำนวนนั ก เรียน 2,000 คน มี อ ำคำร
อเนกประสงค์แบบ สปช. 205/26 จำนวน 1 หลัง และโรงอำหำร 500 ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง กรณีนี้สำมำรถ
เสนอขอโรงอำหำร 500 ที่นั่ง ได้อีก 1 หลัง
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2.2 โรงฝึกงาน ใช้แผนจัดชั้นเรียนเป็นเกณฑ์ดังนี้
แผนจัดชั้นเรียน
3 - 8 ห้องเรียน
ควรมี
9 - 14 ห้องเรียน
ควรมี
15 - 26 ห้องเรียน
ควรมี
27 – 44 ห้องเรียน
ควรมี
45 ห้องเรียนขึ้นไป
ควรมี

1 หน่วย
2 หน่วย
4 หน่วย
6 หน่วย
8 หน่วย

2.3 ส้วมนักเรียน
ใช้เกณฑ์
- นักเรียนไม่เกิน 80 คน ควรมี 1 หลัง 4 ที่นั่ง
- นักเรียน 81 -320 คน ควรมี 2 หลัง 8 ที่นั่ง (เพื่อแยก ชำย – หญิง)
- นักเรียนตั้งแต่ 321 คน ให้คิดตำมเกณฑ์นักเรียนจำนวนนักเรียน 40 คน ควรมี 1 ที่นั่ง
- กรณีโรงเรียนในพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดำร และโรงเรียนพื้นที่เกำะที่จำเป็นต้องคงอยู่
และมีนั กเรีย น 10 - 40 คน ให้ มีส้ว มได้ 1 หลัง 4 ที่นั่ง โดยให้ ขอจัดตั้งส้ วมนักเรียน แบบอำคำร สพฐ. 4
(ห้องส้วม 4 ห้อง)
2.4 บ้านพักครู ใช้เกณฑ์ตำมควำมต้องกำรและจำเป็นของจำนวนบุคลำกรที่ต้องกำรบ้ำนพัก
ในแต่ละโรงเรียน
2.5 บ้ า นพั ก นั ก เรี ย น ใช้ เกณฑ์ ต ำมควำมต้ อ งกำร จ ำเป็ น และตำมจ ำนวนนั ก เรี ย น
ที่มีควำมประสงค์จะเข้ำพัก
3. สิ่งก่อสร้างอื่น
3.1 สนามกีฬา มีเกณฑ์ ดังนี้
3.1.1 สนามบาสเกตบอล สร้ ำ งเฉพำะโรงเรี ย นที่ เปิ ด สอนมั ธ ยมศึ ก ษำ โดยใช้
แผนจัดชั้นเรียนเป็นเกณฑ์
แผนจัดชั้นเรียน
6 – 12 ห้อง
ควรมี
1 สนำม
13 – 36 ห้อง
ควรมี
2 สนำม
37 ห้องขึ้นไป
ควรมี
3 สนำม
3.1.2 สนามฟุตบอล จัดให้ทุกโรงเรียนตำมควำมเหมำะสม 1 โรงเรียนต่อ 1 สนำม
3.1.3 ลานกี ฬ าอเนกประสงค์ และสนามกี ฬ าอเนกประสงค์ เป็ น ลำนคอนกรี ต
(เป็ น สนำมวอลเล่ ย์ บ อลและสนำมเซปั ค ตะกร้ อ ขนำดมำตรฐำน) มี เสำพร้ อ มตำข่ ำ ยวอลเล่ ย์ บ อลและ
เซปัคตะกร้อโดยจัดให้โรงเรียนทุกโรงๆ ละ 1 สนำม ไม่เกิน 3 สนำม ดังนี้
แผนจัดชั้นเรียน
3 – 12 ห้อง
ควรมี 1 สนำม
13 – 36 ห้อง
ควรมี 2 สนำม
37 ห้องขึ้นไป
ควรมี 3 สนำม
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3.2 รั้ว ถนน และรางระบายน้า โรงเรียนต้องจัดทำแบบรำยกำรประมำณรำคำ (ปร.4 ปร.5
และ ปร.6) ประกอบกำรขอจัดตั้งงบประมำณ
4. รายการอื่นๆ
4.1 ค่ำปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรประกอบและสิ่งก่อสร้ำงอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม
และประสบอุบัติภัย จัดสรรงบประมำณให้แก่โรงเรียนที่มีอำคำรเรียน อำคำรประกอบ ที่มีสภำพชำรุดทรุด
โทรม และประสบอุ บั ติ ภั ย กรณี ป รั บ ปรุ ง ซ่ อ มแซมที่ มี ผ ลกระทบต่ อ โครงสร้ ำ งหลั ก หรื อ มี ผ ลกระทบ
ต่อควำมปลอดภัย กำรปรับปรุง กำรรื้อถอน กำรต่อเติม และกำรซ่อมแซม จำเป็นต้องมีแบบรูปรำยกำรงำน
ก่ อ สร้ ำ งที่ ผ่ ำ นกำรรั บ รองจำกผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ ำตประกอบวิ ช ำชี พ และจ ำเป็ น ต้ อ งมี ก ำรควบคุ ม
ดู แ ลกำรปฏิ บั ติ งำนตลอดระยะเวลำกำรด ำเนิ น กำรด้ ว ย สำระส ำคั ญ ตำมหนั งสื อ ของกระทรวงกำรคลั ง
ที่ กค (กวจ.) 0405.2/ว 259 ลงวันที่ 4 มิถุนำยน 2561 (รำยละเอียดตำมภำคผนวก)
4.2 ค่ ำ ติ ด ตั้ ง ไฟฟ้ ำ ประปำ (กำรติ ด ตั้ ง ครั้ ง แรก) รั้ ว เขื่ อ น ถนนและปรั บ ปรุ ง บริ เวณ
จัดให้โรงเรียนที่มีควำมขำดแคลน และเดือดร้อน โรงเรียนที่ไม่มีไฟฟ้ำ ประปำ รั้ว ถนน และใช้ในกำรปรับปรุง
บริเวณโรงเรียนเพื่อให้เอื้อต่อกำรเรียนกำรสอน
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เกณฑ์การขอจัดตั้งสาหรับโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
1. อาคารเรียน ประกอบด้วย ห้องเรียน และห้องพิเศษ
- ห้องเรียน หมำยถึง ห้องที่ใช้ดำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
- ห้องพิเศษ หมำยถึง ห้องอำนวยควำมสะดวกในกำรบริหำรและจัดกิจกรรมสนับสนุน
กำรเรียนกำรสอน เช่น ห้องพักครู ห้องพยำบำล ห้องวิทยำศำสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ฯลฯ
เกณฑ์การจัดอาคารเรียน ใช้จำนวนนักเรียนและแผนกำรจัดชั้นเรียนเป็นเกณฑ์กำรจัดสรร ดังนี้
1. ใช้จำนวนนักเรียนเป็นเกณฑ์
2. ใช้แ ผนกำรจัด ชั ้น เรีย น โดยใช้เ กณ ฑ์ค วรมีห ้อ งเรีย น ตำมแผนจัด ชั ้น เรีย น
(ใช้ แผนกำรจั ดชั้ น เรี ย นและจ ำนวนนั ก เรี ยน ณ วั น ที่ 10 มิ ถุ น ำยน 2562) โดยคิ ดนั กเรี ยน 40 คน : ห้ อ ง
ในแต่ล ะระดับ ชั้น และหำกมีเศษปั ดเพิ่ มได้อี ก 1 ห้ อง
ตารางเกณฑ์มาตรฐานสิ่งก่อสร้างสาหรับโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เกณฑ์ควรมี
แผนจัด
ชั้นเรียน
ห้องเรียน ห้องพิเศษ
(ห้อง)
6
6
5
7
7
6
8
8
7
9
9
7
10
10
8
11
11
9
12
12
9
13
13
10
14
14
10
15
15
10
16
16
11
17
17
11
18
18
11
19
19
12
20
20
12
21
21
12
22
22
13
23
23
13
24
24
13
25
25
14
26
26
15
27
27
15

รวม
11
13
15
16
18
20
21
23
24
25
27
28
29
31
32
33
35
36
37
39
41
42

หอประชุม

โรงอาหาร

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

อาคารฝึกงาน ห้องส้วม
(หน่วย)
(ทีน่ ั่ง)
1
1
1
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6

8
8
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

52
แผนจัด
เกณฑ์ควรมี
ชั้นเรียน
ห้องเรียน ห้องพิเศษ
(ห้อง)
28
28
16
29
29
16
30
30
16
31
31
17
32
32
17
33
33
17
34
34
17
35
35
17
36
36
17
37
37
17
38
38
17
39
39
17
40
40
17
41
41
17
42
42
17
43
43
17
44
44
19
45
45
20
46
46
21
47
47
22
48
48
22
49
49
22
50
50
22
51
51
22
52
52
22
53
53
22
54
54
22
55
55
23
56
56
23
57
57
23
58
58
24
59
59
24
60
60
24
61
61
25

รวม
44
45
46
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
63
65
67
69
70
71
72
73
74
75
76
78
79
80
82
83
84
86

หอประชุม

โรงอาหาร

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

อาคารฝึกงาน ห้องส้วม
(หน่วย)
(ทีน่ ั่ง)
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

53
แผนจัด
เกณฑ์ควรมี
อาคารฝึกงาน ห้องส้วม
หอประชุม โรงอาหาร
ชั้นเรียน
(หน่วย)
(ที่นั่ง)
ห้องเรียน ห้องพิเศษ
รวม
(ห้อง)
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 ห้องขึ้นไป ควรมีห้องเรียนเท่ากับแผนจัดชั้นเรียน บวกด้วย
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2. อาคารประกอบ
2.1 อำคำรอเนกประสงค์ หอประชุม
โรงเรี ย นควรมี อ ำคำรอเนกประสงค์ หรื อ หอประชุ ม จ ำนวน 1 หลั ง ที่ ส อดคล้ อ ง
กับจำนวนนักเรียน
2.2 โรงอำหำร
โรงเรียนควรมีโรงอำหำร 1 หลัง ที่สอดคล้องกับจำนวนนักเรียน
1) โรงอำหำร 84 ที่ นั่ง เป็ นอำคำร ค.ส.ล. ชั้นเดี ยว พื้น เสมอดิ น ขนำดของอำคำร
กว้ำง 10.00 เมตร ยำว 15.00 เมตร ก่อสร้ำงในโรงเรียนที่มีควำมขำดแคลนตำมเกณฑ์ 1 หลัง และมีนักเรียน
ตำมแผนชั้นเรียน จำนวน 80 คนขึ้นไป
2) โรงอำหำร 260 ที่นั่ง เป็นอำคำร ค.ส.ล. ชั้นเดียว พื้นเสมอดิน ขนำดของอำคำร
กว้ำง 16.00 เมตร ยำว 22.00 เมตร ก่อสร้ำงในโรงเรียนที่ มีควำมขำดแคลนตำมเกณฑ์ 1 หลัง และมีนักเรียน
ตำมแผนชั้นเรียน จำนวน 200 คนขึ้นไป
3) โรงอำหำร 500 ที่นั่ง เป็นอำคำร ค.ส.ล. ชั้นเดียว พื้นเสมอดิน ขนำดของอำคำร
กว้ำง 19.00 เมตร ยำว 38.50 เมตร ก่อสร้ำงในโรงเรียนที่มีควำมขำดแคลนตำมเกณฑ์ 1 หลัง และมีนักเรียน
ตำมแผนชั้นเรียน จำนวน 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 ก่อสร้ำงและมีนักเรียนจำนวน 800 คนขึ้น
ไป กรณีโรงเรียนที่มีอำคำรโรงอำหำร แบบ 101 ล./27 พิเศษ (ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษำ) 1 หลัง จะถือว่ำมี
อำคำรอเนกประสงค์ หอประชุม และโรงอำหำร อย่ำงละ 1 หลังแล้ว
โรงเรี ย นที่ มี อ ำคำรอเนกประสงค์ โรงอำหำร – หอประชุ ม อยู่ แ ล้ ว ตำมเกณฑ์ และ
ยั ง มี ค วำมขำดแคลนจ ำเป็ น เนื่ อ งจำกมี จ ำนวนนั ก เรี ย นมำกกว่ ำแบบอำคำรที่ มี อ ยู่ สำมำรถขอเพิ่ ม เติ ม
ตำมแบบที่ มี ค วำมเหมำะสมได้ อี ก 1 หลั ง เช่ น โรงเรี ย นแห่ ง หนึ่ ง มี จ ำนวนนั ก เรี ย น 2 ,000 คน
มีอำคำรหอประชุม 100/27 จำนวน 1 หลัง และโรงอำหำร 500 ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง กรณีนี้ สำมำรถเสนอขอ
โรงอำหำร 500 ที่นั่ง ได้อีก 1 หลัง
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2.3 โรงฝึกงาน ใช้แผนจัดชั้นเรียนเป็นเกณฑ์ ดังนี้
แผนจัดชั้นเรียน
6 – 8 ห้องเรียน
ควรมี
9 – 14 ห้องเรียน
ควรมี
15 – 26 ห้องเรียน
ควรมี
27 – 44 ห้องเรียน
ควรมี
45 ห้องเรียนขึ้นไป
ควรมี

1
2
4
6
8

หน่วย
หน่วย
หน่วย
หน่วย
หน่วย

2.4 ส้วมนักเรียน ใช้แผนจัดชั้นเรียนเป็นเกณฑ์ ดังนี้ จำนวนนักเรียน 40 คน ควรมี 1 ที่นั่ง
แต่อย่ำงน้อยไม่ต่ำกว่ำ 2 หลัง เพื่อแยกชำย – หญิง (ไม่เกิน 8 ที่นั่ง)
2.5 บ้ า นพั กครู ใช้ เกณฑ์ ตำมควำมต้อ งกำรและจำเป็ น ของจำนวนบุ คลำกรที่ ต้อ งกำร
บ้ำนพักในแต่ละโรงเรียน
2.6 บ้ า นพั ก นั ก เรี ย น ใช้ เกณฑ์ ต ำมควำมต้ อ งกำร จ ำเป็ น และตำมจ ำนวนนั ก เรี ย น
ที่มีควำมประสงค์จะเข้ำพัก
3. สิ่งก่อสร้างอื่น
3.1 สนามกีฬา มีเกณฑ์ ดังนี้
3.1.1 สนามบาสเกตบอล สร้ำงเฉพำะโรงเรียนที่เปิ ดสอนมัธ ยมศึกษำ โดยใช้แผน
จัดชั้นเรียนเป็นเกณฑ์
แผนจัดชั้นเรียน
6 – 12 ห้อง
ควรมี
1 สนำม
13 – 36 ห้อง
ควรมี
2 สนำม
37 ห้องขึ้นไป
ควรมี
3 สนำม
3.1.2 สนามฟุตบอล จัดให้ทุกโรงเรียนตำมควำมเหมำะสม 1 โรงเรียนต่อ 1 สนำม
3.1.3 ลานกี ฬ าอเนกประสงค์ และสนามกี ฬ าอเนกประสงค์ เป็ น ลำนคอนกรี ต
(เป็นสนำมวอลเล่ย์บอลและสนำมเซปัคตะกร้อขนำดมำตรฐำน) มีเสำพร้อมตำข่ำยวอลเล่ย์บอลและเซปัคตะกร้อ
โดยจัดให้โรงเรียนทุกโรงๆ ละ 1 สนำม ไม่เกิน 3 สนำม ดังนี้
แผนจัดชั้นเรียน
6 – 12 ห้อง
ควรมี 1 สนำม
13 – 36 ห้อง
ควรมี 2 สนำม
37 ห้องขึ้นไป
ควรมี 3 สนำม
3.2 รายการสิ่งก่อสร้าง รั้ว ถนน และรางระบายน้า โรงเรียนต้องจั ด ทำแบบรำยกำรประมำณ
รำคำ (ปร.4 ปร.5 และ ปร.6) ประกอบกำรขอจัดตั้งงบประมำณ
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4. รายการอื่นๆ
4.1 ค่ำปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรประกอบและสิ่งก่อสร้ำงอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม
และประสบอุบัติภัย จัดสรรงบประมำณให้แก่โรงเรียนที่มีอำคำรเรียน อำคำรประกอบ ที่มีสภำพชำรุดทรุด
โทรม และประสบอุ บั ติ ภั ย กรณี ป รั บ ปรุ ง ซ่ อ มแซมที่ มี ผ ลกระทบต่ อ โครงสร้ ำ งหลั ก หรื อ มี ผ ลกระทบ
ต่อควำมปลอดภั ย กำรปรับ ปรุ ง กำรรื้ อถอน กำรต่อเติม และกำรซ่อมแซม จำเป็ นต้อ งมีแบบรูปรำยกำร
งำนก่ อ สร้ ำงที่ ผ่ ำนกำรรั บ รองจำกผู้ ได้ รับ ในอนุ ญ ำตประกอบวิ ช ำชี พ และจำเป็ น ต้ อ งมี ก ำรควบคุ ม ดู แ ล
กำรปฏิบัติงำนตลอดระยะเวลำกำรดำเนินกำรด้วย สำระสำคัญตำมหนังสือของกระทรวงกำรคลัง ที่ กค (กวจ.)
0405.2/ว 259 ลงวันที่ 4 มิถุนำยน 2561 (รำยละเอียดตำมภำคผนวก)
4.2 ค่ ำ ติ ด ตั้ ง ไฟฟ้ ำ ประปำ (กำรติ ด ตั้ ง ครั้ ง แรก) รั้ ว เขื่ อ น ถนนและปรั บ ปรุ ง บริ เวณ
จัดให้โรงเรียนที่มีควำมขำดแคลน และเดือดร้อน โรงเรียนที่ไม่มีไฟฟ้ำ ประปำ รั้ว ถนน และใช้ในกำรปรับปรุง
บริเวณโรงเรียนเพื่อให้เอื้อต่อกำรเรียนกำรสอน
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ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน
ค่าก่อสร้างอาคารสํานักงาน อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่

แบบ/รายการ

ลักษณะอาคาร

101 อาคารเรียนอนุบาล ขนาด 2 ห้องเรียน - อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว
(พื้นที่ใช้สอย 258 ตร.ม.)
- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม
- ขนาด กว้าง 9.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร สูง 7.60 เมตร
- ห้องเรียนอนุบาล 2 ห้อง พร้อมห้องน้ํา
และชั้นลอย สําหรับนอนกลางวัน
102 อาคารเรียนอนุบาล ขนาด 3 ห้องเรียน - อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว
(พื้นที่ใช้สอย 417 ตร.ม.)
- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่
- ขนาด กว้าง 9.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร สูง 7.60 เมตร
- ห้องเรียนอนุบาล 3 ห้อง พร้อมห้องน้ํา
และชั้นลอย สําหรับนอนกลางวัน
103 สปช. 101/26
- อาคาร ค.ส.ส. 2 ชั้น
อาคารเรียน 3 ห้องเรียน
(พื้นที่ใช้สอย 324 ตร.ม.)
1 ห้องธุรการ (ใต้ถุนโล่ง)
- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม
- ขนาด กว้าง 10.00 เมตร ยาว 29.00 เมตร สูง 6.65 เมตร
- ห้องเรียน ขนาด 6.00 x 9.00 เมตร
- ชั้นล่าง - โล่ง
- ชั้นบน 3 ห้องเรียน 1 ห้องธุรการ
- ฝาประจันห้อง ปรับขนาดของห้องได้
- ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่ กําหนด
- ทาสีอาคาร
- ไม่อนุญาตให้ต่อเติมชั้นล่าง เนื่องจาก
โครงสร้างและฐานรากออกแบบไว้
รับน้ําหนักเฉพาะชั้นบนเท่านั้น

วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร

ราคาค่าก่อสร้าง

-

2,919,000

-

4,225,000

1. กระดานดําตามแบบกําหนด
ห้องเรียนละ 1 ชุด
2. โต๊ะ - เก้าอี้ระดับ 3-6 ห้องเรียนละ 1 ชุด
3. ตู้เก็บอุปกรณ์ตามแบบกําหนด
ห้องเรียนละ 1 ชุด หรือตู้เหล็ก 2 บาน
(มอก.) ห้องเรียนละ 1 ใบ
4. เครื่องดับเพลิงตามที่ระบุในรายการ
ประกอบแบบก่อสร้าง ชั้นละ 1 เครื่อง
5. โต๊ะ- เก้าอี้นักเรียนตามแบบกําหนด
ห้องเรียนละ 30 ชุด

2,304,000

1. กระดานดําตามแบบกําหนด
ห้องเรียนละ 1 ชุด
2. โต๊ะ - เก้าอี้ระดับ 3-6 ห้องเรียนละ 1 ชุด
3. ตู้เก็บอุปกรณ์ตามแบบกําหนด
ห้องเรียนละ 1 ชุด หรือตู้เหล็ก 2 บาน
(มอก.) ห้องเรียนละ 1 ใบ
4. เครื่องดับเพลิงตามที่ระบุในรายการ
ประกอบแบบก่อสร้าง ชั้นละ 1 เครื่อง
5. โต๊ะ- เก้าอี้นักเรียนตามแบบกําหนด
ห้องเรียนละ 30 ชุด
อาคารโครงสร้างเหล็ก 1 ชั้น
- โต๊ะและเก้าอี้ครู 4 ชุด
(พื้นที่ใช้สอย 297.00 ตร.ม.)
- โต๊ะและเก้าอี้เรียน
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

104 สปช. 103/26
อาคารเรียนชั้นเดียว
3 ห้องเรียน (พื้นยกสูง)

- อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น ยกพื้นสูง
จากระดับพื้นดิน 0.90 เมตร
(พื้นที่ใช้สอย 230.00 ตร.ม.)
- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม
- ขนาด กว้าง 11.70 เมตร ยาว 29.00 เมตร สูง 4.40 เมตร
- ห้องเรียน ขนาด 6.50 x 9.00 เมตร
จํานวน 3 ห้องเรียน
- ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กําหนด
- ทาสีอาคาร

1,892,000

105 อาคารเรียน สปช. 103/61
ขนาด 3 ห้องเรียน
ยกพื้นสูง (ในเขตแผ่นดินไหว)

-

2,598,000

-
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ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน
ค่าก่อสร้างอาคารสํานักงาน อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่

แบบ/รายการ

ลักษณะอาคาร

วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร

ราคาค่าก่อสร้าง

106 อาคารเรียน สปช. 103/61
ขนาด 4 ห้องเรียน
ยกพื้นสูง (ในเขตแผ่นดินไหว)

- อาคารโครงสร้างเหล็ก 1 ชั้น
- โต๊ะและเก้าอี้ครู 3 ชุด
(พื้นที่ใช้สอย 225.00 ตร.ม.)
- โต๊ะและเก้าอี้เรียน
- 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

3,385,000

107 สปช. 104/26
อาคารเรียน 3 ห้องเรียน
(ใต้ถุนโล่ง)

- อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น ชั้นล่างโล่งสูง
จากระดับพื้นดิน 3.00 เมตร
(พื้นที่ใช้สอย 244.00 ตร.ม.)
- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม
- ขนาด กว้าง 11.70 เมตร ยาว 29.00 เมตร สูง 6.60 เมตร
- ชั้นล่าง - โล่ง
- ชั้นบน ห้องเรียน ขนาด 6.50 x 9.00 เมตร
จํานวน 3 ห้องเรียน
- ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กําหนด
- ทาสีอาคาร
- ไม่อนุญาตให้ต่อเติมชั้นล่าง เนื่องจาก
โครงสร้างและฐานรากออกแบบไว้
รับน้ําหนักเฉพาะชั้นบนเท่านั้น

1. กระดานดําตามแบบกําหนด
ห้องเรียนละ 1 ชุด
2. โต๊ะ - เก้าอี้ระดับ 3-6 ห้องเรียนละ 1 ชุด
3. ตู้เก็บอุปกรณ์ตามแบบกําหนด
ห้องเรียนละ 1 ชุด หรือตู้เหล็ก 2 บาน
(มอก.) ห้องเรียนละ 1 ใบ
4. เครื่องดับเพลิงตามที่ระบุในรายการ
ประกอบแบบก่อสร้าง ชั้นละ 1 เครื่อง
5. โต๊ะ- เก้าอี้นักเรียนตามแบบกําหนด
ห้องเรียนละ 30 ชุด

2,000,000

108 สปช. 104/26
อาคารเรียน 4 ห้องเรียน
(ใต้ถุนโล่ง)

- อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น ชั้นล่างโล่งสูง
จากระดับพื้นดิน 3.00 เมตร
(พื้นที่ใช้สอย 320.00 ตร.ม.)
- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม
- ขนาด กว้าง 11.70 เมตร ยาว 38.00 เมตร สูง 6.60 เมตร
- ชั้นล่าง - โล่ง
- ชั้นบน ห้องเรียน ขนาด 6.50 x 9.00 เมตร
จํานวน 4 ห้องเรียน
- ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กําหนด
- ทาสีอาคาร
- ไม่อนุญาตให้ต่อเติมชั้นล่าง เนื่องจาก
โครงสร้างและฐานรากออกแบบไว้
รับน้ําหนักเฉพาะชั้นบนเท่านั้น

1. กระดานดําตามแบบกําหนด
ห้องเรียนละ 1 ชุด
2. โต๊ะ - เก้าอี้ระดับ 3-6 ห้องเรียนละ 1 ชุด
3. ตู้เก็บอุปกรณ์ตามแบบกําหนด
ห้องเรียนละ 1 ชุด หรือตู้เหล็ก 2 บาน
(มอก.) ห้องเรียนละ 1 ใบ
4. เครื่องดับเพลิงตามที่ระบุในรายการ
ประกอบแบบก่อสร้าง ชั้นละ 1 เครื่อง
5. โต๊ะ- เก้าอี้นักเรียนตามแบบกําหนด
ห้องเรียนละ 30 ชุด

2,697,000

109 อาคารเรียน OBEC 104 ล./61
ขนาด 4 ห้องเรียน

- อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น ชั้นล่างโล่งสูง
- โต๊ะเก้าอี้ครู 4 ชุด
จากระดับพื้นดิน 4.00 เมตร บันได 2 ข้าง
- โต๊ะเก้าอี้เรียน มัธยมศึกษา (มอก)
(พื้นที่ใช้สอย 704.00 ตร.ม.)
160 ชุด
- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม
- ขนาด กว้าง 14.60 เมตร ยาว 34.40 เมตร สูง 9.24 เมตร
- ชั้นล่าง - โล่ง
- ห้องน้ําชาย 2 ห้อง ห้องน้ําหญิง 2 ห้อง

5,705,000

58
ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน
ค่าก่อสร้างอาคารสํานักงาน อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่

แบบ/รายการ

ลักษณะอาคาร

วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร

ราคาค่าก่อสร้าง

- ห้องน้ําครู 1 ห้อง
- ชั้นบน ห้องเรียน ขนาด 8.00x8.00 เมตร จํานวน 4 ห้องเรียน
- ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กําหนด
- ทาสีอาคาร
110 อาคารเรียน OBEC 104 ล./61
ขนาด 5 ห้องเรียน

- อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น ชั้นล่างโล่งสูง
- โต๊ะเก้าอี้ครู 5 ชุด
จากระดับพื้นดิน 4.00 เมตร บันได 2 ข้าง
- โต๊ะเก้าอี้เรียน มัธยมศึกษา (มอก)
(พื้นที่ใช้สอย 704.00 ตร.ม.)
200 ชุด
- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม
- ขนาด กว้าง 14.60 เมตร ยาว 34.40 เมตร สูง 9.24 เมตร
- ชั้นล่าง - โล่ง
- ห้องน้ําชาย 2 ห้อง ห้องน้ําหญิง 2 ห้อง
- ห้องน้ําครู 1 ห้อง
- ชั้นบน ห้องเรียน ขนาด 8.00x8.00 เมตร จํานวน 4 ห้องเรียน
- ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กําหนด
- ทาสีอาคาร

6,879,000

111 อาคารเรียน OBEC 104 ล./61
ขนาด 6 ห้องเรียน

- อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น ชั้นล่างโล่งสูง
- โต๊ะเก้าอี้ครู 6 ชุด
จากระดับพื้นดิน 4.00 เมตร บันได 2 ข้าง
- โต๊ะเก้าอี้เรียน มัธยมศึกษา (มอก)
(พื้นที่ใช้สอย 704.00 ตร.ม.)
240 ชุด
- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม
- ขนาด กว้าง 14.60 เมตร ยาว 34.40 เมตร สูง 9.24 เมตร
- ชั้นล่าง - โล่ง
- ห้องน้ําชาย 2 ห้อง ห้องน้ําหญิง 2 ห้อง
- ห้องน้ําครู 1 ห้อง
- ชั้นบน ห้องเรียน ขนาด 8.00x8.00 เมตร จํานวน 4 ห้องเรียน
- ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กําหนด
- ทาสีอาคาร

8,028,000

112 อาคารเรียน สปช. 105/29
ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน
ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น 2 ข้าง

- อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น ชั้นล่างโล่งสูง
จากระดับพื้นดิน 3.5 เมตร บันได 2 ข้าง
(พื้นที่ใช้สอย 630.00 ตร.ม.)
- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม
- ขนาด กว้าง 12.60 เมตร ยาว 38.00 เมตร สูง 7.30 เมตร
- ชั้นล่าง - โล่ง
- ชั้นบน ห้องเรียน ขนาด 6.00 x 9.00 เมตร
จํานวน 4 ห้องเรียน
- ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กําหนด
- ทาสีอาคาร

1. กระดานดําตามแบบกําหนด
ห้องเรียนละ 1 ชุด
2. โต๊ะ - เก้าอี้ระดับ 3-6 ห้องเรียนละ 1 ชุด
3. ตู้เก็บอุปกรณ์ตามแบบกําหนด
ห้องเรียนละ 1 ชุด หรือตู้เหล็ก 2 บาน
(มอก.) ห้องเรียนละ 1 ใบ
4. เครื่องดับเพลิงตามที่ระบุในรายการ
ประกอบแบบก่อสร้าง ชั้นละ 1 เครื่อง
5. โต๊ะ- เก้าอี้นักเรียนตามแบบกําหนด
ห้องเรียนละ 30 ชุด

4,028,000

113 อาคารเรียน สปช. 105/29
ปรับปรุง 2 ชั้น 5 ห้องเรียน
(ใต้ถุนโล่ง)

- อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น ชั้นล่างโล่งสูง
จากระดับพื้นดิน 3.5 เมตร บันได 2 ข้าง
(พื้นที่ใช้สอย 783.00 ตร.ม.)

1. กระดานดําตามแบบกําหนด
ห้องเรียนละ 1 ชุด
2. โต๊ะ - เก้าอี้ระดับ 3-6 ห้องเรียนละ 1 ชุด

5,436,000

59
ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน
ค่าก่อสร้างอาคารสํานักงาน อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่

แบบ/รายการ

ลักษณะอาคาร
-

วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร

ราคาค่าก่อสร้าง

3. ตู้เก็บอุปกรณ์ตามแบบกําหนด
ขนาด กว้าง 12.60 เมตร ยาว 47.00 เมตร สูง 7.30 เมตร ห้องเรียนละ 1 ชุด หรือตู้เหล็ก 2 บาน
ชั้นล่าง - โล่ง
(มอก.) ห้องเรียนละ 1 ใบ
ชั้นบน ห้องเรียน ขนาด 6.00 x 9.00 เมตร
4. เครื่องดับเพลิงตามที่ระบุในรายการ
จํานวน 5 ห้องเรียน
ประกอบแบบก่อสร้าง ชั้นละ 1 เครื่อง
- ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กําหนด
5. โต๊ะ- เก้าอี้นักเรียนตามแบบกําหนด
- ทาสีอาคาร
ห้องเรียนละ 30 ชุด

114 อาคารเรียน สปช. 105/29
ปรับปรุง 2 ชั้น 6 ห้องเรียน
(ใต้ถุนโล่ง)

ฐานราก - ตอกเสาเข็ม

- อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น ชั้นล่างโล่งสูง
จากระดับพื้นดิน 3.5 เมตร บันได 2 ข้าง
(พื้นที่ใช้สอย 936.00 ตร.ม.)
- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม
- ขนาด กว้าง 12.60 เมตร ยาว 56.00 เมตร สูง 7.30 เมตร
- ชั้นล่าง - โล่ง
- ชั้นบน ห้องเรียน ขนาด 6.00 x 9.00 เมตร
จํานวน 6 ห้องเรียน
- ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กําหนด
- ทาสีอาคาร

1. กระดานดําตามแบบกําหนด
ห้องเรียนละ 1 ชุด
2. โต๊ะ - เก้าอี้ระดับ 3-6 ห้องเรียนละ 1 ชุด
3. ตู้เก็บอุปกรณ์ตามแบบกําหนด
ห้องเรียนละ 1 ชุด หรือตู้เหล็ก 2 บาน
(มอก.) ห้องเรียนละ 1 ใบ
4. เครื่องดับเพลิงตามที่ระบุในรายการ
ประกอบแบบก่อสร้าง ชั้นละ 1 เครื่อง
5. โต๊ะ- เก้าอี้นักเรียนตามแบบกําหนด
ห้องเรียนละ 30 ชุด

6,345,000

115 อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง - อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น บันได 2 ข้าง
อาคารเรียน 2 ชั้น 5 ห้องเรียน
(ชั้นล่าง 1 ห้อง ชั้นบน 4 ห้อง)
(ชั้นล่าง 1 ห้อง ชั้นบน 4 ห้อง)
(พืน้ ที่ใช้สอย 630.00 ตร.ม.)
- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม
- ขนาด กว้าง 12.60 เมตร ยาว 38.00 เมตร สูง 7.30 เมตร
- ชั้นล่าง - 1 ห้องเรียน
- ชั้นบน - 4 ห้องเรียน
ขนาดห้องเรียน 6.00 x 9.00 เมตร
- ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กําหนด
- ทาสีอาคาร

1. กระดานดําตามแบบกําหนด
ห้องเรียนละ 1 ชุด
2. โต๊ะ - เก้าอี้ระดับ 3-6 ห้องเรียนละ 1 ชุด
3. ตู้เก็บอุปกรณ์ตามแบบกําหนด
ห้องเรียนละ 1 ชุด หรือตู้เหล็ก 2 บาน
(มอก.) ห้องเรียนละ 1 ใบ
4. เครื่องดับเพลิงตามที่ระบุในรายการ
ประกอบแบบก่อสร้าง ชั้นละ 1 เครื่อง
5. โต๊ะ- เก้าอี้นักเรียนตามแบบกําหนด
ห้องเรียนละ 30 ชุด

4,779,000

116 อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง - อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น บันได 2 ข้าง
อาคารเรียน 2 ชั้น 6 ห้องเรียน
(ชั้นล่าง 2 ห้อง ชั้นบน 4 ห้อง)
(ชั้นล่าง 2 ห้อง ชั้นบน 4 ห้อง)
(พืน้ ที่ใช้สอย 630.00 ตร.ม.)
- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม
- ขนาด กว้าง 12.60 เมตร ยาว 38.00 เมตร สูง 7.30 เมตร
- ชั้นล่าง - 2 ห้องเรียน
- ชั้นบน - 4 ห้องเรียน
ขนาดห้องเรียน 6.00 x 9.00 เมตร
- ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กําหนด
- ทาสีอาคาร

1. กระดานดําตามแบบกําหนด
ห้องเรียนละ 1 ชุด
2. โต๊ะ - เก้าอี้ระดับ 3-6 ห้องเรียนละ 1 ชุด
3. ตู้เก็บอุปกรณ์ตามแบบกําหนด
ห้องเรียนละ 1 ชุด หรือตู้เหล็ก 2 บาน
(มอก.) ห้องเรียนละ 1 ใบ
4. เครื่องดับเพลิงตามที่ระบุในรายการ
ประกอบแบบก่อสร้าง ชั้นละ 1 เครื่อง
5. โต๊ะ- เก้าอี้นักเรียนตามแบบกําหนด
ห้องเรียนละ 30 ชุด

5,073,000

117 อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง - อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น บันได 2 ข้าง
อาคารเรียน 2 ชั้น 7 ห้องเรียน
(ชั้นล่าง 3 ห้อง ชั้นบน 4 ห้อง)

1. กระดานดําตามแบบกําหนด
ห้องเรียนละ 1 ชุด

5,192,000

60
ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน
ค่าก่อสร้างอาคารสํานักงาน อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่

แบบ/รายการ

ลักษณะอาคาร

วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร

(พื้นที่ใช้สอย 630.00 ตร.ม.)
- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม
- ขนาด กว้าง 12.60 เมตร ยาว 38.00 เมตร สูง 7.30 เมตร
- ชั้นล่าง - 3 ห้องเรียน
- ชั้นบน - 4 ห้องเรียน
ขนาดห้องเรียน 6.00 x 9.00 เมตร
- ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กําหนด
- ทาสีอาคาร

2. โต๊ะ - เก้าอี้ระดับ 3-6 ห้องเรียนละ 1 ชุด
3. ตู้เก็บอุปกรณ์ตามแบบกําหนด
ห้องเรียนละ 1 ชุด หรือตู้เหล็ก 2 บาน
(มอก.) ห้องเรียนละ 1 ใบ
4. เครื่องดับเพลิงตามที่ระบุในรายการ
ประกอบแบบก่อสร้าง ชั้นละ 1 เครื่อง
5. โต๊ะ- เก้าอี้นักเรียนตามแบบกําหนด
ห้องเรียนละ 30 ชุด

118 อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง - อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น บันได 2 ข้าง
อาคารเรียน 2 ชั้น 8 ห้องเรียน
(ชั้นล่าง 4 ห้อง ชั้นบน 4 ห้อง)
(ชั้นล่าง 4 ห้อง ชั้นบน 4 ห้อง)
(พืน้ ที่ใช้สอย 630.00 ตร.ม.)
- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม
- ขนาด กว้าง 12.60 เมตร ยาว 38.00 เมตร สูง 7.30 เมตร
- ชั้นล่าง - 4 ห้องเรียน
- ชั้นบน - 4 ห้องเรียน
ขนาดห้องเรียน 6.00 x 9.00 เมตร
- ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กําหนด
- ทาสีอาคาร

1. กระดานดําตามแบบกําหนด
ห้องเรียนละ 1 ชุด
2. โต๊ะ - เก้าอี้ระดับ 3-6 ห้องเรียนละ 1 ชุด
3. ตู้เก็บอุปกรณ์ตามแบบกําหนด
ห้องเรียนละ 1 ชุด หรือตู้เหล็ก 2 บาน
(มอก.) ห้องเรียนละ 1 ใบ
4. เครื่องดับเพลิงตามที่ระบุในรายการ
ประกอบแบบก่อสร้าง ชั้นละ 1 เครื่อง
5. โต๊ะ- เก้าอี้นักเรียนตามแบบกําหนด
ห้องเรียนละ 30 ชุด

5,402,000

119 อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง - อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น บันได 2 ข้าง
อาคารเรียน 2 ชั้น 10 ห้องเรียน
(ชั้นล่าง 5 ห้อง ชั้นบน 5 ห้อง)
(ชั้นล่าง 5 ห้อง ชั้นบน 5 ห้อง)
(พืน้ ที่ใช้สอย 783.00 ตร.ม.)
- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม
- ขนาด กว้าง 12.60 เมตร ยาว 47.00 เมตร สูง 7.30 เมตร
- ชั้นล่าง - 5 ห้องเรียน
- ชั้นบน - 5 ห้องเรียน
ขนาดห้องเรียน 6.00 x 9.00 เมตร
- ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กําหนด
- ทาสีอาคาร

1. กระดานดําตามแบบกําหนด
ห้องเรียนละ 1 ชุด
2. โต๊ะ - เก้าอี้ระดับ 3-6 ห้องเรียนละ 1 ชุด
3. ตู้เก็บอุปกรณ์ตามแบบกําหนด
ห้องเรียนละ 1 ชุด หรือตู้เหล็ก 2 บาน
(มอก.) ห้องเรียนละ 1 ใบ
4. เครื่องดับเพลิงตามที่ระบุในรายการ
ประกอบแบบก่อสร้าง ชั้นละ 1 เครื่อง
5. โต๊ะ- เก้าอี้นักเรียนตามแบบกําหนด
ห้องเรียนละ 30 ชุด

6,360,000

120 อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง - อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น บันได 2 ข้าง
อาคารเรียน 2 ชั้น 12 ห้องเรียน
(ชั้นล่าง 6 ห้อง ชั้นบน 6 ห้อง)
(ชั้นล่าง 6 ห้อง ชั้นบน 6 ห้อง)
(พืน้ ที่ใช้สอย 936.00 ตร.ม.)
- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม
- ขนาด กว้าง 12.60 เมตร ยาว 56.00 เมตร สูง 7.30 เมตร
- ชั้นล่าง - 6 ห้องเรียน
- ชั้นบน - 6 ห้องเรียน
ขนาดห้องเรียน 6.00 x 9.00 เมตร
- ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กําหนด
- ทาสีอาคาร

1. กระดานดําตามแบบกําหนด
ห้องเรียนละ 1 ชุด
2. โต๊ะ - เก้าอี้ระดับ 3-6 ห้องเรียนละ 1 ชุด
3. ตู้เก็บอุปกรณ์ตามแบบกําหนด
ห้องเรียนละ 1 ชุด หรือตู้เหล็ก 2 บาน
(มอก.) ห้องเรียนละ 1 ใบ
4. เครื่องดับเพลิงตามที่ระบุในรายการ
ประกอบแบบก่อสร้าง ชั้นละ 1 เครื่อง
5. โต๊ะ- เก้าอี้นักเรียนตามแบบกําหนด
ห้องเรียนละ 30 ชุด

7,188,000

121 อาคารเรียน 105 ล/58 (ข)

1. โต๊ะ-เก้าอี้ ห้องละ 1 ชุด

6,930,000

(ชั้นล่าง 3 ห้อง ชั้นบน 4 ห้อง)

- อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น

ราคาค่าก่อสร้าง
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(พื้นที่ใช้สอย 635.00 ตร.ม.)
2. โต๊ะ-เก้าอี้เรียน 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)
- ชั้นล่าง - โล่ง/อเนกประสงค์
ห้องละ 1 ชุด
- ชั้น 2 - ห้องเรียน ขนาด 6.00x9.00 เมตร
จํานวน 4 ห้อง

122 อาคารเรียน 105 ล/58 (ข)
ต้านแผ่นดินไหว 5 ห้องเรียน

- อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น
(พื้นที่ใช้สอย 791.00 ตร.ม.)
- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่
- ขนาดกว้าง 11.00 เมตร ยาว 38.00 เมตร สูง 7.30 เมตร
- ชั้นล่าง - โล่ง/อเนกประสงค์
- ชั้น 2 - ห้องเรียน ขนาด 6.00x9.00 เมตร
จํานวน 5 ห้อง

1.
2.
3.
4.

โต๊ะ-เก้าอี้ ห้องละ 1 ชุด
โต๊ะ-เก้าอี้เรียน ห้องละ 30 ชุด
ตู้เก็บอุปกรณ์ ห้องละ 1 ชุด
กระดานดํา (ตามแบบ)
ห้องละ 1 ชุด

8,174,000

123 อาคารเรียน สปช. 2/28
ปรับปรุง 3 ชั้น 15 ห้องเรียน

- อาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น ขนาด 15 ห้องเรียน
(เนื้อที่ใช้สอย 1,240.80 ตร.ม.)
- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่
- ขนาด กว้าง 13.40 เมตร ยาว 52.00 เมตร สูง 11.45 เมตร
- ชั้นล่าง - ห้องเรียน ขนาด 7.00 x 8.00 เมตร
จํานวน 5 ห้อง ห้องน้ํานักเรียน-ครู
แยกชาย-หญิง
- ชั้น 2 - ห้องเรียน ขนาด 7.00 x 8.00 เมตร
จํานวน 5 ห้อง
- ชั้น 3 - ห้องเรียน ขนาด 7.00 x 8.00 เมตร
จํานวน 5 ห้อง

1. กระดานดําตามแบบกําหนด
ห้องเรียนละ 1 ชุด
2. โต๊ะ - เก้าอี้ระดับ 3-6 ห้องเรียนละ 1 ชุด
3. ตู้เก็บอุปกรณ์ตามแบบกําหนด
ห้องเรียนละ 1 ชุด หรือตู้เหล็ก 2 บาน
(มอก.) ห้องเรียนละ 1 ใบ
4. เครื่องดับเพลิงตามที่ระบุในรายการ
ประกอบแบบก่อสร้าง ชั้นละ 1 เครื่อง
5. โต๊ะ- เก้าอี้นักเรียนตามแบบกําหนด
ห้องเรียนละ 30 ชุด

124 อาคารเรียน 108 ล./59 - ก
125 อาคารเรียน 108 ล./59 - ข
(ในเขตแผ่นดินไหว)

- อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น ขนาด 8 ห้องเรียน
1. โต๊ะ-เก้าอี้ครู ห้องละ 1 ชุด
(พื้นที่ใช้สอย 1,512.00 ตร.ม.)
2. โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ห้องละ 40 ชุด
- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่
3. กระดานดํา (ตามแบบ) ห้องละ 1 ชุด
- ขนาด กว้าง 10.50 เมตร ยาว 72.00 เมตร สูง 7.95 เมตร
- ชั้นล่าง - โล่ง ห้องน้ํา 2 ห้อง (ชาย-หญิง)
- ชั้น 2 - ห้องเรียน ขนาด 8.00 x 8.00 เมตร
จํานวน 8 ห้อง

11,362,000
11,784,000

131 อาคารเรียน 212 ล./57 - ก
132 อาคารเรียน 212 ล./57 - ข
สําหรับก่อสร้าง
ในเขตแผ่นดินไหว

- อาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น ขนาด 12 ห้องเรียน
1. โต๊ะ-เก้าอี้ครู ห้องละ 1 ชุด
(พื้นที่ใช้สอย 2,088.00 ตร.ม.)
2. โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ห้องละ 40 ชุด
- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่
3. กระดานดํา (ตามแบบ) ห้องละ 1 ชุด
- ขนาด กว้าง 14.50 เมตร ยาว 64.00 เมตร สูง 11.90 เมตร
- ชั้นล่าง - โล่ง
- ชั้น 2 - ห้องเรียน ขนาด 8.00 x 8.00 เมตร
จํานวน 6 ห้อง
ห้องน้ํานักเรียน-ครู แยกชาย-หญิง

17,647,000
17,955,000

9,571,000
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- ชั้น 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
134 อาคารเรียน 216 ล./57 - ข
สําหรับก่อสร้าง
ในเขตแผ่นดินไหว

- อาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น ขนาด 16 ห้องเรียน
1. โต๊ะ-เก้าอี้ครู ห้องละ 1 ชุด
(พื้นที่ใช้สอย 2,592.00 ตร.ม.)
2. โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ห้องละ 40 ชุด
- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่
3. กระดานดํา (ตามแบบ) ห้องละ 1 ชุด
- ขนาด กว้าง 14.90 เมตร ยาว 80.00 เมตร สูง 11.90 เมตร
- ชั้นล่าง - โล่ง
- ชั้น 2 - ห้องเรียน ขนาด 8.00 x 8.00 เมตร
จํานวน 8 ห้อง
ห้องน้ํานักเรียน-ครู แยกชาย-หญิง
- ชั้น 3 - ห้องเรียน ขนาด 8.00 x 8.00 เมตร
จํานวน 6 ห้อง
- ห้องเรียน ขนาด 10.50 x 12.00เมตร
จํานวน 2 ห้อง (หัว-ท้ายอาคาร)

21,123,000
21,545,000

135 อาคารเรียน 318 ล./55 - ก
นอกเขตแผ่นดินไหว
136 อาคารเรียน 318 ล./55 - ข
ในเขตแผ่นดินไหว

- อาคาร ค.ส.ล. 4 ชั้น ขนาด 18 ห้องเรียน
(พื้นที่ใช้สอย 2,756.00 ตร.ม.)
- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่
- ขนาด กว้าง 14.50 เมตร ยาว 64.00 เมตร สูง 15.40 เมตร
- ชั้นล่าง - โล่ง
- ชั้น 2 - ห้องเรียน ขนาด 8.00 x 8.00 เมตร
จํานวน 6 ห้อง
ห้องน้ํานักเรียน-ครู แยกชาย-หญิง
- ชั้น 3 - ห้องเรียน ขนาด 8.00 x 8.00 เมตร
จํานวน 4 ห้อง
- ห้องเรียน ขนาด 10.50 x 12.00เมตร
จํานวน 2 ห้อง
- ชั้น 4 - ห้องเรียน ขนาด 8.00 x 8.00 เมตร
จํานวน 4 ห้อง
- ห้องเรียน ขนาด 10.50 x 12.00เมตร
จํานวน 2 ห้อง (หัว-ท้ายอาคาร)

22,546,000

137 อาคารเรียน 324 ล./55 - ก
นอกเขตแผ่นดินไหว
138 อาคารเรียน 324 ล./55 - ข
ในเขตแผ่นดินไหว

- อาคาร ค.ส.ล. 4 ชั้น ขนาด 24 ห้องเรียน
1. โต๊ะ-เก้าอี้ครู ห้องละ 1 ชุด
(พื้นที่ใช้สอย 3,596.00 ตร.ม.)
2. โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ห้องละ 40 ชุด
- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่
3. กระดานดํา (ตามแบบ) ห้องละ 1 ชุด
- ขนาด กว้าง 14.50 เมตร ยาว 80.00 เมตร สูง 15.40 เมตร
- ชั้นล่าง - โล่ง
- ชั้น 2 - ห้องเรียน ขนาด 8.00 x 8.00 เมตร
จํานวน 8 ห้อง
ห้องน้ํานักเรียน-ครู แยกชาย-หญิง

โต๊ะ-เก้าอี้ครู ห้องละ 1 ชุด
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ห้องละ 40 ชุด
กระดานดํา (ตามแบบ) ห้องละ 1 ชุด

23,118,000

27,098,000
27,698,000
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201 แบบ สปช. 201/26
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- ชั้น 3 - ห้องเรียน ขนาด 8.00 x 8.00 เมตร
จํานวน 6 ห้อง
- ห้องเรียน ขนาด 10.50 x 12.00เมตร
จํานวน 2 ห้อง
- ชั้น 4 - ห้องเรียน ขนาด 8.00 x 8.00 เมตร
จํานวน 6 ห้อง
- ห้องเรียน ขนาด 10.50 x 12.00เมตร
จํานวน 2 ห้อง (หัว-ท้ายอาคาร)
- อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น พื้นเสมอดิน
1. ตู้เก็บอุปกรณ์ ตามแบบกําหนด 1 ชุด
(พื้นที่ใช้สอย 200.00 ตร.ม.)
หรือตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.) 1 ใบ
- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม
2. เครือ่ งดับเพลิงตามที่ระบุในรายการ
- ขนาด กว้าง 14.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร สูง 3.70 เมตร ประกอบแบบก่อสร้าง จํานวน 1 เครื่อง
- มีห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ 2 ห้อง
3. กระดานดําตามแบบกําหนด
- ติดตั้งไฟฟ้า ตามแบบที่กําหนด
จํานวน 1 ชุด
- ทาสีอาคาร

ราคาค่าก่อสร้าง

1,070,000

202 แบบ สปช. 202/26

- อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น พื้นเสมอดิน
1. ตู้เก็บอุปกรณ์ ตามแบบกําหนด 1 ชุด
(พื้นที่ใช้สอย 120.00 ตร.ม.)
หรือตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.) 1 ใบ
- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม
2. เครือ่ งดับเพลิงตามที่ระบุในรายการ
- ขนาด กว้าง 13.20 เมตร ยาว 14.00 เมตร สูง 3.70 เมตร ประกอบแบบก่อสร้าง จํานวน 1 เครื่อง
- ติดตั้งไฟฟ้า ตามแบบที่กําหนด
3. กระดานดําตามแบบกําหนด
- ทาสีอาคาร
จํานวน 1 ชุด

813,400

203 แบบ สปช. 205/26

- อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น พื้นเสมอดิน
1. โต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้ ตามแบบกําหนด
(พื้นที่ใช้สอย 448.00 ตร.ม.)
จํานวน 72 ชุด
- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม
2. เครือ่ งดับเพลิงตามที่ระบุในรายการ
- ขนาด กว้าง 17.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร สูง 4.90 เมตร ประกอบแบบก่อสร้าง จํานวน 4 เครื่อง
- มีเวที
- ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่ สปช. กําหนด
- ทาสีอาคาร

2,458,000

204 แบบ สปช. 206/26

- อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น พื้นเสมอดิน
1. โต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้ ตามแบบกําหนด
(พื้นที่ใช้สอย 756.00 ตร.ม.)
จํานวน 72 ชุด
- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม
2. เครือ่ งดับเพลิง จํานวน 6 เครื่อง
- ขนาด กว้าง 25.00 เมตร ยาว 39.00 เมตร สูง 6.35 เมตร
- มีเวที
- ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กําหนด
- ทาสีอาคาร

4,657,000

205 โรงอาหาร 84 ที่นั่ง

- อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว
(พื้นที่ใช้สอย 150.00 ตร.ม.)
- จุ 84 คน
- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่

1,104,000

1. โต๊ะอาหาร จํานวน 14 ตัว
2. เก้าอี้ จํานวน 28 ตัว
3. อ่างล้างจานสแตนเลสสําเร็จรูป
จํานวน 1 ชุด
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ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน
ค่าก่อสร้างอาคารสํานักงาน อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่

แบบ/รายการ

ลักษณะอาคาร

วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร

ราคาค่าก่อสร้าง

- ขนาด กว้าง 10.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 4.55 เมตร
- ประกอบด้วย ห้องปรุงอาหาร
พื้นที่รับประทานอาหาร
206 โรงอาหารขนาดเล็ก
260 ที่นั่ง

- อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว พื้นติดดิน
1. โต๊ะอาหาร จํานวน 44 ตัว
(พื้นที่ใช้สอย 352.00 ตร.ม.)
2. เก้าอี้ 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
- มีพื้นที่ร้านค้าสําหรับขายอาหาร
ห้องน้ําชาย-หญิง
- ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กําหนด

3,416,000

207 โรงอาหารขนาดกลาง
500 ที่นั่ง

- อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว พื้นติดดิน
1. โต๊ะอาหาร จํานวน 84 ตัว
(พื้นที่ใช้สอย 723.00 ตร.ม.)
- จุ 500 คน
2. เก้าอี้ จํานวน 168 ตัว
- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่
3. อ่างล้างจานสแตนเลสสําเร็จรูป
- ขนาด กว้าง 19.00 เมตร ยาว 38.50 เมตร สูง 6.30 เมตร จํานวน 10 ชุด
- มีพื้นที่ร้านค้าสําหรับขายอาหาร
ห้องน้ําชาย-หญิง
- ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กําหนด

6,789,000

208 โรงอาหาร
- อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น
แบบ 101ล./27 (พิเศษ)
(พื้นที่ใช้สอย 1,840.00 ตร.ม.)
(ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา) - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่
- ขนาด กว้าง 24.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร สูง 12.75 เมตร
สูง 4.20 เมตร
- ชั้นล่างใช้เป็นสถานที่รับประทานอาหาร
- ชั้นบนใช้เป็นห้องประชุมและยิมกีฬา

มีโต๊ะ - เก้าอี้ รับประทานอาหาร
จํานวน 66 ชุด (เก้าอี้ 396 ตัว)

12,455,000

209 อาคารหอประชุม 100/27

- อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น พื้นเสมอดิน
1. มีโต๊ะ-เก้าอี้ รับประทานอาหาร
(พื้นที่ใช้สอย 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
- ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กําหนด
- หลังคาสูงใช้เป็นโรงยิมกีฬาได้

8,071,000

210 อาคารห้องสมุด

- อาคาร ค.ส.ล. โครงสร้างเหล็ก 1 ชั้น
- ชั้นเหล็กวางหนังสือ 2 ด้าน 4 ช่อง 5 ชุด
(พื้นที่ใช้สอย 265.00 ตร.ม.)
- ชั้นวางวารสารแบบ 1 ด้าน 4 ช่อง 1 ชุด
- ขนาด กว้าง 12.50 เมตร ยาว 40.00 เมตร สูง 14.20 เมตร - แท่นวางคอมพิวเตอร์ 4 ชุด

3,000,000
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ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน
ค่าก่อสร้างอาคารสํานักงาน อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่

แบบ/รายการ

ลักษณะอาคาร
-

ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่
ห้องบรรณารักษ์ 1 ห้อง
ห้องน้ําเจ้าหน้าที่ 1 ห้อง

ห้องน้ํานักเรียนชาย 1 ห้อง ห้องน้ํานักเรียนหญิง 1 ห้อง พื้นที่อ่านหนังสือ-พื้นที่ค้นคว้าคอมพิวเตอร์-พื้นที่เก็บกระเป๋า ห้อง สื่อมัลติมิเดีย
-

วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร

ราคาค่าก่อสร้าง

รถเข็นหนังสือ 1 คัน
ชุดควบคุมทางเข้าออก 2 ทาง 1 ชุด
ชุดเคาน์เตอร์แบบสูง 1 ชุด
ตู้เก็บสิ่งของก่อนเข้าห้องสมุด 1 ตู้
ชุดโต๊ะและเก้าอี้อ่านหนังสือ 10 ชุด
เก้าอี้อ่านหนังสือ 10 ชุด
โต๊ะทํางานพร้อมกระจก 1 ชุด

301 อาคารโรงฝึกงาน 102/27

- อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น พื้นเสมอดิน
(พื้นที่ใช้สอย 320.00 ตร.ม.)
- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม
- ขนาด กว้าง 13.00 เมตร ยาว 34.00 เมตร สูง 4.40 เมตร
- ห้องฝึกงาน 2 หน่วย

เครื่องดับเพลิงตามที่ระบุในรายการ
ประกอบแบบก่อสร้าง

2,988,000

302 โรงฝึกงาน 204/27

- อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น
(พื้นที่ใช้สอย 796.00 ตร.ม.)
- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม
- ขนาด กว้าง 14.00 เมตร ยาว 34.00 เมตร สูง 7.40 เมตร
- ชั้น 1 - 2 ห้องฝึกงาน ชั้นละ 2 หน่วย
รวม 4 หน่วย

เครื่องดับเพลิงตามที่ระบุในรายการ
ประกอบแบบก่อสร้าง

5,421,000

303 อาคารฝึกงาน 306 ล./27

- อาคาร ค.ส.ล. 4 ชั้น ชั้นล่างโล่ง
(พื้นที่ใช้สอย 1,454.00 ตร.ม.)
- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม
- ขนาด กว้าง 12.50 เมตร ยาว 40.00 เมตร สูง 14.20 เมตร
- ชั้นล่าง - โล่ง
- ชั้น 2 - 3 - 4 ห้องฝึกงาน ชั้นละ 2 หน่วย
รวม 6 หน่วย

เครื่องดับเพลิงตามที่ระบุในรายการ
ประกอบแบบก่อสร้าง

9,059,600

401 สปช. 301/26
(ปี 2539)

- อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น
(พื้นที่ใช้สอย 77.00 ตร.ม.)
- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม
- อาคารกว้าง 5.50 เมตร ยาว 7.00 เมตร สูง 5.45 เมตร
- ชั้นล่างมี 1 ห้องโถงใหญ่ 1 ห้องน้ํา
- ชั้นบนมี 2 ห้องนอน
- ติดตั้งไฟฟ้า ประปา
- ทาสีอาคาร

-

600,000

402 บ้านพักครู 207

- อาคารคอนกรีต 2 ชั้น
(พื้นที่ใช้สอย 86.00 ตร.ม.)
- ขนาด กว้าง 6.50 เมตร ยาว 11.00 เมตร สูง 5.65 เมตร
- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม
- ชั้นล่าง 1 ห้อง ห้องน้ํา 1 ห้อง ห้องครัว

-

948,100
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ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน
ค่าก่อสร้างอาคารสํานักงาน อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่

แบบ/รายการ

ลักษณะอาคาร

วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร

ราคาค่าก่อสร้าง

ห้องอเนกประสงค์
- ชั้นบน 2 ห้อง
403 สปช. 303/28
(ปี 2539)

- อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น 6 หน่วย
(พื้นที่ใช้สอย 507.00 ตร.ม.)
- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม
- ขนาด กว้าง 9.70 เมตร ยาว 30.00 เมตร สูง 7.15 เมตร
- ชั้นล่าง - ห้องโถง 1 ห้อง ห้องน้ํา 1 ห้อง
ห้องเก็บของ 1 ห้อง ห้องครัว 1 ห้อง
- ชั้นบน - ห้องนอน 2 ห้อง ห้องน้ํา 1 ห้อง
- ติดตั้งไฟฟ้า-ประปา ตามแบบกําหนด
- ทาสีอาคาร
(1 หน่วย ประกอบด้วย ห้องนอน 2 ห้อง
ห้องครัว 1 ห้อง ห้องน้ํา 1 ห้อง
ห้องเก็บของ 1 ห้อง)

404 บ้านพักครู 8 ครอบครัว

-

405 บ้านพักครู 203/27

406 บ้านพักข้าราชการระดับ
ชํานาญงาน (ระดับ 1-2) หรือ
เทียบเท่า (บ้านแฝด)
บ้านพัก 204/61 (ฝ)

407 บ้านพักครู 205/26

อาคาร ค.ส.ข. 3 ชั้น 8 หน่วย
(พื้นที่ใช้สอย 484.58 ตารางเมตร)
ฐานราก - ตอกเข็ม

ตู้เสื้อผ้าห้องนอนละ 1 ใบ

4,735,000

- ตามระบุในแบบรูปรายการ

3,978,000

ขนาดกว้าง 8.50 เมตร ยาว 31.00 เมตร สูง 8.65 เมตร

ชั้นล่าง โล่ง
ชั้นที่ 2 - ห้องพัก 4 หน่วย
ชั้นที่ 3 - ห้องพัก 4 หน่วย
(1 หน่วย ประกอบด้วย ห้องนอน 2 ห้อง
ห้องอาหาร -ครัว 1 ห้อง ห้องน้ํา 1 ห้อง)

- อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น
(พื้นที่ใช้สอย 82.50 ตร.ม.)
- ขนาด กว้าง 8.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร
- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม
- ชั้นล่างอเนกประสงค์ 1 ห้องน้ํา
- ชั้นบนมี 3 ห้องนอน
- อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น
- (พื้นที่ใช้สอย 128.00 ตร.ม.)
- ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 14.00 เมตร สูง 8.70 เมตร
- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่
- พื้นที่ชั้นล่าง ห้องนั่งเล่นและห้องครัว
ห้องน้ํา 1 ห้อง (ต่อ 1 หน่วย)
- พื้นที่ชั้นบน ห้องนอน 2 ห้อง ห้องน้ํา 1 ห้อง
(ต่อ 1 หน่วย)

-

981,000

-

1,652,000

- อาคารคอนกรีต 2 ชั้น
(พื้นที่ใช้สอย 94.00 ตร.ม.)

-

751,000
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ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน
ค่าก่อสร้างอาคารสํานักงาน อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่

แบบ/รายการ

408 บ้านพักข้าราชการระดับ
อาวุโส และชํานาญการ
-แบบตอกเข็ม
-แบบไม่ตอกเสาเข็ม

ลักษณะอาคาร
-

ขนาด กว้าง 6.40 เมตร ยาว 9.40 เมตร
ฐานราก - ตอกเสาเข็ม
ชั้นล่าง 1 ห้อง ห้องน้ํา 1 ห้อง
ห้องอเนกประสงค์
ชั้นบน 4 ห้อง

-

อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น
(พื้นที่ใช้สอย 87.00 ตร.ม.)
ชั้นล่างสูงจากระดับ 0.00 เท่ากับ 0.70 เมตร
ฐานรากตอกเสาเข็ม ยาว 21.00 เมตร
กรอบอาคาร กว้าง 8.5 เมตร ยาว 10.5 เมตร

วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร

ราคาค่าก่อสร้าง

1,192,000
1,126,000

ชั้นล่าง ห้องเนกประสงค์ ห้องนอน 1 ห้อง

ห้องน้ํา-ส้วม
- ชั้น 2 ห้องนอน 2 ห้อง, ห้องน้ํา-ส้วม
410 บ้านพักข้าราชการอํานวยการ
ระดับต้นและชํานาญการพิเศษ
-แบบตอกเข็ม
-แบบไม่ตอกเสาเข็ม

- อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น
- (พื้นที่ใช้สอย 105.00 ตร.ม.)
- ชั้นล่างสูงจากระดับ 0.00 เท่ากับ 0.70 เมตร
ฐานรากตอกเสาเข็ม ยาว 21.00 เมตร
- กรอบอาคาร กว้าง 8.5 เมตร ยาว 12.00 เมตร
สูง 8.90 เมตร
- ชั้นล่าง ห้องอเนกประสงค์ ห้องครัว

1,541,000
1,496,000

ห้องน้ํา-ส้วม ห้องเก็บของ
412 หอนอนแบบมาตรฐาน 26
พร้อมครุภัณฑ์

-

ชั้นบน ห้องนอน 3 ห้อง ห้องน้ํา-ส้วม
อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น สําหรับนักเรียนจํานวน 40 คน 1. เตียงนอนครู พร้อมอุปกรณ์ที่นอน

413 หอนอนแบบมาตรฐาน 38
พร้อมครุภัณฑ์

(พื้นที่ใช้สอย 315.00 ตร.ม.)
2. เตียงนอน 2 ชั้น พร้อมอุปกรณ์ที่นอน
ชั้นล่างสูงจากระดับ 0.00 เท่ากับ 0.15 เมตร 3. ตู้เก็บเสื้อผ้า
กรอบอาคาร กว้าง10.00 เมตร ยาว 31.00 เมตร 4. ทีด่ ื่มน้ํานักเรียน
สูง 7.75 เมตร
- ฐานรากแผ่ประกอบเข็มกลุ่ม
- ชั้นล่าง ใต้ถุนโล่ง ห้องเก็บของ
- ชั้น 2 ห้องนอนนักเรียน ห้องครูเวร ห้องน้ํา-ส้วม
- อาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น สําหรับนักเรียนจํานวน 90 คน 1. เตียงนอนครู
- (พื้นที่ใช้สอย 926.00 ตร.ม.)
2. เตียงนอน 2 ชั้น
- ชั้นล่างสูงจากระดับ 0.00 เท่ากับ 0.25 เมตร 3. ตู้เก็บเสื้อผ้า
- กรอบอาคาร กว้าง12.50 เมตร ยาว 40.50 เมตร 4. ถังน้ําหินขัดสําเร็จรูป
สูง 11.00 เมตร
- ฐานรากตอกเสาเข็ม ยาว 21.00 เมตร
- ชั้นล่าง โถงอเนกประสงค์ ห้องเก็บของ
- ชั้น 2 ห้องนอนนักเรียน ห้องครู2ห้อง ห้องน้ํา-ส้วมนักเรียน ที่ตากผ้า
- ชั้น 3 ห้องนอนนักเรียน ห้องครู2ห้อง ห้องน้ํา-ส้วมนักเรียน ที่ตากผ้า

408 แบบรูปรายการก่อสร้าง

- อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น พื้นเสมอดิน

1. เตียงนอน 2 ชั้น 4 เตียง/ ห้อง

3,158,000

7,751,000

1,306,000

68
ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน
ค่าก่อสร้างอาคารสํานักงาน อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่

แบบ/รายการ
บ้านพักนักศึกษา โครงการ
ปฏิรูปการศึกษาเกษตร
เพื่อชีวิตของวิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีราชบุรี

ลักษณะอาคาร
(พื้นที่ใช้สอย 204.00 ตร.ม.)
- ห้องกว้าง 6.00 เมตร ยาว 8.50 เมตร
- ขนาด กว้าง 8.50 เมตร ยาว 24.00 เมตร
สําหรับ 1 หลัง ต่อ 4 ห้อง
- ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กําหนด

วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร

ราคาค่าก่อสร้าง

2. ที่นอนพร้อมผ้าปูที่นอน
3. หมอนพร้อมปลอกหมอน
4. ผ้าห่ม

501 ห้องน้ําห้องส้วมนักเรียนหญิง
4 ที่/49

- อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น พื้นเสมอดิน
- ถังน้ําหินขัดสําเร็จรูป 4 ใบ
(พื้นที่ใช้สอย 36.00 ตร.ม.)
ขนาด 4 ที่นั่ง อ่างล้างหน้า 4 ที่
- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม
- ขนาด กว้าง 5.20 เมตร ยาว 7.00 เมตร สูง 3.60 เมตร
- ห้องกว้าง 1.25 เมตร ยาว 1.30 เมตร
- ทาสีอาคาร
- พื้นและผนังปูกระเบื้องเคลือบ

387,800

502 ห้องน้ําห้องส้วมนักเรียนชาย
4 ที่/49

- อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น พื้นเสมอดิน
- ถังน้ําหินขัดสําเร็จรูป 4 ใบ
(พื้นที่ใช้สอย 44.80 ตร.ม.)
- ขนาด 4 ที่นั่ง อ่างล้างหน้า 4 ที่
ปัสสาวะ 4 ที่
- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม
- ขนาด กว้าง 6.40 เมตร ยาว 7.00 เมตร สูง 3.60 เมตร
- ห้องกว้าง 1.25 เมตร ยาว 1.30 เมตร
- ทาสีอาคาร
- พื้นและผนังปูกระเบื้องเคลือบ

510,200

503 ห้องน้ําห้องส้วมนักเรียนหญิง
6 ที่/49

- อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น พื้นเสมอดิน
- ถังน้ําหินขัดสําเร็จรูป 6 ใบ
(พื้นที่ใช้สอย 49.40 ตร.ม.)
- ขนาด 6 ที่นั่ง อ่างล้างหน้า 4 ที่
- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม
- ขนาด กว้าง 5.20 เมตร ยาว 9.50 เมตร สูง 3.60 เมตร
- ห้องกว้าง 1.25 เมตร ยาว 1.30 เมตร
- ทาสีอาคาร
- พื้นและผนังปูกระเบื้องเคลือบ

506,200

504 ห้องน้ําห้องส้วมนักเรียนชาย
6 ที่/49

- อาคารคอนกรีต 1 ชั้น พื้นเสมอดิน
- ถังน้ําหินขัดสําเร็จรูป 6 ใบ
(พื้นที่ใช้สอย 49.40 ตร.ม.)
- ขนาด 6 ที่นั่ง อ่างล้างหน้า 4 ที่
ปัสสาวะ 6 ที่
- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม
- อาคารกว้าง 6.40 เมตร ยาว 9.50 เมตร สูง 3.60 เมตร
- ห้องกว้าง 1.25 เมตร ยาว 1.30 เมตร
- ทาสีอาคาร
- พื้นและผนังปูกระเบื้องเคลือบ

640,500
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ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน
ค่าก่อสร้างอาคารสํานักงาน อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่

แบบ/รายการ

505 ส้วม สพฐ. 4 (ห้องส้วม 4 ห้อง)

701 สนามบาสเกตบอลมาตรฐาน
F1BA
702 ลานกีฬาอเนกประสงค์
(แบบกรมพลศึกษา)

703 สนามฟุตบอล ฟ.1/42

ลักษณะอาคาร
- อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น พื้นเสมอดิน
ขนาด 4 ที่นั่ง (พื้นที่ใช้สอย 53.20 ตร.ม.)
- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม
- แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนละ 2 ห้อง ห้องละ 1 ที่
- ขนาด กว้าง 2.80 เมตร ยาว 5.20 เมตร
- ห้องกว้าง 1.30 เมตร ยาว 1.40 เมตร
ทาสีอาคาร
พื้นและผนังปูกระเบื้องเคลือบ
ขนาดกว้าง 18.00 เมตร ยาว 31.00 เมตร

- ลานคอนกรีต ขนาด 16.00 x 26.00 เมตร
- มีเสาพร้อมตาข่ายวอลเลย์บอลและ
เซปัคตะกร้อ
- ตีเส้นสนามวอลเลย์บอลและเซปัคตะกร้อ
ขนาดมาตรฐาน
- ขนาดสนามกว้าง 59.00 เมตร ยาว 89.00 เมตร
- มีประตูฟุตบอล 1 ชุด (2 ด้าน)
- ถมดินไม่น้อยกว่า 1,200 ลบ.ม.

วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร
-

ราคาค่าก่อสร้าง
424,200

-

- ชุดเสาวอลเวลย์บอล+ตะกร้อ 1ชุด

421,700

159,100

-

884,000

704 สนามกีฬา ฟ.3/42

- ขนาดสนามกว้าง 93.00 เมตร ยาว 178.00 เมตร
- มีประตูฟุตบอล 1 ชุด (2 ด้าน)

-

681,000

705 สนามฟุตบอล ฟ.3 (พิเศษ)

- สนามฟุตบอลมีขนาดกว้าง 68.00 เมตร
ยาว 105 เมตร
- มีลู่วิ่ง 8 ลู่

-

1,568,000

706 สนามกีฬาอเนกประสงค์

- สนามกีฬาอเนกประสงค์ พื้น ค.ส.ล.ขัดเรียบ
พร้อมทําระบบเคลือบพื้นสนามกีฬา
(ACRYLIC FLOOR COATING)
ขนาดกว้าง 27.00x36.00 เมตร
ประกอบด้วยสนามบาสเก็ตบอล 1 สนาม
สนามวอลเลย์บอลชาย-หญิง 2 สนาม
สนามเซปัคตะกร้อชาย-หญิง 2 สนาม

801 รั้วมาตรฐานแบบทึบ
(ฐานรากตอกเข็ม) เข็ม คสล.

- ฐานรากตอกเสาเข็ม
- สูง 2.00 เมตร ช่วงเสาห่างกัน 2.950 เมตร
- ผนังคอนกรีตบล๊อกโชว์แนว

-

1,550.00 บาท / เมตร
ไม่รวม Factor F
ราคา สงป.

803 รั้วมาตรฐานแบบทึบ
(ฐานรากไม่ตอกเข็ม)

- ให้จัดสร้างเช่นเดียวกับรั้วคอนกรีต
ชนิดฐานรากมีเสาเข็ม
แต่ยกเว้น การตอกเสาเข็ม

-

1,510.00 บาท / เมตร
ไม่รวม Factor F
ราคา สงป.

- ชุดโครงแป้นบาสเก็ตบอลสําเร็จรูป
ตามข้อกําหนด 2 ชุด
- ชุดตาข่ายวอลเลย์บอล-ตะกร้อ 4 ชุด

1,275,000
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ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน
ค่าก่อสร้างอาคารสํานักงาน อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่

แบบ/รายการ

ลักษณะอาคาร

วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร

ราคาค่าก่อสร้าง

804 รั้วมาตรฐานแบบโปร่ง
(ฐานรากตอกเข็ม)

-

โครงสร้าง ค.ส.ล.
ตอนล่างก่ออิฐดินเผา ฉาบเรียบ
หรือซีเมนต์โชว์แนว
สูงไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร
ตอนบนทําด้วยเหล็กกรุลวดตาข่ายเหล็ก
ถักอาบสังกะสี 2 นิ้ว
- สูงจากพื้น 2 เมตร ทาสี

-

3,450.00 บาท / เมตร
ไม่รวม Factor F
ราคา กอ.สอ.สพฐ.

805 รั้วมาตรฐานแบบโปร่ง
(ฐานรากไม่ตอกเข็ม)

- ให้จัดสร้างเช่นเดียวกับรั้วลวดตาข่าย
ชนิดฐานรากมีเสาเข็ม
แต่ยกเว้น การตอกเสาเข็ม

-

3,280.00 บาท / เมตร
ไม่รวม Factor F
ราคา กอ.สอ.สพฐ.

806 รั้วลวดหนาม
807
808

- ขนาด 7 เส้น
- ขนาด 9 เส้น
- ขนาด 12 เส้น (เตรียมโครงสร้างไว้สําหรับ
ต่อเติมเป็นรั้วมาตรฐานแบบทึบ/โปร่ง)

-

290.00 บาท / เมตร
310.00 บาท / เมตร
2,710.00 บาท / เมตร
ไม่รวม Factor F
ราคา กอ.สอ.สพฐ.

-

1,460.00 บาท / เมตร
1,860.00 บาท / เมตร
2,420.00 บาท / เมตร
2,800.00 บาท / เมตร
ไม่รวม Factor F
ราคา กอ.สอ.สพฐ.

-

1,380.00 บาท / เมตร
ไม่รวม Factor F
ราคา กอ.สอ.สพฐ.

- ช่วงเสาห่าง 2.00 เมตร
809 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
810 บนผิวถนนเดิม
811
812

-

กว้าง 3.00 เมตร
กว้าง 4.00 เมตร
กว้าง 5.00 เมตร
กว้าง 6.00 เมตร

813 รางระบายน้ําฝาเปิด

- ราง ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.35 เมตร
- ลึก 0.50 เมตร
พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ 10.00 เมตร
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ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน
ค่าก่อสร้างอาคารสํานักงาน อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่

แบบ/รายการ

ลักษณะอาคาร

วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร

ราคาค่าก่อสร้าง

814 รางระบายน้ําฝาเหล็ก

- ราง ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.35 เมตร
- ลึก 0.50 เมตร
พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ 10.00 เมตร

-

2,600.00 บาท / เมตร
ไม่รวม Factor F
ราคา กอ.สอ.สพฐ.

815 รางระบายน้ําแบบรางวี
(ไม่มีฝาปิด)

- ราง ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.35 เมตร
- ลึก 0.30 เมตร
ไม่มีบ่อพัก ค.ส.ล.

-

1,010.00 บาท / เมตร
ไม่รวม Factor F
ราคา กอ.สอ.สพฐ.

816 รางระบายน้ํารูปตัว V

- รางแบบท่อ ค.ส.ล. Ø 0.30 เมตร
พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ 10.00 เมตร

-

1,070.00 บาท / เมตร
ไม่รวม Factor F
ราคา กอ.สอ.สพฐ.

901 อาคารสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา แบบที่ 1

- อาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น
- เครื่องปรับอากาศและ
(พื้นที่ใช้สอย 2,939.00 ตร.ม.)
พัดลมระบายอากาศ
- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่
- ขนาดกว้าง 16.50 เมตร ยาว 72.00 เมตร สูง 11.55 เมตร
ชั้นล่าง - ห้องบริหาร สํานักงาน
ห้องน้ําชาย/หญิง ห้องเก็บของ
- ชั้น 2 - สํานักงาน ห้องน้ําชาย/หญิง
- ชั้น 3 - ห้องประชุม สํานักงาน

22,054,000

902 อาคารสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา แบบที่ 2

- อาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น
- เครื่องปรับอากาศและ
(พื้นที่ใช้สอย 2,465.00 ตร.ม.)
พัดลมระบายอากาศ
- ฐานราก- ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่
- ขนาดกว้าง 16.50 เมตร ยาว 60.00 เมตร สูง 11.55 เมตร
- ชั้นล่าง - ห้องบริหาร สํานักงาน
ห้องน้ําชาย/หญิง ห้องเก็บของ
- ชั้น 2 - สํานักงาน ห้องน้ําชาย/หญิง
- ชั้น 3 - ห้องประชุม สํานักงาน

18,513,000

904 อาคารสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา แบบที่ 4

- อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น
- เครื่องปรับอากาศและ
(พื้นที่ใช้สอย 987.00 ตร.ม.)
พัดลมระบายอากาศ
- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่
- ขนาดกว้าง 10.50 เมตร ยาว 44.00 เมตร สูง 8.05 เมตร
- ชั้นล่าง - ห้องบริหาร สํานักงาน
ห้องน้ําชาย/หญิง ห้องเก็บของ
- ชั้น 2 - ห้องประชุม สํานักงาน

10,415,000

หมายเหตุ
สีพื้นราคาค่าก่อสร้าง
ราคากลางสํานักงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ราคากลางกลุ่มออกแบบและก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ตารางแบบสิ่งก่อสร้างและเงื่อนไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. คําชี้แจง
1.1 อาคารเรียนในเขตแผ่นดินไหว 5 แบบด้านล่าง เว็บไซต์จะใช้ราคาต่อหน่วยของอาคารเรียนในเขตพื้นที่ปกติ โดยงบประมาณส่วนต่าง
สพฐ. จะสํารองงบประมาณไว้สมทบ ให้ สพท. ยึดราคาในเว็บไซต์เป็นราคากลางในการจัดตั้งตามกรอบงบประมาณที่ได้รับ
รหัส - รายการ
ราคาต่อหน่วย
ราคาในเว็บไซต์
105 อาคารเรียน สปช.103/61 ขนาด 3 ห้องเรียน ยกพื้นสูง (ในเขตแผ่นดินไหว)
2,598,000
1,892,000
106 อาคารเรียน สปช.103/61 ขนาด 4 ห้องเรียน ยกพื้นสูง (ในเขตแผ่นดินไหว)
3,385,000
2,523,000
121 อาคารเรียน 105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว 4 ห้องเรียน
6,930,000
4,028,000
122 อาคารเรียน 105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว 5 ห้องเรียน
8,174,000
5,436,000
11,784,000
11,362,000
125 อาคารเรียน 108 ล/59-ข (ในเขตแผ่นดินไหว)
1.2 สีตัวอักษร
สีน้ําเงิน ใช้เฉพาะพื้นที่ปกติ
สีแดง ใช้เฉพาะพื้นที่แผ่นดินไหว
สีดํา ใช้ได้ทั้งพื้นที่ปกติและแผ่นดินไหว
1.3 สีพื้นราคาต่อหน่วย
ราคากลางสํานักงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ราคากลางกลุ่มออกแบบและก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

2. ราคากลางและเงื่อนไขสิ่งก่อสร้าง
รหัส
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
131
132

แบบสิ่งก่อสร้าง
อาคารเรียนอนุบาล ขนาด 2 ห้องเรียน
อาคารเรียนอนุบาล ขนาด 3 ห้องเรียน
สปช.101/26 อาคารเรียน 3 ห้องเรียน 1 ห้องธุรการ (ใต้ถุนโล่ง)
สปช.103/26 อาคารเรียนชั้นเดียว 3 ห้องเรียน (พื้นยกสูง)
อาคารเรียน สปช.103/61 ขนาด 3 ห้องเรียน ยกพื้นสูง (ในเขตแผ่นดินไหว)
อาคารเรียน สปช.103/61 ขนาด 4 ห้องเรียน ยกพื้นสูง (ในเขตแผ่นดินไหว)
สปช.104/26 อาคารเรียน 3 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง)
สปช.104/26 อาคารเรียน 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง)
อาคารเรียน OBEC 104 ล./61 ขนาด 4 ห้องเรียน
อาคารเรียน OBEC 105 ล./61 ขนาด 5 ห้องเรียน
อาคารเรียน OBEC 106 ล./61 ขนาด 6 ห้องเรียน
อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น 2 ข้าง

อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 5 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง)
อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 6 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง)
อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 5 ห้องเรียน (ชั้นล่าง 1 ห้อง ชั้นบน 4 ห้อง)
อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 6 ห้องเรียน (ชั้นล่าง 2 ห้อง ชั้นบน 4 ห้อง)
อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 7 ห้องเรียน (ชั้นล่าง 3 ห้อง ชั้นบน 4 ห้อง)
อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 8 ห้องเรียน (ชั้นล่าง 4 ห้อง ชั้นบน 4 ห้อง)
อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 10 ห้องเรียน (ชั้นล่าง 5 ห้อง ชั้นบน 5 ห้อง)
อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 12 ห้องเรียน (ชั้นล่าง 6 ห้อง ชั้นบน 6 ห้อง)

อาคารเรียน 105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว 4 ห้องเรียน
อาคารเรียน 105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว 5 ห้องเรียน
อาคารเรียน สปช.2/28 ปรับปรุง 3 ชั้น 15 ห้องเรียน
อาคารเรียน 108 ล/59-ก
อาคารเรียน 108 ล/59-ข (ในเขตแผ่นดินไหว)
อาคารเรียน 212 ล./57-ก
อาคารเรียน 212 ล./57-ข สําหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว

ราคา
ต่อหน่วย

เงื่อนไข
ระยะ สําหรับพื้นที่
ความ
แผ่
น
ดิ
น
นักเรียน
เวลา ปกติ
ไหว ขาดแคลน ตั้งแต่
ก่อสร้าง

2,919,000
4,225,000
2,304,000
1,892,000
2,598,000
3,385,000
2,000,000
2,697,000
5,705,000
6,879,000
8,028,000
4,028,000
5,436,000
6,345,000
4,779,000
5,073,000
5,192,000
5,402,000
6,360,000
7,188,000
6,930,000
8,174,000
9,571,000
11,362,000
11,784,000
17,647,000
17,955,000

ปีเดียว
ปีเดียว
ปีเดียว
ปีเดียว
ปีเดียว
ปีเดียว
ปีเดียว
ปีเดียว
ปีเดียว
ปีเดียว
ปีเดียว
ปีเดียว
ปีเดียว
ปีเดียว
ปีเดียว
ปีเดียว
ปีเดียว
ปีเดียว
ปีเดียว
ปีเดียว
ปีเดียว
ปีเดียว
ปีเดียว
ปีเดียว
ปีเดียว
ผูกพัน
ผูกพัน

































1
1
3
2
2
3
2
3
3
4
5
3
4
5
4
5
6
7
8
10
3
4
12
6
6
10
10

หลัง
หลัง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง

41 (เฉพาะ นร.อนุบาล)
61 (เฉพาะ นร.อนุบาล)

61
61
61
61
61
61
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
480
240
240
400
400

73
รหัส
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
7
7
7
7

133
134
135
136
137
138
998
999
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
998
999
301
302
303
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
998
999
501
502
503
504
505
701
702
703
704

แบบสิ่งก่อสร้าง
อาคารเรียน 216 ล./57-ก
อาคารเรียน 216 ล./57-ข สําหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว
อาคารเรียน 318 ล./55-ก นอกเขตแผ่นดินไหว
อาคารเรียน 318 ล./55-ข เขตแผ่นดินไหว
อาคารเรียน 324 ล./55-ก (นอกเขตแผ่นดินไหว)
อาคารเรียน 324 ล./55-ข ในเขตแผ่นดินไหว
อาคารเรียน แบบพิเศษ (งบปีเดียว)
อาคารเรียน แบบพิเศษ (งบผูกพัน)
อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 201/26
อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 202/26
อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 205/26
อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 206/26
โรงอาหาร 84 ที่นั่ง
โรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง
โรงอาหารขนาดกลาง 500 ที่นั่ง
โรงอาหาร แบบ 101 ล./27 พิเศษ (ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา)
อาคารหอประชุม 100/27
อาคารห้องสมุด
อาคารอเนกประสงค์ แบบพิเศษ (งบปีเดียว)
อาคารอเนกประสงค์ แบบพิเศษ (งบผูกพัน)
อาคารโรงฝึกงาน 102/27
โรงฝึกงาน 204/27
อาคารโรงฝึกงาน 306 ล./27
สปช. 301/26 (ปี 2539)
บ้านพักครู 207
สปช. 303/28 (ปี 2539)
บ้านพักครู 8 ครอบครัว
บ้านพักครู 203/27
บ้านพักข้าราชการ ระดับชํานาญงาน (ระดับ 1-2) หรือเทียบเท่า (บ้านแฝด) บ้านพักครู 204/61 (ฝ)

บ้านพักครู "205/26"
บ้านพักข้าราชการระดับอาวุโส และชํานาญการ - แบบตอกเสาเข็ม
บ้านพักข้าราชการระดับอาวุโส และชํานาญการ - แบบไม่ตอกเสาเข็ม
บ้านพักข้าราชการอํานวยการระดับต้น และชํานาญการพิเศษ - แบบตอกเสาเข็ม
บ้านพักข้าราชการอํานวยการระดับต้น และชํานาญการพิเศษ - แบบไม่ตอกเสาเข็ม
หอนอนแบบมาตรฐาน 26
หอนอนแบบมาตรฐาน 38 พร้อมครุภัณฑ์
แบบรูปการก่อสร้างบ้านพักนักศึกษา โครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิตของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี

บ้านพักนักเรียน แบบพิเศษ
บ้านพักครู แบบพิเศษ
ห้องน้ําห้องส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
ห้องน้ําห้องส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49
ห้องน้ําห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49
ห้องน้ําห้องส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49
ส้วม สพฐ. 4 (ห้องส้วม 4 ห้อง)
สนามบาสเก็ตบอลมาตรฐาน FIBA
ลานกีฬาอเนกประสงค์ (แบบกรมพลศึกษา)
สนามฟุตบอล ฟ 1/42
สนามกีฬา ฟ 3/42

ราคา
ต่อหน่วย

เงื่อนไข
ระยะ สําหรับพื้นที่
เวลา ปกติ แผ่นดิน ความ นักเรียน
ไหว ขาดแคลน ตั้งแต่
ก่อสร้าง

21,123,000
21,545,000
22,546,000
23,118,000
27,098,000
27,698,000
1,070,000
813,400
2,458,000
4,657,000
1,104,000
3,416,000
6,789,000
12,455,000
8,071,000
3,000,000
2,988,000
5,421,000
9,059,600
600,000
948,100
4,735,000
3,978,000
981,000
1,652,000
751,000
1,192,000
1,126,000
1,541,000
1,496,000
3,158,000
7,751,000
1,306,000
387,800
510,200
506,200
640,500
424,200
421,700
159,100
884,000
681,000

ผูกพัน
ผูกพัน
ผูกพัน
ผูกพัน
ผูกพัน
ผูกพัน
ปีเดียว
ผูกพัน
ปีเดียว
ปีเดียว
ปีเดียว
ปีเดียว
ปีเดียว
ปีเดียว
ปีเดียว
ปีเดียว
ปีเดียว
ปีเดียว
ปีเดียว
ผูกพัน
ปีเดียว
ปีเดียว
ปีเดียว
ปีเดียว
ปีเดียว
ปีเดียว
ปีเดียว
ปีเดียว
ปีเดียว
ปีเดียว
ปีเดียว
ปีเดียว
ปีเดียว
ปีเดียว
ปีเดียว
ปีเดียว
ปีเดียว
ปีเดียว
ปีเดียว
ปีเดียว
ปีเดียว
ปีเดียว
ปีเดียว
ปีเดียว
ปีเดียว
ปีเดียว
ปีเดียว
ปีเดียว





























































































14 ห้อง
14 ห้อง
15 ห้อง
15 ห้อง
20 ห้อง
20 ห้อง
3 ห้อง
10 ห้อง
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
2 หน่วย
4 หน่วย
1 หลัง
ตามจําเป็น
ตามจําเป็น
ตามจําเป็น
ตามจําเป็น
ตามจําเป็น
ตามจําเป็น
ตามจําเป็น
ตามจําเป็น
ตามจําเป็น
ตามจําเป็น
ตามจําเป็น
ตามจําเป็น
ตามจําเป็น
ตามจําเป็น
ตามจําเป็น
ตามจําเป็น
2 ที่นั่ง
2 ที่นั่ง
4 ที่นั่ง
4 ที่นั่ง
4 ที่นั่ง
1 สนาม
1 สนาม
1 สนาม
1 สนาม

530
530
600
600
800
800
121
400
150
61
340
580
80
200
400
800
400
400
340
400
400
600
1,080
41
41
121
121
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41

74
รหัส
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
R

705
706
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
901
902
904
998
999
R01

แบบสิ่งก่อสร้าง
สนามฟุตบอล ฟ 3 (พิเศษ)
สนามกีฬาอเนกประสงค์
รั้วมาตรฐานแบบทึบ (ฐานรากตอกเข็ม) - เข็ม ค.ส.ล.
รั้วมาตรฐานแบบทึบ (ฐานรากตอกเข็ม) - เข็มไม้
รั้วมาตรฐานแบบทึบ (ฐานรากไม่ตอกเข็ม)
รั้วมาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากตอกเสาเข็ม)
รั้วมาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากไม่ตอกเข็ม)
รั้วลวดหนาม 7 เส้น
รั้วลวดหนาม 9 เส้น
รั้วลวดหนาม 12 เส้น
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม กว้าง 3.00 เมตร
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม กว้าง 4.00 เมตร
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม กว้าง 5.00 เมตร
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม กว้าง 6.00 เมตร
รางระบายน้ําฝาเปิด
รางระบายน้ําฝาเหล็ก
รางระบายน้ําแบบรางวี (ไม่มีฝาปิด)
รางระบายน้ํารูปตัว V
อาคารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แบบที่ 1
อาคารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แบบที่ 2
อาคารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แบบที่ 4
อาคารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แบบพิเศษ (งบปีเดียว)
อาคารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แบบพิเศษ (งบผูกพัน)
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น

ราคา
ต่อหน่วย
1,568,000
1,275,000
1,550
1,700
1,510
3,450
3,280
290
310
2,710
1,460
1,860
2,420
2,800
1,380
2,600
1,010
1,070
22,054,000
18,513,000
10,415,000
ตั้งแต่50,000 บาทขึ้นไป

เงื่อนไข
ระยะ สําหรับพื้นที่
เวลา ปกติ แผ่นดิน ความ นักเรียน
ไหว ขาดแคลน ตั้งแต่
ก่อสร้าง
ปีเดียว
ปีเดียว
ปีเดียว
ปีเดียว
ปีเดียว
ปีเดียว
ปีเดียว
ปีเดียว
ปีเดียว
ปีเดียว
ปีเดียว
ปีเดียว
ปีเดียว
ปีเดียว
ปีเดียว
ปีเดียว
ปีเดียว
ปีเดียว
ผูกพัน
ผูกพัน
ปีเดียว
ปีเดียว
ผูกพัน
ปีเดียว



















































1 สนาม
1 สนาม
ตามจําเป็น
ตามจําเป็น
ตามจําเป็น
ตามจําเป็น
ตามจําเป็น
ตามจําเป็น
ตามจําเป็น
ตามจําเป็น
ตามจําเป็น
ตามจําเป็น
ตามจําเป็น
ตามจําเป็น
ตามจําเป็น
ตามจําเป็น
ตามจําเป็น
ตามจําเป็น
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
ตามจําเป็น

121
121
41
41
41
41
41
1
1
1
41
41
41
41
41
41
41
41

1
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แบบคำขอจัดตั้งงบประมำณ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง

76

สรุปแบบฟอร์มคำขอจัดตั้งงบประมำณรำยกำรค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
*****************
แบบคำขอตั้งงบประมำณค่ำก่อสร้ำงอำคำรเรียน อำคำรประกอบ สิ่งก่อสร้ำงอื่น
และอำคำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
แบบ 1
แบบ 2
แบบ 3
แบบ 4
แบบ 5
แบบ 6
แบบ 7
แบบ 8
แบบ 9
แบบ 10
แบบ 11

แบบ ปร. 4 (พ/1)
แบบ ปร. 4 (พ/2)

แบบคำขอตั้งงบประมำณค่ำก่อสร้ำงอำคำรเรียนอำคำรประกอบ (งบผูกพัน)
แบบคำขอตั้งงบประมำณค่ำก่อสร้ำงอำคำรเรียน (งบปีเดียว)
แบบคำขอตั้งงบประมำณค่ำก่อสร้ำงอำคำรเรียนทดแทน อำคำรเรียนที่รื้อถอน
แบบคำขอตั้งงบประมำณค่ำก่อสร้ำงอำคำรอเนกประสงค์/ หอประชุม/ โรงอำหำร/
โรงฝึกงำน
แบบคำขอตั้งงบประมำณค่ำก่อสร้ำงส้วมนักเรียน
แบบคำขอตั้งงบประมำณค่ำก่อสร้ำงบ้ำนพักนักเรียน
แบบคำขอตั้งงบประมำณค่ำก่อสร้ำงบ้ำนพักครูและบุคลำกร
แบบคำขอตั้งงบประมำณค่ำก่อสร้ำงสนำมกีฬำ
แบบคำขอตั้งงบประมำณค่ำก่อสร้ำงอื่น (รั้ว ถนน ค.ส.ล. และสิ่งก่อสร้ำงอื่น)
แบบคำขอตั้งงบประมำณค่ำก่อสร้ำงอำคำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
แบบสรุปเรียงลำดับควำมสำคัญจำเป็นคำขอตั้งงบประมำณ รำยกำรค่ำก่อสร้ำง
ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรประกอบ สิ่งก่อสร้ำงอื่น และอำคำรสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ
แบบสรุปรำยกำรคำนวณและเหตุผลควำมจำเป็นสำหรับค่ำขนส่งวัสดุ
แบบแสดงรำยกำรค่ำขนส่งวัสดุและอุปกรณ์กำรก่อสร้ำง
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แบบคำขอตั้งงบประมำณค่ำปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรประกอบและสิ่งก่อสร้ำงอื่น
ที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย
แบบ ปร. 4 (ก)
แบบแสดงรำยกำรปริมำณงำนและรำคำ
แบบ ปร. 5 (ก)
แบบสรุปรำยกำรค่ำปรับปรุงซ่อมแซม
แบบ ปร. 6
แบบสรุปค่ำปรับปรุงซ่อมแซม
หมำยเหตุ
1. ผลผลิต
- สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ ให้ใช้ผลผลิตผู้จบกำรศึกษำภำคบังคับ
- สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ ให้ใช้ผลผลิตผู้จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำ
ตอนปลำย
2. กำรขอตั้งงบประมำณค่ำก่อสร้ำงอำคำรเรียน อำคำรประกอบ ให้พิจำรณำแบบอำคำรให้
เหมำะสมกับระดับชั้นที่เปิดสอน และพื้นที่กำรก่อสร้ำง

แบบ 1

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

ที่

รหัส
โรงเรียน
(obec 6 หลัก)

โรงเรียน

ตําบล

ผลผลิต

อําเภอ

จังหวัด สพป./สพม.

ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

แบบอาคารที่เสนอขอ
ผูกพัน
ข้อมูลประกอบพิจารณา
ขอกรณี (/)
แบบ
จํานวน งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ จํานวน
อาคารควรมี
ห้องเรียน ขาด ขาด ทดแทน หมายเหตุ
ห้อง/
ทั้งสิ้น ปี 2564 ปี 2565 นักเรียน จัดชั้นเรียน ห้องพิเศษ รวม ที่มีอยู่จริง แคลน แคลน รื้อถอน
หน่วย
(ห้อง) (ห้อง) (ห้อง) (ห้อง) (ห้อง)
พื้นที่ที่จะใช้

ในการก่อสร้าง

อาคาร
ยาว...........เมตร
กว้าง.............เมตร

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

1. ห้ามเปลี่ยนแบบฟอร์ม และให้ใช้ตัวเลขอารบิค

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

(.....................................................)
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.....................
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2. ให้จัดเรียงตามลําดับความสําคัญ
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

ตรวจสอบความถูกต้อง

แบบสํารวจข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี และแนวโน้มในอนาคต 5 ปี
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างอาคารเรียน (งบผูกพัน)
โรงเรียน.................................................อําเภอ.............................สพป./สพม........................................................ เขต..............
ข้อมูลนักเรียน
ที่
2559

ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา
2560
2561
2562

2563

2564

แนวโน้มในอนาคต 5 ปีการศึกษา
2565
2566
2567

ลงชื่อ

ลงชื่อ

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

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

2568
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แบบสํารวจข้อมูลประกอบการเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ
ค่าก่อสร้างอาคารเรียน (งบผูกพัน)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โรงเรียน....................................................ตําบล............................อําเภอ..........................จังหวัด............................
สพป./สพม......................................................เขต............................
จํานวนนักเรียน........................... คน จํานวนครู..................................คน
การจัดชั้นเรียน (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2562)
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

ลงชื่อ

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

(.................................................)
ผู้อํานวยการโรงเรียน
โทรศัพท์ (มือถือ)......................................
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แบบสํารวจข้อมูลประกอบการเสนอขอจัดตั้งประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบผูกพัน)
ค่าก่อสร้างอาคารเรียน/อาคารอเนกประสงค์
มีอาคารเรียน ทั้งหมด........................................หลัง..................ห้อง
มีอาคารอเนกประสงค์ ...........หลัง
สร้างเมื่อ งบประมาณ
รายการ
แบบ
ห้อง/หลัง
พ.ศ.
หลังที่ 1

สภาพอาคาร
ดี
ชํารุด

หมายเหตุ
ให้ระบุข้อมูลอาคารเรียน
อาคารอเนกประสงค์ที่มี

หลังที่ 2

หลังที่ 3

หลังที่ 4

หลังที่ 5

หลังที่ 6

หลังที่ 7

รวม
ผู้กรอกแบบสํารวจ ลงชื่อ
(.......................................................)
(...........................................................)
ผู้อํานวยการโรงเรียน
ตําแหน่ง ................................................
โทรศัพท์ (มือถือ)...........................................
โทรศัพท์ (มือถือ).....................................
ลงชื่อ
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แบบสํารวจข้อมูลประกอบการเสนอขอจัดตั้งประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กรณีอาคารแบบพิเศษ
1.1 ข้อมูลมีแล้วและเกณฑ์
มีแล้ว
รายการ
เกณฑ์ควรมี
ขาดแคลน
หลัง ห้อง/ที่นั่ง
ห้องเรียน
โรงอาหาร
หอประชุม
โรงอาหาร/ห้องประชุม
อาคารอเนกประสงค์
โรงฝึกงาน
ห้องน้ําห้องส้วม
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1.2 ข้อมูลคําขอ
ชื่อแบบอาคาร
......................................................
จํานวนชั้นที่ก่อสร้าง
ชั้น
ระยะเวลาก่อสร้าง (วัน)
วัน
งบประมาณรวม
บาท
………………….(1.xxxxx)* ตามตารางคํานวณค่า Factor F
ค่า Factor F
รายละเอียดองค์ประกอบของอาคาร แต่ละชั้น (ระบุจํานวนห้องของแต่ละรายการ)
รายการ
ชั้น 1
ชั้น 2
ชั้น 3
ชั้น 4
ชั้น 5
ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ
ห้องฝึกงาน (งานช่าง)
ห้องพักครู
โรงอาหาร
ห้องประชุม
ห้องน้ํานักเรียน
ห้องน้ําครู
สนามกีฬา
อื่นๆ
รวม
ลงชื่อ
(...........................................................)
ตําแหน่ง ................................................
โทรศัพท์ (มือถือ).....................................

ผู้กรอกแบบสํารวจ

ชั้น 6

ชั้น 7

ชั้น 8

ชั้น 9

-

-

-

-

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

แบบ 2

แบบคําขอจัดตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (งบปีเดียว)
แผนงาน ..................................
ลํา
รหัส
ดับ โรงเรียน
ที่ (obec 6 หลัก)

โรงเรียน

ผลผลิต

ตําบล

อําเภอ

จังหวัด

ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

ข้อมูลความขาดแคลน
อาคารควรมี
ห้องที่ ขาด
จํานวน
สพป./สพม. นักเรียน
จัดชั้นเรียน ห้องพิเศษ รวม มีอยู่จริง แคลน
(ห้อง) (ห้อง) (ห้อง) (ห้อง) (ห้อง)

แบบอาคารที่เสนอขอ
แบบ

หลัง

ห้อง งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น
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

รับรองความถูกต้อง

(...........................................................)
ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
โทรศัพท์ (มือถือ)...........................................
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แบบ 3

แบบคําขอจัดตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียนทดแทนอาคารเรียนที่รื้อถอน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
แผนงาน .....................................

ลํา รหัส
ดับ โรงเรียน
ที่ (obec 6 หลัก)

โรงเรียน

ผลผลิต

ตําบล อําเภอ จังหวัด

สพป./สพม.

ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

อาคารที่ขอสร้างทดแทน
ข้อมูลอาคารเรียนทดแทน
ข้อมูลความขาดแคลน
กรณีที่รื้อ
จํานวน จํานวน งบประมาณ
จํานวน
อาคารที่รื้อถอน
อาคารควรมี
ห้องเรียน ถอนแล้ว
ที
ม
่
อ
ี
ยู
จ
่
ริ
ง
นักเรียน แบบ ปี พ.ศ. จํานวน จัดชั้นเรียน ห้องพิเศษ รวม
ขาด แบบ หลัง ห้อง
ที่สร้าง ห้องเรียน (ห้อง) (ห้อง) (ห้อง) (ห้อง) ห้องเรียน
(ห้อง)

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

1. ห้ามเปลี่ยนแบบฟอร์ม และให้ใช้ตัวเลขอารบิค
2. งบประมาณก่อสร้างอาคารใหม่ ให้ใช้ราคากลางสิ่งก่อสร้าง (ที่แนบ)

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

รับรองความถูกต้อง

แบบ 4

แบบคําขอจัดตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์/หอประชุม/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
แผนงาน .....................................
ลํา
รหัส
ดับ โรงเรียน
ที่ (obec 6 หลัก)

โรงเรียน

ผลผลิต

ตําบล

อําเภอ

จังหวัด

ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

ข้อมูลความขาดแคลน
แบบอาคารที่เสนอขอ
จํานวน
จัด
เกณฑ์ อาคารที่มี
ขาดแคลน
สพป./สพม. นักเรียน ชั้นเรียน ควรมี อยู่แล้ว
หลัง/
งบประมาณ
(ห้อง) (หลัง/ (หลัง/ (หลัง/ แบบ
หน่วย
หน่วย) หน่วย) หน่วย)

รวมทั้งสิ้น
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

(...........................................................)
ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
โทรศัพท์ (มือถือ)...........................................
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สพม. ให้พิมพ์ สพม.ตามด้วยเขต เช่น สพม.20
4. กรณีเสนอขอตั้งโรงฝึกงาน ระบุจํานวนเป็นหน่วย สําหรับรายการอื่น ให้ระบุจํานวนเป็นหลัง

รับรองความถูกต้อง

แบบ 5

แบบคําขอจัดตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างส้วมนักเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
แผนงาน .....................................
ลํา
รหัส
ดับ โรงเรียน
ที่ (obec 6 หลัก)

โรงเรียน

ผลผลิต

ตําบล

อําเภอ

จังหวัด

จํานวน
สพป./สพม.
นักเรียน

ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

ข้อมูลความขาดแคลน
เกณฑ์
มีอยู่แล้ว ขาดแคลน
ควรมี หลัง ที่นั่ง ที่นั่ง
(ที่นั่ง)

แบบอาคารที่เสนอขอ
แบบ

หลัง ที่นั่ง งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น
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

รับรองความถูกต้อง

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

สพม. ให้พิมพ์ สพม.ตามด้วยเขต เช่น สพม.20
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แบบ 6

แบบคําขอจัดตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างบ้านพักนักเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
แผนงาน .....................................
ลํา รหัส
ดับ โรงเรียน
ที่ (obec 6 หลัก)

โรงเรียน

ผลผลิต

ตําบล

อําเภอ

จังหวัด

ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

จํานวน ข้อมูลความขาดแคลน
จํานวน นักเรียน ควรมี มีอยู่
ขาด
สพป./สพม.
นักเรียน ที่ต้องการ (หลัง) แล้ว แคลน
เข้าพัก
(หลัง) (หลัง)

แบบอาคารที่เสนอขอ
แบบ

หลัง งบประมาณ

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

1. ห้ามเปลี่ยนแบบฟอร์ม และให้ใช้ตัวเลขอารบิค
2. งบประมาณก่อสร้างอาคารใหม่ ให้ใช้ราคากลางสิ่งก่อสร้าง (ที่แนบ)

สพม. ให้พิมพ์ สพม.ตามด้วยเขต เช่น สพม.20

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

รับรองความถูกต้อง

แบบ 7

แบบคําขอจัดตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างบ้านพักครูและบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
แผนงาน .....................................
ลํา
รหัส
ดับ โรงเรียน
ที่ (obec 6 หลัก)

โรงเรียน

ผลผลิต

ตําบล

อําเภอ

จังหวัด

ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

จํานวน จํานวนครู/
ข้อมูลความขาดแคลน
สพป./ ครู/
บุคลากร
ควรมี
มีอยู่
ขาด
สพม. บุคลากร ที่ต้องการ (หลัง/ห้อง) แล้ว
แคลน
ทั้งหมด เข้าพัก
(หลัง/ห้อง) (หลัง/ห้อง)

แบบอาคารที่เสนอขอ
แบบ

หลัง

งบประมาณ

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

1. ห้ามเปลี่ยนแบบฟอร์ม และให้ใช้ตัวเลขอารบิค
2. งบประมาณก่อสร้างอาคารใหม่ ให้ใช้ราคากลางสิ่งก่อสร้าง (ที่แนบ)
3. สพป./สพม.

รับรองความถูกต้อง

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

สพป. ให้พิมพ์ ขึ้นต้น ด้วย จังหวัด และตาม ด้วยคําว่า เขต เช่น ลําปาง เขต 3 ไม่ให้ใช้ตัวย่อ
4. จํานวนครู/บุคลากร ให้กรอกเฉพาะจํานวนครู หรือบุคลากร ที่สอดคล้องกับประเภทอาคารที่เสนอขอ
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สพม. ให้พิมพ์ สพม.ตามด้วยเขต เช่น สพม.20

แบบ 8

แบบคําขอจัดตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างสนามกีฬา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
แผนงาน .....................................

ที่

รหัส
โรงเรียน

โรงเรียน

ตําบล

ผลผลิต

อําเภอ

จังหวัด

จํานวน เกณฑ์

สพป./สพม.

ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
สนามกีฬาที่มีอยู่แล้ว

แบบสนามกีฬาที่เสนอขอ

นักเรียน ควรมี ลานกีฬา ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ

(obec 6 หลัก)

อื่นๆ (ระบุ)

แบบ

สนาม งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น
ชื่อเจ้าหน้าที่…………………………..
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

รับรองความถูกต้อง

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

สพม. ให้พิมพ์ สพม.ตามด้วยเขต เช่น สพม.20

89

แบบ 9

แบบคาขอจัดตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างอื่น (รั้ว ถนน ค.ส.ล. และสิ่งก่อสร้างอื่น) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนงาน .....................................

ผลผลิต

โรงเรียน

ลา
ดับที่ (obec 6 หลัก)

ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

จานวน ข้อมูลประกอบการพิจารณา
โรงเรียน

ตาบล

อาเภอ จังหวัด สพป./สพม.

นักเรียน ควรมี

มีแล้ว ขาดแดคลน

จานวน
รายการที่เสนอขอ

ราคา

หน่วย ต่อหน่วย

ราคายังไม่รวม

ค่า

Factor F

Factor F

งบประมาณทั้งสิ้น

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

รับรองความถูกต้อง

(...................................................................)
2. งบประมาณก่อสร้างให้ใช้ราคากลางสิง่ ก่อสร้าง (ที่แนบ)
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
3. กรณี รั้ว ถนน และรางระบายน้้าให้รวมค่า Factor F โดยยอดงบประมาณให้ปรับเป็นหลักร้อย เช่น 145,618 บาท เหลือ 145,600 บาท ต้องเป็นราคาเดียวกันกับ โทรศั
ปร.6 พท์ (มือถือ)...........................................
1. ห้ามเปลีย่ นแบบฟอร์ม และให้ใช้ตัวเลขอารบิค

4. สพป./สพม.
สพป. ให้พิมพ์ ขึ้นต้น ด้วย จังหวัด และตาม ด้วยค้าว่า เขต เช่น ล้าปาง เขต 3 ไม่ให้ใช้ตัวย่อ
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สพม. ให้พิมพ์ สพม.ตามด้วยเขต เช่น สพม.20

แบบ 10

แบบคําขอจัดตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
แผนงาน ..............................................
ลํา
ดับ รหัสสํานักงาน
ที่

สพป./สพม.

ผลผลิต

ตําบล

อําเภอ

จังหวัด

ข้อมูลพื้นฐานประกอบการพิจารณา
จํานวน อาคาร ขอใช้อาคาร ขอเช่า พื้นที่ใช้สอย
บุคลากร ตนเอง หน่วยงานอื่น เอกชน ตรม.

ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

แบบอาคารที่เสนอขอ
ผูกพัน
งบประมาณ
งบประมาณ
แบบ
หลัง
ปี 2564 ปี 2565
ทั้งสิ้น

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

รวมทั้งสิ้น
ชื่อเจ้าหน้าที่…………………………..
โทร…………………………………..
โทรศัพท์ (มือถือ)...........................................
1. ห้ามเปลี่ยนแบบฟอร์ม และให้ใช้ตัวเลขอารบิค
หมายเหตุ
2. งบประมาณก่อสร้างอาคารใหม่ ให้ใช้ราคากลางสิ่งก่อสร้างที่สํานักงบประมาณอนุมัติ
3. ข้อมูลพื้นฐานประกอบการพิจารณา ช่องอาคารตนเอง ขอใช้อาคารหน่วยงานอื่น
ขอเช่าเอกชน ให้เลือกใส่เครื่องหมาย / ตามสภาพความเป็นจริง

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

ตรวจสอบความถูกต้อง
(.....................................................)
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.................
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แบบสํารวจจํานวนบุคลากร ประกอบคําขอจัดตั้งตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
สพป./สพม......................................................เขต............................
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
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)...........................................

รับรองความถูกต้อง

(..................................................................................)
ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
โทรศัพท์ (มือถือ)......................................................
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แบบ 11

แบบสรุปเรียงลําดับความสําคัญจําเป็นคําขอจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบปีเดียว)
รายการค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ สิ่งก่อสร้างอื่น และอาคารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
แผนงาน ..................................................
ลําดับที่ รหัสโรงเรียน

โรงเรียน

ผลผลิต
ตําบล

อําเภอ

จังหวัด

สพป./สพม.

ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
รายการ

งบประมาณ

(obec 6 หลัก)

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

รับรองความถูกต้อง

ตรวจสอบความถูกต้อง

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

(...................................................................)
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.......................

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

3. กรณีขอปรับปรุงซ่อมแซมในช่องรายการ ให้ใช้ คําว่า "ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ"
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2. ชื่อโรงเรียนให้ใส่ชื่อเต็ม ห้ามใช้ตัวย่อ

94
แบบ ปร.4 (พ/1)
สรุปรายการคํานวณและเหตุผลความจําเป็น
สําหรับค่าขนส่งวัสดุ
งานก่อสร้าง
 สถานที่ก่อสร้าง
 หน่วยงาน
 แบบ ปร.4(พ) ที่แนบ/เอกสารประกอบ
 ประมาณราคาเมื่อวันที่


จังหวัด
จํานวน

แผ่น

เหตุผลและความจําเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกําหนดฯรายการนี้
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………...…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………...…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………...…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………...…………………

ลําดับที่
1

ค่างาน
หน่วย : บาท

รายการ

หมายเหตุ

ส่วนที่ 3 ค่าขนส่งวัสดุ

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

ยอดสุทธิ

**

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

(………………………………………………..)

รับรองความถูกต้อง

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

ผู้อํานวยการโรงเรียน

(………………………………………………..)

รับรองความถูกต้อง

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

(………………………………………………..)

ตรวจสอบความถูกต้อง

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

(………………………………………………..)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพท. หรือ
ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพท. หรือ
ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

แบบ ปร.4 (พ/2)
รายการปริมาณงานและราคา
งานก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง
ลําดับที่

จังหวัด
รายการ

ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกําหนดฯ
1 งานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกําหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นต้องมี
- ค่าขนส่งวัสดุและหรืออุปกรณ์ก่อสร้างในกรณีที่จําเป็นต้องคํานวณค่าขนส่ง

จํานวน

หน่วย

ค่าใช้จ่ายรวม
(ค่าก่อสร้าง)

หมายเหตุ

งาน

รวมค่างานส่วนที่ 3 ทั้งหมด
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ตัวอย่างต่าง ๆ

97

ตัวอย่าง
รายการปรับปรุงซ่อมแซม..................................................
โรงเรียน...................................... สพป./สพม...........................
---------------------ด้ว ยโรงเรีย น....................................มี ความประสงค์ ดาเนิ นการปรับ ปรุง/ซ่ อมแซมอาคารเรีย น
อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น รายละเอียดดังต่อไปนี้
รายการรื้อถอน
1. งานพื้น
ให้ รื้ อ พื้ น ไม้ และตงไม้ ชั้ น ที่ 1 ภายในทั้ ง หมด พร้ อ มระเบี ย งทางเดิ น ด้ านหลั งออกทั้ ง หมด
(ไม้พนื้ ที่ใช้ได้ให้เก็บมาทาใหม่ และหากไม่พอให้หามาเพิ่ม)
2. งานบันได
ให้ รื้ อ บั น ไดไม้ ด้ า นหลั ง จากชั้ น ที่ 1 ถึ ง ชั้ น ที่ 2 ออกทั้ ง หมด (ให้ น าของเก่ า มาซ่ อ มแซมได้
หากไม่พอ ให้หามาเพิ่ม)
3. งานฝ้าเพดาน
ให้ รื้ อ ฝ้ า เพดานใต้ ท้ อ งพื้ น ชั้ น ที่ 2 (เฉพาะภายใน ขนาด 6.40x15.20 เมตร ออกทั้ ง หมด
(ยกเว้น ฝ้าเพดานเหนือระเบียงทางเดินด้านหลัง) พร้อมดวงโคมไฟฟ้า ขนาด 2x36 W จานวน 12 ชุด
รายการซ่อมแซมใหม่
1. ให้ติดตั้งตงเหล็ก เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม ขนาด 150x80x4.5 มม. @ 0.80 เมตร เนื่องจากช่องตงเดิม
ห่าง @ 0.80 เมตร มีช่องรองรับอยู่แล้ ว สลับด้วยตงเหล็ก เหล็กกล่องสี่ เหลี่ ยม ขนาด 100x50x2.3 มม.
@ 0.80 เมตร โดยให้ติดตั้งแทนช่องตงเดิม ให้ทาสีกันสนิมก่อนทาการติดตั้ง ทั้งภายในและช่องระเบียง
2. ให้ปูพื้นไม้เนื้อแข็ง ขนาดเท่าแผ่นไม้เดิม (ขนาด 1”x6”) ปูเต็มพื้นที่ ขัดผิวเคลือบด้วยน้ามัน
เคลือบเงา
3. งานบันได ให้เปลี่ยนแม่บันไดเป็นแม่บันไดเหล็ก และพุกบันไดให้ติดตั้งเป็นเหล็ก แม่บันไดเหล็ก
และพุกเหล็กใช้เหล็กรีดเย็นตัว LG เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม ขนาด 150x80x4.5 มม. ทาสีกันสนิม ลูกนอนบันได
ให้ใช้ลูกนอนเดิม หากไม่พอให้หามาเพิ่ม รวมทั้งราวบันไดให้ซ่อมแซมให้แข็งแรง
4. ให้ติดตั้งฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี ทาสี (ใต้ท้องพื้นชั้นที่ 2)
5. ให้ติดตั้งโคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรงอลูมิเนียมถี่ใบพับติดลอย T8 ขนาด 2x36 วัตต์ จานวน 12 ชุด
6. ให้ติดตั้งเต้ารับไฟฟ้าขากลม – แบน จานวน 8 ชุด
7. ให้ทาสีอาคารใหม่ทั้งหมด ส่วนที่เป็นผิวไม้และเหล็กให้ทาด้วยสีน้ามัน ส่วนที่เป็นผิวปูนให้ทาด้วย
สีน้าอะครีลิคสาหรับอาคารเก่า ก่อนทาสีต้องขูดล้างทาความสะอาดผิวก่อนทาการทาสี
อนึ่ ง ในการท างานครั้ ง นี้ ผู้ รั บ จ้ างจะต้ อ งใช้ วั ส ดุ ที่ ได้ ม าตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรม (มอก.)
และใช้ ช่ า งที่ มี ฝี มื อ ความช านาญ และประสบการณ์ โดยเฉพาะมาท าการปรับ ปรุ ง – ซ่ อ มแซม หากมี
ความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องทาการปรับปรุง- ซ่อมแซมให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบงาน
(ลงชื่อ................................................ผู้ประมาณราคา
(..............................................)
วัน...../เดือน........../ปี…….
(ลงชื่อ)...................................................ผู้อานวยการโรงเรียน
(................................................)
วัน...../เดือน........../ปี……..

่ มแซมอาคารเรียนแบบ 216 ล. (ปรับปรุง 29)
ตัวอย่าง ประมาณราคาซอ
รายการปริมาณงานและราคา
งานปรับปรุง/ซ่อมแซม
สถานที่ โรงเรียน
ประมาณราคาโดย
ลําดับที่
1

อาคารเรียนแบบ 216 ล. (ปรับปรุง 29)
จังหวัด
ประมาณราคาเมื่อวันที่
รายการ

งานรื้อถอน
1.1
รื้อเหล็กโครงหลังคา
1.2
รื้อวัสดุมุงหลังคา
รื้อฝ้าเพดานพร้อมโครงคร่าว
1.3
รื้อแผงบังแดดพร้อมโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง
1.4
รื้อพื้นปูกระเบื้อง (ทุกชนิด/ทุกขนาด)
1.5
รื้อถอนประตูพร้อมวงกบ
1.6
1.7
รื้อถอนหน้าต่างพร้อมวงกบ
รื้อประตูเหล็กม้วน
1.8
รื้อถอนราวบันได
1.9
1.10 รื้อถอนสุขภัณฑ์
1.11 รื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟ
1.12 รื้อสวิทซ์, ปลั๊ก พร้อมสายไฟ
รวมงานรื้อถอนทั้งหมด

จํานวน
78
1,140
1,030
160
118
8
14
2
34
16
214
130

หน่วย
ตร.ม.
ตร.ม.
ตร.ม.
ตร.ม.
ตร.ม.
ชุด
ชุด
ชุด
เมตร
ชุด
ชุด
ชุด

ค่าวัสดุ
ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน
-

-

ค่าแรงงาน
ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน
40.00
25.00
35.00
25.00
35.00
60.00
55.00
200.00
25.00
100.00
25.00
20.00

3,120.00
28,500.00
36,050.00
4,000.00
4,130.00
480.00
770.00
400.00
850.00
1,600.00
5,350.00
2,600.00
87,850.00

รวมค่าวัสดุ
และค่าแรงงาน

หมายเหตุ

3,120.00
28,500.00
36,050.00
4,000.00
4,130.00
480.00
770.00
400.00
850.00
1,600.00
5,350.00
2,600.00
87,850.00
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ลงชื่อ..........................................................................ผู้ประมาณราคา แผ่นที่ 1 / 6

่ มแซมอาคารเรียนแบบ 216 ล. (ปรับปรุง 29)
ตัวอย่าง ประมาณราคาซอ
รายการปริมาณงานและราคา
งานปรับปรุง/ซ่อมแซม
สถานที่ โรงเรียน
ลําดับที่
2

อาคารเรียนแบบ 216 ล. (ปรับปรุง 29)
จังหวัด
รายการ

งานปรับปรุง ซ่อมแซม
2.1 งานโครงหลังคาเหล็ก
- เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.
- แผ่นเหล็ก ขนาด 4x8 ฟุต หนา 4 มม.
- น๊อตเหล็ก Ø 3/4" ยาว 0.30 เมตร
- ทาสีกันสนิมโครงหลังคา
รวมงานข้อ 2.1
2.2 งานมุงหลังคา
- กระเบื้องลอนคู่ 0.50x1.20 ม. หนา 5 มม. สีซีเมนต์
- ครอบกระเบื้องลอนคู่สีซีเมนต์
- สลักเกลียวยึดกระเบื้องลอนคู่
- ค่าแรงมุงกระเบื้องหลังคา
- แผ่นกันความร้อนอลูมิเนียมฟอยล์ 2 ด้าน
- เชิงชายไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"x8"
รวมงานข้อ 2.2
2.3 งานฝ้าเพดาน
- ฝ้าเพดานกระเบื้องเส้นใยแผ่นเรียบ หนา 4 มม.คร่าวไม้เนื้อแข็ง
- ฝ้าแผงลวดตาข่ายกันนกคร่าวไม้เนื้อแข็ง
- แผงบังแดดแผ่นเรียบ หนา 6 มม. คร่าวไม้เนื้อแช็ง
- บัวฝ้าเพดาน 1/2"x2"
- ทาสีฝ้าเพดานและแผงบังแดด
รวมงานข้อ 2.3

จํานวน

หน่วย

ค่าวัสดุ
ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

ค่าแรงงาน
ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

รวมค่าวัสดุ
และค่าแรงงาน

80
1
45
236

ท่อน
แผ่น
ตัว
ตร.ม.

938.00
2,914.00
85.00
30.00

75,040.00
2,914.00
3,825.00
7,080.00
88,859.00

289.00
799.00
รวมค่าแรง
35.00

23,120.00
799.00
8,260.00
32,179.00

98,160.00
3,713.00
3,825.00
15,340.00
121,038.00

2,530
180
2,890
1,140
1,140
160

แผ่น
แผ่น
ตัว
ตร.ม.
ตร.ม.
เมตร

58.00
58.00
7.00
58.00
150.00

146,740.00
10,440.00
20,230.00
66,120.00
24,000.00
267,530.00

28.00
18.00
89.00

31,920.00
20,520.00
14,240.00
66,680.00

146,740.00
10,440.00
20,230.00
31,920.00
86,640.00
38,240.00
334,210.00

1,030
88
160
769
1,190

เมตร
ตร.ม.
ตร.ม.
เมตร
ตร.ม.

469.00
220.00
447.00
25.00
35.00

483,070.00
19,360.00
71,520.00
19,225.00
41,650.00
634,825.00

92.00
76.00
92.00
41.00
30.00

94,760.00
6,688.00
14,720.00
31,529.00
35,700.00
183,397.00

577,830.00
26,048.00
86,240.00
50,754.00
77,350.00
818,222.00

หมายเหตุ
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ลงชื่อ..........................................................................ผู้ประมาณราคา แผ่นที่ 2 / 6

่ มแซมอาคารเรียนแบบ 216 ล. (ปรับปรุง 29)
ตัวอย่าง ประมาณราคาซอ
รายการปริมาณงานและราคา
งานปรับปรุง/ซ่อมแซม
สถานที่ โรงเรียน
ลําดับที่

อาคารเรียนแบบ 216 ล. (ปรับปรุง 29)
จังหวัด
รายการ

2.4 งานพื้น
- พื้นปูกระเบื้องผิวด้าน ขนาด 12'x12'
รวมงานข้อ 2.4
2.5 งานผนัง
- ผนังบุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8"x12"
รวมงานข้อ 2.5
2.6 งานบัวเชิงผนัง
- บัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง 1"x4"
รวมงานข้อ 2.6
2.7 งานฉาบปูน
- ฉาบปูนเรียบผนัง
- ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง
รวมงานข้อ 2.7
2.8 งานประตูหน้าต่างและช่องแสง/ระบายอากาศ
- ประตู ป.1 พร้อมอุปกรณ์
- ประตู ป.2 พร้อมอุปกรณ์
- ประตู ป.3 (เหล็กม้วน) พร้อมอุปกรณ์
- หน้าต่าง น.1 พร้อมอุปกรณ์
- หน้าต่าง น.2 พร้อมอุปกรณ์
รวมงานข้อ 2.8
2.9 งานตกแต่งผิวบันได + บันไดเหล็ก
- ราวบันไดไม้เนื้อแข็ง พร้อมลูกกรงเหล็ก
รวมงานข้อ 2.9

จํานวน

หน่วย

ค่าวัสดุ
ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

ค่าแรงงาน
ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

รวมค่าวัสดุ
และค่าแรงงาน

28

ตร.ม.

218.00

6,104.00
6,104.00

125.00

3,500.00
3,500.00

9,604.00
9,604.00

90

ตร.ม.

363.00

32,670.00
32,670.00

170.00

15,300.00
15,300.00

47,970.00
47,970.00

150

เมตร

70.00

10,500.00
10,500.00

50.00

7,500.00
7,500.00

18,000.00
18,000.00

195
70

ตร.ม.
ตร.ม.

58.00
63.00

11,310.00
4,410.00
15,720.00

82.00
100.00

15,990.00
7,000.00
22,990.00

27,300.00
11,410.00
38,710.00

7
1
2
12
2

ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด

7,850.00
5,880.00
25,300.00
10,900.00
7,200.00

54,950.00
5,880.00
50,600.00
130,800.00
14,400.00
256,630.00

รวมค่าแรง
รวมค่าแรง
รวมค่าแรง
รวมค่าแรง
รวมค่าแรง

-

54,950.00
5,880.00
50,600.00
130,800.00
14,400.00
256,630.00

34

เมตร

1,550.00

52,700.00
52,700.00

รวมค่าแรง

-

52,700.00
52,700.00

หมายเหตุ
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่ มแซมอาคารเรียนแบบ 216 ล. (ปรับปรุง 29)
ตัวอย่าง ประมาณราคาซอ
รายการปริมาณงานและราคา
งานปรับปรุง/ซ่อมแซม
สถานที่ โรงเรียน
ลําดับที่

อาคารเรียนแบบ 216 ล. (ปรับปรุง 29)
จังหวัด
รายการ

2.10 งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ํา-ส้วม
- โถส้วมนั่งยองแบบราดน้ํา มีฐาน สีขาว
- โถปัสสาวะชายพร้อมก๊อกน้ําแบบกด สีขาว
- อ่างล้างหน้าแบบแขวน สีขาว
- กระจกเงาของอ่างล้างหน้า
- หิ้งวางของอ่างล้างหน้า
- ตะขอแขวนเสื้อชุบโครเมี่ยม
- ก๊อกน้ําชุบโครเมี่ยม
- ถ้วยตะแกรงกรองผง Ø 2" - 3"
รวมงานข้อ 2.10
2.11 งานทาสี
- ทาสีพลาสติกอิมัลชั่น
- ทาสีน้ํามัน
รวมงานข้อ 2.11
2.12 งานเดินท่อโสโครก
- เดินท่อส้วม
- เดินท่อปัสสาวะ
- เดินท่อน้ําทิ้งอ่างล้างหน้า
- เดินท่อรูน้ําทิ้ง
- เดินท่อระบายอากาศ
รวมงานข้อ 2.12

จํานวน

หน่วย
8
2
6
6
6
8
8
4

4,468
2,340

8
5
6
4
2

ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
อัน
อัน
อัน
อัน

ตร.ม.
ตร.ม.

จุด
จุด
จุด
จุด
จุด

ค่าวัสดุ
ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

ค่าแรงงาน
ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

รวมค่าวัสดุ
และค่าแรงงาน

820.00
2,052.00
2,300.00
120.00
150.00
90.00
120.00
15.00

6,560.00
4,104.00
13,800.00
720.00
900.00
720.00
960.00
60.00
27,824.00

105.00
298.00
298.00
70.00
70.00
50.00
25.00
-

840.00
596.00
1,788.00
420.00
420.00
400.00
200.00
4,664.00

7,400.00
4,700.00
15,588.00
1,140.00
1,320.00
1,120.00
1,160.00
60.00
32,488.00

35.00
30.00

156,380.00
70,200.00
226,580.00

30.00
35.00

134,040.00
81,900.00
215,940.00

290,420.00
152,100.00
442,520.00

1,500.00
900.00
900.00
600.00
650.00

12,000.00
4,500.00
5,400.00
2,400.00
1,300.00
25,600.00

รวมค่าแรง
รวมค่าแรง
รวมค่าแรง
รวมค่าแรง
รวมค่าแรง

-

12,000.00
4,500.00
5,400.00
2,400.00
1,300.00

-

25,600.00

หมายเหตุ
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่ มแซมอาคารเรียนแบบ 216 ล. (ปรับปรุง 29)
ตัวอย่าง ประมาณราคาซอ
รายการปริมาณงานและราคา
งานปรับปรุง/ซ่อมแซม
สถานที่ โรงเรียน
ลําดับที่

อาคารเรียนแบบ 216 ล. (ปรับปรุง 29)
จังหวัด
รายการ

2.13 งานเดินท่อน้ําดี
- เดินท่อน้ําปัสสาวะ
- เดินท่อน้ําอ่างล้างหน้า
- เดินท่อก๊อกน้ํา
รวมงานข้อ 2.13
2.14 งานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร
- บ่อเกรอะ-บ่อซึม (ตามแบบ)
รวมงานข้อ 2.14
2.15 งานระบบดับเพลิง
- เครื่องดับเพลิง ขนาด 10 ปอนด์
รวมงานข้อ 2.15
2.16 งานดวงโคมไฟฟ้า
- โคมไฟฟ้าครอบพลาสติก ขนาด 2x40 W. , 2x36 W.
- โคมไฟฟ้าครอบพลาสติก ขนาด 1x32 W.
รวมงานข้อ 2.16
2.17 งานสวิทซ์และเต้ารับ (ปลั๊ก)
- สวิทซ์เดี่ยว
- สวิทซ์ 2 ทาง
- เต้ารับเดี่ยว (ปลั๊ก)
รวมงานข้อ 2.17

จํานวน

หน่วย

ค่าวัสดุ
ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

ค่าแรงงาน
ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

รวมค่าวัสดุ
และค่าแรงงาน

2
6
8

จุด
จุด
จุด

600.00
600.00
600.00

1,200.00
3,600.00
4,800.00
9,600.00

รวมค่าแรง
รวมค่าแรง
รวมค่าแรง

-

1,200.00
3,600.00
4,800.00
9,600.00

2

ชุด

29,500.00

59,000.00
59,000.00

รวมค่าแรง

-

59,000.00
59,000.00

6

ชุด

800.00

4,800.00
4,800.00

-

-

4,800.00
4,800.00

174
40

ชุด
ชุด

2,030.00
400.00

353,220.00
16,000.00
369,220.00

135.00
115.00

23,490.00
4,600.00
28,090.00

376,710.00
20,600.00
397,310.00

88
6
36

ชุด
ชุด
ชุด

60.00
80.00
100.00

5,280.00
480.00
3,600.00
9,360.00

80.00
85.00
90.00

7,040.00
510.00
3,240.00
10,790.00

12,320.00
990.00
6,840.00
20,150.00

หมายเหตุ
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่ มแซมอาคารเรียนแบบ 216 ล. (ปรับปรุง 29)
ตัวอย่าง ประมาณราคาซอ
รายการปริมาณงานและราคา
งานปรับปรุง/ซ่อมแซม
สถานที่ โรงเรียน
ลําดับที่

อาคารเรียนแบบ 216 ล. (ปรับปรุง 29)
จังหวัด
รายการ

จํานวน

2.18 งานเดินสายไฟฟ้า
- เดินสายไฟฟ้า ดวงโคม
214
- เดินสายไฟฟ้า สวิทซ์
94
- เดินสายไฟฟ้า ปลั๊ก
36
รวมงานข้อ 2.18
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานงานปรับปรุง ซ่อมแซม
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด (รวมค่ารื้อถอน)

หน่วย
จุด
จุด
จุด

ค่าวัสดุ
ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน
145.00
145.00
430.00

31,030.00
13,630.00
15,480.00
60,140.00
2,157,662.00
2,157,662.00

ค่าแรงงาน
ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน
80.00
80.00
110.00

17,120.00
7,520.00
3,960.00
28,600.00
619,630.00
707,480.00

รวมค่าวัสดุ
และค่าแรงงาน

หมายเหตุ

48,150.00
21,150.00
19,440.00
88,740.00
2,777,292.00
2,865,142.00

หมายเหตุ - ราคาวัสดุให้ใช้ราคาของพาณิชย์จังหวัด / จังหวัดใกล้เคียง / สืบราคาจากท้องถิ่น
- ค่าแรงงานให้ใช้ตามบัญชีมาตรฐานค่าแรงงานของกรมบัญชีกลาง
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ตัวอย่าง ประมาณราคาซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 216 ล. (ปรับปรุง 29)
สรุปค่าปรับปรุง-ซ่อมแซม
 งานปรับปรุง/ซ่อมแซม
อาคารเรียนแบบ 216 ล. (ปรับปรุง 29)
 สถานที่ โรงเรียน
จังหวัด
โรงเรียน
 หน่วยงาน
 แบบ ปร.4(ก) ที่แนบ
จํานวน 7 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่

แบบ ปร.5(ก)

ค่างานต้นทุน
Factor F
หน่วย : บาท
2,865,142.00 1.3026

ค่าก่อสร้าง
หมายเหตุ
หน่วย : บาท
3,732,068.59

รายการ

ลําดับที่
1

ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม

เงื่อนไข
เงินล่วงหน้าจ่าย...................
เงินประกันผลงานหัก..........
ดอกเบี้ยเงินกู้........................
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.................

0.00%
0.00%
6.00%
7.00%

(สามล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ผู้ประมาณราคา

รวมค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม
ยอดสุทธิ

3,732,068.59
3,732,000.00

**

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

(………………………………………………..)

รับรองความถูกต้อง

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

ผู้อํานวยการโรงเรียน

(………………………………………………..)

รับรองความถูกต้อง

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

(………………………………………………..)

ตรวจสอบความถูกต้อง

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

(………………………………………………..)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพท. หรือ
ผู้ที่ได้รับหมอบหมาย

ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพท. หรือ
ผู้ที่ได้รับหมอบหมาย
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ตัวอย่าง ประมาณราคาซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 216 ล. (ปรับปรุง 29)
สรุปราคาค่าปรับปรุง-ซ่อมแซม
งานปรับปรุง/ซ่อมแซม
อาคารเรียนแบบ 216 ล. (ปรับปรุง 29)
สถานที่ โรงเรียน
หน่วยงาน โรงเรียน
แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6 และตารางแสดงการคํานวณหาค่า Factor F ทั้งหมด
ประมาณราคาเมื่อวันที่
ลําดับที่
1

จังหวัด
จํานวน

สรุป
ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม

ผู้ประมาณราคา

แผ่น

ค่าก่อสร้าง
หน่วย : บาท

รายการ

สรุป

10

หมายเหตุ

3,732,000.00

รวมค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมเป็นเงินทั้งสิ้น
(สามล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)

3,732,000.00

**

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

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

รับรองความถูกต้อง

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

ผู้อํานวยการโรงเรียน

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

รับรองความถูกต้อง

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

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

ตรวจสอบความถูกต้อง

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

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

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพท. หรือ
ผู้ที่ได้รับหมอบหมาย

ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพท. หรือ
ผู้ที่ได้รับหมอบหมาย

หมายเหตุ แบบฟอร์มนี้ สามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องโครงการ /
งานก่อสร้างที่คํานวณราคากลาง
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ตัวอย่าง ประมาณราคาซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 216 ล. (ปรับปรุง 29)
ตารางแสดงการคํานวณหาค่า FACTOR F งานอาคาร
งานก่อสร้าง การปรับปรุง/ซ่อมแซม..........
สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียน
จังหวัด ทั่วประเทศ
หน่วยงาน
กลุม่ ออกแบบและก่อสร้าง สํานักอํานวยการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค่างาน(ทุน)

เงื่อนไข

ล้านบาท

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

<0.5
1
2
5
10
สูตรคํานวณหาค่า FACTOR F
15
20
[
( D - E ) x ( A - B )]
สูตรการหาค่า Factor F = D 25
(C-B)
30
เมื่อ A = ค่าวัสดุและแรงงานต้นทุน
=
2,865,142.00 40
2,000,000.00 50
B = ค่างานตัวต่ํากว่าต้นทุน
=
C = ค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน
=
5,000,000.00 60
D = Factor F ของค่างานตัวต่ํากว่าต้นทุน
=
1.3035
70
E = Factor F ของค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน
=
1.3003
80
แทนค่า
90
1.3035
- ( 1.3035
1.3003 ) X (
2,865,142.00 2,000,000.00 )
100
(
5,000,000.00
2,000,000.00 )
150
200
2,865,142.00
บาท
สรุปค่าต้นทุนงาน
250
ค่า FACTOR F เท่ากับ
1.3026
300
350
400
500
>500
1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กําหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F
2. ถ้าเป็นงานเงินกู้ให้ใช้ Factor F ในช่อง " รวมในรูป Factor "

{

0.00%
0.00%
6.00%
7.00%

}

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

FACTOR F

1.3074
1.3050
1.3035
1.3003
1.2943
1.2594
1.2518
1.2248
1.2164
1.2161
1.2159
1.2061
1.2050
1.2050
1.2049
1.2049
1.2023
1.2023
1.2013
1.1951
1.1866
1.1858
1.1853
1.1788

่ มแซมทวไป
ต ัวอย่าง ประมาณการราคาค่าซอ
ั

รายการปริมาณงานและราคา
งานปรับปรุง/ซ่อมแซม
อาคาร.........................................
สถานที่ โรงเรียน .................................................
ประมาณราคาโดย .........................................
ลําดับที่
1

2

รายการ

สพป./สพม. ...................................
ประมาณราคาเมื่อวันที่
...................................
จํานวน

หน่วย

รายการรื้อถอน
1.1 รื้อพื้นไม้ชั้นที่ 1
1.2 รื้อตงไม้
1.3 รื้อฝ้าเพดาน
1.4 รื้อบันไดไม้
1.5 รื้อดวงโคม

135
135
97
1
12

ตร.ม.
ตร.ม.
ตร.ม.
ชุด
ชุด

รายการปรับปรุง ซ่อมแซม
2.1 ตงเหล็ก เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม ขนาด 150x75x4.5 มม.
2.2 ตงเหล็ก เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม ขนาด 100x50x2.3 มม.
2.3 ปูพื้นไม้ (ใช้พื้นเดิม 80 %)
2.4 ปูพื้นไม้ซื้อเพิ่ม ขนาด 1"x6"
2.5 ทาสีกันสนิม ตงเหล็ก
2.6 ทาสีน้ํามัน ตงเหล็ก
2.7 ขัดผิวพื้นไม้ ลงน้ํายาเคลือบเงาไม้
2.8 ติดตั้งฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด คร่าวโลหะขุบสังกะสี
2.9 ติดตั้งโคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรงอลูมิเนียมถี่ใบพับติดลอย T8 2x36 วัตต์
2.10 เดินสายไฟดวงโคม
2.11 เต้ารับไฟฟ้าขากลม-แบน
2.12 สวิทซ์

47
30
108
27
184
184
135
51
12
12
8
6

ท่อน
ท่อน
ตร.ม.
ตร.ม.
ตร.ม.
ตร.ม.
ตร.ม.
ตร.ม.
ชุด
จุด
จุด
จุด

ค่าวัสดุ
ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน
-

2,120.00
665.00
1,183.00
40.00
30.00
30.00
292.00
1,875.00
145.00
130.00
52.00

-

99,640.00
19,950.00
31,941.00
7,360.00
5,520.00
4,050.00
14,892.00
22,500.00
1,740.00
1,040.00
312.00

ค่าแรงงาน
ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

รวมค่าวัสดุ
และค่าแรงงาน

50.00
50.00
25.00
300.00
35.00

6,750.00
6,750.00
2,425.00
300.00
420.00

6,750.00
6,750.00
2,425.00
300.00
420.00

981.00
308.00
140.00
140.00
35.00
38.00
50.00
75.00
150.00
80.00
90.00
80.00

46,107.00
9,240.00
15,120.00
3,780.00
6,440.00
6,992.00
6,750.00
3,825.00
1,800.00
960.00
720.00
480.00

145,747.00
29,190.00
15,120.00
35,721.00
13,800.00
12,512.00
10,800.00
18,717.00
24,300.00
2,700.00
1,760.00
792.00

หมายเหตุ
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ลงชื่อ..........................................................................ผู้ประมาณราคา แผ่นที่ 1 / 2

่ มแซมทวไป
ต ัวอย่าง ประมาณการราคาค่าซอ
ั

รายการปริมาณงานและราคา
งานปรับปรุง/ซ่อมแซม
อาคาร.........................................
สถานที่ โรงเรียน .................................................
ลําดับที่
3

รายการ
งานทาสี
3.1 งานทําความสะอาดผนัง + ฝ้าเพดาน
3.2 งานทาสีน้ํามัน
3.3 งานทาสีน้ําอะครีลิค สําหรับอาคารเก่า

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด

สพป./สพม.
จํานวน
628
258
370

หน่วย
ตร.ม.
ตร.ม.
ตร.ม.

ค่าวัสดุ
ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน
60.00
50.00

15,480.00
18,500.00

242,925.00

...................................
ค่าแรงงาน
ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน
10.00
38.00
30.00

รวมค่าวัสดุ
และค่าแรงงาน

6,280.00
9,804.00
11,100.00

6,280.00
25,284.00
29,600.00

146,043.00

388,968.00

หมายเหตุ
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ลงชื่อ..........................................................................ผู้ประมาณราคา แผ่นที่ 2 / 2
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ตัวอย่าง ประมาณการราคาค่าซ่อมแซมทั่วไป
สรุปค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม
แบบ ปร.5(ก)
 งานปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคาร.........................................
 สถานที่
โรงเรียน .................................................
สพป./สพม. ...................................
..................................................
สพป./สพม. .............................
 หน่วยงาน
 แบบ ปร.4(ก) ที่แนบ
จํานวน 2 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่
...................................
ลําดับที่
1

ค่างานต้นทุน
Factor F
หน่วย : บาท
388,968.00
1.3074

รายการ
ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม

ค่าก่อสร้าง
หมายเหตุ
หน่วย : บาท
508,536.76

เงื่อนไข
เงินล่วงหน้าจ่าย...................
เงินประกันผลงานหัก..........
ดอกเบี้ยเงินกู้........................
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.................

0.00%
0.00%
6.00%
7.00%

(ห้าแสนแปดพันบาทถ้วน)

ผู้ประมาณราคา

รวมค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม
ยอดสุทธิ

508,536.76
508,000.00

**

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

(………………………………………………..)

รับรองความถูกต้อง

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

ผู้อํานวยการโรงเรียน

(………………………………………………..)

รับรองความถูกต้อง

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

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพท

(………………………………………………..)

ตรวจสอบความถูกต้อง

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

(………………………………………………..)

ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพท
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ตัวอย่าง ประมาณการราคาค่าซ่อมแซมทั่วไป
สรุปราคาค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม
งานปรับปรุง/ซ่อมแซม
อาคาร.........................................
สถานที่ โรงเรียน .................................................
หน่วยงาน โรงเรียน ...................................
แบบ ปร.4 (ก) ปร.5 (ก) ปร.6 และ Factor F ทั้งหมด
...................................
ประมาณราคาเมื่อวันที่
ลําดับที่
1

สพป./สพม.......................

สพป./สพม.
จํานวน

สรุป
ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม

ผู้ประมาณราคา

แผ่น

ค่าก่อสร้าง
หน่วย : บาท

รายการ

สรุป

5

หมายเหตุ

508,000.00

รวมค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมเป็นเงินทั้งสิ้น
(ห้าแสนแปดพันบาทถ้วน)

508,000.00

**

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

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

รับรองความถูกต้อง

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

ผู้อํานวยการโรงเรียน

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

รับรองความถูกต้อง

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

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพท

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

ตรวจสอบความถูกต้อง

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

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

ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพท
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ตัวอย่าง ประมาณการราคาค่าซ่อมแซมทั่วไป
ตารางแสดงการคํานวณหาค่า FACTOR F งานอาคาร
งานปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร.........................................

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียน .................................................
หน่วยงาน .........................................................

สพม./สพป.
ค่างาน(ทุน)

เงื่อนไข

ล้านบาท

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

<0.5
1
2
5
10
สูตรคํานวณหาค่า FACTOR F
15
20
[
( D - E ) x ( A - B )]
สูตรการหาค่า Factor F = D 25
30
(C-B)
เมื่อ A = ค่าวัสดุและแรงงานต้นทุน
=
388,968.00 40
B = ค่างานตัวต่ํากว่าต้นทุน
=
50
C = ค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน
=
500,000.00 60
D = Factor F ของค่างานตัวต่ํากว่าต้นทุน
=
1.3074
70
E = Factor F ของค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน
=
1.3074
80
แทนค่า
90
1.3074
- ( 1.3074
1.3074 ) X (
388,968.00 - )
100
(
500,000.00
- )
150
200
388,968.00
บาท
สรุปค่าต้นทุนงาน
250
ค่า FACTOR F เท่ากับ
1.3074
300
350
400
500
>500
1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กําหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F
2. ถ้าเป็นงานเงินกู้ให้ใช้ Factor F ในช่อง " รวมในรูป Factor "

{

0.00%
0.00%
6.00%
7.00%

}

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

FACTOR F

1.3074
1.3050
1.3035
1.3003
1.2943
1.2594
1.2518
1.2248
1.2164
1.2161
1.2159
1.2061
1.2050
1.2050
1.2049
1.2049
1.2023
1.2023
1.2013
1.1951
1.1866
1.1858
1.1853
1.1788

ภาคผนวก
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ปฏิทินการดาเนินงานจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน
รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วัน เดือนปี
28 ส.ค. – 1 ก.ย.
2562
25 – 27 พ.ย.
2562

กิจกรรมที่ดาเนินการ

ประชุมคณะทำงำนจัดทำคู่มือกำรจัดตั้งงบประมำณ ปีงบประมำณ
พ.ศ. 2564 รำยกำรค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
แจ้งกรอบวงเงินกำรตั้งงบประมำณ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ให้
สพท. พร้อมคู่มือกำรจัดตั้งงบประมำณปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
รำยกำรค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
28 พ.ย. – 16 ธ.ค. จัดทำรำยละเอียดกำรจัดตั้งงบประมำณปีงบประมำณ พ.ศ.
2562
2564 รำยกำรค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
16 - 24 ธ.ค.
บันทึกผลกำรจัดตั้งงบประมำณปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
2562
รำยกำรค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
23 – 25 ธ.ค.
ประมวลผลกำรจัดตั้งงบประมำณปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
2562
รำยกำรค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ของ สพท. เพื่อบันทึกลง
ระบบ e-budgeting ส่งสำนักงบประมำณ
ภำยใน 27 ธ.ค. ส่งเอกสำรคำขอตั้งงบประมำณปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
2562
รำยกำรค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง งบปีเดียวและงบผูกพัน

ผู้รับผิดชอบ
สนผ..
สนผ.
สพท./รร.
สพท.
สนผ.
สพท.
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การใช้งานเว็บไซต์ขอจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

https://budget64.jobobec.in.th

@ สิ่งที่เปลี่ยนแปลง
1. ครุภัณฑ์สำหรับสถานศึกษา ครุภัณฑ์การศึกษา (เลือกรายการ) กำหนดให้แนบแบบฟอร์ม
คำขอตั้งของโรงเรียนเข้าสู่ระบบในรายการตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
2. ครุภัณฑ์สำหรับสถานศึกษา ครุภัณฑ์การศึกษา รายการโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ทั้ง 3 ระดับ กำหนดให้
จัดตั้งขั้นต่ำ 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 โดยจัดตั้งงบประมาณตั้งแต่
50,000 บาทขึ้นไป และแนบแบบประมาณการราคา (แบบ ปร.) เข้าสู่ระบบ
7. สิ่งก่อสร้าง รายการค่าก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ อาคารแบบพิเศษ เปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มคำขอ
และกำหนดให้ป้อนค่า Factor F เข้าสู่ระบบ
8. สิ่งก่อสร้าง รายการค่าก่อสร้าง กรณีมีค่าขนส่ง ระบบจะไม่นำมาคำนวณกับค่างานในกรอบ
งบประมาณ ให้จัดส่งเอกสารประกอบคำขอ โดย สพฐ. สำรองงบประมาณไว้ส่วนกลาง
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@ ทำความเข้าใจก่อนการเริ่มต้นใช้งาน
1. ให้ผู้ใช้ตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไขชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด กรณีที่ข้อมูลในเว็บไซต์ไม่
ถูกต้อง
2. เว็บไซต์ได้ปรับเปลี่ยนชื่อโรงเรียนตามข้อมูล DMC ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 และจะมีรายชื่อเฉพาะ
โรงเรียนที่มีนักเรียนเท่านั้น โรงเรียนที่มีนักเรียนเป็นศูนย์จะไม่มีในเว็บไซต์
3. ข้อมูลจำนวนนักเรียนยึดข้อมูล DMC ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เป็นรายโรงเรียน กรณีโรงเรียนมา
รวมแต่บันทึกข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ไว้ในโรงเรียนมารวม (โรงเรียนลูก) เว็บไซต์จะถือว่าเป็นโรงเรียน 2
โรงเรียนและโรงเรียนหลักจะมีจำนวนนักเรียนตาม DMC ที่รายงานเท่านั้น
4. เว็บไซต์ได้จำแนกโรงเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
4.1 โรงเรียนทั่วไป
4.2 โรงเรียนในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร
4.3 โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริฯ/โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
กรณีโรงเรียนโรงเรียนในพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร และโรงเรียนพื้นที่เกาะและเป็นโรงเรียนในโครงการ
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
ตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป
6. การบันทึกข้อมูลในเว็บไซต์ ในรายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ และค่าก่อสร้างใหม่ ได้จัดไว้ในเมนู
เดียวกัน ผู้ใช้จะต้องจัดเรียงรายการทั้งก่อสร้างใหม่และปรับปรุงซ่อมแซมไว้ด้วยกัน เว็บไซต์จะยึดลำดับที่ตามที่ผู้ใช้บันทึก
ข้อมูลเข้ามาในเว็บไซต์ กรณีที่ปรับลดงบประมาณจะดำเนินการปรับลดจากลำดับสุดท้ายออกให้ครบตามกรอบงบประมาณที่
ได้รับใหม่
7. การจัดตั้งงบประมาณรายการค่าก่อสร้างรั้ว ถนนและรางระบายน้ำ เนื่องจากราคากลาง ที่กำหนดเป็น
ราคาต่อความยาว 1 เมตรไม่รวม Factor F ดังนั้นในการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณจะต้องนำ ค่า Factor F มาคำนวณเพิ่ม
ด้วย
8. การจัดตั้งงบประมาณรายการค่าก่อสร้างขนาดใหญ่ (อาคารผูกพัน) จะต้องไม่เป็นโรงเรียนที่ได้รับ
จัดสรรอาคารขนาดใหญ่ (อาคารผูกพัน) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
9. ครุภัณฑ์รายการค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดตั้งได้เฉพาะโรงเรียนบนพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร
เท่านั้น
10. จังหวัดในเขตพื้นที่แผ่นดินไหวฯ ราคาของอาคารในเว็บไซต์จะปรับให้เท่ากับอาคารในพื้นที่ปกติ โดย
สพฐ. จะสำรองงบประมาณส่วนต่างไว้ชดเชย
11. โรงเรียนที่ไม่ระบุพิกัด (Latitude และ Longitude) หรือระบุคลาดเคลื่อน (น้อยกว่า 1 หรือ มากกว่า
360) ไม่สามารถจัดตั้งงบประมาณรายการค่าสิ่งก่อสร้างและรายการครุภัณฑ์ได้ทั้ง 2 รายการ แต่
โรงเรียนที่ระบุพิกัด (Latitude และ Longitude) ถูกต้อง แต่ไม่ยืนยันข้อมูลสิ่งก่อสร้างในระบบ
B-OBEC จะไม่สามารถจัดตั้งงบประมาณรายการค่าสิ่งก่อสร้าง (จัดตั้งครุภัณฑ์ได้)
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@ การเข้าสู่ระบบ
สามารถเข้าสู่เว็บไซต์ โดยใช้ Username และ Password ที่ได้ลงทะเบียนไว้ กรณีเข้าสู่เว็บไซต์ไม่ได้
เนื่องจากลืม Username และ/หรือ Password สอบถามได้จากอาจารย์สุมณฑา สาธุกานนท์ โทรศัพท์ 081-891-9224

@ หน้าหลักการทำงาน
เมื่อผู้ใช้ Login เข้าสู่เว็บไซต์สำเร็จ เว็บไซต์จะแสดงหน้าหลักการทำงาน สำหรับในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ได้จัดกลุ่มการทำงานไว้ 5 เมนูหลัก

1.
2.
3.
4.
5.

งานทะเบียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โรงเรียนทั่วไป/พื้นที่สูงฯ
โรงเรียนพระราชดำริฯ
โปรดอ่าน...

116

116

@ เมนูหลักที่ 1 งานทะเบียน
เมนูหลักที่ 1 งานทะเบียน สำหรับผู้ใช้จัดการงานทะเบียน ซึ่งประกอบด้วยเมนูการทำงานทั้งสิ้น 5 เมนู
ย่อย ประกอบด้วย

1.1 ทะเบียนโรงเรียน สำหรับผู้ใช้แก้ไขชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด กรณีที่ข้อมูลในเว็บไซต์ไม่
ถูกต้อง
1.2 ผู้ใช้งาน สำหรับผู้ใช้เพิ่ม/ลบ/แก้ไขผู้ใช้งาน ซึ่งเว็บไซต์กำหนดให้มี User ได้สำนักงานเขตพื้นที่ละ
3 User
1.3 ผู้อำนวยการกลุ่ม สำหรับแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อ/หมายเลขโทรศัพท์ผู้อำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
1.4 ทะเบียนครุภัณฑ์ เมนูย่อยนี้จะแสดงรายการครุภัณฑ์ที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้จัดตั้งงบประมาณใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แยกเป็น 2 เมนูย่อย สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำหรับสถานศึกษา
1.5 ทะเบียนสิ่งก่อสร้าง เมนูย่อยนี้จะแสดงรายการสิ่งก่อสร้างที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้จัดตั้งงบประมาณ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามสภาพพื้นที่ที่ตั้งของจังหวัดพื้นที่หรือบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว พื้นที่หรือ
บริเวณที่เป็นดินอ่อนอาจได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวระยะไกล และพื้ น ที่ ห รื อ บริ เ วณที่ อ ยู่ ใ กล้ ร อยเลื่ อ นที่ อ าจได้ รั บ
ผลกระทบจากแผ่นดินไหว หรือจังหวัดในพื้นที่ปกติ
1.6 งบประมาณ เมนูย่อยนี้จะแสดงกรอบวงเงินงบประมาณและผลการบันทึกข้อมูลของแต่ละ สพท.

@ เมนูหลักที่ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เมนูหลักที่ 2 สำนักงานเขตพื้นที่ สำหรับผู้ใช้บันทึกข้อมูลผลการจัดตั้งงบประมาณ ตามกรอบงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร ซึ่งประกอบด้วยเมนูการทำงานทั้งสิ้น 2 เมนูย่อย ประกอบด้วย

2.1 ครุภัณฑ์ สำหรับผู้ใช้จัดตั้งงบประมาณค่าครุภณ
ั ฑ์สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.2 รถโดยสาร 12 ที่นั่ง สำหรับผู้ใช้จัดตั้งงบประมาณค่าครุภัณฑ์สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่รายการ
รถโดยสาร ขนาด 12 ที่
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@ เมนูหลักที่ 3 โรงเรียนทั่วไป/พืน้ ที่สูง
เมนูหลักที่ 3 โรงเรียนทั่วไป/พื้นที่สูง สำหรับผู้ใช้บันทึกข้อมูลผลการจัดตั้งงบประมาณ ตามกรอบ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซึ่งประกอบด้วยเมนูการทำงานทั้งสิ้น 3 เมนูย่อย ประกอบด้วย

3.1 ครุภัณฑ์ สำหรับผู้ใช้จัดตั้งงบประมาณค่าครุภณ
ั ฑ์ให้กับโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ท่วั ไปและโรงเรียนใน
พื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร และโรงเรียนพื้นที่เกาะ มีเมนูคำสั่งย่อย 5 เมนู

3.2 ก่อสร้าง/ซ่อมแซม สำหรับผู้ใช้จัดตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างใหม่และค่าปรับปรุงซ่อมแซมให้กับ
โรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ทั่วไปและโรงเรียนในพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร และโรงเรียนพื้นที่เกาะ มีเมนูคำสั่งย่อย 5 เมนู
3.3 อาคารผูกพัน สำหรับผู้ใช้จัดตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างใหม่อาคารขนาดใหญ่ที่กำหนดให้ผูกพัน 2
ปีงบประมาณให้กับโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ทั่วไปและโรงเรียนในพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร และโรงเรียนพื้นที่เกาะ มีเมนูคำสั่ง
ย่อย 5 เมนู
สามารถจัดตั้งได้ 4 ประเภทคือ อาคารเรียนแบบมาตรฐาน อาคารอเนกประสงค์แบบมาตรฐาน อาคารแบบพิเศษ และอาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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@ เมนูหลักที่ 4 โรงเรียนพระราชดำริฯ
ดำเนินการเช่นเดียวกับโรงเรียนทั่วไป/พื้นที่สูง โดยบันทึกข้อมูลตามที่กลุ่มโรงเรียนได้พิจารณาจัดตัง้
ไม่มีกรอบวงเงินงบประมาณของแต่ละ สพท.

@ เมนูหลักที่ 5 โปรดอ่าน
คือคู่มือการบันทึกข้อมูลฉบับนี้
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แนวทางปฏิบัติตามหนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง ออกหนังสือ ด่วนที่สุด
ที่ กค (กวจ)0405.2/ว259 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561
เรื่อง ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย “งานก่อสร้าง”
1. การเตรียมแบบรูปรายการเพื่อของบประมาณก่อสร้างอาคารแบบพิเศษ
(นอกเหนือจากแบบมาตรฐาน)
1.1 โรงเรียนและหน่วยงานในสังกัด สพฐ. ต้องจัดทาแบบรูปและรายการที่มีวิศวกรและสถาปนิก ระดับ ภาคี
ขึ้นไปเป็นผู้ออกแบบและคานวณโครงสร้าง พร้อมลงนามในแบบรูปและรายการทุกแผ่น แนบใบประกอบ
วิชาชีพของสถาปนิก หรือและ วิศวกรผู้ออกแบบพร้อมลงนามจริง(ห้ามสาเนา) แนบรายการคานวณโครงสร้าง
โดยให้สัมพันธ์กับขอบเขตงานของวิศวกรและสถาปนิกดังต่อไปนี้
ระดับสถาปนิกในการออกแบบ
-ขอบเขตงานออกแบบตามพรบ.สถาปนิก พ.ศ.2543
ประเภทอาคาร
ระดับสถาปนิก
อาคารที่มีพื้นที่ 150 - 1,000 ตารางเมตรหรือ สูงไม่เกิน
สถาปนิก ระดับ ภาคีสถาปนิก
15.00 เมตร
อาคารที่มีพื้นที่ เกิน 1,000 ตารางเมตร
สถาปนิก ระดับ สามัญสถาปนิก ขึ้นไป
ระดับวิศวกรในการออกแบบ
-ขอบเขตงานออกแบบตามข้อบังคับสภาวิศวกร พ.ศ.2551
ประเภทอาคาร
ระดับวิศวกร
อาคารสูงไม่เกิน 4 ชั้น หรือความสูงต่อชั้นไม่เกิน 5.00 เมตรและ วิศวกร ระดับ ภาคีวิศวกร
ไม่เป็นอาคารสาธารณะ เช่น ส้วม และบ้านพักครู
อาคารสาธารณะทุกประเภทเช่น อาคารเรียนและอาคารประกอบ วิศวกร ระดับ สามัญวิศวกร ขึ้นไป
พร้อมกันนีโ้ รงเรียนและหน่วยงานในสังกัด สพฐ. ต้องจัดทาประมาณราคา(ปร.4 , ปร.5 , ปร.6 ) ตาม
หลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง ให้สัมพันธ์กับแบบรูปรายการ พร้อมเอกสารการแบ่งงวดงาน งวดเงินและ
ระยะเวลาก่อสร้าง
1.2 โรงเรียนและหน่วยงานในสังกัด สพฐ. ขอความอนุเคราะห์ส่วนราชการที่มีหน่วยงานออกแบบและ
ก่อสร้างจัดทาแบบรูปรายการพร้อมพร้อมเอกสารการแบ่งงวดงาน งวดเงินและระยะเวลาก่อสร้าง
2 การเตรียมแบบรูปรายการเพื่อของบประมาณในการซ่อมแซม ปรับปรุง ต่อเติม รื้อถอน ที่มีผลกระทบ
ต่อโครงสร้างหลัก หรือ มีผลกระทบต่อความปลอดภัย
2.1 โรงเรียนและหน่วยงานในสังกัด สพฐ. ต้องจัดทาแบบรูปและรายการที่มีวิศวกร และหรือ
สถาปนิก เป็นผู้ออกแบบและคานวณโครงสร้าง พร้อมลงนามในแบบรูปและรายการทุกแผ่น แนบ
ใบประกอบวิชาชีพของสถาปนิก หรือและ วิศวกรผู้ออกแบบพร้อมลงนามจริง(ห้ามสาเนา)
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การปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม ที่มีผลกระทบต่อโครงสร้าง ดังต่อไปนี้
การปรับปรุง ซ่อมแซมฐานราก ต่อม่อ เสา คาน
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของโครงหลังคาโดยการเปลี่ยนวัสดุหรือขนาดที่เป็นการเพิ่มน้าหนัก เช่น
การเปลี่ยนจากโครงไม้เป็นโครงเหล็ก หรือ การเปลี่ยนโครงเหล็กเดิมเป็นโครงเหล็กใหม่ หรือ การ
เปลี่ยนรูปทรงของโครงหลังคา
การเพิ่มน้าหนักบรรทุกบนหลังคา เช่น ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ หรือ การติดตั้งหลังคาคลุมพื้นดาดฟ้า
การเปลี่ยนแปลงวัสดุมุงหลังคาที่เป็นการเพิ่มน้าหนักให้กับโครงสร้าง เช่นการเปลี่ยนจากหลังคา
สังกะสีเป็นกระเบื้องลอนคู่ หรือ การเปลี่ยนจากกระเบื้องลอนคู่เป็นกระเบื้องคอนกรีต
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของอาคารที่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตอัดแรง หรือโครงสร้างเหล็ก
รูปพรรณ เช่น การยกอาคาร การเคลื่อนย้ายอาคาร การตัดเสาเพื่อหล่อเสาใหม่
การเปลี่ยนแปลงชนิดของพื้นและโครงสร้างรับพื้นที่เป็นการเพิ่มน้าหนักให้กับโครงสร้าง เช่น การ
เปลี่ยนแปลงจากตงไม้ พื้นไม้ เป็นพื้นคอนกรีตสาเร็จรูป
การต่อเติมที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างอาคารเดิม

พร้อมกันนีโ้ รงเรียนและหน่วยงานในสังกัด สพฐ. ต้องจัดทาประมาณราคา(ปร.4 , ปร.5 , ปร.6 ) ตาม
หลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง ให้สัมพันธ์กับแบบรูปรายการ
2.2 โรงเรียนและหน่วยงานในสังกัด สพฐ. ขอความอนุเคราะห์ส่วนราชการที่มีหน่วยงานออกแบบและ
ก่อสร้างจัดทาแบบรูปรายการพร้อมเอกสารการแบ่งงวดงาน งวดเงินและระยะเวลาก่อสร้าง
3. การรื้อถอน
การพิจารณาให้ความเห็นถึงความเหมาะสมในการรื้อถอนอาคารเรียน อาคารประกอบ และ
สิ่งก่อสร้างอื่น กรณีทเี่ กิดความเสียหายจากโครงสร้างหลักของอาคาร ควรมีคณะกรรมการที่ประกอบด้วย
วิศวกรโยธา หรือมีการให้ความเห็นจากวิศวกรโยธาสังกัดหน่วยงานของรัฐไว้ก่อนแล้ว
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เกณฑ์การเผื่อ
และการคานวณเผื่อปริมาณวัสดุมวลรวมต่อหน่วย
ในหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร นอกจากต้องคานวณหาปริมาณงานและ
หรือวัสดุของแต่ละรายการงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในส่วนของมาตรฐานการวัดและคานวณ
ปริมาณงานและในส่วนของหลักเกณฑ์การคานวณปริมาณงาน งานก่อสร้างอาคารแล้ว ในบางรายการงาน
ก่อสร้างจาเป็นต้องคิดคานวณเผื่อปริมาณงานและหรือวัสดุด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการดาเนินการ
ก่อสร้างที่ เป็นจริง นอกจากนี้ในการคานวณปริมาณงาน และหรือคิดคานวณเผื่อปริมาณงานและหรือวัสดุ
ของบางรายการงานก่อสร้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของงานโครงสร้างวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
ก็ยังมีความจาเป็นต้องคานวณในลักษณะของปริมาณวัสดุมวลรวมต่อหน่วยด้วย
ในการคิดคานวณเผื่อปริมาณงานและหรือวัสดุในงานก่อสร้างอาคารนั้น บางรายการงานก่อสร้าง
ได้กาหนดรายละเอียดไว้แล้วในส่วนของหลักเกณฑ์การคานวณปริมาณงานงานก่อสร้างอาคาร ส่วนรายการ
งานก่อสร้างอื่นที่จาเป็นต้องคิดคานวณเผื่อปริมาณงานและหรือวัสดุ และหรือต้องคานวณปริมาณงานใน
ลักษณะของปริมาณวัสดุมวลรวมต่อหน่วย ซึ่งมิได้กาหนดไว้ในส่วนของหลักเกณฑ์การคานวณปริมาณงาน
งานก่อสร้างอาคาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของงานโครงสร้างวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ก็ให้ใช้ตาม
รายการและหลักเกณฑ์ที่กาหนด ดังต่อไปนี้

เกณฑ์การเผื่อ
1. งานขุดดินฐานรากและถมคืน ให้คิดคานวณเผื่อกันดินพังและทางานสะดวก 30 %
2. งานวัสดุร้องพื้นหรือปรับระดับและงานถมบริเวณ ให้คิดคานวณเผื่อปริมาณงาน ดังนี้
2.1 งานวัสดุรองพื้นหรือปรับระดับ ให้คิดคานวณเผื่อการยุบตัวเนื่องจากการบดอัดด้วย
แรงคน
2.1.1 งานถมทรายรองพื้นหรือปรับระดับ เผื่อ 25 %
2.1.2 งานดินรองพื้นหรือปรับระดับ
เผื่อ 30 %
2.1.3 งานดินลูกรังรองพื้นหรือปรับระดับ เผื่อ 35 %
2.1.4 งานอิฐหักรองพื้นหรือปรับระดับ เผื่อ 25 %
2.2 งานถมบริเวณ คิดคานวณเผื่อการยุบตัวเนื่องจากการบดอัดด้วยเครื่องจักร
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 ให้คิดคานวณเผื่อปริมาณงาน ดังนี้
3.1 งานแบบหล่อคอนกรีตเหล็ก
3.1.1 งานแบบหล่อคอนกรีตเหล็ก ให้คานวณปริมาณเป็นจานวนตารางเมตร
โดยไม่ต้องคิดเผื่อปริมาณ
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3.2 งานไม้แบบหล่อคอนกรีต
3.2.1 ไม้แบบหนา 1” เนื้อที่ 1 ตารางเมตร ใช้ไม้ปริมาตรประมาณ
1 ลูกบาศก์ฟุต
3.2.2 ไม้คร่าวยึดไม้แบบ ให้คิดคานวณ 30 % ของปริมาณไม้แบบ
3.2.3 ไม้ค้ายันไม้แบบ
3.2.3.1 ไม้ค้ายันท้องคานและงานประเภทคาน ให้คิดคานวณ 1 ต้น/
ความยาว 1 เมตร
3.2.3.2 ไม้ค้ายันท้องพื้นและงานประเภทพื้น ให้คิดคานวณ 1 ต้น/
ตารางเมตร
3.2.4 ตะปูยึดไม้แบบ ให้คิดคานวณ 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 และไม้ค้ายัน เท่านั้น ส่วนค่าแรงงานให้คิดคานวณเต็มตามปริมาณพื้นที่ไม้แบบหล่อคอนกรีต
ทั้งหมด
4. การเผื่อของเหล็กเสริม เนื่องจากการใช้เหล็กเสริมแต่ละขนาดทั้งเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ
และเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย ต้องมีการทาบต่อ งอปลาย ตัดคอม้า และเสียเศษใช้งานไม่ได้ จึงกาหนดให้
คิดคานวณเผื่อปริมาณตามเกณฑ์ 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 ให้คิดคานวณ 30 กก./น้าหนักเหล็กเสริม
6. ปริมาณตะปูสาหรับงานประเภทต่าง
6.1 งานวางคาน ตง และปูพื้นไม้
ใช้
0.20
6.2 งานติดตั้งโครงหลังคาไม้
6.2.1 ทรงเพิงแหงน
ใช้
0.20
6.2.2 ทรงจั่ว
ใช้
0.20
6.2.3 ทรงปั้นหยา
ใช้
0.25
6.2.4 ทรงไทย
ใช้
0.30

1 เมตริกตัน
กก./ตร.ม.
กก./ตร.ม.
กก./ตร.ม.
กก./ตร.ม.
กก./ตร.ม.

มาตรฐานขนาดและน้าหนักเหล็กเสริมคอนกรีตและเหล็กรูปพรรณ
เป็นข้อมูลประกอบในการถอดแบบคานวณปริมาณงาน ในส่วนของงานโครงสร้างวิศวกรรม
งานสถาปัตยกรรม และในส่วนอื่น ๆ ในการคานวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
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
- ขนาด 125 x 75 x5.5 x 9.5
- ขนาด 150 x 75 x5.5 x 9.5
- ขนาด 150 x 125 x8.5 x 14
- ขนาด 180 x 100 x6 x 10
- ขนาด 200 x 100 x7 x 10
- ขนาด 200 x 150 x9 x 10
- ขนาด 250 x 125 x7.5 x 12.5
- ขนาด 250 x 125 x10 x 19
- ขนาด 300 x 150 x8 x 13
- ขนาด 300 x 150 x9 x 15
- ขนาด 300 x 150 x12 x 24
- ขนาด 400 x 150 x10 x 18

มม.
มม.
มม.
มม.
มม.
มม.
มม.
มม.
มม.
มม.
มม.
มม.
มม.

หนัก
หนัก
หนัก
หนัก
หนัก
หนัก
หนัก
หนัก
หนัก
หนัก
หนัก
หนัก
หนัก

12.90
16.10
17.10
36.20
23.60
26.00
50.40
38.30
55.50
48.30
58.50
87.20
72.00

กก./ม.
กก./ม.
กก./ม.
กก./ม.
กก./ม.
กก./ม.
กก./ม.
กก./ม.
กก./ม.
กก./ม.
กก./ม.
กก./ม.
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
- ขนาด 30 x 30 x 3 มม. หนัก 1.36
- ขนาด 40 x 40 x 3 มม. หนัก
- ขนาด 40 x 40 x 5 มม. หนัก
- ขนาด 50 x 50 x 4 มม. หนัก
- ขนาด 50 x 50 x 6 มม. หนัก
- ขนาด 40 x 40 x 3 มม. หนัก
- ขนาด 40 x 40 x 5 มม. หนัก

1.12
กก./ม.
1.83
2.95
3.06
4.43
1.83
2.95

กก./ม.
กก./ม.
กก./ม.
กก./ม.
กก./ม.
กก./ม.
กก./ม.
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- ขนาด
- ขนาด
- ขนาด
- ขนาด
- ขนาด
- ขนาด
- ขนาด
- ขนาด
- ขนาด

65 x 65 x 6 มม. หนัก
75 x 75 x 6 มม. หนัก
90 x 90 x 7 มม. หนัก
100 x 100 x 7 มม. หนัก
100 x 100 x 10 มม. หนัก
130 x 130 x 12 มม. หนัก
130 x 130 x 15 มม. หนัก
150 x 150 x 12 มม. หนัก
150 x 150 x 15 มม. หนัก

5.91 กก./ม.
6.85 กก./ม.
9.59 กก./ม.
10.70 กก./ม.
14.90 กก./ม.
23.40 กก./ม.
28.80 กก./ม.
27.30 กก./ม.
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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หลักเกณฑ์และตารางคานวณ
ค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วยในงานก่อสร้างอาคาร
ในการคานวณค่างานต้นทุน ตามหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในส่วนของงานโครงสร้างวิศวกรรมและงานสถาปัตยกรรม มีบางรายการงานก่อสร้างจาเป็นต้อง
คานวณค่างานในลักษณะค่าวัสดุมวลรวมผสมต่อหน่วย เช่น งานคอนกรีตส่วนผสม งานก่อผนัง งานบุผนัง
ด้วยวัสดุสาเร็จรูป งานปูพื้นด้วยวัสดุสาเร็จรูป งานทาฝ้าเพดาน และงานทาสี เป็นต้น
การคานวณค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วยสาหรับบางรายการงานก่อสร้างที่ต้องคานวณค่าวัสดุมวลรวม
ต่อหน่วยให้คานวณโดยใช้หลักเกณฑ์หรือสูตรการคานวณหาค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วยสาหรับรายการงาน
ก่อสร้างนั้น ๆ โดยผู้มีหน้าที่คานวณราคากลางสามารถดาวน์โหลด หลักเกณฑ์และตารางคานวณค่าวัสดุ
มวลรวมต่อหน่วยได้จาก www.gprocurement.go.th
หลักเกณฑ์และตารางคานวณค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วยดังกล่าว ประกอบด้วยหลักเกณฑ์หรือสูตร
การคานวณหาค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วยของรายการงานก่อสร้างต่าง ๆ ซึ่งได้รวบรวมไว้เป็นกลุ่มงาน
จานวน 15 กลุ่มงาน ดังนี้
1. วัสดุมวลรวมของงานคอนกรีตส่วนผสม (ผสมเอง)
2. วัสดุมวลรวมของงานคอนกรีตตามมาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง (ผสมเอง)
3. วัสดุมวลรวมของงานคอนกรีตผสมเสร็จ (ขนส่งด้วยรถโม่ปูน)
4. วัสดุมวลรวมของงานคอนกรีตเททับหน้าพื้นสาเร็จรูป
5. วัสดุมวลรวมของงานคอนกรีตเสาเอ็น คานทับหลัง และเคาร์เตอร์ คสล.
6. วัสดุมวลรวมของน้ายากันซึมผสมต่อคอนกรีต
7. วัสดุมวลรวมของงานทาฝ้าเพดานด้วยวัสดุสาเร็จรูปต่าง ๆ
8. วัสดุมวลรวมของงานก่อผนังของวัสดุชนิดต่าง ๆ
9. วัสดุมวลรวมของงานฉาบปูน , งานทาผิวผนัง และงานบุผนังของวัสดุสาเร็จรูปต่าง ๆ
10. วัสดุมวลรวมงานทาผนังเบาด้วยวัสดุสาเร็จรูปต่าง ๆ
11. วัสดุมวลรวมของงานปูพื้นด้วยวัสดุสาเร็จรูปต่าง ๆ
12. วัสดุมวลรวมของงานทาสี
13. วัสดุมวลรวม งานเคาเตอร์ห้องน้า ครัว ปูหินอ่อน หินแกรนิต
14. วัสดุมวลรวม งานประตู หน้าต่าง วงกบไม้
15. วัสดุมวลรวมงานท่อระบายน้า คสล. ขนาดต่าง ๆ
ในการนาหลักเกณฑ์และตารางคานวณค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วยดังกล่าวไปใช้ มีข้อกาหนด ดังนี้
1. กระทรวงพาณิชย์ หมายถึง สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กรณีการ
ก่อสร้างในส่วนกลาง และหมายถึง สานักงานพาณิชย์จังหวัดที่สิ่งก่อสร้างนั้นตั้งอยู่ หากเป็นกรณีการ
ก่อสร้างในส่วนภูมิภาค
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2. ข้อมูลในช่อง ราคา/หน่วย เป็นข้อมูลที่กาหนดขึ้นเพื่อเป็นตัวอย่าง เมื่อนาไปใช้งาน
จริงต้องใช้ข้อมูลราคาวัสดุ ค่าแรงงาน และหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นปัจจุบัน ณ วันที่คานวณราคากลาง
แทนค่าลงไปแทน
3. ราคาต่ อ หน่ ว ย หมายถึ ง ราคาวัส ดุ ต ามข้ อ ก าหนดเกี่ ย วกั บ ราคาและแหล่ งวัส ดุ
ก่อสร้างและหรืออัตราค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน/ดาเนินการสาหรับการถอดแบบคานวณราคากลาง
งานก่อสร้าง ตามที่กาหนดในส่วนของแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงาน
ก่อสร้าง โดยอาจต้องคานวณและหรือแปลงหน่วยวัดให้สอดคล้องกับหน่วยของข้อมูลที่กาหนดสาหรับแต่
ละสูตร (หลักเกณฑ์)
4. รายการงานก่อสร้างใดที่สามารถคานวณได้ทั้งกรณีการใช้หลักเกณฑ์หรือสูตรคานวณ
ค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วย และคานวณโดยวิธีการถอดแบบคานวณราคากลางปกติ ให้ใช้กรณีที่ผลลัพธ์ที่ได้
จากการคานวณที่ต่ากว่า
5. รายการงานก่อสร้างใดที่จาเป็นต้องคานวณค่างานในลักษณะค่าวัสดุมวลรวมผสมต่อ
หน่วยแต่มิได้กาหนดสูตรหรือหลักเกณฑ์ไว้ในส่วนนี้ ให้ผู้มีหน้าที่คานวณราคากลางกาหนดเองตามข้อมูล
ข้อเท็จจริง สาหรับรายการงานก่อสร้างนั้นหรือสืบราคาต่อหน่วย พร้อมทั้งให้จัดทาบันทึกแสดงรายละเอียด
ของการดาเนินการต่อกรณีดังกล่าวประกอบไว้ด้วย
ทั้งนี้ ตัวอย่างรายละเอียดของหลักเกณฑ์และตารางคานวณค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วย
ปรากฏตามตารางในหน้าต่อไป
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ตารางแสดงวิธีการคํานวณหาค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่ วยของงานก่อสร้างประเภทต่างๆ
ลําดับที)

รายการ

จํานวน หน่ วย

ราคา/หน่ วย

ราคารวม

(บาท)

(บาท)

หมายเหตุ

1 วัสดุมวลรวมของงานคอนกรีตส่ วนผสมต่ างๆ
1.1 คอนกรีตส่ วนผสม 1 : 3 : 5 (คอนกรีตหยาบ)
- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (เช่น ตราช้าง,พญานาค,เพชร ฯ)
- ทรายหยาบ
- หิ นเบอร์ 1-2
- นํ,าผสมคอนกรี ต
รวมคอนกรี ต 1 : 3 : 5
1.2 คอนกรีตส่ วนผสม 1 : 2 : 4
- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (เช่น ตราช้าง,พญานาค,เพชร ฯ)
- ทรายหยาบ
- หิ นเบอร์ 1-2
- นํ,าผสมคอนกรี ต
รวมคอนกรี ต 1 : 2 : 4
1.3 คอนกรีตส่ วนผสม 1 : 2 : 4 (พื(นทีน) ํา( เค็ม,ดินเค็ม)
- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 5 (เช่น ตราปลาฉลาม ฯ)
- ทรายหยาบ
- หิ นเบอร์ 1-2
- นํ,าผสมคอนกรี ต
รวมคอนกรี ต 1 : 2 : 4

260.00 กก.

0.62 ลบ.ม.
1.03 ลบ.ม.
180.00 ลิตร
1.00 ลบ.ม.

=

-

=

-

=

-

=

-

342.00 กก.

0.62 ลบ.ม.
1.09 ลบ.ม.
180.00 ลิตร
1.00 ลบ.ม.
342.00 กก.

0.62 ลบ.ม.
1.09 ลบ.ม.
180.00 ลิตร
1.00 ลบ.ม.

มอก.15/2555

*
มอก.15/2555

*
มอก.15/2555

*

2 วัสดุมวลรวมของงานคอนกรีตตามมาตรฐานกรมโยธาธิการฯ
2.1 คอนกรีต (STRENGTH 210/240 กก./ตร.ซม.)
- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (เช่น ตราช้าง,พญานาค,เพชร ฯ)
- ทรายหยาบ
- หิ นเบอร์ 1-2
- นํ,าผสมคอนกรี ต
รวมคอนกรี ต ค.1

320.00 กก.

0.43 ลบ.ม.
0.99 ลบ.ม.
180.00 ลิตร
1.00 ลบ.ม.

มอก.15/2555

*
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ตารางแสดงวิธีการคํานวณหาค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่ วยของงานก่อสร้างประเภทต่างๆ
ลําดับที)

รายการ

จํานวน หน่ วย

ราคา/หน่ วย

ราคารวม

(บาท)

(บาท)

3 วัสดุมวลรวมของงานคอนกรีตผสมเสร็จ (ด้ วยรถผสมปูน)
3.1

หมายเหตุ
ระยะทาง ไม่เกิน

คอนกรีตกําลังอัดประลัยมีอายุ 28 วัน(กก./ตร.ซม.)

15 กิโ ลเมตร

- รู ปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม.และรู ปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ซม.

1.00 ลบ.ม.

- รู ปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม.และรู ปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม.

1.00 ลบ.ม.

- รู ปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.และรู ปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม.

1.00 ลบ.ม.

- รู ปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม.และรู ปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม.

1.00 ลบ.ม.

- รู ปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม.และรู ปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม.

1.00 ลบ.ม.

- รู ปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม.และรู ปทรงกระบอก300 กก./ตร.ซม.

1.00 ลบ.ม.

- รู ปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม.และรู ปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม.

1.00 ลบ.ม.

- รู ปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม.และรู ปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม.

1.00 ลบ.ม.

=
=
=
=
=
=
=
=

ราคาของสํานัก
ดัชนีฯ
"
"
"
"
"
"

4 วัสดุมวลรวมของงานคอนกรีตเททับหน้ าพื(นสํ าเร็จรู ป
คอนกรีตเททับหน้ าหนา 5 ซม.(ไม่รวมเหล็กเสริ มพื,น)
- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (เช่น ตราช้าง,พญานาค,เพชร ฯ)
- ทรายหยาบ
- หิ นเบอร์ 1-2
- นํ,าผสมคอนกรี ต
รวมคอนกรี ตเททับหน้าพื,นสําเร็ จรู ป
4.2 คอนกรีตเททับหน้ าหนา 5 ซม.(รวมเหล็กเสริ มพื,น 6 มม.@ 0.20 ม.#)
- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (เช่น ตราช้าง,พญานาค,เพชร ฯ)
- ทรายหยาบ
- หิ นเบอร์ 1-2
- เหล็กเสริ ม RB dir 6 มม.
- ลวดผูกเหล็กเสริ ม
- ไม้แบบและคํ,ายัน
- นํ,าผสมคอนกรี ต
รวมคอนกรี ตเททับหน้าพื,นสําเร็ จรู ปเสริ มเหล็ก
4.1

17.00
0.04
0.05
10.00
1.00

กก.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลิตร
ตร.ม.

17.00
0.04
0.05
2.33
0.07
0.02
10.00
1.00

กก.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
กก.
กก.
ลบ.ฟ.
ลิตร
ตร.ม.

มอก.15/2555

=

-

มอก.15/2555

=

-
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ตารางแสดงวิธีการคํานวณหาค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่ วยของงานก่อสร้างประเภทต่างๆ
ลําดับที)
4.3

รายการ
คอนกรีตเททับหน้ าหนา 5 ซม.(รวมเหล็กเสริ มพื,น 9 มม.@ 0.20 ม.#)
- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (เช่น ตราช้าง,พญานาค,เพชร ฯ)
- ทรายหยาบ
- หิ นเบอร์ 1-2
- เหล็กเสริ ม RB dir 9 มม.
- ลวดผูกเหล็กเสริ ม
- ไม้แบบและคํ,ายัน
- นํ,าผสมคอนกรี ต
รวมคอนกรี ตเททับหน้าพื,นสําเร็ จรู ปเสริ มเหล็ก

จํานวน หน่ วย

17.00
0.04
0.05
5.34
0.16
0.02
10.00
1.00

กก.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
กก.
กก.
ลบ.ฟ.
ลิตร
ตร.ม.

ราคา/หน่ วย

ราคารวม

(บาท)

(บาท)

หมายเหตุ

=

-

=

-

*

=

-

*

=

-

*

มอก.15/2555

5 วัสดุมวลรวมของงานก่ อผนังด้ วยวัสดุชนิดต่ างๆ
5.1 ผนังก่ อสามัญ(อิฐมอญ)ครึ)งแผ่นอิฐ
- อิฐสามัญ(อิฐมอญ)ขนาด 3.5 x 7 x 16 ซม.
- ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement)
- นํ,ายาผสมปูนก่อ
- ทรายหยาบ
- นํ,าผสมปูนก่อ
รวมผนังก่ออิฐสามัญครึ[ งแผ่นอิฐ
5.2 ผนังก่ อสามัญ(อิฐมอญ)เต็มแผ่นอิฐ
- อิฐสามัญ(อิฐมอญ)ขนาด 3.5 x 7 x 16 ซม.
- ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement)
- นํ,ายาผสมปูนก่อ
- ทรายหยาบ
- นํ,าผสมปูนก่อ
รวมผนังก่ออิฐสามัญครึ[ งแผ่นอิฐ
5.3 ผนังก่ อคอนกรีตบล๊ อกขนาด 0.07x0.19x0.39 ม.
- คอนกรี ตบล็อคขนาด 0.07x0.19x0.39 ม.
- ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement)
- นํ,ายาผสมปูนก่อ
- ทรายหยาบ
- นํ,าผสมปูนก่อ
รวมผนังก่อซีเมนต์บล๊อกหนา 7 ซม.

138.00 ก้อน

16.01
0.40
0.05
10.00
1.00

กก.
ลิตร
ลบ.ม.
ลิตร
ตร.ม.

276.00 ก้อน

34.00
0.80
0.12
20.00
1.00

กก.
ลิตร
ลบ.ม.
ลิตร
ตร.ม.

13.00
6.75
0.18
0.03
5.00
1.00

ก้อน
กก.
ลิตร
ลบ.ม.
ลิตร
ตร.ม.
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ตารางแสดงวิธีการคํานวณหาค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่ วยของงานก่อสร้างประเภทต่างๆ
ลําดับที)

รายการ

5.4 ผนังก่ ออิฐมวลเบาขนาด 0.075x0.20x0.60 ม.
- คอนกรี ตมวลเบา
- ปูนก่อสําเร็ จรู ป
- นํ,าผสมปูนก่อ
รวมผนังก่ออิฐมวลเบาหนา 7.5 ซม.

จํานวน หน่ วย

9.00
3.84
3.51
1.00

ก้อน
กก.
ลิตร
ตร.ม.

ราคา/หน่ วย

ราคารวม

(บาท)

(บาท)

หมายเหตุ

=

-

*

=

-

*

=

-

*

=

-

*

=

-

*

6 วัสดุมวลรวมของงานบุผนังด้ วยวัสดุสําเร็จรู ปต่ างๆ
6.1 ปูนทรายสําหรับรองพื(นบุวสั ดุแผ่นสําเร็จรู ป (หนา 1.5 ซม.เผื[อวัสดุเสียหายแล้ว)
- ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement)
12.05
- นํ,ายาผสมปูนฉาบ
0.50
- ทรายละเอียด
0.04
- นํ,าผสมปูน
3.00
รวมปูนทรายรองพื,น(สําหรับปูแผ่นผนังสําเร็ จรู ป)
1.00
6.2 ปูนฉาบผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.เผื[อวัสดุเสียหายแล้ว)
- ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement)
12.05
- นํ,ายาผสมปูนฉาบ
0.50
- ทรายละเอียด
0.04
- นํ,าผสมปูน
3.00
รวมปูนฉาบผิวเรี ยบ
1.00
6.3 ปูนฉาบผิวเรียบ สําหรับอิฐมวลเบา (หนา 1.25 ซม.เผื[อวัสดุเสียหายแล้ว)
- ปูนฉาบสําเร็ จรู ป
19.10
- นํ,าผสมปูน
3.00
รวมปูนฉาบผิวซีเมนต์ขดั มันเรี ยบ
1.00
6.4 ฉาบ SKIM COAT สี ธรรมชาติ ฉาบเฉลี[ย หนา 1-2 มม. (กรณี ทาสี )
- ปูนสําเร็ จรู ป SKIM COAT หนา เฉลี[ย 1.5 มม.
2.32
- นํ,ายาเคลือบ
0.21
- ทินเนอร์
0.05
- นํ,าผสมปูน
0.33
รวมปูนฉาบผิวซีเมนต์ขดั มันเรี ยบผสมนํ,ายากันซึม
1.00

กก.
ลิตร
ลบ.ม.
ลิตร
ตร.ม.
กก.
ลิตร
ลบ.ม.
ลิตร
ตร.ม.
กก.
ลิตร
ตร.ม.
กก.
ลิตร
ลิตร
ลิตร
ตร.ม.
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รายการ

6.5 ผนังบุกระเบื(องเซรามิคเคลือบสีธรรมดาขนาด 8"x8"
- กระเบื,องเซรามิคสี ธรรมดา 8"x8"
- ปูนกาวซีเมนต์ หนา 5 มม.
- ปูนยาแนว
- นํ,าผสมปูน
- คิ,ว พีวซี ี
รวมผนังบุกระเบื,องเซรามิคสี ธรรมดา 8"x10"
6.6 ผนังบุกระเบื(องเซรามิคเคลือบสีธรรมดาขนาด 12"x12"
- กระเบื,องแซรามิคสี ธรรมดา 12"x12"
- ปูนกาวซีเมนต์ หนา 5 มม.
- ปูนยาแนว
- นํ,าผสมปูน
- คิ,ว พีวซี ี
รวมผนังบุกระเบื,องเซรามิคสี ธรรมดา 12"x12"

จํานวน หน่ วย

1.12
5.25
0.20
2.00
0.33
1.00

ตร.ม.
กก.
กก.
ลิตร
ม.
ตร.ม.

1.15
5.25
0.15
2.00
0.33
1.00

ตร.ม.
กก.
กก.
ลิตร
ม.
ตร.ม.

0.59
0.41
0.20
1.00

ลบ.ฟ.
ลบ.ฟ.
กก.
ตร.ม.

ราคา/หน่ วย

ราคารวม

(บาท)

(บาท)

หมายเหตุ

=

-

*

=

-

*

=

-

*

=

-

*

7 วัสดุมวลรวมของงานทําผนังเบาด้ วยวัสดุสําเร็จรู ปต่ างๆ
7.1

ฝาไม้ ยางตีซ้อนเกล็ดทางนอน 1/2"x6"โครงคร่ าวไม้ เนื(อแข็ง
วางตั(งขนาด 1-1/2"x3" ระยะห่ าง c/c 0.50 เมตร
- ฝาไม้ยางใสลบมุม ขนาด 1/2"x 6"
- โครงคร่ าวไม้เนื,อแข็งใส ขนาด 1-1/2"x 3"
- ตะปู
รวมวัสดุทาํ ฝาไม้ยางซ้อนเกล็ดทางนอน
7.2 ฝาไม้ แผ่นสําเร็จรู ป ขนาด 15 x 300 x 0.8 ซม. โครงคร่ าวไม้ เนื(อแข็ง
วางตั(งขนาด 1-1/2"x3" ระยะห่ าง c/c 0.50 เมตร
- ฝาไม้แผ่นสําเร็ จรู ป ขนาด 15 x 300 x 0.8 ซม.
- โครงคร่ าวไม้เนื,อแข็งใส ขนาด 1-1/2"x 3"
- ตะปู
รวมวัสดุทาํ ฝาไม้ยางซ้อนเกล็ดทางนอน

6.29 ม.
0.41 ลบ.ฟ.
0.15 กก.
1.00 ตร.ม.
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รายการ

ผนังไม้ อดั ยางหนา 6 มม. 4'x8' โครงคร่ าวไม้ เนื(อแข็งขนาด
1-1/2"x 3" ระยะห่ าง c/c 0.40x0.60 เมตร # บุด้านเดียว
- ไม้อดั ยางหนา 6 มม. ขนาด 4'x 8' (ใช้ภายใน)
- โครงคร่ าวไม้เนื,อแข็งใส 3 ด้าน ขนาด 1-1/2"x 3"
- ตะปู
รวมวัสดุทาํ ผนังไม้อดั ยางหนา 6 มม.บุดา้ นเดียว
7.4 ผนังไม้ อดั ยางหนา 6 มม. 4'x8' โครงคร่ าวไม้ เนื(อแข็งขนาด
1-1/2"x 3" ระยะห่ าง c/c 0.40x0.60 เมตร # บุสองด้ าน
- ไม้อดั ยางหนา 6 มม. ขนาด 4'x 8' (ใช้ภายใน)
- โครงคร่ าวไม้เนื,อแข็งใส 2 ด้าน ขนาด 1-1/2"x 3"
- ตะปู
รวมวัสดุทาํ ผนังไม้อดั ยางหนา 6 มม.บุสองด้าน
7.5
ผนังกระเบื(องแผ่นเรียบหนา 6 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม.
โครงคร่ าวไม้ เนื(อแข็ง1-1/2"x 3"@ 0.40x0.60 ม.# บุด้านเดียว
- กระเบื,องแผ่นเรี ยบหนา 6 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม.
- โครงคร่ าวไม้เนื,อแข็งใส ขนาด 1-1/2"x 3"
- ตะปู
รวมวัสดุผนังกระเบื,องแผ่นเรี ยบหนา 6 มม.บุดา้ นเดียว
7.6
ผนังกระเบื(องแผ่นเรียบหนา 6 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม.
โครงคร่ าวไม้ เนื(อแข็ง1-1/2"x 3"@ 0.40x0.60 ม.# บุสองด้ าน
- กระเบื,องแผ่นเรี ยบหนา 6 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม.
- โครงคร่ าวไม้เนื,อแข็งใส 2 ด้าน ขนาด 1-1/2"x 3"
- ตะปู
รวมวัสดุผนังกระเบื,องแผ่นเรี ยบหนา 6 มม.บุสองด้าน

จํานวน หน่ วย

ราคา/หน่ วย

ราคารวม

(บาท)

(บาท)

หมายเหตุ

7.3

0.40
0.51
0.20
1.00

แผ่น
ลบ.ฟ.
กก.
ตร.ม.

0.80
0.51
0.28
1.00

แผ่น
ลบ.ฟ.
กก.
ตร.ม.

0.40
0.51
0.20
1.00

แผ่น
ลบ.ฟ.
กก.
ตร.ม.

0.80
0.51
0.28
1.00

แผ่น
ลบ.ฟ.
กก.
ตร.ม.

1.10
21.51
0.20
0.11
10.00
1.00

ตร.ม.
กก.
กก.
ลบ.ม.
ลิตร
ตร.ม.

=

-

*

=

-

*

=

-

*

=

-

*

=

-

*

8 วัสดุมวลรวมของงานพื(นต่ างๆ
8.1 พื(นปูกระเบื(องเซรามิคสีธรรมดาขนาด 8"x8"
- กระเบื,องเซรามิคสี ธรรมดา 8"x8"
- ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement)
- ปูนยาแนว
- ทรายหยาบ
- นํ,าผสมปูน
รวมพื,นปูกระเบื,องเซรามิคสี ธรรมดา 8"x8"
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รายการ

8.2 พื(นปูกระเบื(องเซรามิคสีธรรมดาขนาด 12"x12"
- กระเบื,องเซรามิคสี ธรรมดา 12"x12"
- ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement)
- ปูนยาแนว
- ทรายหยาบ
- นํ,าผสมปูน
รวมพื,นปูกระเบื,องเซรามิคสี ธรรมดา 12"x12"
8.3 พื(นปูกระเบื(องเซรามิคสีธรรมดาขนาด 16"x16"
- กระเบื,องเซรามิคสี ธรรมดา 16"x16"
- ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement)
- ปูนยาแนว
- ทรายหยาบ
- นํ,าผสมปูน
รวมพื,นปูกระเบื,องเซรามิคสี ธรรมดา 12"x12"
8.4 พื(นไม้ เนื(อแข็งเข้ าลิน( 1"x 6"ปูบนตงไม้ เนื(อแข็ง1-1/2"x 6"
ระยะห่ างของตงไม้ ไม่ เกิน 0.50 ม.c/c
- พื,นไม้เนื,อแข็ง 1"x 6" เข้าลิ,นอาบนํ,ายา อบไส
- ตงไม้เนื,อแข็ง 1-1/2"x 6" ไสเรี ยบ
- ตะปู
รวมพื,นไม้เนื,อแข็งเข้าลิ,น 1"x 6" ปูบนตงไม้
9 วัสดุมวลรวมของงานทําฝ้ าเพดานด้ วยวัสดุสําเร็จรู ปต่ างๆ
9.1 ฝ้าไม้ เนื(อแข็งขนาด 1/2"x 2"ตีเว้ นร่ อง 0.05 ซม. โครงคร่ าว
ไม้ เนื(อแข็งขนาด 1-1/2"x3" ระยะห่ าง c/c 0.50 เมตร
- ฝ้าไม้เนื,อแข็ง (อบใส) ขนาด 1/2"x 2"
- โครงคร่ าวไม้เนื,อแข็งใส ขนาด 1-1/2"x 3"
- ตะปู
รวมวัสดุทาํ ฝ้าเพดานไม้เนื,อแข็งตีเว้นร่ อง 0.05 ซม.

จํานวน หน่ วย

1.10
21.51
0.15
0.11
10.00
1.00

ตร.ม.
กก.
กก.
ลบ.ม.
ลิตร
ตร.ม.

1.12
21.51
0.12
0.11
10.00
1.00

ตร.ม.
กก.
กก.
ลบ.ม.
ลิตร
ตร.ม.

1.14
0.51
0.20
1.00

ลบ.ฟ.
ลบ.ฟ.
กก.
ตร.ม.

0.50
0.41
0.15
1.00

ลบ.ฟ.
ลบ.ฟ.
กก.
ตร.ม.

ราคา/หน่ วย

ราคารวม

(บาท)

(บาท)

หมายเหตุ

=

-

*

=

-

*

=

-

*

=

-

*
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รายการ

จํานวน หน่ วย

ฝ้าเพดานกระเบื(องแผ่นเรียบหนา 4 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม.
โครงคร่ าวไม้ เนื(อแข็ง 1-1/2"x 3" @ 0..60x0.60 ม. #
- กระเบื,องแผ่นเรี ยบหนา 4 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม.
0.40
- โครงคร่ าวไม้เนื,อแข็งใส 1 ด้าน ขนาด 1-1/2"x 3"
0.56
- ตะปู
0.20
รวมวัสดุทาํ ฝ้าเพดานกระเบื,องแผ่นเรี ยบหนา 4 มม.
1.00
9.3 ฝ้าเพดานแผ่นยิบซั)มบอร์ ดหนา 9 มม.ขนาด 1.20 x 2.40 ม. อลูมเิ นียมฟอยล์
โครงคร่ าวไม้ เนื(อแข็ง1-1/2"x 3"@ 0.60x0.60 ม.#
- แผ่นยิบซัม[ บอร์ดหนา 9 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม.
0.40
- โครงคร่ าวไม้เนื,อแข็งใส 1 ด้าน ขนาด 1-1/2"x 3"
0.56
- ตะปู
0.20
- ปูนฉาบรอยต่อ ผ้าแถบ
1.00
- ตะปูเกลียว
0.11
รวมวัสดุฝ้าเพดานแผ่นยิบซัม[ บอร์ดหนา 9 มม.
1.00
9.4 ฝ้าเพดานแผ่นยิบซั)มบอร์ ดหนา 9 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม.
มีอะลูมเิ นียมฟอยล์ คร่ าวเหล็กชุบสังกะสี@ 0.60 ม.
- แผ่นยิบซัม[ บอร์ดหนา 9 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม.
0.40
- โครงคร่ าวเหล็กชุบสังกะสี
1.00
- ตะปูเกลียว
0.11
- ปูนฉาบรอยต่อ ผ้าแถบ
1.00
รวมงานทําฝ้าเพดานแผ่นยิบซัม[ บอร์ดหนา 9 มม.
1.00

ราคา/หน่ วย

ราคารวม

(บาท)

(บาท)

หมายเหตุ

9.2

แผ่น
ลบ.ฟ.
กก.
ตร.ม.

แผ่น
ลบ.ฟ.
กก.
ตร.ม.
กก.
ตร.ม.

แผ่น
ตร.ม.
กก.
ตร.ม.
ตร.ม.

10 วัสดุมวลรวมของงานทาสี (ต่ อพื(นที) 1 ตารางเมตร)
10.1 งานทาสี สีนํา( อะครีลคิ 100% ชนิดทาภายนอก (ปูนใหม่ ) เกรดที1) ประเภทกึง) เงา
- สี โ ป๊ ว
0.10 กก.
- สี ทารองพื,นปูนใหม่
0.04 GL.
- สี ทาภายนอกทาทับหน้า 2 เที[ยว
0.07 GL.
- นํ,าผสมสี
1.00 ลิตร
รวมวัสดุทาสี ภายนอก
1.00 ตร.ม.

=

-

=

-

=

-

=

-

*
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10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

รายการ

จํานวน หน่ วย

งานทาสี สีนํา( อะครีลคิ 100% ชนิดทาภายใน (ปูนใหม่ ) เกรดที1) ประเภทกึง) เงา
- สี โ ป๊ ว
0.10 กก.
- สี ทารองพื,นปูนใหม่
0.04 GL.
- สี ทาภายนอกทาทับหน้า 2 เที[ยว
0.07 GL.
- นํ,าผสมสี
1.00 ลิตร
รวมวัสดุทาสี ภายนอก
1.00 ตร.ม.
งานทาสี สีนํา( อะครีลคิ 100% ชนิดทาภายนอก (ปูนเก่ า) เกรดที1) ประเภทกึง) เงา
- สี ทารองพื,นปูนใหม่
0.04 GL.
- สี ทาภายนอกทาทับหน้า 2 เที[ยว
0.07 GL.
- นํ,าผสมสี
1.00 ลิตร
รวมวัสดุทาสี ภายนอก
1.00 ตร.ม.
งานทาสี สีนํา( อะครีลคิ 100% ชนิดทาภายใน (ปูนเก่ า) เกรดที1) ประเภทกึง) เงา
- สี ทารองพื,นปูนใหม่
0.04 GL.
- สี ทาภายนอกทาทับหน้า 2 เที[ยว
0.07 GL.
- นํ,าผสมสี
1.00 ลิตร
รวมวัสดุทาสี ภายนอก
1.00 ตร.ม.
งานทาสีนํา( มันทาไม้
- กระดาษทราย เบอร์เหมาะสมกับงาน
0.50 แผ่น
- สี โ ป๊ ว
0.10 กก.
- สี ทารองพื,นไม้ 2 เที[ยว
0.076 GL.
- สี ทาทับหน้า 2 เที[ยว
0.076 GL.
- นํ,ามันผสมสี
0.031 GL.
รวมวัสดุทาสี น, าํ มัน
1.00 ตร.ม.
งานทาสีนํา( มันกันสนิมเหล็ก (รองพื,นกันสนิม+สี น, าํ มัน 2 เที[ยว)
- สี รองพื,นกันสนิม
0.038 GL.
- สี ทาทับหน้า 2 เที[ยว
0.076 GL.
- นํ,ามันสน หรื อ นํ,ามันซักแห้ง
0.023 GL.
รวมวัสดุทาสี เหล็กกันสนิม
1.00 ตร.ม.

ราคา/หน่ วย

ราคารวม

(บาท)

(บาท)

หมายเหตุ

=

-

*

=

-

*

=

-

*

=

-

*

=

-

*
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ตารางแสดงวิธีการคํานวณหาค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่ วยของงานก่อสร้างประเภทต่างๆ
ลําดับที)

รายการ

จํานวน หน่ วย

11 วัสดุมวลรวมของงานประตู-หน้ าต่ าง-ช่ องแสง
11.1 งานประตูไม้ เนื(อแข็ง (แบบเรียบ/ลูกฟูก) วงกบไม้ เนื(อแข็ง ชนิดบานเปิ ด ต่ อ 1 ชุด
- วงกบไม้เนื,อแข็ง ขนาด 2"x 4"(0.1824 ลบ.ฟ./ม.)
ลบ.ฟ.
- บานประตูไ ม้เนื,อแข็ง ขนาด......................
ชุด
- กระจกสี .............หนา...........มม.
ตร.ฟ.
- กุญแจลูกบิด...........ยีห[ อ้ ...........รุ่ น..........
ชุด
- บานพับ ขนาด..............รุ่ น...............
ชุด
- มือจับ
ชุด
- กลอน ขนาด.............นิ,ว
ชุด
- ปุ่ มกันกระแทก
ชุด
- DOOR CLOSER ยีห[ อ้ ...........รุ่ น..............
ชุด
- ค่าแรงทําวงกบ
ม.
- ค่าแรงติดตั,งวงกบไม้
ตร.ม.
- ค่าแรงติดตั,งบานประตูไ ม้
ตร.ม.
- ค่าแรงติดตั,งกระจก
ตร.ฟ.
- ค่าติดตั,งกุญแจลูกบิด
ชุด
- ค่าติดตั,งปุ่ มกันกระแทก
ชุด
- ค่าติดตั,ง DOOR CLOSER
ชุด
รวมงานประตูบานไม้เนื,อแข็ง วงกบ (ไม่รวมงานสี ) 1 ชุด
ชุด
พร้อมอุปกรณ์

ราคา/หน่ วย

ราคารวม

(บาท)

(บาท)

40.00
100.00
105.00
100.00
35.00
100.00
=

-

หมายเหตุ
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ตารางแสดงวิธีการคํานวณหาค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่ วยของงานก่อสร้างประเภทต่างๆ
ลําดับที)

รายการ

จํานวน หน่ วย

11.2 งานหน้ าต่ างไม้ เนื(อแข็ง (แบบเรียบ/ลูกฟูก) วงกบไม้ เนื(อแข็ง ชนิดบานเปิ ด ต่ อ 1 ชุด
- วงกบไม้เนื,อแข็ง ขนาด 2"x 4"(0.1824 ลบ.ฟ./ม.)
ลบ.ฟ.
- บานหน้าต่างไม้เนื,อแข็ง ขนาด......................
ชุด
- กระจกสี .............หนา...........มม.
ตร.ฟ.
- บานพับธรรมดา ขนาด..........รุ่ น..........
ชุด
- บานพับ Whitco ขนาด..............รุ่ น...............
ชุด
- มือจับ
ชุด
- กลอน ขนาด.............นิ,ว
ชุด
- ขอสับ ขนาด.............นิ,ว
ชุด
- ค่าแรงทําวงกบ
ม.
- ค่าแรงติดตั,งวงกบไม้
ตร.ม.
- ค่าแรงติดตั,งบานหน้าต่างไม้
ตร.ม.
- ค่าแรงติดตั,งกระจก
ตร.ฟ.
รวมงานหน้าต่างบานไม้เนื,อแข็ง วงกบ (ไม่รวมงานสี ) 1 ชุด
ชุด
พร้อมอุปกรณ์

ราคา/หน่ วย

ราคารวม

(บาท)

(บาท)

50.00
175.00
105.00
=

-

หมายเหตุ
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การคิดคํานวณปริมาตรไม้ เป็ น ลูกบาศก์ ฟุต (ลบ.ฟ.)
สู ตร
ปริมาตรไม้ (ลบ.ฟ.) = กว้ าง(นิว( ) x หนา(นิว( ) x ยาว(เมตร) x จํานวน(ท่ อน) x 0.0228 (ค่ าคงที))
ตัวอย่าง (1) ขนาดไม้ 1" x 1" x 5.00 (เมตร) จํานวน 10 ท่อน
= 1 x 1 x 5 x 10 x 0.0228 = 1.1400 ลูกบาศก์ฟุต
ตัวอย่าง (2) ขนาดไม้ 1 1/2" x 6" x 5.00 (เมตร) จํานวน 10 ท่อน
= 1.5 x 6 x 5 x 10 x 0.0228 = 10.2600 ลูกบาศก์ฟุต
ตัวอย่าง (3) ขนาดไม้ 3/4" x 6" x 5.00 (เมตร) จํานวน 10 ท่อน
= 0.75 x 6 x 5 x 10 x 0.0228 = 5.1300 ลูกบาศก์ฟุต
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ระยะห่างระหว่างอาคาร แนวเขตที่ดิน
***************
ในปัจ จุ บัน ได้ มีกฎกระทรวงฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2550) ออกมาใช้บังคับกับอาคารที่ก่อสร้ า งในที่ดิน ผื น
เดียวกัน (แปลงเดียวกัน)
1. ผนังอาคารด้านที่ใกล้กันมีระเบียงหรือมีหน้าต่าง ประตูทั้ง 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 ฉบับที่ 55
1. ถนนสาธารณะกว้างน้อยกว่า 10.00 เมตร ร่นแนวอาคารจากกึ่งกลาง ถนนสาธารณะ6.00 เมตร
2. ถนนสาธารณะกว้างมากกว่า 10.00 เมตร ร่นแนวอาคารจากเขตถนน อย่างน้อย 1ใน10 (10%) ของ
ความกว้างถนน
3. ถนนสาธารณะกว้างมากกว่า 20.00 เมตร ร่นแนวอาคารจากเขตถนนอย่างน้อย 2.00 เมตร
(ทั้งนี้ถ้าอยู่ในถนนที่มีการบังคับระยะร่นไม่น้อยกว่า 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

ลักษณะอาคารเรียน อาคารประกอบ
และราคามาตรฐาน
อาคารสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
(สพป./สพม.) แบบมาตรฐาน
กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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อาคารเรียนอนุบาล ขนาด 2 ห้องเรียน
กรอบอาคาร 11.40 x 24.00 เมตร สูง 7.60 เมตร
144

ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 2,919,000 บาท

อาคารเรียนอนุบาล ขนาด 3 ห้องเรียน
กรอบอาคาร

11.20 x 37.20 เมตร สูง 7.60 เมตร
145

ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 4,225,000 บาท

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

ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 2,304,000 บาท

146

กรอบอาคาร

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

ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 2,304,000 บาท
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กรอบอาคาร

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

ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 2,304,000 บาท

148

กรอบอาคาร

สปช. 101/26 อาคารเรียน 3 ห้องเรียน 1 ห้องธุรการ (ใต้ถุนโล่ง)
กรอบอาคาร

10.00 x 29.00 เมตร สูง 6.65 เมตร
149

ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 2,304,000 บาท

สปช. 103/26 อาคารเรียนชั้นเดียว 3 ห้องเรียน (พื้นยกสูง)
11.70 x 29.00 เมตร สูง 4.40 เมตร

ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 1,892,000 บาท

150

กรอบอาคาร

สปช. 103/26 อาคารเรียนชั้นเดียว 3 ห้องเรียน (ยกพื้นสูง)
11.70 x 29.00 เมตร สูง 4.40 เมตร

ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 1,892,000 บาท

151

กรอบอาคาร

สปช. 104/26 อาคารเรียนชั้นเดียว 4 ห้องเรียน (พื้นยกสูง)
10.00 x 38.00 เมตร สูง 6.60 เมตร

ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564

เป็นเงิน 2,697,000 บาท

152

ขนาดอาคาร

สปช. 104/26 อาคารเรียนชั้นเดียว 4 ห้องเรียน (พื้นยกสูง)
10.00 x 38.00 เมตร สูง 6.60 เมตร

ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564

เป็นเงิน 2,697,000 บาท
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กรอบอาคาร

สปช. 104/26 อาคารเรียนชั้นเดียว 4 ห้องเรียน (พื้นยกสูง)
10.00 x 38.00 เมตร สูง 6.60 เมตร

ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564

เป็นเงิน 2,697,000 บาท
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กรอบอาคาร

อาคารเรียน สปช. 103/61 ขนาด 3 ห้องเรียน
ยกพื้นสูง (ในเขตแผ่นดินไหว)
155

กรอบอาคาร 8.00 x 29.50 เมตร สูง 5.00 เมตร
ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 2,598,000 บาท

อาคารเรียน สปช. 103/61 ขนาด 3 ห้องเรียน
ยกพื้นสูง (ในเขตแผ่นดินไหว)
156

กรอบอาคาร 8.00 x 29.50 เมตร สูง 5.00 เมตร
ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 2,598,000 บาท

อาคารเรียน สปช. 103/61 ขนาด 4 ห้องเรียน
ยกพื้นสูง (ในเขตแผ่นดินไหว)
157

กรอบอาคาร 8.00 x 35.50 เมตร สูง 5.00 เมตร
ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 3,385,000 บาท

อาคารเรียน สปช. 103/61 ขนาด 4 ห้องเรียน
ยกพื้นสูง (ในเขตแผ่นดินไหว)
158

กรอบอาคาร 8.00 x 35.50 เมตร สูง 5.00 เมตร
ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 3,385,000 บาท

อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น 2 ข้าง
159

กรอบอาคาร 12.20 x 38.00 เมตร สูง 7.30 เมตร
ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 4,028,000 บาท
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อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 5 ห้องเรียน
(ใต้ถุนโล่ง)
กรอบอาคาร 12.60 x 47.00 เมตร สูง 7.30 เมตร
ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 5,436,000 บาท

อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 6 ห้องเรียน
(ใต้ถุนโล่ง)
12.60 x 56.00 เมตร สูง 7.30 เมตร

ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 6,345,000 บาท
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กรอบอาคาร

อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 5 ห้องเรียน
(ชั้นล่าง 1 ห้อง ชั้นบน 4 ห้อง)
162

กรอบอาคาร 12.60 x 38.00 เมตร สูง 7.30 เมตร
ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 4,779,000 บาท

อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 6 ห้องเรียน
(ชั้นล่าง 2 ห้อง ชั้นบน 4 ห้อง)
163

กรอบอาคาร 12.60 x 38.00 เมตร สูง 7.30 เมตร
ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 5,073,000 บาท

อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 7 ห้องเรียน
(ชั้นล่าง 3 ห้อง ชั้นบน 4 ห้อง)
164

กรอบอาคาร 12.60 x 38.00 เมตร สูง 7.30 เมตร
ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 5,192,000 บาท

อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 8 ห้องเรียน
(ชั้นล่าง 4 ห้อง ชั้นบน 4 ห้อง)
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กรอบอาคาร 12.60 x 38.00 เมตร สูง 7.30 เมตร
ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 5,402,000 บาท

อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 10 ห้องเรียน
(ชั้นล่าง 5 ห้อง ชั้นบน 5 ห้อง)
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กรอบอาคาร 12.60 x 47.00 เมตร สูง 7.30 เมตร
ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 6,360,000 บาท

อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 12 ห้องเรียน
(ชั้นล่าง 6 ห้อง ชั้นบน 6 ห้อง)
167

กรอบอาคาร 12.60 x 56.00 เมตร สูง 7.30 เมตร
ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 7,188,000 บาท

อาคารเรียน OBEC 104 ล./61 ขนาด 4 ห้องเรียน

168

กรอบอาคาร 14.60 x 34.00 เมตร สูง 9.24 เมตร
ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 5,705,000 บาท

อาคารเรียน OBEC 104 ล./ 61 ขนาด 4 ห้องเรียน
169

กรอบอาคาร 14.60 x 34.40 เมตร สูง 9.24 เมตร
ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 5,705,000 บาท

อาคารเรียน OBEC 104 ล./61 ขนาด 4 ห้องเรียน
170

กรอบอาคาร 14.60 x 34.40 เมตร สูง 9.24 เมตร
ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 5,705,000 บาท

อาคารเรียน 105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว 4 ห้องเรียน
171

กรอบอาคาร 12.20 x 38.00 เมตร สูง 7.30 เมตร
ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 6,930,000 บาท

อาคารเรียน 105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว 4 ห้องเรียน
172

กรอบอาคาร 12.20 x 38.00 เมตร สูง 7.30 เมตร
ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 6,930,000 บาท

อาคารเรียน 105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว 5 ห้องเรียน
173

กรอบอาคาร 12.20 x 38.00 เมตร สูง 7.30 เมตร
ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 8,174,000 บาท

อาคารเรียน 105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว 5 ห้องเรียน
174

กรอบอาคาร 12.20 x 38.00 เมตร สูง 7.30 เมตร
ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 8,174,000 บาท

อาคารเรียน สปช. 2/28 ปรับปรุง 3 ชั้น 15 ห้อง
175

กรอบอาคาร 13.85 x 52.10 เมตร สูง 11.45 เมตร
ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 9,571,000 บาท

อาคารเรียน สปช. 2/28 ปรับปรุง 3 ชั้น 15 ห้อง
176

กรอบอาคาร 13.85 x 52.10 เมตร สูง 11.45 เมตร
ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 9,571,000 บาท

อาคารเรียน 108 ล./59-ก และ อาคารเรียน 108 ล./59-ข
(ในเขตแผ่นดินไหว)

ขนาดอาคาร 14.50 x 72.00 เมตร สูง 7.95 เมตร
ราคากลางก่อสร้าง 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 บาท
179

อาคารเรียน 212 ล./57-ก และ อาคารเรียน 212 ล./57-ข
สาหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว

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
สาหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว

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
สาหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว

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
สาหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว

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
สาหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว

กรอบอาคาร 14.90 x 84.40 เมตร สูง 11.90 เมตร
ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 21,123,000 บาท / 21,545,000 บาท
184

อาคารเรียน 216 ล./57-ก และ อาคารเรียน 216 ล./57-ข
สาหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว

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
สาหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว

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
สาหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว

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
188

กรอบอาคาร 14.90 x 68.40 เมตร สูง 15.40 เมตร
ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 22,546,000 บาท / 23,118,000 บาท

อาคารเรียน 318ล./55-ก นอกเขตแผ่นดินไหว
และ อาคารเรียน 318 ล./55-ข เขตแผ่นดินไหว
189

กรอบอาคาร 14.90 x 68.40 เมตร สูง 15.40 เมตร
ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 22,546,000 บาท / 23,118,000 บาท

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 บาท
190

อาคารเรียน 318ล./55-ก นอกเขตแผ่นดินไหว
และ อาคารเรียน 318 ล./55-ข เขตแผ่นดินไหว
191

กรอบอาคาร 14.90 x 68.40 เมตร สูง 15.40 เมตร
ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 22,546,000 บาท / 23,118,000 บาท

อาคารเรียน 318ล./55-ก นอกเขตแผ่นดินไหว
และ อาคารเรียน 318 ล./55-ข เขตแผ่นดินไหว
192

กรอบอาคาร 14.90 x 68.40 เมตร สูง 15.40 เมตร
ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 22,546,000 บาท / 23,118,000 บาท

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
193

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 บาท
196

อาคารเรียน 324ล./55-ก เขตแผ่นดินไหว
และ อาคารเรียน 324 ล./55-ข เขตแผ่นดินไหว
197

กรอบอาคาร 14.90 x 84.40 เมตร สูง 15.40 เมตร
ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 27,098,000 บาท / 27,698,000 บาท

อาคารห้องสมุด
198

ขนาดอาคาร 16.00 x 23.00 เมตร สูง 5.53 เมตร
ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 3,000,000 บาท

อาคารห้องสมุด
199

กรอบอาคาร 16.00 x 23.00 เมตร สูง 5.53 เมตร
ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 3,000,000 บาท

ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน

อาคารอเนกประสงค์
แบบมาตรฐาน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
200

สปช. 201/26
201

กรอบอาคาร 14.00 x 22.00 เมตร สูง 3.70 เมตร
ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 1,070,000 บาท

สปช. 201/26
202

กรอบอาคาร 14.00 x 22.00 เมตร สูง 3.70 เมตร
ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 1,070,000 บาท

สปช. 202/26
203

กรอบอาคาร 13.20 x 14.00 เมตร สูง 3.70 เมตร
ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 813,400 บาท

สปช. 202/26
204

กรอบอาคาร 13.20 x 14.00 เมตร สูง 3.70 เมตร
ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 813,400 บาท

สปช. 205/26
205

กรอบอาคาร 17.00 x 36.00 เมตร สูง 4.90 เมตร
ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 2,458,000 บาท

สปช. 205/26
206

กรอบอาคาร 17.00 x 36.00 เมตร สูง 4.90 เมตร
ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 2,458,000 บาท

สปช. 206/26
207

กรอบอาคาร 25.00 x 39.00 เมตร สูง 6.35 เมตร
ราคากลางก่อสร้าง ปี 2564 เป็นเงิน 4,657,000 บาท

สปช. 206/26
208

กรอบอาคาร 25.00 x 39.00 เมตร สูง 6.35 เมตร
ราคากลางก่อสร้าง ปี 2564 เป็นเงิน 4,657,000 บาท

โรงอาหาร 84 ที่นั่ง
กรอบอาคาร 12.70 x 14.00 เมตร สูง 4.55 เมตร
ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 1,104,000 บาท
209

โรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง
210

กรอบอาคาร 19.00 x 24.00 เมตร สูง 6.30 เมตร
ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 3,416,000 บาท

โรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง
211

กรอบอาคาร 19.00 x 24.00 เมตร สูง 6.30 เมตร
ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 3,416,000 บาท

โรงอาหารขนาดกลาง 500 ที่นั่ง
212

ขนาดอาคาร 22.00 x 40.50 เมตร สูง 6.30 เมตร
ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 6,789,000 บาท

โรงอาหารขนาดกลาง 500 ที่นั่ง
213

กรอบอาคาร 22.00 x 40.50 เมตร สูง 6.30 เมตร
ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 6,789,000 บาท

อาคารหอประชุม 100/27
214

กรอบอาคาร 26.00 x 43.00 เมตร สูง 11.45 เมตร
ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 8,071,000 บาท

อาคารหอประชุม 100/27
215

กรอบอาคาร 26.00 x 43.00 เมตร สูง 11.45 เมตร
ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 8,071,000 บาท

โรงอาหาร แบบ 101 ล./27 (พิเศษ)
(ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา)
216

กรอบอาคาร 24.00 x 47.00 เมตร สูง 12.75 เมตร
ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 12,455,000 บาท

โรงอาหารแบบ 101 ล./27 (พิเศษ)
(ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา)
217

กรอบอาคาร 24.00 x 47.00 เมตร สูง 12.75 เมตร
ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 12,455,000 บาท

อาคารโรงฝึกงาน 102/27
218

กรอบอาคาร 13.00 x 34.00 เมตร สูง 4.40 เมตร
ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 2,988,000 บาท

อาคารโรงฝึกงาน 102/27
219

กรอบอาคาร 13.00 x 34.00 เมตร สูง 4.40 เมตร
ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 2,988,000 บาท

โรงฝึกงาน 204/27

220

กรอบอาคาร 14.00 x 34.00 เมตร สูง 7.40 เมตร
ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 5,421,000 บาท

โรงฝึกงาน 204/27
221

กรอบอาคาร 14.00 x 34.00 เมตร สูง 7.40 เมตร
ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 5,421,000 บาท

แบบรูปรายการก่อสร้างบ้านพักนักศึกษา โครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตร
เพื่อชีวิตของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
222

กรอบอาคาร 11.50 x 27.00 เมตร สูง 3.10 เมตร
ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 1,306,000 บาท

223

แบบรูปรายการก่อสร้างบ้านพักนักศึกษา โครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต
ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
กรอบอาคาร
11.50 x 27.00 เมตร สูง 3.10 เมตร
ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2563
เป็นเงิน 1,306,000 บาท

224

บ้านพักครู 207
กรอบอาคาร 8.50 x 12.00 เมตร สูง 5.65 เมตร
ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 948,100 บาท

225

บ้านพักครู 207
กรอบอาคาร 8.50 x 12.00 เมตร สูง 5.65 เมตร
ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 948,100 บาท

สปช.301/26 (ปี 2539)
226

กรอบอาคาร 5.50 x 8.00 เมตร สูง 5.45 เมตร
ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 600,000 บาท

บ้านพักครู 204/61 (ฝ)
กรอบอาคาร 10.00 x 14.00 เมตร สูง 8.70 เมตร
ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 1,652 ,000 บาท
227

แปลนชั้นล่าง

แปลนชั้นบน

บ้านพักครู 204/61 (ฝ)
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กรอบอาคาร 10.00 x 14.00 เมตร สูง 8.70 เมตร
ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 1,652 ,000 บาท

บ้านพักครู 8 ครอบครัว
229

กรอบอาคาร 8.50 x 31.00 เมตร สูง 8.25 เมตร
ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 3,978,000 บาท

บ้านพักภารโรงแบบแฟลต 8 ครอบครัว
กรอบอาคาร 8.60 x 15.00 เมตร สูง 8.60 เมตร
ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 3,978,000 บาท
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ห้องน้าห้องส้วมนักเรียนหญิง 4 ที/่ 49
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กรอบอาคาร 5.20 x 7.00 เมตร สูง 3.60 เมตร
ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 387,800 บาท

ห้องน้าห้องส้วมนักเรียนหญิง 4 ที/่ 49
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กรอบอาคาร 5.20 x 7.00 เมตร สูง 3.60 เมตร
ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 387,800 บาท

ห้องน้าห้องส้วมนักเรียนชาย 4 ที/่ 49
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กรอบอาคาร 6.40 x 7.00 เมตร สูง 3.60 เมตร
ราคากลางก่อสร้าง ปี 2564
เป็นเงิน 510,200 บาท

ห้องน้าห้องส้วมนักเรียนชาย 4 ที/่ 49
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กรอบอาคาร 6.40 x 7.00 เมตร สูง 3.60 เมตร
ราคากลางก่อสร้าง ปี 2564
เป็นเงิน 510,200 บาท

ห้องน้าห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที/่ 49
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กรอบอาคาร 5.20 x 9.50 เมตร สูง 3.60 เมตร
ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 506,200 บาท

ห้องน้าห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที/่ 49
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กรอบอาคาร 5.20 x 9.50 เมตร สูง 3.60 เมตร
ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 506,200 บาท

ห้องน้าห้องส้วมนักเรียนชาย 6 ที/่ 49
กรอบอาคาร 6.40 x 9.50 เมตร สูง 3.60 เมตร
ราคากลางก่อสร้าง ปี 2564 เป็นเงิน 640,500 บาท
237

ห้องน้า OBEC 4 ที่/61 ชาย-หญิง (ชาย 2 ที่ หญิง 2 ที่)
238

กรอบอาคาร
6.50 x 7.50 เมตร สูง 3.60 เมตร
ราคากลางก่อสร้าง ปีงบ 2564 เป็นเงิน 481,200 บาท

อาคารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แบบที่ 1
239

กรอบอาคาร 19.50 x 76.40 เมตร สูง 11.55 เมตร
ราคากลางก่อสร้าง ปี 2564
เป็นเงิน 22,054,000 บาท

อาคารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แบบที่ 2
240

กรอบอาคาร 16.50 x 60.00 เมตร สูง 11.55 เมตร
ราคากลางก่อสร้าง ปี 2564
เป็นเงิน 18,513,000 บาท

อาคารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แบบที่ 4
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กรอบอาคาร 14.90 x 48.40 เมตร สูง 8.05 เมตร
ราคากลางก่อสร้าง ปี 2564
เป็นเงิน 10,415,000 บาท
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ตัวอย่างแหล่งสืบค้นราคาครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2564
ที่
รายการ
บริษัท/ยี่ห้อ
1 ตู้เหล็กแบบเตี้ย บานกระจกเลื่อน พร้อมฐานรอง PRELUDE
ICONIC
Luckyworld
2 ตู้เหล็กแบบเตี้ย บานเลื่อนทึบ พร้อมฐานรอง PRELUDE
ICONIC
OfficeMate
3 โต๊ะทํางาน ระดับปฏิบัติการ-ชํานาญการ
OfficeMate
RF Furniture
rungcharoen
4 โต๊ะทํางาน ระดับชํานาญการพิเศษ
rungcharoen
(w 150*D80*H75)
OfficeMate
nsboffice
5 โต๊ะวางเครื่องพิมพ์ (Printer)
nsb office
KSSFurniture
RSB FURNITURE
6 โต๊ะพับอเนกประสงค์
boonsub furniture
saha furniture
furfactory
7 เก้าอี้ทํางาน ระดับปฏิบัติการ - ชํานาญการ
เฟอร์นิเทจ(ประเทศไทย) จํากัด
RSB FURNITURE
SB FURNITURE
โบ๊ทบุคส์ออฟฟิศเช็นเตอร์ จํากัด
8 เก้าอี้ทํางาน ชํานาญการพิเศษ
nuteefurniture
OfficeMate
9 เก้าอี้ประชุม
gous-furniture
KSSFurniture
rungcharoen
10 ชั้นวางอเนกประสงค์ 4 ชั้น
indexlivingmall
officemate
homepro
11 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์
nsb office
RDN-Furniture
Smile Office Furniture

ราคา
3,590
4,950
3,790
3,390
3,010
4,560
5,600
3,790
2,800
4,000
9,100
4,493
2,174
3,500
3,890
1,250
1,250
1,450
2,950
2,290
4,290
4,655
3,000
5,150
600
650
700
1,990
2,950
2,490
3,260
2,250
2,350

แหล่งที่มา (เว็ปไซต์)
www.homepro.co.th
www.iconic-office.com
www.rsbfurniture.co.th
www.homepro.co.th
www.iconic-office.com
www.officemate.co.th
www.officemate.co.th
www.lazada.co.th
www.rungcharoen.com
www.rungcharoen.com
www.officemate.co.th
http://www.nsboffice.com
http://www.nsboffice.com
http://www.kssfurniture.com
www.rsbfurniture.co.th
http://www.furniturebyfactory.co
m
http://www.9sahafurniture.com
http://www.furfactory.co.th
http://www.thaiofficefurniture.co
m
https://www.rsbfurniture.co.th
www.sbdesignsquare.com
http://www.boatbook.co.th
http://www.nuteefurniture.com
www.officemate.co.th
www.gous-furniture.com
http://www.m.kssfurniture.com
http://www.rungcharoen.com
www.indexlivingmall.com
www.officemate.co.th
www.dohome.co.th
http://www.nsboffice.com/produc
tdetail-gid-5874.aspx
http://rdn-furniture.com
http://www.smileofficefurniture.co
m/p_21004_109356_296100_TB-0
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