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 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จัดท าขึ้นเพ่ือให้เกิด
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ค่าครุภัณฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของหน่วยงานในสังกัดต่อไป 
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 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้กระจายอ านาจ       
ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน  รายการค่าครุภัณฑ์ให้กับส านักงาน        
เขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียน ซึ่งจะต้องใช้ข้อมูลความขาดแคลนตามเกณฑ์มาตรฐานครุภัณฑ์ และ         
จากศักยภาพของโรงเรียนที่มุ่งพัฒนาการเรียนการสอนให้ทันต่อความเจริญก้าวหน้าของโลกปัจจุบัน และ
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นแก่นแท้ของการปฏิรูปการเรียนรู้และสนองตอบนโยบายของ
รัฐบาลในการพัฒนาการเรียนการสอน เป็นกรอบในการเสนอขอตั้งงบประมาณ  
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดกรอบวงเงินงบประมาณ  งบลงทุน  
รายการค่าครุภัณฑ์ ส าหรับสถานศึกษา  ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
(โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ก าหนดผลผลิตให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  และ
โรงเรียนในสังกัด  จ าแนกเป็น 3 ผลผลิต  ดังนี้ 

 1.   ผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา 
 2.   ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
 3.   ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
  

กรอบวงเงินการจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ 
 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ก าหนดกรอบวงเงินการด าเนินการจัดตั้ง
งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2563 รวมทั้งสิ้น  1,872,300,000  บาท ดังนี้ 

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

 2. จัดตั้งครุภัณฑ์รายการรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า          
2,400 ซีซี ส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ต้องการจ าเป็น โดยทดแทนคันเดิมที่ช ารุดทรุดโทรม มีอายุ   
ทีไ่ม่ต่ ากว่า 12 ปี งบประมาณ 289,800,000 บาท  

 3.  จัดตั้งให้โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา งบประมาณ  1,200,000,000  บาท 
 4.  จัดตั้งให้โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา งบประมาณ  270,000,000  บาท 
 
  
 

กรอบแนวทางการจดัตัง้งบประมาณประจ าป ี พ.ศ. 2563 
งบลงทนุ รายการคา่ครุภณัฑ์ 
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แนวทางการจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ 

ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

1. ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการครุภัณฑ์ของโรงเรียน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา      
ให้สอดคล้องกับบริบทและนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2.  ก าหนดกรอบวงเงินจัดตั้ งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์  ประจ าปีงบประมาณ             
พ.ศ. 2563 

3. ก าหนดเกณฑ์จัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ                 
พ.ศ. 2563 

4. จัดท าคู่มือการจัดตั้งงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2563 งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์  
5. ก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับส านักงบประมาณ 
6. แจ้งกรอบวงเงินงบประมาณให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
7. ประมวลผลค าขอตั้งงบประมาณของทุกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
8. จัดท าค าขอตั้งงบประมาณงบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ในภาพรวม ของส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เสนอต่อคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
และส านักงบประมาณพิจารณา 

ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
   

 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แจ้งนโยบายและแนวทางการจัดตั้งงบประมาณรายการ           
ค่าครุภัณฑ์ให้โรงเรียนด าเนินการจัดตั้งงบประมาณและกรอกข้อมูลค าขอตั้งงบประมาณ รายการค่าครุภัณฑ์       
ที่ขาดแคลนจ าเป็น ส่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ภายในกรอบเวลาที่ก าหนด 
 2. การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ 
  2.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ของ
โรงเรียนประกอบด้วย ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นประธาน รองผู้อ านวยการส านักงาน     
เขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับผิดชอบกลุ่มนโยบายและแผน ผู้แทนผู้บริหารโรงเรียนตามขนาดโรงเรียน และ/หรือ
ผู้แทนเครือข่ายกลุ่มโรงเรียน ในกรณีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีโรงเรียนที่ตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ 
(โรงเรียนบนพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร และโรงเรียนพ้ืนที่ เกาะ) ให้มีผู้แทนร่วมด้วย  โดยมีผู้อ านวยการ         
กลุ่มนโยบายและแผนเป็นกรรมการและเลขานุการ ท าหน้าที่จัดตั้งงบประมาณให้เป็นไปตามแนวทาง           
การจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน  รายการค่าครุภัณฑ์  เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และด าเนินการ          
ตามข้ันตอนที่เก่ียวข้อง 
  2.2 ให้ด าเนินการตรวจสอบพิกัด Latitude และ Longitude ของทุกโรงเรียนที่ได้น ามาจาก
ระบบ DMC ให้ถูกต้อง และบันทึกพิกัด Latitude และ Longitude ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด้วย     
หากไม่บันทึกและยืนยันพิกัด Latitude และ Longitude ของโรงเรียนและเขตพ้ืนที่การศึกษา จะไม่สามารถขอ
ตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ.2563 ได้ 

 3. จัดตั้งงบประมาณ รายการค่าครุภัณฑ์ ให้กับโรงเรียนที่มีความขาดแคลนจ าเป็นตามเกณฑ์
มาตรฐานครุภัณฑ์ และจัดเรียงล าดับโรงเรียนตามความขาดแคลน โดยให้สอดคล้องกับเป้าหมาย จุดเน้น       
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ตามนโยบาย ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ กรณีโรงเรียนที่มีนักเรียนรวมทั้งสิ้นตั้งแต่     
20 คนลงมา ไม่สามารถจัดตั้งงบประมาณรายการค่าครุภัณฑ์ได้ และโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่มี
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ต่ ากว่า 20 คน ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาให้สอดคล้องกับ
นโยบาย หรือพิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละพ้ืนที่ด้วย 
 4. จัดตั้งงบประมาณ รายการค่าครุภัณฑ์  ตามประเภทและรายการ ให้เหมาะสมกับระดับ
การศึกษาที่เปิดสอน ประเภท และขนาด เช่น  
 4.1  อุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก (Shopping List) ให้ด าเนินการจัดตั้งให้
โรงเรียนขนาดเล็ก เพ่ือให้การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและบริการโรงเรียนขนาดเล็กอ่ืนๆ ได ้
 4.2  อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา (Shopping List) อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา) (Shopping List) ให้ด าเนินการจัดตั้งให้โรงเรียนประถมศึกษา 
 4.3  อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา–มัธยมศึกษา (Shopping List) อุปกรณ์
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น) (Shopping List) ให้ด าเนินการจัดตั้งให้
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  
 4.4  อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น – มัธยมศึกษาตอนปลาย 
(Shopping List) อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (มัธยมศึกษาตอนต้น – มัธยมศึกษาตอนปลาย) 
(Shopping List)  ให้ด าเนินการจัดตั้งให้โรงเรียนมัธยมศึกษา  
 4.5  รายการอุปกรณ์  (Shopping List) เช่น อุปกรณ์ วิชางานเกษตร ครุภัณฑ์ส าหรับ        
โรงฝึกงาน ครุภัณฑ์ส าหรับงานไฟฟ้า ครุภัณฑ์ส าหรับงานไม้ ครุภัณฑ์ส าหรับงานโลหะ อุปกรณ์วิชางานยนต์ 
อุปกรณ์วิชางานอาหารและโภชนาการ จัดตั้งให้โรงเรียนที่มีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ (โรงฝึกงาน) 
ครูผู้สอน และ/หรือวิทยากรท้องถิ่นทางวิชาชีพที่ตรงกับครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ท่ีจัดตั้ง 
 4.6  ครุภัณฑ์ดนตรีไทย สากล  พ้ืนบ้าน–วงดุริยางค์–วงโยธวาทิต (Shopping List) จัดตั้งให้
โรงเรียนที่มีความพร้อมด้านครูผู้สอน และ/หรือ วิทยากรท้องถิ่นที่สามารถท าการสอนได ้ 
 4.7 ครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอ้ีนักเรียนทุกระดับ สามารถจัดตั้งได้ตามความจ าเป็นขาดแคลน               
ตามระดับที่เปิดสอน       
 5.  ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดตั้งงบประมาณรายการค่าครุภัณฑ์ของโรงเรียนภายในกรอบ
วงเงินที่ได้รับจัดสรรและตามรายการมาตรฐานที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
  6.  การจัดตั้งงบประมาณ รายการค่าครุภัณฑ์ส าหรับสถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ให้เลือกรายการครุภัณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด  
 7. จัดท าและสรุปค าขอตั้งงบประมาณ รายการค่าครุภัณฑ์ จ าแนกรายผลผลิต พร้อมตรวจสอบ
ความถูกต้องของกรอบวงเงินงบประมาณ งบประมาณทุกรายการ โดยด าเนินการตามข้ันตอนที่เกี่ยวข้องและส่ง
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 1 ชุด ภายในเวลาที่ก าหนด ดังนี้ 

7.1 แบบ 1 ,2, 3, 3-2, 3-3 และ 4  เป็นแบบค าขอครุภัณฑ์ที ่สพป./สพม. ต้องจัดส่งให้ สพฐ. 
7.2 แบบ 3-1, 3-2, 3-3 และ 4-1 เป็นแบบค าขอครุภัณฑ์ที่โรงเรียนต้องจัดส่งให้ สพท.  
7.3 แบบ 4 และ แบบ 4 -1 ใช้ส าหรับเสนอขอตั้ งครุภัณฑ์ของโรงเรียนบนพื้นที่สูง                 

ในถิ่นทุรกันดาร และโรงเรียนพื้นที่เกาะเท่านั้น 
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 8. การจัดตั้งงบประมาณรายการรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
2,400 ซีซี ส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ต้องการจ าเป็น โดยทดแทนคันเดิมที่ช ารุดทรุดโทรม  มีอายุ   
ที่เกินกว่า 12 ปี (ตามแบบ 2) พร้อมแนบเอกสารตามท่ีก าหนดในแบบฟอร์ม  
 9. การจัดตั้งงบประมาณ รายการรถจักรยานยนต์ 120 ซีซี รถจักรยานยนต์ 150 ซีซี และ
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2 ,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 
110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ส าหรับโรงเรียนบนพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร และโรงเรียนพ้ืนที่
เกาะเท่านั้น (ตามแบบ 4)  
 10.  การจัดตั้งงบประมาณ รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   
ให้กลุ่มส่งเสริมการจัดศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดท า โครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน เสนอพร้อมค าขอจัดตั้งงบประมาณประจ าปี 2563 โดยใช้งบประมาณ     
ในกรอบวงเงินที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับ ส่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือน าเข้า
คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาอนุมัติต่อไป   
 11. บันทึกค าขอตั้งงบประมาณผ่านเว็บไซต์ http://budget63.jobobec.in.th ภายในเวลา          
ที ่ก าหนด และพิมพ์ เป็ นเอกสาร (print out) รับรองความถูกต้ อง ส่ งพร้อมเอกสารค าขอตั้ งงบประมาณ                 
รายการค่าครุภัณฑ์ ตาม ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 9 (ถ้ามี) และข้อ 10 (ถ้ามี) ด้วย  
 

ระดับโรงเรียน 

 1. ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีส่วนร่วมในการวางแผนก าหนดแนวนโยบายในการจัดตั้ง
งบประมาณรายการค่าครุภัณฑ์ส าหรับโรงเรียน 

 2. ให้ด าเนินการตรวจสอบพิกัด Latitude และ Longitude ของโรงเรียนที่ได้น ามาจากระบบ 
DMC ให้ถูกต้อง และบันทึกพิกัด Latitude และ Longitude ด้วย หากไม่บันทึกและยืนยันพิกัด Latitude และ 
Longitude ของโรงเรียน จะไม่สามารถขอตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ. 2563 ได้ 

 3. เสนอขอตั้ งงบประมาณ ตามความขาดแคลน จ าเป็น ตามเกณฑ์มาตรฐานครุภัณฑ์            
โดยให้สอดคล้องกับเป้าหมายจุดเน้นตามนโยบาย ทั้งนี้ให้ค านึงถึงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ   
 4. เรียงล าดับความส าคัญของรายการครุภัณฑ์ตามความต้องการจ าเป็นและขาดแคลน            
ส่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามล าดับ  
 5. การเสนอขอตั้งงบประมาณ รายการครุภัณฑ์การศึกษา ยกเว้นรายการโต๊ะ -เก้าอ้ีนักเรียน     
ต้องเป็นความต้องการของครูผู้สอนและรายการที่เลือกต้องสอดคล้องกับวิชาที่สอน ส่งส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ตามแบบที่ก าหนด 
 6. รายการครุภัณฑ์การศึกษา (Shopping List) ให้เลือกรายการเฉพาะที่เป็นรายการครุภัณฑ์
มาตรฐาน สืบค้นจากแหล่งข้อมูลต่อไปนี้ 
  6.1 รายการมาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ www.bb.go.th 
  6.2 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(Spec สพฐ.) www.finance.obec.go.th 
 

http://www.bb.go.th/
http://www.finance.obec.go.th/
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  6.3 มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2552 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) ส านัก
บริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ. www.seconded.obec.go.th 
  6.4 รายการครุภัณฑ์การศึกษา (Shopping List) สามารถเลือกได้ทุกรายการ เม่ือเลือก
รายการครุภัณฑ์ Shopping List รายการใดแล้ว ต้องแจกแจงรายละเอียด Shopping List (ตามแบบ 3-3) 
ยกเว้น รายการระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและเครือข่าย ไม่สามารถขอตั้งได้ เนื่องจากเป็นภารกิจ
ของส านักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการขอตั้งให้กับ
โรงเรียน 
  6.5 รายการครุภัณฑ์การศึกษา (Shopping List) ที่เลือกจะต้องมีวงเงินรวมไม่เกินราคาต่อ
หน่วยที่ได้ก าหนดไว้ในรายการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เช่น โรงเรียน  ก. เลือกรายการครุภัณฑ์ 
อาหารและโภชนาการ (Shopping List) ราคาต่อหน่วย คือ 120,000 บาท ดังนั้น รายการ Shopping List     
ที่แจกแจง มีจ านวน 6 รายการ ราคารวมแล้วได้ 119,500 บาท ซึ่งเป็นวงเงินรวมแล้วไม่เกินราคาต่อหน่วย     
คือ 120,000 บาท หากเลือกรายการที่แจกแจงเกินราคาต่อหน่วยจะไม่สามารถด าเนินการได้ เป็นต้น 
 7. จัดท าและสรุปค าขอตั้งงบประมาณ รายการค่าครุภัณฑ์ จ าแนกรายผลผลิต พร้อมตรวจสอบ
ความถูกต้องของงบประมาณทุกรายการ โดยจัดส่งเอกสารตามแบบ 3-1, 3-2, 3-3 (ถ้ามี) และ 4-1 (ถ้ามี)      
ส่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาภายในเวลาที่ก าหนด 
 
 

http://www.seconded.obec.go.th/
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แบบค ำขอตั้งปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

ค่ำครุภัณฑ ์
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แบบค ำขอตั้งงบประมำณ รำยกำรครุภัณฑ์ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
      

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

แบบ 2  แบบค ำขอตั้งงบประมำณ รำยกำรครุภัณฑ์ รถโดยสำรขนำด 12 ท่ีนั่ง                  
(ส ำหรับ สพป./สพม.) 

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

แบบ 3-1 แบบสรุปค ำขอตั้งงบประมำณ รำยกำรครุภัณฑ์โรงเรียน (ส ำหรับโรงเรียน) 

แบบ 3-2 แบบค ำขอตั้งงบประมำณ รำยกำรครุภัณฑ์กำรศึกษำ (ส ำหรับโรงเรียน) 

แบบ 3-3 แบบรำยละเอียดขอตั้งงบประมำณ รำยกำรครุภัณฑ์กำรศึกษำ                             
รำยกำร Shopping list (ส ำหรับโรงเรียน) 

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

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

 

หมำยเหตุ    

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

ทุรกันดำร และโรงเรียนพื้นท่ีเกำะเท่ำนั้น 
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ค ำชี้แจงกำรกรอกข้อมูลค ำขอตั้งงบประมำณรำยกำรครุภัณฑ์ ปีงบประมำณ พ.ศ.  2563                         
(ส ำหรับครุภัณฑ์ สพป./สพม.) 

   แบบ 1 (ส ำหรับ สพป./สพม.)  
***************** 

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

 “ประเภท” ให้ระบุประเภทครุภัณฑ์ เช่น ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ฯลฯ  
   ของครุภัณฑ์แต่ละรายการ 

 5.  ช่องที่ (4) “ผลการวิเคราะห์ความขาดแคลน” 
  “ควรมี” ให้ระบุจ านวนครุภัณฑ์ที่ควรมีตามเกณฑ์ครุภัณฑ์ของแต่ละรายการของ  สพป./สพม. 
  “มีแล้ว” ให้ระบุจ านวนครุภัณฑ์ที่มีแล้วในปัจจุบันของแต่ละรายการของ สพป./สพม. 
  “ขาด”  ให้ระบุจ านวนครุภัณฑ์ที่ขาดแคลนของแต่ละรายการของ สพป./สพม. 
            คือ “ควรมี” ลบด้วย  “มีแล้ว” 
6.  ช่องที่ (5) “จ านวนหน่วย” ให้ระบุ จ านวนของครุภัณฑ์ในแต่ละรายการที่จะเสนอขอตั้งงบประมาณ    
       ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ในภาพรวมของ สพป./สพม. 
7.   ช่องที่ (6) “งบประมาณต่อหน่วย” ให้ระบุราคาต่อหน่วยของครุภัณฑ์ของแต่ละรายการ 
  (ราคาครุภัณฑ์ตามบัญชีที่แนบมาพร้อมนี้) 
8.   ช่องที่ (7) “งบประมาณรวมทั้งสิ้น” ให้ระบุวงเงินงบประมาณรวมทั้งหมดของครุภัณฑ์ 
   ในแต่ละรายการ  (ช่องท่ี (5) คูณ ช่องที่ (6)) 
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ค ำชี้แจงกำรกรอกข้อมูลค ำขอตั้งงบประมำณรำยกำรครุภัณฑ์ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

(รำยกำรครุภัณฑ์ รถโดยสำรขนำด 12 ที่นั่ง) 
แบบ 2 (ส ำหรับ สพป./สพม.) 

*************** 
 
1. ผลผลิต สพป.ให้เลือกผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ และ สพม.ให้เลือกผลผลิตผู้จบการศึกษา   
   มัธยมศึกษาตอนปลาย 
2. ช่องที่ (1)    “สพป./สพม.”    ให้ระบุชื่อ สพป. หรือ สพม. ที่เสนอขอตั้งงบประมาณ 
3. ช่องที่ (2) “รายการ”       ให้ระบุรายการรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ 
     ไม่ต่ ากว่า  2,400 ซีซี 
4. ช่องที่ (3)  “จ านวนหน่วย” ให้ระบุจ านวน “1” 
5. ช่องที่ (4)  “ข้อมูลความต้องการ/ขาดแคลน”รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง  
   จ ำนวนที่มีอยู่ให้ระบุ 
     - ใช้ได้ จ านวนกี่คัน 
     - ช ารุด ไม่สามารถใช้การได้ จ านวนกี่คัน 
       ทดแทนคันที่ช ำรุด หมายถึง การขอทดแทนรถที่มีอายุเกินกว่า 12 ปีที่จ าหน่ายแล้วหรือที่
ยังใช้งานอยู่ 
     - ปีที่จดทะเบียน ให้ระบุปีที่จดทะเบียนตามคู่มือ 
     - เลขทะเบียน หมายถึงเลขทะเบียนรถคันที่ขอทดแทน 
6. หมายเหตุ  - เอกสารที่แนบ 
  1. ส าเนาคู่มือจดทะเบียน คันที่จะขอทดแทน 
  2. ส าเนาหนังสือที่ขอจ าหน่าย หนังสือที่ได้รับอนุมัติให้จ าหน่ายรถคันท่ีจะขอทดแทน (ถ้ามี) 
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ค ำชี้แจงกำรกรอกข้อมูลค ำขอตั้งงบประมำณรำยกำรครุภัณฑ์ ปีงบประมำณ พ.ศ.  2563                        

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

*************** 
 
1. “ผลผลิต” ให้เลือกผลผลิตของรายการครุภัณฑ์ท่ีขอตั้งในปีงบประมาณ 2563  
     สพป.ให้เลือกผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา และ/หรือ ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ  
    และ สพม.ให้เลือกผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (โดยจัดท ารายละเอียดแยกตามผลผลิต) 
2.   ช่องที่ (1)   “รหัสโรงเรียน” ให้ระบรุหัสโรงเรียนตามรหัส OBEC จ านวน 6 หลัก   
3.   ช่องที่ (2) “โรงเรียน”   ให้ระบุ ชื่อโรงเรียนที่เสนอขอตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
  “ต าบล” ให้ระบุ ชื่อต าบล ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียน  
 “อ าเภอ” ให้ระบุ ชื่ออ าเภอ ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียน 
4.  ช่องที่ (3) “สพป./สพม.”ให้ระบุ ชื่อ สพป./สพม.ที่เสนอขอตั้งงบประมาณ 
5.  ช่องที่ (4) “ล าดับที่” ให้ระบุล าดับที่ของรายการครุภัณฑ์ โดยเรียงล าดับตามความส าคัญและความ

จ าเป็นจากล าดับครุภัณฑ์ท้ังหมดที่ขอตั้งตามผลผลิต 
6.   ช่องที่ (5) “รายการ” ให้ระบุรายการครุภัณฑ์ท่ีโรงเรียนขอตั้งตามล าดับ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร 

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ฯลฯ 
 “ประเภท” ให้ระบุประเภทครุภัณฑ์ เช่น ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์การศึกษา ฯลฯ 
7.   ช่องที่ (6) “ผลการวิเคราะห์ความขาดแคลน”   
  “ควรมี” ให้ระบุจ านวนครุภัณฑ์ที่ควรมีตามเกณฑ์ครุภัณฑข์องแต่ละรายการของโรงเรียน 
               ที่เสนอขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
  “มีแล้ว” ให้ระบุจ านวนครุภัณฑ์ที่มีแล้วในปัจจุบันของแต่ละรายการของโรงเรียน 
               ที่เสนอขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
   “ขาด”  ให้ระบุจ านวนครุภัณฑ์ท่ีขาดแคลนของแต่ละรายการของโรงเรียนที่เสนอ 
               ขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563   คือ “ควรมี” ลบด้วย  “มีแล้ว” 
8.   ช่องที่ (7) จ านวนหน่วย” ให้ระบจุ านวนของครุภัณฑ์ในแต่ละรายการที่จะเสนอขอตั้งงบประมาณ  
 ปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
9.   ช่องที ่(8) “งบประมาณต่อหน่วย” ให้ระบุราคาต่อหน่วยของครุภัณฑ์ของแต่ละรายการ 
 (ราคาครุภัณฑ์ตามบัญชีที่แนบมาพร้อมนี้) 
10. ช่องที่ (9) “งบประมาณรวมทั้งสิ้น” ให้ระบุ วงเงินงบประมาณรวมทั้งหมดของครุภัณฑ์ 
 ในแต่ละรายการ  (ช่องที่ (7)   คูณ  ช่องที่  (8)  
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ค ำชี้แจงกำรกรอกข้อมูลค ำขอตั้งงบประมำณรำยกำรครุภัณฑ์ ปีงบประมำณ พ.ศ.  2563                        
(ส ำหรับครุภัณฑ์โรงเรียน) 

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

 
1.  “ผลผลิต” ให้เลือกผลผลิตของรายการครุภัณฑ์ท่ีขอตั้งในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
     สพป.ให้เลือกผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา และ/หรือ ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ  
    และ สพม.ให้เลือกผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (โดยจัดท ารายละเอียดแยกตามผลผลิต) 
2.  ช่องที่ (1) “ล าดับที่” ให้ระบุล าดับที่ของรายการครุภัณฑ์ โดยเรียงล าดับตามความส าคัญและความ

จ าเป็นจากล าดับครุภัณฑ์ท้ังหมดที่ขอตั้งตามผลผลิต 
3.   ช่องที่ (2) “รายการ” ให้ระบุรายการครุภัณฑ์ท่ีโรงเรียนขอตั้งตามล าดับ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร 

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ฯลฯ 
 “ประเภท” ให้ระบุประเภทครุภัณฑ์ เช่น ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์การศึกษา ฯลฯ 
4.   ช่องที่ (3) “ผลการวิเคราะห์ความขาดแคลน”   
  “ควรมี” ให้ระบุจ านวนครุภัณฑ์ที่ควรมีตามเกณฑ์ครุภัณฑ์ของแต่ละรายการของโรงเรียน 
 ที่เสนอขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
  “มีแล้ว” ให้ระบุจ านวนครุภัณฑ์ที่มีแล้วในปัจจุบันของแต่ละรายการของโรงเรียน 
 ที่เสนอขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  
   “ขาด”  ให้ระบุจ านวนครุภัณฑ์ท่ีขาดแคลนของแต่ละรายการของโรงเรียนที่เสนอ 
 ขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563   คือ “ควรมี” ลบด้วย  “มีแล้ว” 
5.   ช่องที่ (4)  “จ านวนหน่วย” ให้ระบุจ านวนของครุภัณฑ์ในแต่ละรายการที่จะเสนอขอตั้งงบประมาณ  
 ปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
6.   ช่องที่ (5) “งบประมาณต่อหน่วย” ให้ระบุราคาต่อหน่วยของครุภัณฑ์ของแต่ละรายการ 
 (ราคาครุภัณฑ์ตามบัญชีที่แนบมาพร้อมนี้) 
7. ช่องที่ (6) “งบประมาณรวมทั้งสิ้น” ให้ระบุ วงเงินงบประมาณรวมทั้งหมดของครุภัณฑ์ 
 ในแต่ละรายการ  (ช่องที่ (4)   คูณ  ช่องที่  (5)  
8. ช่องที่ (7) “หมายเหตุ” ให้โรงเรียนระบุหน่วยงานที่ก าหนดคุณลักษณะและราคาของรายการที่โรงเรียน 
     เลือกใช้ในการขอตั้งงบประมาณ เช่น ส านักงบประมาณ  ส านักคลังและสินทรัพย์ของ สพฐ. เป็นต้น 
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ค ำชี้แจงกำรกรอกข้อมูลค ำขอตั้งงบประมำณรำยกำรครุภัณฑ์ ปีงบประมำณ พ.ศ.  2563                        
(ส ำหรับครุภัณฑ์กำรศึกษำ) 
แบบ 3-2 (ส ำหรับโรงเรียน) 

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

 
1. ช่องที่ (1)   “ล าดับที่” ให้ระบลุ าดับที่ของรายการครุภัณฑ์โดยเรียงล าดับตามความส าคัญและความจ าเป็น
จากล าดับครุภัณฑ์ท้ังหมดที่ขอตั้ง 
2. ช่องที่ (2)   “รายการ” ให้ระบรุายการครุภัณฑ์ที่โรงเรียนขอตั้ง เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ ฯลฯ 
 “ประเภท” ให้ระบุประเภทครุภัณฑ์ เช่น ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์การศึกษา ฯลฯ 
3. ช่องที่ (3)  “จ านวนหน่วย” ให้ระบุจ านวนของครุภัณฑ์ในแต่ละรายการที่จะเสนอขอตั้งงบประมาณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
4. ช่องที่ (4) “งบประมาณต่อหน่วย” ให้ระบุราคาต่อหน่วยของครุภัณฑ์ของแต่ละรายการ 
(ราคาครุภัณฑ์ตามบัญชีที่แนบมาพร้อมนี้) 
5. ช่องที่ (5) “งบประมาณรวมทั้งสิ้น” ให้ระบุ วงเงินงบประมาณรวมทั้งหมดของครุภัณฑ์ 
ในแต่ละรายการ  (ช่องที่ (4)   คูณ  ช่องที่  (5)  
6. ช่องที่ (6) “หมายเหตุ” ให้โรงเรียนระบุหน่วยงานที่ก าหนดคุณลักษณะและราคาของรายการที่โรงเรียน
เลือกใช้ในการขอตั้งงบประมาณ เช่น ส านักงบประมาณ  ส านักคลังและสินทรัพย์ของ สพฐ. เป็นต้น 
7. ส าหรับครุภัณฑ์การศึกษา ครูผู้สอนกลุ่มสาระนั้น “ต้องรับรองความต้องการในการจัดการเรียนการสอน
จริง” และผู้บริหารโรงเรียนรับรองความถูกต้อง 
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ค ำชี้แจงกำรกรอกข้อมูลแบบรำยละเอียดขอตั้งงบประมำณ 
 

รำยกำรครุภัณฑ์กำรศึกษำ ปีงบประมำณ พ.ศ.  2563 
(ส ำหรับค ำขอของโรงเรียน รำยละเอียดรำยกำรตำม Shopping List) 

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

1. กรอกรายการครุภณัฑ์ งบประมาณ  และรายการ  Shopping List พร้อมราคา โดยจัดท าเอกสารเสนอตั้งงบประมาณ
แยกแบบฟอร์มละ 1 รายการ 
 
2. ช่องที่ (1)   “ล าดับที่” ให้ระบลุ าดับที่ของรายการครุภัณฑ์โดยเรียงล าดับตามความส าคัญและความจ าเป็น
จากล าดับครุภัณฑ์ท้ังหมดที่ขอตั้ง 
3.   ช่องที่ (2)   “รายการ” ให้ระบุรายการครุภัณฑ์ และงบประมาณ และระบุรายละเอียดรายการจาก 
Shopping List ตามรายการอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่โรงเรียนขอตั้ง เช่น รายการ “ครภุัณฑ์ส าหรับห้อง
วิทยาศาสตร์” ระบุ รายการ โต๊ะปฏิบัติการนักเรียน, ตู้เก็บอุปกรณ์, อ่างล้างมือ, ตู้ควัน, โต๊ะสาธิต พร้อมอ่าง
น้ าและก๊อกน้ า ฯลฯ 
4.  ช่องที่ (3) “จ านวนหน่วย” ให้ระบุจ านวนของครุภัณฑ์ในแต่ละรายการที่จะเสนอขอตั้งงบประมาณ  
 ปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
5.  ชอ่งที่ (4) “งบประมาณต่อหน่วย” ให้ระบุราคาต่อหน่วยของครุภัณฑ์ของแต่ละรายการ 
 (ราคาครุภัณฑ์ตามบัญชีที่แนบมาพร้อมนี้) 
6.   ช่องที่ (5) “งบประมาณทั้งสิ้น” ให้ระบุ วงเงินงบประมาณรวมทั้งหมดของครุภัณฑ์ในแต่ละรายการ 
     ช่องที่ (3)  คูณ  ช่องที่ (4))  
7.   ส าหรับครุภัณฑ์การศึกษา ครูผู้สอนกลุ่มสาระนั้น “ต้องรับรองความต้องการในการจัดการเรียน 
      การสอนจริง” และผู้บริหารโรงเรียนรับรองความถูกต้อง 
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ค ำชี้แจงกำรกรอกข้อมูลค ำขอตั้งงบประมำณรำยกำรครุภัณฑ์ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

รำยกำรรถจักรยำนยนต์ ขนำด 120 ซีซี รถจักรยำนยนต์ขนำด150 ซีซี  
และรถบรรทุก (ดีเซล)  

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

1.   ช่องที่ (1)  “รหัสโรงเรียน” ให้ระบุรหัสโรงเรียนตามรหัส OBEC จ านวน 6 หลัก   
2.   ช่องที่ (2)  “โรงเรียน”   ให้ระบุ ชื่อโรงเรียนที่เสนอขอตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
   “ต าบล” ให้ระบุ ชื่อต าบล ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียน  
  “อ าเภอ” ให้ระบุ ชื่ออ าเภอ ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียน 
3.  ช่องที่ (3) “สพป.,สพม.” ให้ระบุ ชื่อ สพป.,สพม./เขต ที่เสนอขอตั้งงบประมาณ 
4.  ช่องที่ (4) “ล าดับที่” ให้ระบุล าดับที่ของรายการครุภัณฑ์ โดยเรียงล าดับตามความส าคัญและ        
ความขาดแคลน 
5.  ช่องที่ 5 “รายการ” ให้ระบุรายการครุภัณฑ์ท่ีโรงเรียนขอตั้ง เช่น รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,000 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 90 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ
ดับเบ้ิลแค็บ 
 “ประเภท” ให้ระบุประเภทครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
6.   ช่องที่ (6)  “ผลการวิเคราะห์ความขาดแคลน”   
   จ ำนวนที่มีอยู่ให้ระบุ  
     - ใช้ได้ จ านวนกี่คัน  
     - ช ารุด ไม่สามารถใช้การได้ จ านวนกี่คัน  
   จ ำนวนที่ขอตั้งให้ระบุ 
     - รถยนต์  จ านวนกี่คัน 
     - รถจักรยานยนต์  จ านวนกี่คัน  
6.   ช่องที่ (7) “งบประมาณต่อหน่วย”  ให้ระบุราคาต่อหน่วยของครุภัณฑ์ของแต่ละรายการ 
 (ราคาครุภัณฑ์ตามบัญชีที่แนบมาพร้อมนี้) 
7.   ช่องที่ (8) “งบประมาณรวมทั้งสิ้น” ให้ระบุวงเงินงบประมาณรวมทั้งหมดของครุภัณฑ์ 
 ในแต่ละรายการ  ช่องที่ (6) จ านวนที่ขอ คูณ ช่องที่  (7) 
8. ให้เสนอขอตั้งงบประมาณได้เฉพาะโรงเรียนบนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารเท่านั้น 
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ค ำชี้แจงกำรกรอกข้อมูลค ำขอตั้งงบประมำณรำยกำรครุภัณฑ์ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

รำยกำรรถจักรยำนยนต์ ขนำด 120 ซีซี รถจักรยำนยนต์ขนำด150 ซีซี  
และรถบรรทุก (ดีเซล)  

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

1.  ช่องที่ (1) “ล าดับที่” ให้ระบุล าดับที่ของรายการครุภัณฑ์ โดยเรียงล าดับตามความส าคัญและ        
ความขาดแคลน 

2.  ช่องที่ (2) “รายการ” ให้ระบรุายการครุภัณฑ์ที่โรงเรียนขอตั้ง เช่น รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  
 ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,000 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 90 กิโลวัตต์  
 ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 
 “ประเภท” ให้ระบุประเภทครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
3.   ช่องที่ (3)  “ผลการวิเคราะห์ความขาดแคลน”   
   จ ำนวนที่มีอยู่ให้ระบุ  
     - ใช้ได้ จ านวนกี่คัน  
     - ช ารุด ไม่สามารถใช้การได้ จ านวนกี่คัน  
   จ ำนวนที่ขอตั้งให้ระบุ 
     - รถยนต์  จ านวนกี่คัน 
     - รถจักรยานยนต์  จ านวนกี่คัน  
6.   ช่องที่ (4) “งบประมาณต่อหน่วย”  ให้ระบุราคาต่อหน่วยของครุภัณฑ์ของแต่ละรายการ 
 (ราคาครุภัณฑ์ตามบัญชีที่แนบมาพร้อมนี้) 
7.   ช่องที่ (5) “งบประมาณรวมทั้งสิ้น” ให้ระบุวงเงินงบประมาณรวมทั้งหมดของครุภัณฑ์ 
 ในแต่ละรายการ  ช่องที่ (3) จ านวนที่ขอ คูณ ช่องที่ (4) 
 
 



แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิต        ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
       ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

(1)  (2)  (5)  (6)  (7)
ล าดับ จ านวน งบประมาณ งบประมาณ

ท่ี ควรมี มีแล้ว ขาด หน่วย ต่อหน่วย รวมท้ังส้ิน

รวมท้ังส้ิน

ช่ือเจ้าหน้าท่ี ............................................. รับรองถูกต้อง
โทร ............................................................
โทรศัพท์ (มือถือ) .........................................    (.....................................................)
หมายเหตุ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน
1. ให้บันทึกข้อมูลใน File Microsoft Excel เท่าน้ัน และห้ามเปล่ียนแปลง/เพ่ิมเติมแบบฟอร์มน้ีอย่างเด็ดขาด โทรศัพท์ (มือถือ)..............................................
2. สพป./สพม.   - สพป. ให้พิมพ์ ข้ึนต้น ด้วย จังหวัด และตาม ด้วยค าว่า เขต  เช่น ลพบุรี เขต 1   ไม่ให้ใช้ตัวย่อ

                   - สพม.  ให้พิมพ์ สพม.ตามด้วยเขต  เช่น สพม.20

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

4. หากงบประมาณถูกปรับลดจะปรับลดจากล าดับท้ายข้ึนไป ยกเว้นรายการท่ีไม่ได้รับจัดสรรจากส านักงบประมาณ

แบบ 1 ( ส าหรับ สพป./สพม.)

ค าขอต้ังงบประมาณรายการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 (ส าหรับครุภัณฑ์ สพป./สพม.)  

ผลการวิเคราะห์ความขาดแคลน
(3)  (4)

สพป./สพม. รายการ ประเภท
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ตัวอย่าง

แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิต        ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
       ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

(1)  (2)  (5)  (6)  (7)
สพป./สพม. เขต ล าดับ รายการ ประเภท จ านวน งบประมาณ งบประมาณ

ท่ี ควรมี มีแล้ว ขาด หน่วย ต่อหน่วย รวมท้ังส้ิน
สพป.ปัตตานี 2 1 เคร่ืองท าน้ าเย็น แบบท่อต่อ ขนาด 2 ก๊อก ครุภัณฑ์งานบ้านงานคร้ว 1 - 1 1 15,000 15,000 

2 เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 1 - 1 1 20,800 20,800 
3 เคร่ืองดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร ครุภัณฑ์ส านักงาน 1 - 1 1 14,000 14,000 

รวมท้ังส้ิน 49,800 

ช่ือเจ้าหน้าท่ี นางสาวสมร  สอนเสมอ รับรองถูกต้อง
โทร 0-4241-2222
โทรศัพท์ (มือถือ) 08-8800-8800      (นายกุลจิตต์  รัชดาศิวะกุล)
หมายเหตุ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน
1. ให้บันทึกข้อมูลใน File Microsoft Excel เท่าน้ัน และห้ามเปล่ียนแปลง/เพ่ิมเติมแบบฟอร์มน้ีอย่างเด็ดขาด โทรศัพท์ (มือถือ) 08-9988-8899
2. สพป./สพม.   - สพป. ให้พิมพ์ ข้ึนต้น ด้วย จังหวัด และตาม ด้วยค าว่า เขต  เช่น ลพบุรี เขต 1   ไม่ให้ใช้ตัวย่อ

                     - สพม.  ให้พิมพ์ สพม.ตามด้วยเขต  เช่น สพม.20

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

4. หากงบประมาณถูกปรับลดจะปรับลดจากล าดับท้ายข้ึนไป ยกเว้นรายการท่ีไม่ได้รับจัดสรรจากส านักงบประมาณ

ผลการวิเคราะห์ความขาดแคลน

แบบ 1 ( ส าหรับ สพป./สพม.)
ค าขอต้ังงบประมาณรายการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 ( ส าหรับครุภัณฑ์ สพป./สพม.)  

(3)  (4)
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แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิต        ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ

       ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

(1) (2) (3)

ใช้ได้ ช ารุด ปีท่ีจดทะเบียน เลขทะเบียน

ช่ือเจ้าหน้าท่ี ............................................. รับรองถูกต้อง
โทร ............................................................
โทรศัพท์ (มือถือ) .........................................    (.....................................................)

ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน
หมายเหตุ โทรศัพท์ (มือถือ)..............................................
1. ให้บันทึกข้อมูลใน File Microsoft Excel เท่าน้ันและห้ามเปล่ียนแปลง/เพ่ิมเติมแบบฟอร์มน้ีอย่างเด็ดขาด

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

                   - สพม.  ให้พิมพ์ สพม.ตามด้วยเขต  เช่น สพม.20

3. สพป.ให้เลือกผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ และ สพม.ให้เลือกผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย    

แบบ 2 ( ส าหรับ สพป./สพม.)

(5) หมายเหตุ
รายการ

จ านวน
หน่วย

ทดแทนคันท่ีช ารุด

              รายการรถโดยสารขนาด 12 ท่ีน่ัง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี
             ค าขอต้ังงบประมาณรายการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ .ศ. 2563 (ส าหรับครุภัณฑ์ สพป./สพม.)  

จ านวนท่ีมีอยู่
สพป./สพม.

(4) ข้อมูลความต้องการ/ขาดแคลน เฉพาะรถโดยสารขนาด 12 ท่ีน่ัง
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แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน                   ผลผลิต        ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา
       ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
       ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

 (1)  (3)  (4)  (7)  (8)  (9)
รหัสโรงเรียน ล าดับ จ านวน งบประมาณ งบประมาณ
( obec 6 หลัก) ท่ี ควรมี มีแล้ว ขาด หน่วย ต่อหน่วย รวมท้ังส้ิน

 

รวมท้ังส้ิน

ช่ือเจ้าหน้าท่ี ............................................. รับรองถูกต้อง
โทร ............................................................
โทรศัพท์ (มือถือ) .........................................    (.....................................................)

ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน
หมายเหตุ โทรศัพท์ (มือถือ)..............................................
1. ให้บันทึกข้อมูลใน File Microsoft Excel เท่าน้ัน และห้ามเปล่ียนแปลง/เพ่ิมเติมแบบฟอร์มน้ีอย่างเด็ดขาด
2. รายละเอียด แบบ 3 น้ีส าหรับการเสนอขอต้ังครุภัณฑ์ของโรงเรียนเท่าน้ัน และขอให้เสนอต้ังแยกผลผลิตละ 1 ชุด
 สพป.ให้เลือกผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา และ/หรือ ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ และ สพม.ให้เลือกผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
   โดยเรียงล าดับความส าคัญและความจ าเป็นจากครุภัณฑ์ท้ังหมดท่ีโรงเรียนขอต้ังตามผลผลิตในปีงบประมาณ 2563 ยกเว้นรายการท่ีไม่มีตามรายการครุภัณฑ์ท่ีก าหนด
3. สพป./สพม.   - สพป. ให้พิมพ์ ข้ึนต้น ด้วย จังหวัด และตาม ด้วยค าว่า เขต  เช่น ลพบุรี เขต 1   ไม่ให้ใช้ตัวย่อ
                   - สพม.  ให้พิมพ์ สพม.ตามด้วยเขต  เช่น สพม.20

แบบสรุปค าขอต้ังงบประมาณรายการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ส าหรับครุภัณฑ์โรงเรียน)

 (6)
ผลการวิเคราะห์ความขาดแคลน

 (5) (2)

ประเภท

แบบ 3 ( ส าหรับ สพป./สพม.)

โรงเรียน ต าบล อ าเภอ สพป./สพม. รายการ
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แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิต         ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา
        ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
       ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

 (1)  (3)  (4)
รหัสโรงเรียน ล าดับ จ านวน งบประมาณ งบประมาณ
( obec 6 หลัก) ท่ี หน่วย ต่อหน่วย รวมท้ังส้ิน

 (7)  (8)  (9)
490119 บ้านพรมทิน หลุมข้าว โคกส าโรง ลพบุรี เขต 1 1 อุปกรณ์พัฒนาทักษะ

คิดวิเคราะห์
ระดับก่อนประถมศึกษา

ครุภัณฑ์การศึกษา 1 - 1 1 59,800 59,800 

490012 อนุบาลจังหวัด
ทหารบกลพบุรี

ทะเลชุบศร เมือง ลพบุรี เขต 1 2 อุปกรณ์พัฒนาทักษะ
คิดวิเคราะห์
ระดับก่อนประถมศึกษา

ครุภัณฑ์การศึกษา 1 - 1 1 59,800 59,800 

รวมท้ังส้ิน 119,600 

ช่ือเจ้าหน้าท่ี นางสาวสมร  สอนเสมอ รับรองถูกต้อง
โทร 0-4241-2222
โทรศัพท์ (มือถือ) 08-8800-8800      (นายกุลจิตต์  รัชดาศิวะกุล)

ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน
หมายเหตุ โทรศัพท์ (มือถือ) 08-9988-8899
1. ให้บันทึกข้อมูลใน File Microsoft Excel เท่าน้ัน และห้ามเปล่ียนแปลง/เพ่ิมเติมแบบฟอร์มน้ีอย่างเด็ดขาด

2. รายละเอียด แบบ 3 น้ีส าหรับการเสนอขอต้ังครุภัณฑ์ของโรงเรียนเท่าน้ัน และขอให้เสนอต้ังแยกผลผลิตละ 1 ชุด

 สพป.ให้เลือกผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา และ/หรือ ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ และ สพม.ให้เลือกผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

   โดยเรียงล าดับความส าคัญและความจ าเป็นจากครุภัณฑ์ท้ังหมดท่ีโรงเรียนขอต้ังตามผลผลิตในปีงบประมาณ 2563 ยกเว้นรายการท่ีไม่มีตามรายการครุภัณฑ์ท่ีก าหนด

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

                    - สพม.  ให้พิมพ์ สพม.ตามด้วยเขต  เช่น สพม.20

แบบ 3 ( ส าหรับ สพป./สพม.)

ต าบล อ าเภอ สพป./สพม.
ผลวิเคราะห์ความขาดแคลน

รายการ ประเภท
ควรมี

ตัวอย่าง
แบบสรุปค าขอต้ังงบประมาณรายการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (ส าหรับครุภัณฑ์โรงเรียน)

 (2)  (5)  (6) รายการขอจัดต้ังงบประมาณ

มีแล้ว ขาด
โรงเรียน
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แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิต         ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา

        ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ

       ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
 (1)  (3)  (4)

รหัสโรงเรียน โรงเรียน ต าบล อ าเภอ สพป. ล าดับ รายการ ประเภท จ านวน งบประมาณ งบประมาณ

( obec 6 หลัก) ท่ี ควรมี มีแล้ว ขาด หน่วย ต่อหน่วย รวมท้ังส้ิน

  (7)  (8)  (9)
500357 บ้านหัวเมือง หัวเมือง เมืองปาน ล าปาง 1 อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

(ประถมศึกษา)
ครุภัณฑ์การศึกษา 1 - 1 1 126,000 126,000 

500224 บ้านวังใหม่ ร่องเคาะ วังเหนือ ล าปาง 2 ถังน้ าไฟเบอร์กลาสขนาด 1,500 ลิตร 
 2000 ลิตร

ครุภัณฑ์ส านักงาน 1 - 1 1 6,800 6,800 

500330 ผาช่อวิทยา แม่สุก แจ้ห่ม ล าปาง 3 อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
(ประถมศึกษา - มัธยมศึกษา

ครุภัณฑ์การศึกษา 1 - 1 1 120,000 120,000 

รวมท้ังส้ิน 252,800    

ช่ือเจ้าหน้าท่ี นางสาวสมร  สอนเสมอ รับรองถูกต้อง
โทร 0-4241-2222
โทรศัพท์ (มือถือ) 08-8800-8800      (นายกุลจิตต์  รัชดาศิวะกุล)

ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน
หมายเหตุ โทรศัพท์ (มือถือ) 08-9988-8899
1. ให้บันทึกข้อมูลใน File Microsoft Excel เท่าน้ัน และห้ามเปล่ียนแปลง/เพ่ิมเติมแบบฟอร์มน้ีอย่างเด็ดขาด

2. รายละเอียด แบบ 3 น้ีส าหรับการเสนอขอต้ังครุภัณฑ์ของโรงเรียนเท่าน้ัน และขอให้เสนอต้ังแยกผลผลิตละ 1 ชุด

 สพป.ให้เลือกผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา และ/หรือ ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ และ สพม.ให้เลือกผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

   โดยเรียงล าดับความส าคัญและความจ าเป็นจากครุภัณฑ์ท้ังหมดท่ีโรงเรียนขอต้ังตามผลผลิตในปีงบประมาณ 2563 ยกเว้นรายการท่ีไม่มีตามรายการครุภัณฑ์ท่ีก าหนด

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

                   - สพม.  ให้พิมพ์ สพม.ตามด้วยเขต  เช่น สพม.20

ผลวิเคราะห์ความขาดแคลน

ตัวอย่าง
แบบสรุปค าขอต้ังงบประมาณรายการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ส าหรับครุภัณฑ์โรงเรียน)

 (2)  (5)  (6) รายการขอจัดต้ังงบประมาณ

แบบ 3 ( ส าหรับ สพป./สพม.)
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แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิต         ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา

        ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ

       ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
 (1)  (3)  (4)

รหัสโรงเรียน โรงเรียน ต าบล อ าเภอ สพป. ล าดับ รายการ ประเภท จ านวน งบประมาณ งบประมาณ

( obec 6 หลัก) ท่ี ควรมี มีแล้ว ขาด หน่วย ต่อหน่วย รวมท้ังส้ิน

  (7)  (8)  (9)
500357 บ้านหัวเมือง หัวเมือง เมืองปาน ล าปาง 1 อุปกรณ์วิชางานยนต์

(ประถมศึกษา)
ครุภัณฑ์การศึกษา 1 - 1 1 132,000 132,000 

500224 บ้านวังใหม่ ร่องเคาะ วังเหนือ ล าปาง 2 อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
 2000 ลิตร

ครุภัณฑ์ส านักงาน 1 - 1 1 420,000 420,000 

รวมท้ังส้ิน 552,000    

ช่ือเจ้าหน้าท่ี นางสาวสมร  สอนเสมอ รับรองถูกต้อง
โทร 0-4241-2222
โทรศัพท์ (มือถือ) 08-8800-8800      (นายกุลจิตต์  รัชดาศิวะกุล)

ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน
หมายเหตุ โทรศัพท์ (มือถือ) 08-9988-8899
1. ให้บันทึกข้อมูลใน File Microsoft Excel เท่าน้ัน และห้ามเปล่ียนแปลง/เพ่ิมเติมแบบฟอร์มน้ีอย่างเด็ดขาด

2. รายละเอียด แบบ 3 น้ีส าหรับการเสนอขอต้ังครุภัณฑ์ของโรงเรียนเท่าน้ัน และขอให้เสนอต้ังแยกผลผลิตละ 1 ชุด

 สพป.ให้เลือกผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา และ/หรือ ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ และ สพม.ให้เลือกผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

   โดยเรียงล าดับความส าคัญและความจ าเป็นจากครุภัณฑ์ท้ังหมดท่ีโรงเรียนขอต้ังตามผลผลิตในปีงบประมาณ 2563 ยกเว้นรายการท่ีไม่มีตามรายการครุภัณฑ์ท่ีก าหนด

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

                   - สพม.  ให้พิมพ์ สพม.ตามด้วยเขต  เช่น สพม.20

ผลวิเคราะห์ความขาดแคลน

ตัวอย่าง แบบ 3 ( ส าหรับ สพป./สพม.)

แบบสรุปค าขอต้ังงบประมาณรายการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ส าหรับครุภัณฑ์โรงเรียน)

 (2)  (5)  (6) รายการขอจัดต้ังงบประมาณ
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แบบ 3-1 (ส าหรับโรงเรียน)
ผลผลิต        ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา

       ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
       ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

 (1)  (4)  (5)  (6)  (7)
จ านวน งบประมาณ งบประมาณ

ควรมี มีแล้ว ขาด หน่วย ต่อหน่วย รวมท้ังส้ิน
 ให้ระบุแหล่งท่ีมาของรายการ(2)

คุณลักษณะ/ราคา ท่ีใช้อ้างอิง
เช่น ส านักงบประมาณ
หรือ สพฐ. เป็นต้น

ช่ือเจ้าหน้าท่ี ............................................ รับรองถูกต้อง
โทร..........................................................
โทรศัพท์ (มือถือ) ..................................... (......................................................)

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

 สพป.ให้เลือกผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา และ/หรือ ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ และ สพม.ให้เลือกผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

   โดยเรียงล าดับความส าคัญและความจ าเป็นจากครุภัณฑ์ท้ังหมดท่ีโรงเรียนขอต้ังตามผลผลิตในปีงบประมาณ 2563 ยกเว้นรายการท่ีไม่มีตามรายการครุภัณฑ์ท่ีก าหนด

 (2)  (3)

หมายเหตุรายการ ประเภท
ผลการวิเคราะห์ความขาดแคลน

    แบบสรุปค าขอต้ังงบประมาณรายการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ส าหรับครุภัณฑ์โรงเรียน)

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

ล าดับท่ี

รหัสโรงเรียน (Obec 6 หลัก)..............................โรงเรียน..................................................ต าบล.....................................อ าเภอ.........................................

รวมท้ังส้ิน
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ตัวอย่าง แบบ 3-1 (ส าหรับโรงเรียน)
ผลผลิต        ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา

       ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
       ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

 (1)  (4)  (5)  (6)  (7)
จ านวน งบประมาณ งบประมาณ

ควรมี มีแล้ว ขาด หน่วย ต่อหน่วย รวมท้ังส้ิน
1 ครุภัณฑ์ห้องสมุด ครุภัณฑ์การศึกษา 1 - 1 1 60,000 60,000 สพฐ.

60,000

ช่ือเจ้าหน้าท่ี นางสาวชุติมา  อิทธิสังวร รับรองถูกต้อง
โทร  034 581222
โทรศัพท์ (มือถือ)  083 5558888 ( นายเรวัติ  ชิปเข )

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย
หมายเหตุ โทร  034 581222
1. ให้บันทึกข้อมูลใน File Microsoft Excel เท่าน้ัน และห้ามเปล่ียนแปลง/เพ่ิมเติมแบบฟอร์มน้ีอย่างเด็ดขาด โทรศัพท์ (มือถือ) 093 9998888
2. รายละเอียด แบบ 3-1 น้ีส าหรับการเสนอขอต้ังครุภัณฑ์ของโรงเรียนเท่าน้ัน และขอให้เสนอต้ังแยกผลผลิตละ 1 ชุด

 สพป.ให้เลือกผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา และ/หรือ ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ และ สพม.ให้เลือกผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

   โดยเรียงล าดับความส าคัญและความจ าเป็นจากครุภัณฑ์ท้ังหมดท่ีโรงเรียนขอต้ังตามผลผลิตในปีงบประมาณ 2563 ยกเว้นรายการท่ีไม่มีตามรายการครุภัณฑ์ท่ีก าหนด

    แบบสรุปค าขอต้ังงบประมาณรายการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ส าหรับครุภัณฑ์โรงเรียน)

รหัสโรงเรียน (Obec 6 หลัก)...716001...โรงเรียน...อนุบาลบ่อพลอย...  ต าบล..บ่อพลอย...   อ าเภอ...บ่อพลอย...
สพป....กาญจนบุรี......  เขต...4...

 (2)  (3)

ล าดับท่ี รายการ ประเภท
ผลการวิเคราะห์ความขาดแคลน

หมายเหตุ

รวมท้ังส้ิน
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แบบ 3-2 (ส าหรับโรงเรียน)

 (1)  (3)  (4)  (5)  (6)
ล าดับ จ านวน งบประมาณ งบประมาณ

ท่ี หน่วย ต่อหน่วย รวมท้ังส้ิน
 ให้ระบุแหล่งท่ีมาของรายการ(2)

คุณลักษณะ/ราคา ท่ีใช้อ้างอิง
เช่น ส านักงบประมาณ
หรือ สพฐ. เป็นต้น

รวมท้ังส้ิน

      ขอรับรองว่าเป็นความต้องการในการจัดการเรียนการสอนจริง รับรองถูกต้อง

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

ต าแหน่ง...................................................... ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน.............................................
กลุ่มสาระ....................................................... โทรศัพท์ ....................................................................

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

1. แบบ 3-2 ส าหรับการเสนอขอต้ังครุภัณฑ์การศึกษาของโรงเรียนเท่าน้ัน  โดยจัดท าเอกสารเสนอต้ังงบประมาณแยกแบบฟอร์มละ 1 รายการ

2. การเสนอขอต้ังงบประมาณต้องได้รับการรับรองความต้องการจากครูผู้สอนกลุ่มสาระน้ัน โดยมีผู้อ านวยการโรงเรียนรับรองความถูกต้องด้วย

หมายเหตุ

 (2)

รายการ ประเภท

รหัสโรงเรียน (Obec 6 หลัก)..................................โรงเรียน..................................................ต าบล..................................อ าเภอ................................
สพป./สพม..................................................................

แบบค าขอต้ังงบประมาณรายการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ส าหรับเฉพาะครุภัณฑ์การศึกษา)
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ตัวอย่าง แบบ 3-2 (ส าหรับโรงเรียน)

 (1)  (3)  (4)  (5)  (6)
ล าดับ จ านวน งบประมาณ งบประมาณ

ท่ี หน่วย ต่อหน่วย รวมท้ังส้ิน
1 ครุภัณฑ์ห้องสมุด ครุภัณฑ์การศึกษา 1 60,000 60,000  สพฐ.

รวมท้ังส้ิน 60,000

      ขอรับรองว่าเป็นความต้องการในการจัดการเรียนการสอนจริง                     รับรองถูกต้อง

(นางสาวชุติมา  อิทธิสังวร) (นายเรวัติ  ชิปเข)

ต าแหน่ง  ครูช านาญการ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย
กลุ่มสาระ  ภาษาไทย โทร  034 581222

             โทรศัพท์ (มือถือ) 083 5558888 โทรศัพท์ (มือถือ) 093 9998888
หมายเหตุ

1. แบบ 3-2 ส าหรับการเสนอขอต้ังครุภัณฑ์การศึกษาของโรงเรียนเท่าน้ัน  โดยจัดท าเอกสารเสนอต้ังงบประมาณแยกแบบฟอร์มละ 1 รายการ

2. การเสนอขอต้ังงบประมาณต้องได้รับการรับรองความต้องการจากครูผู้สอนกลุ่มสาระน้ัน โดยมีผู้อ านวยการโรงเรียนรับรองความถูกต้องด้วย

แบบค าขอต้ังงบประมาณรายการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ส าหรับเฉพาะครุภัณฑ์การศึกษา)

 (2)

รายการ ประเภท หมายเหตุ

รหัสโรงเรียน (Obec 6 หลัก)...716001...โรงเรียน...อนุบาลบ่อพลอย...  ต าบล..บ่อพลอย...   อ าเภอ...บ่อพลอย...
สพป....กาญจนบุรี......  เขต...4...
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แบบ 3-3 (ส าหรับโรงเรียน)

 (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)
ล าดับ จ านวน งบประมาณ งบประมาณ

ท่ี หน่วย ต่อหน่วย ท้ังส้ิน
ให้ระบุแหล่งท่ีมา
ของรายการ(2)
คุณลักษณะ/ราคา
 ท่ีใช้อ้างอิง เช่น
ส านักงบประมาณ
หรือ สพฐ. เป็นต้น

  ขอรับรองว่าเป็นความต้องการในการจัดการเรียนการสอนจริง                                       รับรองถูกต้อง

(...................................................) (........................................................)
ต าแหน่ง ....................................................... ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน......................................
กลุ่มสาระ ..................................................... โทรศัพท์ .....................................................
โทรศัพท์(มือถือ)........................................ โทรศัพท์(มือถือ)............................................

หมายเหตุ

1. แบบ 3-3 ส าหรับการเสนอขอต้ังครุภัณฑ์การศึกษา รายการ Shopping List เท่าน้ัน 

2. กรอกรายการครุภัณฑ์ งบประมาณ  และรายการ  Shopping List พร้อมราคา โดยจัดท าเอกสารเสนอต้ังงบประมาณแยกแบบฟอร์มละ 1 รายการ

3. การเสนอขอต้ังงบประมาณต้องได้รับการรับรองความต้องการจากครูผู้สอนกลุ่มสาระน้ัน โดยมีผู้อ านวยการโรงเรียนรับรองความถูกต้องด้วย

รวมท้ังส้ิน

หมายเหตุรายการ (Shopping List)

แบบรายละเอียดขอต้ังงบประมาณรายการครุภัณฑ์การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(เฉพาะรายการ Shopping list)

รหัสโรงเรียน (Obec 6 หลัก).............................โรงเรียน...........................................ต าบล.......................
อ าเภอ......................................สพป./สพม.................................................................

รายการครุภัณฑ์.........................................................งบประมาณ................................บาท
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ตัวอย่าง แบบ 3-3 (ส าหรับโรงเรียน)

 (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)
ล าดับ จ านวน งบประมาณ งบประมาณ

ท่ี หน่วย ต่อหน่วย ท้ังส้ิน
1 เค้าท์เตอร์บริการ ยืม - คืน พร้อมเก้าอ้ี 1 20,000 20,000 สพฐ.

ขนาดกว้าง  x ลึก x สูง 1670x875x765มม.
(แบบโค้ง)

2 ตู้หนังสือแบบเหล็ก 2 10,000       20,000     
3 ช้ันวางวารสาร แบบปาติเคิลบอร์ด 2 6,500         13,000
4 ตู้เก็บส่ือแบบไม้   1 3,500         3,500      
5 ท่ีวางหนังสือพิมพ์แบบไม้ 1 3,200         3,200      

59,700

  ขอรับรองว่าเป็นความต้องการในการจัดการเรียนการสอนจริง                                            รับรองถูกต้อง

(นางสาวชุติมา  อิทธิสังวร) (นายเรวัติ  ชิปเข)
ต าแหน่ง  ครูช านาญการ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย
กลุ่มสาระ  ภาษาไทย โทร  034 581222
โทรศัพท์ (มือถือ) 083 5558888 โทรศัพท์ (มือถือ) 093 9998888

หมายเหตุ

1. แบบ 3-3 ส าหรับการเสนอขอต้ังครุภัณฑ์การศึกษา รายการ Shopping List เท่าน้ัน 

2. กรอกรายการครุภัณฑ์ งบประมาณ  และรายการ  Shopping List พร้อมราคา โดยจัดท าเอกสารเสนอต้ังงบประมาณแยกแบบฟอร์มละ 1 รายการ

3. การเสนอขอต้ังงบประมาณต้องได้รับการรับรองความต้องการจากครูผู้สอนกลุ่มสาระน้ัน โดยมีผู้อ านวยการโรงเรียนรับรองความถูกต้องด้วย

รวมท้ังส้ิน

แบบรายละเอียดขอต้ังงบประมาณรายการครุภัณฑ์การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(เฉพาะรายการ Shopping list)

รหัสโรงเรียน (Obec 6 หลัก)...716001...โรงเรียน...อนุบาลบ่อพลอย...  ต าบล..บ่อพลอย...   อ าเภอ...บ่อพลอย...
สพป....กาญจนบุรี......  เขต...4...

รายการ (Shopping List) หมายเหตุ

รายการครุภัณฑ์ห้องสมุด    งบประมาณ  60,000 บาท
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แบบ 4 ( ส าหรับ สพป./สพม.)

แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิต        ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
       ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

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

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

ใช้ได้ ช ารุด ใช้ได้ ช ารุด

รวมท้ังส้ิน

ช่ือเจ้าหน้าท่ี ............................................. รับรองถูกต้อง
โทร ............................................................
โทรศัพท์ (มือถือ) .........................................    (.....................................................)

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

2. สพป.ให้เลือกผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ และ สพม.ให้เลือกผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย   

3. รายละเอียด แบบ 4 น้ีส าหรับการเสนอขอต้ังครุภัณฑ์ของโรงเรียนบนพ้ืนท่ีสูงในถ่ินทุรกันดาร และโรงเรียนในพ้ืนท่ีเกาะเท่าน้ัน 

   โดยเรียงล าดับความส าคัญและความจ าเป็นท้ังหมดท่ีโรงเรียนขอต้ัง 

รถยนต์ รถจักรยานยนต์
รถยนต์ รถจักรยานยนต์

 แบบสรุปค าขอต้ังงบประมาณรายการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ส าหรับครุภัณฑ์โรงเรียน)

 (6)

จ านวนท่ีขอต้ัง

รายการรถจักรยานยนต์ 120 ซีซี  รถจักรยานยนต์ 150 ซีซี และรถบรรทุก (ดีเซล) 

ผลการวิเคราะห์ความขาดแคลน
 (5)

จ านวนท่ีมีอยู่
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แบบ 4-1 ( ส าหรับโรงเรียน))

แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิต        ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
รหัสโรงเรียน (Obec 6 หลัก)...........................โรงเรียน.............................................ต าบล.................................อ าเภอ..............................        ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

 (1)  (4)  (5)
งบประมาณ งบประมาณ
ต่อหน่วย รวมท้ังส้ิน

ล าดับท่ี รายการ ประเภท
ใช้ได้ ช ารุด ใช้ได้ ช ารุด

ช่ือเจ้าหน้าท่ี ............................................ รับรองถูกต้อง
โทร..........................................................
โทรศัพท์ (มือถือ) ..................................... (......................................................)

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน......................................
หมายเหตุ โทร.......................................
1. ให้บันทึกข้อมูลใน File Microsoft Excel เท่าน้ัน และห้ามเปล่ียนแปลง/เพ่ิมเติมแบบฟอร์มน้ีอย่างเด็ดขาด โทรศัพท์ (มือถือ) ...................................
2. สพป.ให้เลือกผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ และ สพม.ให้เลือกผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย   

3. รายละเอียด แบบ 4 น้ีส าหรับการเสนอขอต้ังครุภัณฑ์ของโรงเรียนบนพ้ืนท่ีสูงในถ่ินทุรกันดาร และโรงเรียนในพ้ืนท่ีเกาะเท่าน้ัน 

   โดยเรียงล าดับความส าคัญและความจ าเป็นท้ังหมดท่ีโรงเรียนขอต้ัง 

รถจักรยานยนต์

 ค าขอต้ังงบประมาณรายการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ส าหรับครุภัณฑ์โรงเรียน)
รายการรถจักรยานยนต์ 120 ซีซี  รถจักรยานยนต์ 150 ซีซี และรถบรรทุก (ดีเซล) 

 (3)
ผลการวิเคราะห์ความขาดแคลน

จ านวนท่ีมีอยู่ จ านวนท่ีขอต้ัง

 (2)

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

รายการขอต้ัง

รถยนต์ รถจักรยานยนต์
รถยนต์
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กรอบวงเงินการจัดตั้งงบประมาณ  งบลงทุน  รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ก ำหนดกรอบวงเงินกำรด ำเนินกำรจัดตั้ ง
งบประมำณประจ ำปี  พ.ศ. 2563  รำยกำรค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำงให้กับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำ  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ และโรงเรียนในสังกัด ยกเว้น โรงเรียนตำมพระรำชด ำริ 
24 กลุ่ม และโรงเรียนในโครงกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ (เนื่องจำกได้มีกำรเสนอขอตั้งงบประมำณเป็นโครงกำรเฉพำะรองรับไว้แล้ว) กรอบวงเงินรวมทั้งสิ้น 
13,740,532,400 บำท  โดยจ ำแนก ดังนี้ 

  1. ก่อสร้ำงและปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรประกอบและสิ่งก่อสร้ำง อ่ืน ส ำหรับ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และโรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 8,858,973,000 บำท 
    2. จัดตั้งส ำหรับโรงเรียนประสบภัยธรรมชำติ จ ำนวน 700,000,000 บำท  โดยตั้งไว้ที่
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

   3. จัดตั้งงบประมำณส ำหรับอำคำรเรียน งบผูกพันให้โรงเรียนตำมควำมขำดแคลนและจ ำเป็น 
โดยพิจำรณำที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  จ ำนวน  1,000,000,000 บำท (โรงเรียนในพ้ืนที่
โครงกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้สำมำรถเสนอขอตั้ง
งบประมำณได้ตำมควำมจ ำเป็นตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด) 

  4. ค่ำก่อสร้ำงอำคำรเรียน อำคำรประกอบ รำยกำรผูกพันเดิม จ ำนวน 3,181,559,400 บำท 

แนวทางการจัดตั้งงบประมาณ  งบลงทุน  รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 

ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 1. ศึกษำ วิเครำะห์ข้อมูล ดัชนี ควำมขำดแคลนและควำมต้องกำร งบลงทุน รำยกำรค่ำที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำงอ่ืน ของโรงเรียนและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 2. ก ำหนดกรอบวงเงินจัดตั้งงบประมำณ งบลงทุน รำยกำรค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ ำง ประจ ำปี 
งบประมำณ พ.ศ. 2563 
 3. ก ำหนดเกณฑ์จัดตั้ งงบประมำณ  งบลงทุน รำยกำรค่ำที่ดินและสิ่ งก่อสร้ำง ประจ ำปี 
งบประมำณ พ.ศ. 2563 
 4. จัดท ำคู่มือกำรจัดตั้งงบประมำณประจ ำปี พ.ศ. 2563 งบลงทุน ค่ำท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง  
 5. ก ำหนดปฏิทินกำรปฏิบัติงำนให้สอดคล้องกับส ำนักงบประมำณ 
 6.  แจ้งกรอบวงเงินงบประมำณให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
 7. ประมวลผลค ำขอตั้งงบประมำณของทุกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ   

กรอบแนวทางการจัดตั้งงบประมาณประจ าปี  พ.ศ. 2563 
งบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
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 8. จัดท ำค ำขอตั้งงบประมำณ งบลงทุน รำยกำรค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ในภำพรวมของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เสนอคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร และ          
ส ำนักงบประมำณพิจำรณำ 
 
ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
 

 1. แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำจัดตั้งงบประมำณ งบลงทุน รำยกำรค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
ประกอบด้วย ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเป็นประธำน รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำที่รับผิดชอบกลุ่มนโยบำยและแผน ผู้แทนผู้บริหำรโรงเรียนตำมขนำดโรงเรียน และ/หรือ          
ผู้แทนเครือข่ำยกลุ่มโรงเรียน ในกรณีส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียน
บนพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกนัดำร และโรงเรียนพ้ืนที่เกำะ) ให้มีผู้แทนร่วมด้วย โดยมีผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผนเป็น
กรรมกำรและเลขำนุกำร ท ำหน้ำที่จัดตั้งงบประมำณให้เป็นไปตำมแนวทำงกำรจัดตั้งงบประมำณ  งบลงทุน 
รำยกำรค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง เพ่ือให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ และด ำเนินกำรตำมขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง 

 2.  กำรจัดตั้งงบประมำณ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ด ำเนินกำรจัดตั้ง ดังนี้ 
2.1 ตรวจสอบกำรบันทึกและยืนยันข้อมูลในระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้ำง (B-OBEC) ของ

โรงเรียน เนื่องจำกกำรขอตั้งงบประมำณปี พ.ศ.2563 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนดให้
โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้ำง (B-OBEC) เชื่อมโยงกับ เว็บไซต์กำรขอตั้งงบประมำณ  
http://budget63.jobobec.in.th รวมทั้งตรวจสอบพิกัด Latitude และ Longitude ของทุกโรงเรียนที่
ได้น ำมำจำกระบบ DMC ให้ถูกต้อง และบันทึกพิกัด Latitude และ Longitude ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำด้วย หำกไม่บันทึกและยืนยันข้อมูลในโปรแกรม B-OBEC และพิกัดจะไม่สำมำรถขอตั้งงบประมำณ   
ปี พ.ศ.2563 ได้ 
  2.2 การจัดตั้งงบประมาณ กรณีงบปีเดียว รำยกำรค่ำที่ดิน และสิ่งก่อสร้ำง (ตำมแบบ
สิ่งก่อสร้ำงที่ระบุไว้ หน้ำ 82)   

  2.2.1 รำยกำรค่ำก่อสร้ำงอำคำรเรียน อำคำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ อำคำรประกอบ และ
สิ่งก่อสร้ำงอ่ืน  

2.2.2 รำยกำรค่ำปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรประกอบ และสิ่งก่อสร้ำงอ่ืน        
(ให้ จัดส่ งรำยละเอียดประมำณรำคำแบบ ปร.4, ปร.5 และ ปร.6 พร้อมทั้ งรำยกำรซ่อมแซมตำม             
ตัวอย่ำง ห น ้ำ  93-94 แ ล ะ เอ ก ส ำ ร ที ่ เ กี ่ย ว ข ้อ ง ท ุก ร ำ ย ก ำ ร  โ ด ย แ น บ ไฟ ล์  pdf ใ น เ ว ็บ ไ ซ ต์ 
http://budget63.jobobec.in.th พร้อมเอกสำร 1 ชุด) 

2.2.3  รำยกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ หำกมีควำมจ ำเป็น
จัดตั้งในรำยกำรนี้ ให้จัดตั้งได้ในวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บำท  

ทั้งน้ี ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดเรียงล าดับความส าคัญจ าเป็น ในข้อ 
2.2.1, 2.2.2 และ 2.2.3  รวมทุกรายการให้อยู่ในบัญชีเดียวกัน กรณี งบประมาณในภาพรวมของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่ละแห่งถูกปรับลด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
จะตัดจากล าดับสุดท้ายขึ้นไป  
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2.3 การจัดตั้งงบประมาณ กรณีงบผูกพัน รำยกำรค่ำที่ดิน และสิ่งก่อสร้ำง หำกมีควำม
จ ำเป็นให้เสนอขอตั้งงบประมำณไปที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน โดยไม่ซ้ ำกับที่ได้รับจัดสรร        
ในปีงบประมำณ 2562 
 - ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหรือโรงเรียนในสังกัด ขอจัดตั้งได้ไม่เกิน    
เขตละ 1 หลัง 
 - ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำหรือโรงเรียนในสังกัด ขอจัดตั้งได้ ไม่เกิน     
เขตละ 3 หลัง 
  2.3.1  กำรจัดตั้งงบประมำณกรณีงบผูกพัน ส ำหรับอำคำรเรียนของโรงเรียน  

                 1)  ต้องเป็นโรงเรียนที่มีนักเรียน ตั้งแต่ 400 คน และ 
                 2)  มีควำมขำดแคลนห้องตำมเกณฑ์ ตั้งแต่ 10 ห้อง ขึ้นไป 

 2.3.2 กำรจัดตั้งงบประมำณกรณีงบผูกพัน ส ำหรับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ หำกมี
ควำมจ ำเป็นจัดตั้งงบประมำณในกำรก่อสร้ำงอำคำรส ำนักงำน สำมำรถจัดตั้งได้ 3 รปูแบบ คือ  

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

    แบบที่ 3 (รูปตัว L)  รำคำ  20,113,000 บำท 
ส ำหรับแบบที่ 4  รำคำ 10,415,000 บำท (ให้จัดตั้งในรำยกำรงบปีเดียว      

ให้รวมในข้อ 2.2.1 ภำยในกรอบวงเงินที่ได้รับแจ้งจัดสรร) 
 3.  กำรจัดตั้งงบประมำณของโรงเรียนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำต้องเป็นไปตำมคู่มือ            

และแนวทำงที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด  โดยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ            
อำจพิจำรณำก ำหนดรำยละเอียด เกณฑ์  ประกอบกำรพิจำรณำเพ่ิมเติมได้ตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของแต่ละ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ กรณีโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ ที่มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น   
ต่ ำกว่ำ 20 คน ให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำพิจำรณำให้สอดคล้องกับนโยบำย หรือพิจำรณำตำม          
ควำมเหมำะสมของแต่ละพ้ืนที่ด้วย 
 4.  ให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำจัดตั้งงบประมำณ งบลงทุน รำยกำรค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
โดยใช้แบบรำยกำรและรำคำมำตรฐำนตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด  ส ำหรับ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงต่อแผ่นดินไหว (ตำมประกำศพ้ืนที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว        
ของกระทรวงมหำดไทย) กรณีที่มีแบบอาคารเรียนเฉพาะต้านแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวก าหนดไว้ ให้
ใช้แบบตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด หน้า 72-74  
 5.  รำยละเอียดประกอบกำรขอตั้งงบประมำณให้เป็นไปตำมแบบฟอร์ม พร้อมส่งเอกสำรประกอบ 
ดังนี้ 
  5.1  อำคำรเรียน กรณีงบผูกพัน ได้แก่ 
        5.1.1 แผนผังอำคำรเรียน  อำคำรประกอบและสิ่งก่อสร้ำงอ่ืนของโรงเรียน (Master Plan) 
ระบุพ้ืนที่ที่จะก่อสร้ำง 
        5.1.2 เหตุผลและควำมจ ำเป็นประกอบกำรพิจำรณำ 
        5.1.3 หนังสือยืนยันว่ำมีสถำนที่ก่อสร้ำงเพียงพอและพร้อมในกำรก่อสร้ำง 
        5.1.4 ภำพถ่ำย สภำพอำคำรเรียน อำคำรประกอบและสิ่งก่อสร้ำงอ่ืน ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
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        5.1.5 แบบส ำรวจข้อมูลประกอบกำรเสนอขอตั้งงบประมำณปี 2563 กรณีงบผูกพัน  
        5.1.6 กรณีของกำรขอตั้งงบประมำณทดแทนอำคำรเดิมที่ได้รับอนุมัติให้รื้อถอนแล้ว      
ให้จัดส่งส ำเนำหนังสือที่ ได้รับอนุมัติให้รื้อถอนด้วย ทั้งนี้ต้องได้รับกำรอนุมัติให้รื้อถอนก่อนวันที่  16 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
  5.2 อำคำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (ท้ังกรณีงบผูกพัน และงบปีเดียว) ได้แก่ 
        5.2.1  แผนผังบริเวณท่ีจะก่อสร้ำง พร้อมระบุพ้ืนที่ที่จะก่อสร้ำง 
        5.2.2  เหตุผลและควำมจ ำเป็นประกอบกำรพิจำรณำ 
        5.2.3  ส ำเนำหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน/กำรขอใช้ที่ดิน  
        5.2.4  ภำพถ่ำย สภำพอำคำรส ำนักงำนที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
        5.2.5  จ ำนวนบุคลำกรในส ำนักงำน ตำมกรอบอัตรำก ำลัง       
 

 ทั้งนี้ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนจะพิจำรณำเฉพำะส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำที่จัดส่งเอกสำร ถูกต้อง ครบถ้วน และตรวจสอบได้เท่ำนั้น 
 6. จัดท ำและสรุปค ำขอตั้งงบประมำณรำยกำรค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ตำมแบบในโปรแกรม 
Microsoft Excel เท่ำนั้น พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลงบประมำณทุกรำยกำร โดยจัดท ำเป็นเอกสำร จ ำนวน       
1 ชุด ส่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนภำยในเวลำที่ก ำหนด  
 7. ตรวจสอบแบบอำคำรเรียน อำคำรประกอบ และสิ่งก่อสร้ำงอ่ืน ต้องเหมำะสมกับพ้ืนที่          
ในกำรก่อสร้ำง ทั้งนี้  หำกได้รับกำรจัดสรรงบประมำณแล้ว ห้ามมิให้เปลี่ยนแปลงแบบและโรงเรียน         
โดยเด็ดขาด 
 8. ให้บันทึกค ำขอตั้งงบประมำณผ่ำนเว็บไซต์ http://budget63.jobobec.in.th ภำยในเวลำ    
ที่ก ำหนด และพิมพ์เป็นเอกสำร (print out) รับรองควำมถูกต้องส่งพร้อมเอกสำรค ำขอตั้งงบประมำณรำยกำร
ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ตำมข้อ 6 ด้วย  
     ส ำหรับรำยกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรประกอบ และสิ่งก่อสร้ำงอ่ืน ให้แนบไฟล์ 
pdf แบบ ปร.4, ปร.5 และ ปร.6 พร้อมทั้งรำยกำรซ่อมแซมตำมตัวอย่ำง หน้ำที่ 95-105 และเอกสำร            
ที่เก่ียวข้องทุกรำยกำร ในเว็บไซตด์้วย 
 9. กรณีมีกำรขอเพ่ิมค่ำขนส่ง ส ำหรับโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในสภำพภูมิประเทศที่ยำกล ำบำกในกำร
ขนส่ง วัสดุ อุปกรณ์ต่ำงๆ ให้ค ำนวณค่ำขนส่งตำมข้อเท็จจริง ตำมแบบ ปร.4 (พ/1) และ ปร.4 (พ/2) ที่ก ำหนด
ไว้ในคู่มือ ดังนี้ 
  9.1  ค่ำขนส่งทำงรถ ให้ด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลำง โดยศึกษำรำยละเอียด
ได้จำก เวบ็ไซต ์www.gprocurement.go.th  หัวข้อ “ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลางงานก่อสร้าง” 
  9.2 ค่ำขนส่งทำงเรือ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด เทศบำล 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เป็นต้น หรือจำกกำรสืบรำคำจำกผู้ประกอบกำรในพื้นที่ทีโ่รงเรียนตั้งอยู่ เป็นผู้รับรอง
ค่ำขนส่ง  
 ทั้งนี้  ให้จัดส่งเอกสำรค ำขอตั้งงบประมำณและเอกสำรประกอบตำมที่ก ำหนด ให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
ตรงตำมข้อมูลที่บันทึกในเว็บไซต์ http://budget63.jobobec.in.th ภำยในเวลำที่ก ำหนด หากเอกสาร 
ที่จัดส่งไม่ตรงกับข้อมูลที่บันทึก รวมทั้งกรณีที่ไม่ได้บันทึกข้อมูล และจัดส่งเอกสารไม่ ถูกต้อง         
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ไม่ครบถ้วน ไม่ทันตามเวลาที่ก าหนด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะไม่พิจารณา
รายการดังกล่าว 
  
ระดับโรงเรียน 

 1. บันทึกข้อมูลในระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้ำง (B-OBEC) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน    
ทุกรำยกำร พร้อมทั้ งยืนยันข้อมูลในระบบ เนื่องจำกกำรขอตั้ งงบประมำณปี  พ.ศ.2563 ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนดให้โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้ำง (B-OBEC) เชื่อมโยงกับ 
เว็บไซต์กำรขอตั้งงบประมำณ  http://budget63.jobobec.in.th รวมทั้งบันทึกพิกัด Latitude และ 
Longitude ของโรงเรียนในระบบ DMC ให้ถูกต้องด้วย หำกไม่บันทึกและยืนยันข้อมูลในโปรแกรม B-OBEC 
และบันทึกพิกัดจะไม่สำมำรถขอตั้งงบประมำณปี พ.ศ.2563 ได้ 
 2. ตรวจสอบ ทบทวนข้อมูลควำมขำดแคลน จ ำเป็นด้ำนอำคำรเรียน อำคำรประกอบและ
สิ่งก่อสร้ำงอ่ืน ให้สอดคล้องกับแผนกำรจัดชั้นเรียน และแนวโน้มกำรขยำยตัวของประชำกรวัยเรียนในอนำคต 
  3. แบบอำคำรเรียน อำคำรประกอบ และสิ่งก่อสร้ำงอ่ืน ต้องเหมำะสมกับพ้ืนที่ในกำรก่อสร้ำง 
ทั้งน้ี หากได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว ห้ามมิให้เปลี่ยนแปลงแบบโดยเด็ดขาด 
 4. คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีส่วนร่วมในกำรวำงแผนก ำหนดแนวนโยบำย                     
ในกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนอำคำรเรียน อำคำรประกอบและสิ่งก่อสร้ำงอ่ืนของโรงเรียน  
 5. เสนอขอตั้งงบประมำณ อำคำรเรียน อำคำรประกอบและสิ่งก่อสร้ำงอ่ืน ที่มีควำมขำดแคลน  
จ ำเป็นตำมเกณฑ์มำตรฐำนสิ่งก่อสร้ำง และกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรประกอบและสิ่งก่อสร้ำงอ่ืน       
ส่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ตำมแบบและเวลำที่ก ำหนด   
 6. กรณีขอตั้งงบประมำณก่อสร้ำงอำคำรเรียน และอำคำรประกอบ นอกเหนือแบบมำตรฐำน      
ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด ให้จัดส่งเอกสำรเพิ่มเติม ดังนี้ 
  6.1 แบบรูปรำยกำรก่อสร้ำงต้องมีสถำปนิกตำม พ.ร.บ.สถำปนิก พ.ศ. 2543 และวิศวกรตำม 
พ.ร.บ.วิศวกร พ.ศ. 2542 และข้อบังคับสภำวิศวกร พ.ศ. 2551 รับรองโดยแนบส ำเนำใบประกอบวิชำชีพ  
พร้อมรำยกำรค ำนวณโครงสร้ำง รำยกำรประมำณรำคำ(ปร.4 ปร.5 และ ปร.6) รำยละเอียดกำรแบ่งงวดงำน 
งวดเงินและระยะเวลำกำรก่อสร้ำง โดยลงลำยมือชื่อสถำปนิก/วิศวกรรับรองจริงทุกฉบับ  จ ำนวน 2 ชุด   
  6.2 เหตุผลควำมจ ำเป็น  
 7. กรณีที่ต้องรื้อถอนอำคำรเดิมเพ่ือก่อสร้ำงอำคำรทดแทน โรงเรียนต้องเตรียมจัดท ำแผนรองรับ
ปัญหำที่อำจจะเกิดขึ้น 
 8. กรณีมีกำรขอเพ่ิมค่ำขนส่ง ส ำหรับโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในสภำพภูมิประเทศที่ยำกล ำบำกในกำร
ขนส่ง วัสดุ อุปกรณ์ต่ำงๆ ให้ค ำนวณค่ำขนส่งตำมข้อเท็จจริง ตำมแบบ ปร.4 (พ/1) และ ปร.4 (พ/2) ที่ก ำหนด
ไว้ในคู่มือ ดังนี้ 
  8.1  ค่ำขนส่งทำงรถ ให้ด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลำง โดยศึกษำรำยละเอียด
ได้จำก เวบ็ไซต ์www.gprocurement.go.th  หัวข้อ “ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลางงานก่อสร้าง” 
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  8.2 ค่ำขนส่งทำงเรือ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด เทศบำล 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เป็นต้น หรือจำกกำรสืบรำคำจำกผู้ประกอบกำรในพื้นที่ที่โรงเรียนตั้งอยู่ เป็นผู้รับรอง
ค่ำขนส่ง  
   กรณีโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ต้ำนแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว (ตำมหนังสือ ศธ 04001/447 ลงวันที่ 
26 กุมภำพันธ์ 2552) ให้เสนอของบประมำณค่ำก่อสร้ำงอำคำรเรียน อำคำรประกอบและสิ่งก่อสร้ำงอ่ืนตำม
แบบอำคำรต้ำนแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนดในคู่มือนี้ โดย
มีรำยชื่อจังหวัด ได้แก่ 

1. บริเวณเฝ้ำระวัง  หมำยถึง  พื้นที่หรือบริเวณที่ได้รับผลกระทบจำกแผ่นดินไหว ได้แก่ จังหวัด 
กระบี่ ชุมพร พังงำ ภูเก็ต ระนอง สงขลำ และสุรำษฎร์ธำนี  

2. บริเวณท่ี 1  หมำยถึง  พื้นที่หรือบริเวณที่เป็นดินอ่อน  อำจได้รับผลกระทบจำกแผ่นดินไหว 
ระยะไกล  ได้แก่  กรุงเทพมหำนคร  นนทบุรี  ปทุมธำนี  สมุทรปรำกำร  และสมุทรสำคร 

3. บริเวณที่ 2  หมำยถึง  พ้ืนที่หรือบริเวณที่อยู่ใกล้รอยเลื่อนที่อำจได้รับ ผลกระทบจำก  
แผ่นดินไหว  ได้แก่ จังหวัดกำญจนบุรี  เชียงรำย  เชียงใหม่  ตำก  น่ำน  พะเยำ  แพร่  แม่ฮ่องสอน   ล ำปำง  
และล ำพูน  
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เกณฑ์การจัดตั้งงบประมาณสิ่งก่อสร้างของโรงเรียน 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

************* 
 
 สิ่งก่อสร้ำงของโรงเรียนนับเป็นส่วนประกอบที่ส ำคัญอย่ำงหนึ่ง  เพรำะเป็นสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำในระบบโรงเรียนให้บรรลุ
จุดมุ่งหมำยของกำรจัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
     

 เกณฑ์การจัดตั้งส าหรับโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  
 

1. อาคารเรียน  ประกอบด้วย ห้องเรียน และห้องพิเศษ 
  -  ห้องเรียน  หมำยถึง ห้องท่ีใช้ด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

-  ห้องพิเศษ  หมำยถึง ห้องอ ำนวยควำมสะดวกในกำรบริหำรและจัดกิจกรรมสนับสนุน     
กำรเรียนกำรสอน เช่น ห้องพักครู ห้องพยำบำล ห้องวิทยำศำสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ฯลฯ 
       

 เกณฑ์การจัดอาคารเรียน   ใช้จ ำนวนนักเรียนและแผนกำรจัดชั้นเรียนเป็นเกณฑ์กำรจัดสรร ดังนี้ 
 1. ใช้จ ำนวนนักเรียนเป็นเกณฑ์   
 2. ใช้แผนกำรจัดชั้นเรียน  โดยใช้เกณฑ์มำตรฐำนควรมีห้องเรียนตำมแผนจัดชั้นเรียน  ดังนี้ 
(ใช้แผนกำรจัดชั้นเรียนและจ ำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2561)  
  2.1 ระดับอนุบำล คิดจ ำนวนนักเรียน 30 คน : ห้อง ในแต่ละระดับชั้น และหำกมีเศษปัดเพ่ิม         
ไดอี้ก  1 ห้อง 
  2.2 ระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ คิดจ ำนวนนักเรียน 40 คน : ห้อง ในแต่ละระดับชั้น 
และหำกมีเศษปัดเพ่ิมไดอี้ก 1 ห้อง 
 3. โรงเรียนที่มีจ ำนวนนักเรียน 120 คนลงมำ ใช้เกณฑ์ควรมีห้องเรียนตำมเกณฑ์มำตรฐำน     
โดยให้รวมห้องพิเศษได้อีก 3 ห้อง                                     
 4. โรงเรียนที่มีจ ำนวนนักเรียน 121 – 200 คน ใช้เกณฑ์ควรมีห้องเรียนตำมเกณฑ์มำตรฐำน โดย 
ให้รวมห้องพิเศษได้อีก 4 ห้อง (ยกเว้น โรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ ให้ใช้เกณฑ์ตำมตำรำงเกณฑ์
มำตรฐำนสิ่งก่อสร้ำงของโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ) 
 5. โรงเรียนที่มีจ ำนวนนักเรียน 201 คนขึ้นไป ใช้เกณฑ์ตำมตำรำงเกณฑ์มำตรฐำนสิ่งก่อสร้ำงของ
โรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ  
 6. โรงเรียนบนพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดำร และโรงเรียนพ้ืนที่เกำะ ที่จ ำเป็นต้องคงอยู่ และมีนักเรียน 60 คนลงมำ 
ให้เสนอขออำคำรเรียนเฉพำะกรณีทดแทนอำคำรเดิมที่ได้รับกำรอนุญำตให้รื้อถอนได้ 1 หลัง   โดยให้ขอตำมแบบ สปช.
103/26 อำคำรเรียนชั้นเดียว 3 ห้องเรียน  (พ้ืนยกสูง) หรือแบบ สปช.103/26 อำคำรเรียนชั้นเดียว 3 ห้องเรียน ยกพ้ืนสูง    
(ในเขตแผ่นดินไหว) เท่ำนั้น 
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  เกณฑ์มาตรฐานสิ่งก่อสร้างของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

และโรงเรียนที่มีนักเรียน  201  คนขึ้นไป 
 

แผนจัด
ชั้นเรียน 

เกณฑ์ควรม ี
แผนจัด
ชั้นเรียน 

เกณฑ์ควรมี 
แผนจัดชั้น

เรียน 

เกณฑ์ควรม ี

ห้องเรียน 
ห้อง
พิเศษ 

รวม ห้องเรียน 
ห้อง 
พิเศษ 

รวม ห้องเรียน 
ห้อง 
พิเศษ 

รวม 

8 8 7 15 32 32 17 49 56 56 23 79 

9 9 7 16 33 33 17 50 57 57 23 80 

10 10 8 18 34 34 17 51 58 58 24 82 

11 11 9 20 35 35 17 52 59 59 24 83 

12 12 9 21 36 36 17 53 60 60 24 84 
13 13 10 23 37 37 17 54 61 61 25 86 

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

15 15 10 25 39 39 17 56 63 63 27 90 

16 16 11 27 40 40 17 57 64 64 28 92 

17 17 11 28 41 41 17 58 65 ห้องขึ้นไป ควรมีห้องพิเศษ 29 ห้อง 

18 18 11 29 42 42 17 59     

19 19 12 31 43 43 17 60     

20 20 12 32 44 44 19 63     

21 21 12 33 45 45 20 65     

22 22 13 35 46 46 21 67     

23 23 13 36 47 47 22 69     

24 24 13 37 48 48 22 70     
25 25 14 39 49 49 22 71     

26 26 15 41 50 50 22 72     

27 27 15 42 51 51 22 73     

28 28 16 44 52 52 22 74     

29 29 16 45 53 53 22 75     

30 30 16 46 54 54 22 76     
31 31 17 48 55 55 23 78     
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  2. อาคารประกอบ   

       2.1 อาคารอเนกประสงค์, หอประชุม, โรงอาหาร มีเกณฑ์ดังนี้ 
    2.1.1 โรงเรียนควรมี อำคำรอเนกประสงค์ หอประชุม  รวม 1  หลัง ที่สอดคล้องกับ
จ ำนวนนักเรียน 
    2.1.2 โรงเรียนควรมี โรงอำหำร 1 หลัง ที่สอดคล้องกับจ ำนวนนักเรียน 
    2.1.3 อำคำรอเนกประสงค์ หอประชุม โรงอำหำรเสนอขอตั้งได้ ดังนี้ 
          1)  แบบ สปช. 201/26 เป็นอำคำร ค.ส.ล. ชั้นเดียว พ้ืนเสมอดิน ขนำด      
ของอำคำร กว้ำง 10.00 เมตร ยำว 20.00 เมตร มีห้องเก็บวัสดุ 2 ห้อง ก่อสร้ำงในโรงเรียนที่มีนักเรียน จ ำนวน 
150 - 350  คน 
      2)  แบบ สปช. 202/26 เป็นอำคำร ค.ส.ล. ชั้นเดียว พ้ืนเสมอดิน ขนำด       
ของอำคำร กว้ำง 10.00 เมตร ยำว 12.00 เมตร ก่อสร้ำงในโรงเรียนที่มีนักเรียน จ ำนวน 61 - 200 คน 
      3)  แบบ สปช. 205/26 เป็นอำคำร ค.ส.ล. ชั้นเดียว พ้ืนเสมอดิน ขนำด      
ของอำคำร กว้ำง 14.00 เมตร ยำว 32.00 เมตร ก่อสร้ำงในโรงเรียนที่มีนักเรียน จ ำนวน 340 - 750 คน   
      4)  แบบ สปช. 206/26 เป็นอำคำร ค.ส.ล. ชั้นเดียว พ้ืนเสมอดิน ขนำด      
ของอำคำร กว้ำง 21.00 เมตร ยำว 36.00 เมตร ก่อสร้ำงในโรงเรียนที่มีนักเรียน จ ำนวน 580 คนข้ึนไป 
      5)  อำคำรหอประชุม 100/27 เป็นอำคำร ค.ส.ล. 1 ชั้น ขนำดของอำคำร กว้ำง  
24.00 เมตร  ยำว 40.00 เมตร ก่อสร้ำงในโรงเรียนที่มีควำมขำดแคลนตำมเกณฑ์  1 หลัง และมีนักเรียน      
ตำมแผนชั้นเรียน  จ ำนวน 400 คนขึ้นไป 
      6) โรงอำหำร 84 ที่นั่ ง เป็นอำคำร ค.ส.ล. ชั้นเดียว พ้ืนเสมอดิน ขนำด        
ของอำคำร กว้ำง 10.00 เมตร ยำว 15.00 เมตร  ก่อสร้ำงในโรงเรียนที่มีควำมขำดแคลนตำมเกณฑ์ 1 หลัง 
และมีนักเรียนตำมแผนชั้นเรียน จ ำนวน 80 คนข้ึนไป 
      7)  โรงอำหำร 260 ที่นั่ง เป็นอำคำร ค.ส.ล. ชั้นเดียว พ้ืนเสมอดิน ขนำด        
ของอำคำร กว้ำง 16.00 เมตร ยำว 22.00 เมตร  ก่อสร้ำงในโรงเรียนที่มีควำมขำดแคลนตำมเกณฑ์ 1 หลัง 
และมีนักเรียนตำมแผนชั้นเรียน จ ำนวน 200 คนขึ้นไป 
      8)  โรงอำหำร 500 ที่นั่ง เป็นอำคำร ค.ส.ล. ชั้นเดียว พ้ืนเสมอดิน ขนำด      
ของอำคำร กว้ำง 19.00 เมตร ยำว 38.50 เมตร  ก่อสร้ำงในโรงเรียนที่มีควำมขำดแคลนตำมเกณฑ์ 1 หลัง 
และมีนักเรียนตำมแผนชั้นเรียน จ ำนวน 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 และมีนักเรียนจ ำนวน 
800 คนขึ้นไป (กรณีโรงเรียนที่มีอำคำรโรงอำหำร แบบ 101 ล./27 พิเศษ (ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษำ)   
1 หลัง จะถือว่ำมีอำคำรอเนกประสงค์ หอประชุม และโรงอำหำร อย่ำงละ 1  หลังแล้ว) 
      10) โรงเรียนที่มีอำคำรอเนกประสงค์ หอประชุม โรงอำหำร อยู่แล้วตำมเกณฑ์ 
และยังมีควำมขำดแคลนจ ำเป็นเนื่องจำกมีจ ำนวนนักเรียนมำกกว่ำแบบอำคำรที่มีอยู่  สำมำรถขอเพ่ิมเติมตำม
แบบที่มีควำมเหมำะสมได้ อีก 1 หลัง เช่น โรงเรียนแห่งหนึ่ ง มีจ ำนวนนักเรียน 2 ,000 คน มีอำคำร
อเนกประสงค์แบบ สปช. 205/26  จ ำนวน 1 หลัง และโรงอำหำร 500 ที่นั่ง จ ำนวน 1 หลัง กรณีนี้สำมำรถ
เสนอขอโรงอำหำร 500 ที่นั่ง ได้อีก 1 หลัง 
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  2.2 โรงฝึกงาน  ใช้แผนจัดชั้นเรียนเป็นเกณฑ์ดังนี้ 
   แผนจัดชั้นเรียน  
     

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

2.3 ส้วมนักเรียน 
 ใช้เกณฑ์  
 

- นักเรียนไม่เกิน   80  คน   ควรมี 1 หลัง 4 ที่นั่ง    
- นักเรียน 81 -320  คน   ควรมี 2 หลัง 8 ที่นั่ง (เพ่ือแยก ชำย – หญิง)  
- นักเรียนตั้งแต่ 321 คน  ให้คิดตำมเกณฑ์นักเรียนจ ำนวนนักเรียน  40 คน ควรมี 1 ที่นั่ง     
- กรณี โรงเรียนบนพ้ืนที่สู งในถิ่นทุรกันดำร และโรงเรียนพ้ืนที่ เกำะที่ จ ำเป็นต้องคงอยู่             

และมีนักเรียน 40 คนลงมำ ให้มีส้วมได้ 1 หลัง 4 ที่นั่ง  โดยให้ขอตำมแบบ ห้องส้วม OBEC  4 ที่/61 ชำย-หญิง (ชำย 2 ที่ 
หญิง 2 ที่)  
   

  2.4 บ้านพักครู ใช้เกณฑ์ตำมควำมต้องกำรและจ ำเป็นของจ ำนวนบุคลำกรที่ต้องกำรบ้ำนพัก
ในแต่ละโรงเรียน 
 

  2.5 บ้านพักนักเรียน   ใช้เกณฑ์ตำมควำมต้องกำร จ ำเป็นและตำมจ ำนวนนักเรียนที่มี          
ควำมประสงค์จะเข้ำพัก 
 

 3.  สิ่งก่อสร้างอ่ืน 
3.1 สนามกีฬา  มีเกณฑ์ ดังนี้ 

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

  3.1.2  สนามฟุตบอล จัดให้ทุกโรงเรียนตำมควำมเหมำะสม 1 โรงเรียนต่อ 1 สนำม 
 

  3.1.3  ลานกีฬาอเนกประสงค์ และสนามกีฬาอเนกประสงค์  เป็นลำนคอนกรีต (เป็น
สนำมวอลเล่ย์บอลและสนำมเซปัคตะกร้อขนำดมำตรฐำน) มีเสำพร้อมตำข่ำยวอลเล่ย์บอลและเซปัคตะกร้อโดย
จัดให้โรงเรียนทุกโรงๆ ละ 1 สนำม ไม่เกิน 3 สนำม  ดังนี้ 
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       แผนจัดชั้นเรียน   
   3 – 12   ห้อง      ควรมี      1  สนำม 
   13 – 36 ห้อง   ควรมี    2 สนำม 
   37 ห้องข้ึนไป   ควรมี    3 สนำม 
 

 3.2 หอถังประปา  
 3.2.1  โรงเรียนที่มีนักเรียนน้อยกว่ำ 1,000  คน ใช้แบบถังน้ ำ ค.ส.ล.9/9 
 3.2.2  โรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ 1,000 คนขึ้นไป  ใช้แบบถังน้ ำ ค.ส.ล.18/12 

  กรณีมีควำมจ ำเป็นต้องใช้ขนำดหอถังประปำสูงกว่ำเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ให้โรงเรียนน ำเสนอ
ควำมจ ำเป็นพร้อมเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำที่ส่งผลต่อกำรเพ่ิมข้ึนของขนำดหอถังประปำเพ่ิมเติมมำด้วย 
 

 4. รายการอื่นๆ 
 

  4.1 ค่ำปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรประกอบและสิ่งก่อสร้ำงอ่ืนที่ช ำรุดทรุดโทรม 
และประสบอุบัติภัย จัดสรรงบประมำณให้แก่โรงเรียนที่มีอำคำรเรียน อำคำรประกอบ ที่มีสภำพช ำรุดทรุดโทรม 
และประสบอุบัติภัย กรณีปรับปรุงซ่อมแซมที่มีผลกระทบต่อโครงสร้ำงหลักหรือมีผลกระทบต่อควำมปลอดภัย 
กำรปรับปรุง กำรรื้อถอน กำรต่อเติม และกำรซ่อมแซม จ ำเป็นต้องมีแบบรูปรำยกำรงำนก่อสร้ำงที่ผ่ำนกำร
รับรองจำกผู้ได้รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ และจ ำเป็นต้องมีกำรควบคุม ดูแลกำรปฏิบัติงำนตลอดระยะเวลำ
กำรด ำเนินกำรด้วย สำระส ำคัญตำมหนังสือของกระทรวงกำรคลัง ที่ กค (กวจ.) 0405.2/ว 259 ลงวันที่ 4 
มิถุนำยน 2561  (รำยละเอียดตำมภำคผนวก) 
  4.2 ค่ำติดตั้งไฟฟ้ำ ประปำ (กำรติดตั้งครั้งแรก) รั้ว เขื่อน ถนนและปรับปรุงบริเวณจัดให้
โรงเรียนที่มีควำมขำดแคลน และเดือดร้อน โรงเรียนที่ไม่มีไฟฟ้ำ ประปำ รั้ว ถนน และใช้ในกำรปรับปรุงบริเวณ
โรงเรียนเพ่ือให้เอ้ือต่อกำรเรียนกำรสอน 
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เกณฑ์การจัดตั้งส าหรับโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
 

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

  เกณฑ์การจัดอาคารเรียน ใช้จ ำนวนนักเรียนและแผนกำรจัดชั้นเรียนเป็นเกณฑ์กำรจัดสรร 
ดังนี้ 
  1.  ใช้จ ำนวนนักเรียนเป็นเกณฑ์   
  2 . ใช ้แผนกำรจ ัดชั ้น เร ียน   โดย ใช ้เกณ ฑ ์ควรม ีห ้อ ง เร ียนตำมแผนจ ัดชั ้น เร ียน                   
(ใช้แผนกำรจัดชั้นเรี ยนและจ ำนวนนักเรียน ณ วันที่  10 มิถุนำยน 2561) โดยคิดนักเรียน 40 คน : ห้อง               
ในแต่ละระดับชั้น และหำกมีเศษปัดเพ่ิมได้อีก 1 ห้อง 
 
ตารางเกณฑ์มาตรฐานสิ่งก่อสร้างส าหรับโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
 

แผนจัดชั้น
เรียน(ห้อง) 

อาคารเรียน 
(ห้อง) 

หอประชุม โรงอาหาร อาคารฝึกงาน
(หน่วย) 

ห้องส้วม(ที่นั่ง) 

6 11 1 1 1 8 
7 13 1 1 1 8 
8 15 1 1 1 8 
9 16 1 1 2 9 
10 18 1 1 2 10 
11 20 1 1 2 11 
12 21 1 1 2 12 
13 23 1 1 2 13 
14 24 1 1 2 14 
15 25 1 1 4 15 
16 27 1 1 4 16 
17 28 1 1 4 17 
18 29 1 1 4 18 
19 31 1 1 4 19 
20 32 1 1 4 20 
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แผนจัดชั้น
เรียน(ห้อง) 

อาคารเรียน 
(ห้อง) 

หอประชุม โรงอาหาร อาคารฝึกงาน
(หน่วย) 

ห้องส้วม(ที่นั่ง) 

21 33 1 1 4 21 
22 35 1 1 4 22 
23 36 1 1 4 23 
24 37 1 1 4 24 
25 39 1 1 4 25 
26 41 1 1 4 26 
27 42 1 1 6 27 
28 44 1 1 6 28 
29 45 1 1 6 29 
30 46 1 1 6 30 
31 48 1 1 6 31 
32 49 1 1 6 32 
33 50 1 1 6 33 
34 51 1 1 6 34 
35 52 1 1 6 35 
36 53 1 1 6 36 
37 54 1 1 6 37 
38 55 1 1 6 38 
39 56 1 1 6 39 
40 57 1 1 6 40 
41 58 1 1 6 41 
42 59 1 1 6 42 
43 60 1 1 6 43 
44 63 1 1 6 44 
45 65 1 1 8 45 
46 67 1 1 8 46 
47 69 1 1 8 47 
48 70 1 1 8 48 
49 71 1 1 8 49 
50 72 1 1 8 50 
51 73 1 1 8 51 
52 74 1 1 8 52 
53 75 1 1 8 53 
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แผนจัดชั้น
เรียน(ห้อง) 

อาคารเรียน 
(ห้อง) 

หอประชุม โรงอาหาร อาคารฝึกงาน
(หน่วย) 

ห้องส้วม(ที่นั่ง) 

54 76 1 1 8 54 
55 78 1 1 8 55 
56 79 1 1 8 56 
57 80 1 1 8 57 
58 82 1 1 8 58 
59 83 1 1 8 59 
60 84 1 1 8 60 
61 86 1 1 8 61 
62 88 1 1 8 62 
63 90 1 1 8 63 
64 92 1 1 8 64 
65 94 1 1 8 65 

แผนจัดชั้นเรียน 65 ห้องข้ึนไป ควรมีห้องเรียนเท่ากับแผนจัดชั้นเรียน บวกด้วย 29 
 
 2.  อาคารประกอบ   

  2.1  อำคำรอเนกประสงค์ หอประชุม   
        โรงเรียนควรมีอำคำรอเนกประสงค์ หอประชุม 1 หลัง ที่สอดคล้องกับจ ำนวนนักเรียน 
   2.2  โรงอำหำร   
 โรงเรียนควรมีโรงอำหำร 1 หลัง  ที่สอดคล้องกับจ ำนวนนักเรียน 
    1)  โรงอำหำร 84 ที่นั่ง เป็นอำคำร ค.ส.ล. ชั้นเดียว พ้ืนเสมอดิน ขนำดของอำคำร    
กว้ำง 10.00 เมตร ยำว 15.00 เมตร ก่อสร้ำงในโรงเรียนที่มีควำมขำดแคลนตำมเกณฑ์ 1 หลัง และมีนักเรียน
ตำมแผนชั้นเรียน จ ำนวน 80 คนข้ึนไป 
    2)  โรงอำหำร 260 ที่นั่ง เป็นอำคำร ค.ส.ล. ชั้นเดียว พ้ืนเสมอดิน ขนำดของอำคำร 
กว้ำง 16.00 เมตร ยำว 22.00 เมตร ก่อสร้ำงในโรงเรียนที่มีควำมขำดแคลนตำมเกณฑ์ 1 หลัง และมีนักเรียน
ตำมแผนชั้นเรียน จ ำนวน 200 คนขึ้นไป 
    3)  โรงอำหำร 500 ที่นั่ง เป็นอำคำร ค.ส.ล. ชั้นเดียว พ้ืนเสมอดิน ขนำดของอำคำร 
กว้ำง 19.00 เมตร ยำว 38.50 เมตร  ก่อสร้ำงในโรงเรียนที่มีควำมขำดแคลนตำมเกณฑ์ 1 หลัง และมีนักเรียน
ตำมแผนชั้นเรียน จ ำนวน 400 คนขึ้นไป 
    4)  โรงอำหำร แบบ 101 ล./27 พิเศษ (ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษำ) เป็นอำคำร    
ค.ส.ล. 2 ชั้น ขนำดของอำคำร กว้ำง 24.00 เมตร  ยำว 40.00 เมตร ก่อสร้ำง และมีนักเรียนจ ำนวน 800 คน
ขึ้นไป กรณีโรงเรียนที่มีอำคำรโรงอำหำร แบบ 101 ล./27 พิเศษ (ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษำ) 1 หลัง     
จะถือว่ำมอีำคำรอเนกประสงค์ หอประชุม และโรงอำหำร อย่ำงละ 1  หลังแล้ว 
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   โรงเรียนที่มีอำคำรอเนกประสงค์ โรงอำหำร – หอประชุม อยู่แล้วตำมเกณฑ์ และยังมีควำม
ขำดแคลนจ ำเป็นเนื่องจำกมีจ ำนวนนักเรียนมำกกว่ำแบบอำคำรที่มีอยู่ สำมำรถขอเพ่ิมเติมตำมแบบที่มีควำม
เหมำะสมได้อีก 1 หลัง เช่น โรงเรียนแห่งหนึ่ง มีจ ำนวนนักเรียน 2 ,000 คน มีอำคำรหอประชุม 100/27  
จ ำนวน 1 หลัง และโรงอำหำร 500 ที่นั่ง จ ำนวน 1 หลัง กรณีนี้สำมำรถเสนอขอโรงอำหำร 500 ที่นั่ง ได้อีก 1 
หลัง 
 

2.3 โรงฝึกงาน  ใช้แผนจัดชั้นเรียนเป็นเกณฑ์ ดังนี้ 
   แผนจัดชั้นเรียน   
       6 – 8      ห้องเรียน ควรมี  1  หน่วย 
       9 – 14    ห้องเรียน ควรมี  2  หน่วย 
     15 – 26    ห้องเรียน ควรมี  4  หน่วย 
     27 – 44    ห้องเรียน ควรมี  6  หน่วย 
     45    ห้องเรียนขึ้นไป ควรมี  8  หน่วย 
 

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

  2.6  บ้านพักนักเรียน  ใช้เกณฑ์ตำมควำมต้องกำร  จ ำเป็นและตำมจ ำนวนนักเรียนที่มี     
ควำมประสงค์จะเข้ำพัก 
 

3.  สิ่งก่อสร้างอ่ืน 
3.1 สนามกีฬา  มีเกณฑ์ ดังนี้ 

  3.1.1  สนามบาสเกตบอล สร้ำงเฉพำะโรงเรียนที่เปิดสอนมัธยมศึกษำ โดยใช้แผนจัดชั้น
เรียน     เป็นเกณฑ์  
                   แผนจัดชั้นเรียน 
        6 – 12  ห้อง   ควรมี       1      สนำม 
               13 – 36  ห้อง   ควรมี       2  สนำม 
               37 ห้องข้ึนไป    ควรมี       3   สนำม 
 

  3.1.2  สนามฟุตบอล จัดให้ทุกโรงเรียนตำมควำมเหมำะสม 1 โรงเรียนต่อ 1 สนำม 
 

  3.1.3  ลานกีฬาอเนกประสงค์ และสนามกีฬาอเนกประสงค์  เป็นลำนคอนกรีต (เป็น
สนำมวอลเล่ย์บอลและสนำมเซปัคตะกร้อขนำดมำตรฐำน) มีเสำพร้อมตำข่ำยวอลเล่ย์บอลและเซปัคตะกร้อโดย
จัดให้โรงเรียนทุกโรงๆ ละ 1 สนำม ไม่เกิน 3 สนำม  ดังนี้ 
       แผนจัดชั้นเรียน   
   6 – 12   ห้อง      ควรมี      1  สนำม 
   13 – 36 ห้อง   ควรมี    2 สนำม 
   37 ห้องข้ึนไป   ควรมี    3 สนำม 
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 3.2 หอถังประปา  
 3.2.1 โรงเรียนที่มีนักเรียนน้อยกว่ำ  1,000  คน ใช้แบบถังน้ ำ ค.ส.ล.9/9 
 3.2.2 โรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ 1,000 คนขึ้นไป  ใช้แบบถังน้ ำ ค.ส.ล.18/12 

  กรณีมีควำมจ ำเป็นต้องใช้ขนำดหอถังประปำสูงกว่ำเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ให้โรงเรียนน ำเสนอ
ควำมจ ำเป็นพร้อมเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำที่ส่งผลต่อกำรเพ่ิมข้ึนของขนำดหอถังประปำเพ่ิมเติมมำด้วย 
 

 4. รายการอื่นๆ 
 

  4.1 ค่ำปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรประกอบและสิ่งก่อสร้ำงอ่ืนที่ช ำรุดทรุดโทรม 
และประสบอุบัติภัย จัดสรรงบประมำณให้แก่โรงเรียนที่มีอำคำรเรียน อำคำรประกอบ ที่มีสภำพช ำรุดทรุดโทรม 
และประสบอุบัติภัย กรณีปรับปรุงซ่อมแซมที่มีผลกระทบต่อโครงสร้ำงหลักหรือมีผลกระทบต่อควำมปลอดภัย 
กำรปรับปรุง กำรรื้อถอน กำรต่อเติม และกำรซ่อมแซม จ ำเป็นต้องมีแบบรูปรำยกำรงำนก่อสร้ำงที่ผ่ำนกำร
รับรองจำกผู้ได้รับในอนุญำตประกอบวิชำชีพ และจ ำเป็นต้องมีกำรควบคุม ดูแลกำรปฏิบัติงำนตลอดระยะเวลำ
กำรด ำเนินกำรด้วย สำระส ำคัญตำมหนังสือของกระทรวงกำรคลัง ที่ กค (กวจ.) 0405.2/ว 259 ลงวันที่ 4 
มิถุนำยน 2561 (รำยละเอียดตำมภำคผนวก) 
 
  4.2 ค่ำติดตั้งไฟฟ้ำ ประปำ (กำรติดตั้งครั้งแรก) รั้ว เขื่อน ถนนและปรับปรุงบริเวณจัดให้
โรงเรียนที่มีควำมขำดแคลน และเดือดร้อน โรงเรียนที่ไม่มีไฟฟ้ำ ประปำ รั้ว ถนน และใช้ในกำรปรับปรุงบริเวณ
โรงเรียนเพ่ือให้เอ้ือต่อกำรเรียนกำรสอน 
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ปกติ
แผนดิน

ไหว
นักเรียน
ตั้งแต

1 101 อาคารเรียนอนุบาล ขนาด 2 หองเรียน 3,041,000    ปเดียว   1 หลัง 41 (เฉพาะ นร.อนุบาล)

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

1 103 สปช.101/26 อาคารเรียน 3 หองเรียน 1 หองธุรการ (ใตถุนโลง) 2,304,000 ปเดียว  3 หอง 61
1 104 สปช.103/26 อาคารเรียนช้ันเดียว 3 หองเรียน (พื้นยกสูง) 1,892,000 ปเดียว  2 หอง 61
1 105 อาคารเรียน สปช.103/61 ขนาด 3 หองเรียน ยกพื้นสูง (ในเขตแผนดินไหว) 2,620,000 ปเดียว  2 หอง 61
1 106 อาคารเรียน สปช.103/61 ขนาด 4 หองเรียน ยกพื้นสูง (ในเขตแผนดินไหว) 3,385,000 ปเดียว  3 หอง 61
1 107 สปช.104/26 อาคารเรียน 3 หองเรียน (ใตถุนโลง) 2,038,000    ปเดียว  2 หอง 61
1 108 สปช.104/26 อาคารเรียน 4 หองเรียน (ใตถุนโลง) 2,697,000 ปเดียว  3 หอง 61
1 109 อาคารเรียน OBEC 104ล./61 ขนาด 4 หองเรียน 7,719,000 ปเดียว  3 หอง 61
1 110 อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 4 หองเรียน ใตถุนโลง บันไดขึ้น 2 ขาง 4,028,000 ปเดียว  3 หอง 121
1 111 อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 5 หองเรียน (ใตถุนโลง) 5,436,000 ปเดียว  4 หอง 121
1 112 อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 6 หองเรียน (ใตถุนโลง) 6,345,000 ปเดียว  5 หอง 121
1 113 อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 5 หองเรียน (ชั้นลาง 1 หอง ชั้นบน 4 หอง) 4,779,000 ปเดียว  4 หอง 121
1 114 อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 6 หองเรียน (ชั้นลาง 2 หอง ชั้นบน 4 หอง) 5,073,000 ปเดียว  5 หอง 121
1 115 อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 7 หองเรียน (ชั้นลาง 3 หอง ชั้นบน 4 หอง) 5,192,000 ปเดียว  6 หอง 121
1 116 อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 8 หองเรียน (ชั้นลาง 4 หอง ชั้นบน 4 หอง) 5,402,000 ปเดียว  7 หอง 121
1 117 อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 10 หองเรียน (ชั้นลาง 5 หอง ชั้นบน 5 หอง) 6,360,000 ปเดียว  8 หอง 121
1 118 อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 12 หองเรียน (ชั้นลาง 6 หอง ชั้นบน 6 หอง) 7,188,000 ปเดียว  10 หอง 121
1 119 อาคารเรียน 105ล/58 (ข) ตานแผนดินไหว 4 หองเรียน 6,997,000 ปเดียว  3 หอง 121
1 120 อาคารเรียน 105ล/58 (ข) ตานแผนดินไหว 5 หองเรียน 8,281,000 ปเดียว  4 หอง 121
1 121 อาคารเรียน สปช.2/28 ปรับปรุง 3 ชั้น 15 หองเรียน 9,571,000 ปเดียว  12 หอง 480
1 122 อาคารเรียน 108ล/59-ก 11,362,000 ปเดียว  6 หอง 240
1 123 อาคารเรียน 108ล/59-ข (ในเขตแผนดินไหว) 11,784,000 ปเดียว  6 หอง 240
1 124 อาคารเรียน 212ล./57-ก 17,642,000 ผูกพัน  10 หอง 400
1 125 อาคารเรียน 212ล./57-ข สําหรับกอสรางในเขตแผนดินไหว 17,959,000 ผูกพัน  10 หอง 400
1 126 อาคารเรียน 216ล./57-ก 21,048,000 ผูกพัน  14 หอง 560
1 127 อาคารเรียน 216ล./57-ข สําหรับกอสรางในเขตแผนดินไหว 21,470,000 ผูกพัน  14 หอง 560
1 128 อาคารเรียน 318ล./55-ก นอกเขตแผนดินไหว 22,461,000 ผูกพัน  15 หอง 600
1 129 อาคารเรียน 318ล./55-ข เขตแผนดินไหว 23,033,000 ผูกพัน  15 หอง 600
1 130 อาคารเรียน 324ล./55-ก นอกเขตแผนดินไหว 26,985,000 ผูกพัน  20 หอง 800
1 131 อาคารเรียน 324ล./55-ข เขตแผนดินไหว 27,585,000 ผูกพัน  20 หอง 800
1 999 อาคารเรียน แบบพิเศษ ปเดียว,ผูกพัน   10 หอง 400
2 201 อาคารอเนกประสงค แบบ สปช. 201/26 1,070,000 ปเดียว   1 หลัง 150
2 202 อาคารอเนกประสงค แบบ สปช. 202/26 813,400 ปเดียว   1 หลัง 61
2 203 อาคารอเนกประสงค แบบ สปช. 205/26 2,458,000 ปเดียว   1 หลัง 340
2 204 อาคารอเนกประสงค แบบ สปช. 206/26 4,657,000 ปเดียว   1 หลัง 580
2 205 โรงอาหาร 84 ที่น่ัง 1,104,000 ปเดียว   1 หลัง 80
2 206 โรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่น่ัง 3,450,000 ปเดียว   1 หลัง 200
2 207 โรงอาหารขนาดกลาง 500 ที่น่ัง 6,822,000 ปเดียว   1 หลัง 400
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2 208 โรงอาหาร แบบ 101ล./27 พิเศษ (ปรับปรุงช้ันบนเปนโรงพลศึกษา) 12,455,000 ปเดียว   1 หลัง 800
2 209 อาคารหอประชุม 100/27 8,071,000 ปเดียว   1 หลัง 400
2 210 อาคารหองสมุด 3,000,000 ปเดียว   1 หลัง 400
2 999 อาคารอเนกประสงค แบบพิเศษ ปเดียว,ผูกพัน   1 หลัง 800
3 301 อาคารโรงฝกงาน 102/27 2,988,000 ปเดียว   2 หนวย 400
3 302 โรงฝกงาน 204/27 5,421,000 ปเดียว   4 หนวย 600
3 303 อาคารฝกงาน 306ล./27 9,103,600 ปเดียว   1 หลัง 1080
4 401 สปช.301/26 (ป 2539) 600,000 ปเดียว   ตามจําเปน 41
4 402 บานพักครู 207 948,100 ปเดียว   ตามจําเปน 41
4 403 สปช.303/28 (ป 2539) 4,735,000 ปเดียว   ตามจําเปน 121
4 404 บานพักครู 8 ครอบครัว 3,978,000 ปเดียว   ตามจําเปน 121
4 405 บานพักครู 203/61 1,310,000 ปเดียว   ตามจําเปน 41
4 406 บานพักครู 204/61 (ฝ) 1,684,000 ปเดียว   ตามจําเปน 41
4 407 บานพักครู 205/61 1,359,000 ปเดียว   ตามจําเปน 41
4 408 แบบรูปการกอสรางบานพักนักศึกษา โครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิตของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 1,306,000 ปเดียว   ตามจําเปน 41
5 501 หองนํ้าหองสวมนักเรียนหญิง 4 ที/่49 387,800 ปเดียว   2 ที่น่ัง 41
5 502 หองนํ้าหองสวมนักเรียนชาย 4 ที/่49 510,200 ปเดียว   2 ที่น่ัง 41
5 503 หองนํ้าหองสวมนักเรียนหญิง 6 ที/่49 506,200 ปเดียว   4 ที่น่ัง 41
5 504 หองนํ้าหองสวมนักเรียนชาย 6 ที/่49 640,500 ปเดียว   4 ที่น่ัง 41
5 505 หองสวม OBEC 4 ที/่61 ชาย 476,500 ปเดียว   2 ที่น่ัง 41
5 506 หองสวม OBEC 4 ที/่61 หญิง 395,700 ปเดียว   2 ที่น่ัง 41
5 507 หองสวม OBEC 4 ที/่61 ชาย-หญิง (ชาย 2 ที่ หญิง 2 ที)่ 481,200 ปเดียว   2 ที่น่ัง 21
5 508 หองสวม OBEC 6 ที/่61 ชาย 577,500 ปเดียว   4 ที่น่ัง 41
5 509 หองสวม OBEC 6 ที/่61 หญิง 515,100 ปเดียว   4 ที่น่ัง 41
6 601 ถังเก็บ ค.ส.ล. 9/9 277,500 ปเดียว   1 ชุด 41
6 602 ถังนํ้า ค.ส.ล. 18/12 542,300 ปเดียว   1 ชุด 1000
7 701 สนามบาสเก็ตบอลมาตรฐาน FIBA 421,700 ปเดียว   1 สนาม 41
7 702 ลานกีฬาอเนกประสงค (แบบกรมพลศึกษา) 159,100 ปเดียว   1 สนาม 41
7 703 สนามฟุตบอล ฟ.1/42 884,000 ปเดียว   1 สนาม 41
7 704 สนามกีฬา ฟ.3/42 681,000 ปเดียว   1 สนาม 41
7 705 สนามฟุตบอล ฟ.3 (พิเศษ) 1,568,000 ปเดียว   1 สนาม 121
7 706 สนามกีฬาอเนกประสงค 1,308,700 ปเดียว   1 สนาม 121
8 801 รั้วมาตรฐานแบบทึบ (ฐานรากตอกเข็ม) เข็ม ค.ส.ล. 1,550 ปเดียว   ตามจําเปน 41
8 802 รั้วมาตรฐานแบบทึบ (ฐานรากไมตอกเข็ม) 1,510 ปเดียว   ตามจําเปน 41
8 803 รั้วมาตรฐานแบบโปรง (ฐานรากตอกเข็ม) 3,450 ปเดียว   ตามจําเปน 41
8 804 รั้วมาตรฐานแบบโปรง (ฐานรากไมตอกเข็ม) 3,280 ปเดียว   ตามจําเปน 41
8 805 รั้วลวดหนาม 7 เสน 290 ปเดียว   ตามจําเปน 1
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8 806 รั้วลวดหนาม 9 เสน 310 ปเดียว   ตามจําเปน 1
8 807 รั้วลวดหนาม 12 เสน 2,710 ปเดียว   ตามจําเปน 1
8 808 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม กวาง 3.00 เมตร 1,460 ปเดียว   ตามจําเปน 41
8 809 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม กวาง 4.00 เมตร 1,860 ปเดียว   ตามจําเปน 41
8 810 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม กวาง 5.00 เมตร 2,420 ปเดียว   ตามจําเปน 41
8 811 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม กวาง 6.00 เมตร 2,800 ปเดียว   ตามจําเปน 41
8 812 รางระบายนํ้าฝาเปด 1,380 ปเดียว   ตามจําเปน 41
8 813 รางระบายนํ้าฝาเหล็ก 2,600 ปเดียว   ตามจําเปน 41
8 814 รางระบายนํ้าแบบรางวี (ไมมีฝาปด) 1,010 ปเดียว   ตามจําเปน 41
8 815 รางระบายนํ้ารูปตัว V 1,070 ปเดียว   ตามจําเปน 41
9 901 อาคารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แบบที่ 1 22,054,000 ผูกพัน   1 หลัง

9 902 อาคารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แบบที่ 2 18,513,000 ผูกพัน   1 หลัง

9 903 อาคารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แบบที่ 3 20,113,000 ผูกพัน   1 หลัง

9 904 อาคารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แบบที่ 4 10,415,000 ปเดียว   1 หลัง

R R01 ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งกอสรางอ่ืน - ปเดียว   ตามจําเปน 1

หมายเหต1ุ. อาคารเรียน 5 แบบดานลาง เว็บไซตจะใชราคาของอาคารเรียนในเขตพื้นที่ปกติ โดยงบประมาณสวนตาง สพฐ. จะสํารองงบประมาณไวสมทบ
อาคารเรียน สปช.103/61 ขนาด 3 หองเรียน ยกพื้นสูง (ในเขตแผนดินไหว) 1,892,000    บาท
อาคารเรียน สปช.103/61 ขนาด 4 หองเรียน ยกพื้นสูง (ในเขตแผนดินไหว) 2,522,000    บาท
อาคารเรียน 105ล/58 (ข) ตานแผนดินไหว 4 หองเรียน 4,028,000    บาท
อาคารเรียน 105ล/58 (ข) ตานแผนดินไหว 5 หองเรียน 5,436,000    บาท
อาคารเรียน 108ล/59-ข (ในเขตแผนดินไหว) 11,362,000  บาท

2. สีตัวอักษร
สีน้ําเงิน ใชเฉพาะพื้นที่ปกติ
สีแดง ใชเฉพาะพื้นที่แผนดินไหว
สีดํา ใชไดทั้งพื้นท่ีปกติและแผนดินไหว
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แบบค ำขอตั้งปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
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สรุปแบบฟอร์มค ำขอตั้งงบประมำณค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
***************** 

แบบค ำขอตั้งงบประมำณค่ำก่อสร้ำงอำคำรเรียน อำคำรประกอบ สิ่งก่อสร้ำงอ่ืน                     
และอำคำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

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

โรงฝึกงำน      
แบบ 5  แบบค ำขอตั้งงบประมำณค่ำก่อสร้ำงส้วมนักเรียน 
แบบ 6  แบบค ำขอตั้งงบประมำณค่ำก่อสร้ำงบ้ำนพักนักเรียน 
แบบ 7  แบบค ำขอตั้งงบประมำณค่ำก่อสร้ำงบ้ำนพักครูและบุคลำกร 
แบบ 8  แบบค ำขอตั้งงบประมำณค่ำก่อสร้ำงสนำมกีฬำ 
แบบ 9 แบบค ำขอตั้งงบประมำณค่ำก่อสร้ำงอ่ืน (รั้ว ถนน ค.ส.ล. หอถังประปำ และ

สิ่งก่อสร้ำงอ่ืน) 
แบบ 10  แบบค ำขอตั้งงบประมำณค่ำก่อสร้ำงอำคำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
แบบ 11  แบบสรุปเรียงล ำดับควำมส ำคัญจ ำเป็นค ำขอตั้งงบประมำณ รำยกำรค่ำก่อสร้ำง

ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรประกอบ สิ่งก่อสร้ำงอ่ืน และอำคำรส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

     แบบ ปร. 4 (พ/1)  แบบสรุปรำยกำรค ำนวณและเหตุผลควำมจ ำเป็นส ำหรับค่ำขนส่งวัสดุ 
     แบบ ปร. 4 (พ/2)  แบบแสดงรำยกำรค่ำขนส่งวัสดุและอุปกรณ์กำรก่อสร้ำง 
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แบบค ำขอตั้งงบประมำณค่ำปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรประกอบและสิ่งก่อสร้ำงอ่ืน 
ที่ช ำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย 

      แบบ ปร. 4 (ก)  แบบแสดงรำยกำรปริมำณงำนและรำคำ 
     แบบ ปร. 5 (ก)  แบบสรุปรำยกำรค่ำปรับปรุงซ่อมแซม 
     แบบ ปร. 6    แบบสรุปค่ำปรับปรุงซ่อมแซม 
 

    หมำยเหตุ 
1.  ผลผลิต - ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ ให้ใช้ผลผลิตผู้จบกำรศึกษำภำคบังคับ 

 - ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ ให้ใช้ผลผลิตผู้จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำ  
       ตอนปลำย 

2. กำรขอตั้งงบประมำณค่ำก่อสร้ำงอำคำรเรียน อำคำรประกอบ  ให้พิจำรณำแบบอำคำรให้
เหมำะสมกับระดับชั้นที่เปิดสอน และพ้ืนที่กำรก่อสร้ำง 



แบบ 1

แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิต        ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
       ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

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

(obec 6 หลัก) ห้อง/ ท้ังส้ิน ปี 2563 ปี 2564 จัดช้ันเรียน ห้องพิเศษ รวม มีอยู่จริง แคลน แคลน ร้ือถอน
หน่วย (ห้อง) (ห้อง) (ห้อง) (ห้อง) (ห้อง)

    พ้ืนท่ีท่ีจะใช้

ในการก่อสร้าง

อาคาร

 ยาว...........เมตร

กว้าง.............เมตร

 

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

2. ให้จัดเรียงตามล าดับความส าคัญ

3. งบประมาณก่อสร้างอาคารใหม่ ให้ใช้ราคากลางส่ิงก่อสร้าง (ท่ีแนบ)

4. สพป./สพม. 

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

    สพม.  ให้พิมพ์ สพม.ตามด้วยเขต  เช่น สพม.20

5. จ านวนห้องท่ีมีอยู่จริง หมายถึง จ านวนห้องเรียนตามรูปแบบรายการ

6. ช่องขอกรณี  ให้เลือกใส่เคร่ืองหมาย /  ในช่องขาดแคลน หรือทดแทนร้ือถอน

ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน

ต าบล

ช่ือเจ้าหน้าท่ี…………………………..

อาคารควรมี

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

แบบอาคารท่ีเสนอขอ
จ านวน
นักเรียน

ข้อมูลประกอบพิจารณา

รวมท้ังส้ิน

รับรองถูกต้อง

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

แบบค าขอต้ังงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ (งบผูกพัน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบลงทุน  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

ผูกพัน

สพป./สพม.
หมายเหตุ

อ าเภอ จังหวัด

ขอกรณี (/)

ท่ี โรงเรียน
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ท่ี
2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566

ลงช่ือ ลงช่ือ.....................................................ผู้บริหารโรงเรียน
       (.................................................)        (..................................................)
ต าแหน่ง ................................................                 ผู้อ านวยการโรงเรียน
              ผู้กรอกแบบส ารวจ โทรศัพท์ (มือถือ)...........................................
โทรศัพท์ (มือถือ)...........................................

ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา แนวโน้มในอนาคต 5 ปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน

แบบส ารวจข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี และแนวโน้มในอนาคต 5 ปี
งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างอาคารเรียน  (งบผูกพัน)

โรงเรียน.................................................อ าเภอ.............................สพป./สพม........................................................ เขต..............
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ระดับช้ัน จ านวนห้องเรียน (ตามเกณฑ์จัดช้ันเรียน) จ านวนนักเรียน 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

ลงช่ือ
       (.................................................)
ต าแหน่ง ................................................

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

แบบส ารวจข้อมูลประกอบการเสนอขอต้ังงบประมาณ 

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

จ านวนนักเรียน........................... คน  จ านวนครู..................................คน
การจัดช้ันเรียน  (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2561)

ค่าก่อสร้างอาคารเรียน (งบผูกพัน)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

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

     โทรศัพท์ (มือถือ)...........................................
                  ผู้อ านวยการโรงเรียน

              ผู้กรอกแบบส ารวจ
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 มีอาคารเรียน ท้ังหมด........................................หลัง..................ห้อง  ดังน้ี
สร้างเม่ือ งบประมาณ

พ.ศ. ดี ช ารุด
หลังท่ี 1 ให้ระบุข้อมูล

อาคารเรียนท่ีมีอยู่

หลังท่ี 2

หลังท่ี 3

หลังท่ี 4

หลังท่ี 5

หลังท่ี 6

หลังท่ี 7

ลงช่ือ         ผู้กรอกแบบส ารวจ ลงช่ือ ผู้บริหารโรงเรียน
       (...........................................................)     (................................................................)
ต าแหน่ง ................................................
โทรศัพท์ (มือถือ)..................................... โทรศัพท์ (มือถือ)...........................................

รวม 

        ผู้อ านวยการโรงเรียน

หมายเหตุ

แบบส ารวจข้อมูลประกอบการเสนอขอต้ังปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบผูกพัน)

รายการ แบบ ห้อง/หลัง
สภาพอาคาร

ค่าก่อสร้างอาคารเรียน
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แบบ 2

แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิต        ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
       ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

ล า รหัส
ดับ โรงเรียน ห้องท่ี ขาด

ท่ี (obec 6 หลัก) จัดช้ันเรียน ห้องพิเศษ รวม มีอยู่จริง แคลน

(ห้อง) (ห้อง) (ห้อง) (ห้อง) (ห้อง)

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

2. งบประมาณก่อสร้างอาคารใหม่ ให้ใช้ราคากลางส่ิงก่อสร้าง (ท่ีแนบ)

3. สพป./สพม. โทรศัพท์ (มือถือ).......................................
    สพป. ให้พิมพ์ ข้ึนต้น ด้วย จังหวัด และตาม ด้วยค าว่า เขต  เช่น ล าปาง  เขต 3  ไม่ให้ใช้ตัวย่อ

    สพม.  ให้พิมพ์ สพม.ตามด้วยเขต  เช่น สพม.20

4. จ านวนห้องท่ีมีอยู่จริง หมายถึง จ านวนห้องเรียนตามรูปแบบรายการ

แบบค าขอต้ังงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง (งบปีเดียว)

อาคารควรมี
ข้อมูลความขาดแคลน

แบบ ห้อง
อ าเภอ จังหวัด

จ านวน
นักเรียน

สพป./สพม.

แบบอาคารท่ีเสนอขอ

รับรองถูกต้อง

(...........................................................)
ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน

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

หลัง งบประมาณ

รวมท้ังส้ิน

โรงเรียน ต าบล
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แบบ 3

แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิต        ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
       ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

กรณีท่ีร้ือ

ล า รหัส จ านวน ห้องท่ี ถอนแล้ว จ านวน จ านวน งบประมาณ
ดับ โรงเรียน โรงเรียน ต าบล อ าเภอ จังหวัด  สพป./สพม. นักเรียน แบบ ปี พ.ศ. จ านวน จัดช้ันเรียน ห้องพิเศษ รวม มีอยู่จริง ขาด แบบ หลัง ห้อง
ท่ี (obec 6 หลัก)  ท่ีสร้าง ห้องเรียน (ห้อง) (ห้อง) (ห้อง) (ห้อง) ห้องเรียน

(ห้อง)

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

2. งบประมาณก่อสร้างอาคารใหม่ ให้ใช้ราคากลางส่ิงก่อสร้าง (ท่ีแนบ)

3. สพป./สพม. 
    สพป. ให้พิมพ์ ข้ึนต้น ด้วย จังหวัด และตาม ด้วยค าว่า เขต  เช่น ล าปาง  เขต 3  ไม่ให้ใช้ตัวย่อ
    สพม.  ให้พิมพ์ สพม.ตามด้วยเขต  เช่น สพม.20
4. จ านวนห้องท่ีมีอยู่จริง หมายถึง จ านวนห้องเรียนตามรูปแบบรายการ

รวมท้ังส้ิน

แบบค าขอต้ังงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียนทดแทนอาคารเรียนท่ีร้ือถอน ปีงบประมาณ พ .ศ. 2563
งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

ข้อมูลอาคารเรียนทดแทน
อาคารท่ีร้ือถอน

อาคารท่ีขอสร้างทดแทน

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

ข้อมูลความขาดแคลน

รับรองถูกต้อง

(...........................................................)
ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน

อาคารควรมี
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แบบ 4

แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิต        ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
       ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

ล า รหัส
ดับ โรงเรียน จ านวน จัด เกณฑ์ อาคารท่ีมี
ท่ี (obec 6 หลัก) นักเรียน ช้ันเรียน ควรมี อยู่แล้ว

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

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

2. งบประมาณก่อสร้างอาคารใหม่ ให้ใช้ราคากลางส่ิงก่อสร้าง (ท่ีแนบ)

3. สพป./สพม. 

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

    สพม.  ให้พิมพ์ สพม.ตามด้วยเขต  เช่น สพม.20

4. กรณีเสนอขอต้ังโรงฝึกงาน ระบุจ านวนเป็นหน่วย ส าหรับรายการอ่ืน ให้ระบุจ านวนเป็นหลัง

รับรองถูกต้อง

รวมท้ังส้ิน

แบบค าขอต้ังงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์/หอประชุม/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

ข้อมูลความขาดแคลน แบบอาคารท่ีเสนอขอ

โรงเรียน ต าบล อ าเภอ

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

(...........................................................)
ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน

ช่ือเจ้าหน้าท่ี…………………………..

ขาดแคลน

แบบ
หลัง/
หน่วย

สพป./สพม.จังหวัด
งบประมาณ
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แบบ 5

แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิต        ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
       ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

ล า รหัส
ดับ โรงเรียน จ านวน เกณฑ์ ขาดแคลน
ท่ี (obec 6 หลัก) นักเรียน ควรมี หลัง ท่ีน่ัง ท่ีน่ัง

(ท่ีน่ัง)

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

2. งบประมาณก่อสร้างอาคารใหม่ ให้ใช้ราคากลางส่ิงก่อสร้าง (ท่ีแนบ)

3. สพป./สพม. 

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

    สพม.  ให้พิมพ์ สพม.ตามด้วยเขต  เช่น สพม.20

สพป./สพม.
แบบอาคารท่ีเสนอขอข้อมูลความขาดแคลน

มีอยู่แล้ว

ช่ือเจ้าหน้าท่ี…………………………..

แบบ หลัง งบประมาณท่ีน่ัง

รวมท้ังส้ิน

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

(...........................................................)
ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน

รับรองถูกต้อง

แบบค าขอต้ังงบประมาณค่าก่อสร้างส้วมนักเรียน ปีงบประมาณ พ .ศ. 2563
งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

โรงเรียน ต าบล อ าเภอ จังหวัด
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แบบ 6

แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิต        ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
       ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

ล า รหัส จ านวน
ดับ โรงเรียน จ านวน นักเรียน ควรมี มีอยู่ ขาด
ท่ี (obec 6 หลัก) นักเรียน ท่ีต้องการ (หลัง) แล้ว แคลน

 เข้าพัก (หลัง) (หลัง)

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

2. งบประมาณก่อสร้างอาคารใหม่ ให้ใช้ราคากลางส่ิงก่อสร้าง (ท่ีแนบ)

3. สพป./สพม. 

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

    สพม.  ให้พิมพ์ สพม.ตามด้วยเขต  เช่น สพม.20

ข้อมูลความขาดแคลน

แบบค าขอต้ังงบประมาณค่าก่อสร้างบ้านพักนักเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

แบบอาคารท่ีเสนอขอ

โรงเรียน ต าบล อ าเภอ
งบประมาณ

จังหวัด

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

รับรองถูกต้อง

(...........................................................)
ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน

สพป./สพม.
แบบ หลัง

รวมท้ังส้ิน

ช่ือเจ้าหน้าท่ี…………………………..
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แบบ 7

แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิต        ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
       ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

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

ท้ังหมด เข้าพัก (หลัง/ห้อง) (หลัง/ห้อง)

 

  

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

2. งบประมาณก่อสร้างอาคารใหม่ ให้ใช้ราคากลางส่ิงก่อสร้าง (ท่ีแนบ)

3. สพป./สพม. 

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

    สพม.  ให้พิมพ์ สพม.ตามด้วยเขต  เช่น สพม.20

4. จ านวนครู/บุคลากร ให้กรอกเฉพาะจ านวนครู หรือบุคลากร ท่ีสอดคล้องกับประเภทอาคารท่ีเสนอขอ

โรงเรียน

รับรองถูกต้อง

ต าบล
หลัง งบประมาณ

อ าเภอ จังหวัด
แบบ

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

(...........................................................)
ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน

รวมท้ังส้ิน

ช่ือเจ้าหน้าท่ี…………………………..

ข้อมูลความขาดแคลน

แบบค าขอต้ังงบประมาณค่าก่อสร้างบ้านพักครูและบุคลากร ปีงบประมาณ พ .ศ. 2563
งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

แบบอาคารท่ีเสนอขอ
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แบบ 8

แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิต        ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
       ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

รหัส
โรงเรียน จ านวน เกณฑ์

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

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

2. งบประมาณก่อสร้างให้ใช้ราคากลางส่ิงก่อสร้าง (ท่ีแนบ)

3. สพป./สพม. 

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

    สพม.  ให้พิมพ์ สพม.ตามด้วยเขต  เช่น สพม.20

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

แบบสนามกีฬาท่ีเสนอขอ
สนามกีฬาท่ีมีอยู่แล้ว

ท่ี

ช่ือเจ้าหน้าท่ี…………………………..

รวมท้ังส้ิน

รับรองถูกต้อง

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

แบบค าขอต้ังงบประมาณค่าก่อสร้างสนามกีฬา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

โรงเรียน ต าบล อ าเภอ จังหวัด สพป./สพม.

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
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แบบ 9

แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิต        ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
       ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

รหัส
โรงเรียน จ านวน จ านวน ราคา ราคารวม

(obec 6 หลัก) นักเรียน หน่วย ต่อหน่วย Factor-F

 

รวมท้ังส้ิน

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

2. งบประมาณก่อสร้างให้ใช้ราคากลางส่ิงก่อสร้าง (ท่ีแนบ)

3. กรณี ร้ัว ถนน และรางระบายน้ าให้รวมค่า Factor-F โดยยอดงบประมาณให้ปรับเป็นหลักร้อย เช่น 145,618 บาท เหลือ 145,600 บาท โทรศัพท์ (มือถือ)...........................................
4. สพป./สพม. 

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

    สพม.  ให้พิมพ์ สพม.ตามด้วยเขต  เช่น สพม.20

ต าบล

รับรองถูกต้อง

(...................................................................)
ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน

อ าเภอ

แบบค าขอต้ังงบประมาณค่าก่อสร้างอ่ืน (ร้ัว ถนน ค.ส.ล. ถังน้ า หอถังประปา และส่ิงก่อสร้างอ่ืน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายการท่ีเสนอขอ

รายการ งบประมาณ
จังหวัด สพป./สพม.ท่ี โรงเรียน

89



แบบ 10

แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิต        ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
       ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

ล า
ดับ รหัสส านักงาน สพป./สพม. ต าบล อ าเภอ จังหวัด จ านวน อาคาร ขอใช้อาคาร ขอเช่า พ้ืนท่ีใช้สอย งบประมาณ
ท่ี บุคลากร ตนเอง หน่วยงานอ่ืน เอกชน ตรม. ท้ังส้ิน ปี 2562 ปี 2563

พ้ืนท่ีท่ีจะใช้
ในการก่อสร้าง
อาคารส านักงาน
ยาว..............เมตร
กว้าง............เมตร

1. ห้ามเปล่ียนแบบฟอร์ม  และให้ใช้ตัวเลขอารบิค
2. งบประมาณก่อสร้างอาคารใหม่ ให้ใช้ราคากลางส่ิงก่อสร้างท่ีส านักงบประมาณอนุมัติ  
3. ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบการพิจารณา ช่องอาคารตนเอง ขอใช้อาคารหน่วยงานอ่ืน 
   ขอเช่าเอกชน ให้เลือกใส่เคร่ืองหมาย / ตามสภาพความเป็นจริง

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

หมายเหตุ
แบบ หลัง

งบประมาณ

รวมท้ังส้ิน

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

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

แบบค าขอต้ังงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบการพิจารณา ผูกพันแบบอาคารท่ีเสนอขอ

ช่ือเจ้าหน้าท่ี………………………….. รับรองถูกต้อง
โทร…………………………………..
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ต าแหน่ง จ านวนตามกรอบอัตราก าลัง จ านวนท่ีมีอยู่จริง หมายเหตุ
 1.  ผู้บริหาร
 2. บุคลากร 38 ค (2)
 3. ศึกษานิเทศก์
 4. ลูกจ้างประจ า
 5. ลูกจ้างช่ัวคราว
 6. บุคลากร อ่ืนๆ

รวม

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

(ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561)

(..................................................................................)
ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน

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

รับรองถูกต้อง

แบบส ารวจจ านวนบุคลากร ประกอบค าขอต้ังงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

สพป./สพม......................................................เขต............................
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แบบ 11

แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิต        ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
       ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

ล าดับท่ี รหัสโรงเรียน โรงเรียน ต าบล อ าเภอ จังหวัด สพป./สพม. รายการ งบประมาณ
(obec 6 หลัก)

 

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

 1. ห้ามเปล่ียนแบบฟอร์ม  และให้ใช้ตัวเลขอารบิค

2. ช่ือโรงเรียนให้ใส่ช่ือเต็ม ห้ามใช้ตัวย่อ โทรศัพท์ (มือถือ)........................................................
3. กรณีขอปรับปรุงซ่อมแซมในช่องรายการ ให้ใช้ ค าว่า "ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ"

ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน

แบบสรุปเรียงล าดับความส าคัญจ าเป็นค าขอต้ังงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบปีเดียว)

งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

ช่ือเจ้าหน้าท่ี…………………………..

รวมท้ังส้ิน

รายการค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ ส่ิงก่อสร้างอ่ืน และอาคารส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

รับรองถูกต้อง

(...................................................................)
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แบบ ปร.4 (พ/1)

 



 จังหวัด
หน่วยงาน
 จ ำนวน


1

ยอดสุทธิ **

สรุปรายการค านวณและเหตุผลความจ าเป็น
ส าหรับค่าขนส่งวัสดุ

งานก่อสร้าง

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

สถานท่ีก่อสร้าง

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

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

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

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

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

ล าดับท่ี รายการ
ค่างาน

หมายเหตุ
 หน่วย : บาท

ส่วนท่ี 3 ค่ำขนส่งวัสดุ

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

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

(………………………………………………..)

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

(………………………………………………..)

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

(………………………………………………..) ผู้ท่ีได้รับมอบหมำย

(………………………………………………..) ผู้ท่ีได้รับมอบหมำย

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



แบบ ปร.4 (พ/2)

จังหวัด
 ค่าใช้จ่ายรวม
 (ค่าก่อสร้าง)

   ส่วนท่ี 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดฯ 
1        

- งำน

หน่วย หมายเหตุ

งานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดและค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นต้องมี

รายการปริมาณงานและราคา
งานก่อสร้าง
สถานท่ีก่อสร้าง

ค่ำขนส่งวัสดุและหรืออุปกรณ์ก่อสร้ำงในกรณีท่ีจ ำเป็นต้องค ำนวณค่ำขนส่ง

รวมค่างานส่วนท่ี 3 ท้ังหมด

ล าดับท่ี รายการ จ านวน
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ตัวอย่างต่าง ๆ 
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ตัวอย่าง 
รายการซ่อมแซม.................................................. 

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

ด้วยโรงเรียน....................................มีความประสงค์ด าเนินการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน            
อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอ่ืน รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
รายการรื้อถอน 

1. งานพ้ืน 
     ให้รื้อพ้ืนไม้ และตงไม้ชั้นที่ 1 ภายในทั้งหมด พร้อมระเบียงทางเดินด้านหลังออกท้ังหมด          
(ไม้พ้ืนที่ใช้ได้ให้เก็บมาท าใหม่ และหากไม่พอให้หามาเพ่ิม)   
 2. งานบันได 
    ให้รื้อบันไดไม้ด้านหลัง จากชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 2 ออกท้ังหมด (ให้น าของเก่ามาซ่อมแซมได้          
หากไม่พอ ให้หามาเพ่ิม) 

3. งานฝ้าเพดาน 
    ให้รื้อฝ้าเพดานใต้ท้องพื้นชั้นที่ 2 (เฉพาะภายใน ขนาด 6.40x15.20 เมตร ออกท้ังหมด  
(ยกเว้น ฝ้าเพดานเหนือระเบียงทางเดินด้านหลัง) พร้อมดวงโคมไฟฟ้า ขนาด 2x36 W จ านวน 12 ชุด 
รายการซ่อมแซมใหม่ 
 1. ให้ติดตั้งตงเหล็ก เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม ขนาด 150x80x4.5 มม. @ 0.80 เมตร เนื่องจากช่องตงเดิม
ห่าง  @ 0.80 เมตร มีช่องรองรับอยู่แล้ว สลับด้วยตงเหล็ก เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม ขนาด  100x50x2.3 มม.     
@ 0.80 เมตร โดยให้ติดตั้งแทนช่องตงเดิม ให้ทาสีกันสนิมก่อนท าการติดตั้ง ทั้งภายในและช่องระเบียง 
 2. ให้ปูพื้นไม้เนื้อแข็ง ขนาดเท่าแผ่นไม้เดิม (ขนาด 1”x6”) ปูเต็มพื้นที่ ขัดผิวเคลือบด้วยน้ ามัน
เคลือบเงา 
 3. งานบันได ให้เปลี่ยนแม่บันไดเป็นแม่บันไดเหล็ก และพุกบันไดให้ติดตั้งเป็นเหล็ก แม่บันไดเหล็ก
และพุกเหล็กใช้เหล็กรีดเย็นตัว LG เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม ขนาด 150x80x4.5 มม. ทาสีกันสนิม ลูกนอนบันได
ให้ใช้ลูกนอนเดิม หากไม่พอให้หามาเพ่ิม รวมทั้งราวบันไดให้ซ่อมแซมให้แข็งแรง 
 4. ให้ติดตั้งฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี ทาสี (ใต้ท้องพ้ืนชั้นที่ 2) 
 5. ให้ติดตั้งโคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรงอลูมิเนียมถ่ีใบพับติดลอย T8  ขนาด 2x36 วัตต์ จ านวน 12 ชุด 
 6. ให้ติดตั้งเต้ารับไฟฟ้าขากลม – แบน จ านวน 8 ชุด 
 7. ให้ทาสีอาคารใหม่ทั้งหมด ส่วนที่เป็นผิวไม้และเหล็กให้ทาด้วยสีน้ ามัน ส่วนที่เป็นผิวปูนให้ทาด้วย  
สีน้ าอะครีลิคส าหรับอาคารเก่า ก่อนทาสีต้องขูดล้างท าความสะอาดผิวก่อนท าการทาสี 

อนึ่ง    ในการท างานครั้งนี้  ผู้รับจ้างจะต้องใช้วัสดุที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)   
และใช้ช่างที่มีฝีมือ  ความช านาญ  และประสบการณ์โดยเฉพาะมาท าการปรับปรุง - ซ่อมแซม                    
หากมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้น  ผู้รับจ้างจะต้องท าการปรับปรุง- ซ่อมแซมให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบงาน 

---------------------- 
  
       โรงเรียน.......................  
       สพป./สพม. .................................. 
                วัน........ /เดือน.........../ปี............... 

 



14.2 ตัวอย่าง ประมาณราคาซ่อมแซมอาคารเรียน 216 ล. (ปรับปรุง 29)  

แบบ ปร.4(ก)

สถานท่ี จังหวัด

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน
1

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

-               87,850.00      87,850.00       
ร้ือสวิทซ์, ปล๊ัก พร้อมสายไฟ

รวมงานร้ือถอนท้ังหมด

ร้ือถอนหน้าต่างพร้อมวงกบ

หมายเหตุ
 รวมค่าวัสดุ  
และค่าแรงงาน

จ านวน หน่วย

งานร้ือถอน
ร้ือเหล็กโครงหลังคา
ร้ือวัสดุมุงหลังคา

ร้ือถอนดวงโคมพร้อมสายไฟ

รายการปริมาณงานและราคา

ค่าแรงงานค่าวัสดุ

ประมาณราคาโดย
 

 

ล าดับท่ี รายการ

ประมาณราคาเม่ือวันท่ี

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

ร้ือประตูเหล็กม้วน

ร้ือฝ้าเพดานพร้อมโครงคร่าว
ร้ือแผงบังแดดพร้อมโครงคร่าวไม้เน้ือแข็ง
ร้ือพ้ืนปูกระเบ้ือง (ทุกชนิด/ทุกขนาด)
ร้ือถอนประตูพร้อมวงกบ

ร้ือถอนราวบันได
ร้ือถอนสุขภัณฑ์
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14.2 ตัวอย่าง ประมาณราคาซ่อมแซมอาคารเรียน 216 ล. (ปรับปรุง 29)  

แบบ ปร.4(ก)

สถานท่ี จังหวัด

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน
2

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

88,859.00      32,179.00      121,038.00      
2.2   

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

267,530.00    66,680.00      334,210.00      
2.3

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

634,825.00    183,397.00    818,222.00      

ฝ้าเพดานกระเบ้ืองเส้นใยแผ่นเรียบ หนา 4 มม.คร่าวไม้เน้ือแข็ง

บัวฝ้าเพดาน 1/2"x2"
ทาสีฝ้าเพดานและแผงบังแดด

รวมงานข้อ 2.3

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

ฝ้าแผงลวดตาข่ายกันนกคร่าวไม้เน้ือแข็ง
แผงบังแดดแผ่นเรียบ หนา 6 มม. คร่าวไม้เน้ือแช็ง

แผ่นกันความร้อนอลูมิเนียมฟอยล์ 2 ด้าน
เชิงชายไม้เน้ือแข็ง ขนาด 1"x8"

งานฝ้าเพดาน

 รวมค่าวัสดุ  
และค่าแรงงาน

จ านวน หน่วย

น๊อตเหล็ก Ø 3/4" ยาว 0.30 เมตร

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

รายการ

ทาสีกันสนิมโครงหลังคา
รวมงานข้อ 2.1

งานมุงหลังคา

รวมงานข้อ 2.2

งานปรับปรุง ซ่อมแซม

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

หมายเหตุ
ค่าแรงงานค่าวัสดุ

 

ล าดับท่ี

โรงเรียน
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14.2 ตัวอย่าง ประมาณราคาซ่อมแซมอาคารเรียน 216 ล. (ปรับปรุง 29)  

แบบ ปร.4(ก)

สถานท่ี จังหวัด

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน
2.4

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

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

32,670.00      15,300.00      47,970.00       
2.6   

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

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

15,720.00      22,990.00      38,710.00       
2.8

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

256,630.00    -               256,630.00      
2.9

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

ประตู ป.3 (เหล็กม้วน) พร้อมอุปกรณ์

หน้าต่าง น.2 พร้อมอุปกรณ์
รวมงานข้อ 2.8

งานตกแต่งผิวบันได + บันไดเหล็ก
ราวบันไดไม้เน้ือแข็ง พร้อมลูกกรงเหล็ก

รวมงานข้อ 2.9

รวมงานข้อ 2.6
งานฉาบปูน

ฉาบปูนเรียบผนัง
ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง

รวมงานข้อ 2.7
งานประตูหน้าต่างและช่องแสง/ระบายอากาศ

ประตู ป.1 พร้อมอุปกรณ์
ประตู ป.2 พร้อมอุปกรณ์

งานพ้ืน
พ้ืนปูกระเบ้ืองผิวด้าน ขนาด 12'x12'

รวมงานข้อ 2.4
งานผนัง

ผนังบุกระเบ้ืองเคลือบ ขนาด 8"x12"
รวมงานข้อ 2.5

งานบัวเชิงผนัง
บัวเชิงผนังไม้เน้ือแข็ง 1"x4"

รายการปริมาณงานและราคา

ล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

หมายเหตุ
 รวมค่าวัสดุ  
และค่าแรงงาน

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

แบบ ปร.4(ก)

สถานท่ี จังหวัด

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน
2.10

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

27,824.00      4,664.00        32,488.00       
2.11

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

226,580.00    215,940.00    442,520.00      
2.12 

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

25,600.00      -               25,600.00       รวมงานข้อ 2.12

งานเดินท่อโสโครก
เดินท่อส้วม
เดินท่อปัสสาวะ
เดินท่อน้้าท้ิงอ่างล้างหน้า
เดินท่อรูน้้าท้ิง
เดินท่อระบายอากาศ

ล าดับท่ี รายการ

โถปัสสาวะชายพร้อมก๊อกน้้าแบบกด  สีขาว
อ่างล้างหน้าแบบแขวน สีขาว
กระจกเงาของอ่างล้างหน้า
ห้ิงวางของอ่างล้างหน้า

งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ า-ส้วม
โถส้วมน่ังยองแบบราดน้้า มีฐาน  สีขาว

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

ทาสีน้้ามัน
รวมงานข้อ 2.11

ตะขอแขวนเส้ือชุบโครเม่ียม
ก๊อกน้้าชุบโครเม่ียม
ถ้วยตะแกรงกรองผง Ø 2" - 3"

รวมงานข้อ 2.10
งานทาสี

ทาสีพลาสติกอิมัลช่ัน 

 รวมค่าวัสดุ  
และค่าแรงงาน

หมายเหตุ

โรงเรียน  

จ านวน หน่วย

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

แบบ ปร.4(ก)

สถานท่ี จังหวัด

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน
2.13

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

9,600.00        -               9,600.00         
2.14 

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

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

4,800.00        -               4,800.00         
2.16 

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

369,220.00    28,090.00      397,310.00      
2.17

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

9,360.00        10,790.00      20,150.00       รวมงานข้อ 2.17

งานระบบดับเพลิง
เคร่ืองดับเพลิง ขนาด 10 ปอนด์

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

รวมงานข้อ 2.16
งานสวิทซ์และเต้ารับ (ปล๊ัก)

สวิทซ์เด่ียว
สวิทซ์ 2 ทาง
เต้ารับเด่ียว (ปล๊ัก)

รวมงานข้อ 2.15
งานดวงโคมไฟฟ้า

งานเดินท่อน้ าดี
เดินท่อน้้าปัสสาวะ
เดินท่อน้้าอ่างล้างหน้า
เดินท่อก๊อกน้้า

รวมงานข้อ 2.13
งานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร

บ่อเกรอะ-บ่อซึม (ตามแบบ)
รวมงานข้อ 2.14

 รวมค่าวัสดุ  
และค่าแรงงาน

หมายเหตุล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

รายการปริมาณงานและราคา

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

แบบ ปร.4(ก)

สถานท่ี จังหวัด

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน
2.18

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

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

หมายเหตุ    - ราคาวัสดุให้ใช้ราคาของพาณิชย์จังหวัด / จังหวัดใกล้เคียง / สืบราคาจากท้องถ่ิน
 - ค่าแรงงานให้ใช้ตามบัญชีมาตรฐานค่าแรงงานของกรมบัญชีกลาง

รวมงานข้อ 2.18
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานงานปรับปรุง ซ่อมแซม

งานเดินสายไฟฟ้า
เดินสายไฟฟ้า ดวงโคม
เดินสายไฟฟ้า สวิทซ์
เดินสายไฟฟ้า ปล๊ัก

ล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน  รวมค่าวัสดุ  

และค่าแรงงาน
หมายเหตุ

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

โรงเรียน  

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานท้ังหมด (รวมค่าร้ือถอน)
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14.2 ตัวอย่าง ประมาณราคาซ่อมแซมอาคารเรียน 216 ล. (ปรับปรุง 29)

แบบ ปร.5(ก)



 จังหวัด
หน่วยงาน
 จ้านวน 7 แผ่น

ค่างานต้นทุน  ค่าก่อสร้าง
 หน่วย : บาท  หน่วย : บาท

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

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

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพท. หรือ
ผู้ท่ีได้รับหมอบหมาย

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

(………………………………………………..)

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

(………………………………………………..)

ผู้ประมาณราคา

(………………………………………………..)

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

   ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม.................

รับรองความถูกต้อง

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

  รวมค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม
(สามล้านเจ็ดแสนสามหม่ืนสองพันบาทถ้วน)

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

สรุปค่าปรับปรุง-ซ่อมแซม

ล าดับท่ี

0.00%

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ 216 ล. (ปรับปรุง 29) 

โรงเรียน
 

เง่ือนไข

ประมาณราคาเม่ือวันท่ี

 สถานท่ี โรงเรียน

หมายเหตุ

7.00%

แบบ ปร.4(ก) ท่ีแนบ

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

รายการ Factor  F

ผู้อ้านวยการโรงเรียน

ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม

6.00%

0.00%   เงินประกันผลงานหัก..........

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

ผู้ท่ีได้รับหมอบหมาย
ผู้อ้านวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพท. หรือตรวจสอบความถูกต้อง
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แบบ ปร.6

สถานท่ี

แผ่น
 

1

**

ผู้อ้านวยการโรงเรียน

ผู้อ้านวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพท. หรือ
ผู้ท่ีได้รับหมอบหมาย(................................................................................)

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

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

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

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพท. หรือ
ผู้ท่ีได้รับหมอบหมาย

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

ผู้ประมาณราคา

รับรองความถูกต้อง

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

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

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

รับรองความถูกต้อง

ตรวจสอบความถูกต้อง

หมายเหตุ แบบฟอร์มน้ี  สามารถปรับปรุงและเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องโครงการ /
งานก่อสร้างท่ีค้านวณราคากลาง

สรุปราคาค่าปรับปรุง-ซ่อมแซม

ล าดับท่ี หมายเหตุ

ประมาณราคาเม่ือวันท่ี

จังหวัด  

จ้านวน 10

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ 216 ล. (ปรับปรุง 29) 

3,732,000.00        
(สามล้านเจ็ดแสนสามหม่ืนสองพันบาทถ้วน)

รวมค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมเป็นเงินท้ังส้ิน   
สรุป

โรงเรียน

แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6 และตารางแสดงการค้านวณหาค่า Factor F ท้ังหมด
หน่วยงาน โรงเรียน

สรุป

รายการ
 ค่าก่อสร้าง

 หน่วย : บาท

ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม 3,732,000.00        
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14.2 ตัวอย่าง ประมาณราคาซ่อมแซมอาคารเรียน 216 ล. (ปรับปรุง 29)

งานก่อสร้าง การปรับปรุง/ซ่อมแซม..........
สถานท่ีก่อสร้าง จังหวัด
หน่วยงาน กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง ส้านักอ้านวยการ ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ค่างาน(ทุน)

ล้านบาท

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

10 1.2943
15 1.2594
20 1.2518
25 1.2248
30 1.2164

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

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

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

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

350 1.1866
 400 1.1858

500 1.1853
>500 1.1788

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

ตารางแสดงการค านวณหาค่า FACTOR F งานอาคาร

โรงเรียน ท่ัวประเทศ

เง่ือนไข FACTOR F

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

สูตรค านวณหาค่า FACTOR  F

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

}
( C - B )

ลงช่ือ....................................................ผู้ประมาณราคา

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

1.3035
1.3003
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14.3 ตวัอยา่ง ประมาณราคาซอ่มแซมท่ัวไป  

แบบ ปร.4(ก)

สถานท่ี สพป./สพม.

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

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

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

ประมาณราคาเม่ือวันท่ี

รายการร้ือถอน

รายการปรับปรุง ซ่อมแซม

ล าดับท่ี รายการ หมายเหตุ
 รวมค่าวัสดุ  
และค่าแรงงาน

ร้ือดวงโคม

ร้ือพ้ืนไม้ช้ันท่ี 1
ร้ือตงไม้
ร้ือฝ้าเพดาน
ร้ือบันไดไม้

ตงเหล็ก เหล็กกล่องส่ีเหล่ียม ขนาด 150x75x4.5 มม.

รายการปริมาณงานและราคา
งานปรับปรุง/ซ่อมแซม

ค่าแรงงานค่าวัสดุ

ประมาณราคาโดย

จ านวน หน่วย

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

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

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

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

ทาสีน้้ามัน ตงเหล็ก

เต้ารับไฟฟ้าขากลม-แบน

ทาสีกันสนิม ตงเหล็ก

ขัดผิวพ้ืนไม้ ลงน้้ายาเคลือบเงาไม้

ปูพ้ืนไม้ซ้ือเพ่ิม ขนาด 1"x6"

ติดต้ังฝ้าเพดานยิบซ่ัมบอร์ด คร่าวโลหะขุบสังกะสี
ติดต้ังโคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรงอลูมิเนียมถ่ีใบพับติดลอย T8 2x36 วัตต์

สวิทซ์

เดินสายไฟดวงโคม
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14.3 ตวัอยา่ง ประมาณราคาซอ่มแซมท่ัวไป  

แบบ ปร.4(ก)

สถานท่ี สพป./สพม.

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

3
3.1 628          ตร.ม. -               -                10.00            6,280.00         6,280.00          
3.2 258          ตร.ม. 60.00            15,480.00       38.00            9,804.00         25,284.00         
3.3 370          ตร.ม. 50.00            18,500.00       30.00            11,100.00       29,600.00         

242,925.00     146,043.00     388,968.00      รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานท้ังหมด

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

 รวมค่าวัสดุ  
และค่าแรงงาน

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

งานทาสี
งานท้าความสะอาดผนัง + ฝ้าเพดาน
งานทาสีน้้ามัน
งานทาสีน้้าอะครีลิค ส้าหรับอาคารเก่า

รายการปริมาณงานและราคา

ล าดับท่ี รายการ

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

หมายเหตุจ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน
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14.3 ตวัอยา่ง ประมาณราคาซอ่มแซมท่ัวไป

แบบ ปร.5(ก)



 สพป./สพม.



 จ้านวน 2 แผ่น

ค่างานต้นทุน  ค่าก่อสร้าง
 หน่วย : บาท  หน่วย : บาท

1 388,968.00        1.3074     508,536.76          

508,536.76          
ยอดสุทธิ 508,000.00          **

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพท

ผู้อ้านวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพท

(………………………………………………..)

(………………………………………………..)

รับรองความถูกต้อง

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

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

(………………………………………………..)

ตรวจสอบความถูกต้อง

ผู้อ้านวยการโรงเรียน...............................................................................................

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

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

ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม

เง่ือนไข

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

   ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม.................

  รวมค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม
(ห้าแสนแปดพันบาทถ้วน)

6.00%

7.00%

ผู้ประมาณราคา

0.00%   เงินประกันผลงานหัก..........

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

Factor  F

สรุปค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม

ล าดับท่ี รายการ

สถานท่ี โรงเรียน .................................................

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

แบบ ปร.4(ก) ท่ีแนบ

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม

หน่วยงาน

หมายเหตุ

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

...................................ประมาณราคาเม่ือวันท่ี
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14.3 ตัวอยา่ง ประมาณราคาซอ่มแซมท่ัวไป  

แบบ ปร.6

สถานท่ี

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

1

**

ผู้อ้านวยการโรงเรียน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพท

ผู้อ้านวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพท

รายการ
 ค่าก่อสร้าง

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

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

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

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

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

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

สรุปราคาค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม

ล าดับท่ี หมายเหตุ

ประมาณราคาเม่ือวันท่ี
จ้านวน 5

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

 หน่วย : บาท

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

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

สรุป
ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม 508,000.00            

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

สรุป
508,000.00            รวมค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมเป็นเงินท้ังส้ิน   

(ห้าแสนแปดพันบาทถ้วน)

ตรวจสอบความถูกต้อง

รับรองความถูกต้อง

ผู้ประมาณราคา

รับรองความถูกต้อง

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

(................................................................................)
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14.3 ตวัอยา่ง ประมาณราคาซอ่มแซมท่ัวไป

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

ค่างาน(ทุน)

ล้านบาท

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

10 1.2943
15 1.2594
20 1.2518
25 1.2248
30 1.2164

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

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

( 500,000.00            - -                     ) 150 1.2023
200 1.2023

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

350 1.1866
 400 1.1858

500 1.1853
>500 1.1788

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

เง่ือนไข FACTOR F

ตารางแสดงการค านวณหาค่า FACTOR F งานอาคาร

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

ลงช่ือ.....................................................ผู้ประมาณราคา

เม่ือ 388,968.00                    
-                              

500,000.00                    
1.3074
1.3074

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

( C - B )

สูตรค านวณหาค่า FACTOR  F

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

}
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ปฏิทินการด าเนินงานจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน  

รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

วัน เดือน ปี รายการ ผู้รับผิดชอบ 
17 - 21 กันยายน 2561 -  จัดท าคู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2563  

   รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
สนผ. 

3 - 5 ตุลาคม 2561 
 

-  แจ้งกรอบวงเงินงบประมาณปี 2563 ให้ สพป./สพม.  
   พร้อมคู่มือการจัดตั้งงบประมาณ 

สนผ. 

8 ตุลาคม - 16 พฤศจิกายน 2561 
 

 - จัดท ารายละเอียดค าขอตั้งงบประมาณปี 2563 
 

สพป./สพม. 
/โรงเรียน 

17 - 28 พฤศจิกายน 2561 
 

- บันทึกผลการจัดตั้งงบประมาณ รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน  
  และสิ่งก่อสร้าง งบปีเดียว และงบผูกพัน 
  ผ่านเว็บไซต์ http://budget63.jobobec.in.th 

สพป./สพม. 

29 - 30 พฤศจิกายน 2561 
 

-  ประมวลผลค าขอตั้งงบประมาณของ สพป./สพม.  
   เพ่ือจัดส่งส านักงบประมาณ 

สนผ. 

ภายใน 6 ธันวาคม 2561 -  ส่งเอกสารค าขอตั้งงบประมาณปี 2563 รายการค่าครุภัณฑ์   
  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบปีเดียว และงบผูกพัน 

สพป./สพม. 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
1. ใหผูใชตรวจสอบความถูกตองและแกไขชื่อโรงเรียน ตําบล อําเภอ จังหวัด กรณทีี่ขอมูลใน

เว็บไซตไมถูกตอง 

2. เว็บไซตไดปรับเปลี่ยนชื่อโรงเรียนตามขอมูล DMC ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 และจะมี
รายชื่อเฉพาะโรงเรียนที่มีนักเรียนเทานั้น โรงเรียนที่มีนักเรียนเปนศูนยจะไมมีในเว็บไซต 

3. ขอมูลจํานวนนักเรียนยึดขอมูล DMC ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 เปนรายโรงเรียน กรณี
โรงเรียนมารวมแตบันทึกขอมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 ไวในโรงเรียนมารวม (โรงเรียนลูก) 
เว็บไซตจะถือวาเปนโรงเรียน 2 โรงเรียนและโรงเรียนหลักจะมีจํานวนนักเรียนตาม DMC ที่รายงานเทานั้น 

4. เว็บไซตไดจําแนกโรงเรียนออกเปน 3 กลุม ดังนี้ 
 4.1 โรงเรียนทั่วไป 
 4.2 โรงเรียนในเขตพื้นที่สูงและถ่ินทุรกันดาร 
 4.3 โรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริฯ/โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ  
 กรณโีรงเรียนที่อยูในเขตพ้ืนที่สูงและถ่ินทุรกันดารและเปนโรงเรียนในโครงการตาม

พระราชดําริฯ/โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ทั้ง 2 กลุม เว็บไซตจะจัดใหอยูในกลุมโรงเรียนในโครงการตาม
พระราชดําริฯ/โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ เพียงกลุมเดียว 

 
 
 
 
 

การใชงานเว็บไซตจดัต้ังงบประมาณ งบลงทุน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

http://budget63.jobobec.in.th 

@ ทําความเขาใจกอนการเริ่มตนใชงาน 
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5. ขอกําหนด 
 5.1 โรงเรียนที่ไมยืนยันขอมูล B-OBEC ในระบบฐานขอมูล B_OBEC ภายในวันที่ 31 

ตุลาคม 2561 ไมสามารถบันทกึคําของบประมาณคากอสราง/ซอมแซม บันทึกไดเฉพาะราการคาครุภัณฑ  
 5.2 โรงเรียนที่ไมมีพิกัด Latitude และ Longitude ไมสามารถบันทึกคําของบประมาณ

คากอสราง/ซอมแซม และคาครุภัณฑ ทุกรายการ 
 เว็บไซต http://budget63-jobobec.in.th ไดนําพิกัด Latitude และ Longitude ของ

ทุกโรงเรียนท่ีไดนํามาจากระบบ DMC แตยังคลาดเคลื่อน เชน พิกัด Latitude และ Longitude มีคาเปนลบ
ซึ่งไมถูกตอง สามารถแกไขเพิ่มเติมไดใน เว็บไซต http://budget63-jobobec.in.th ทั้งนี้ใหระบุพิกัด 
Latitude และ Longitude ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาดวย 

6. เกณฑจํานวนนักเรียน 
 6.1 คาครุภัณฑ จะจัดตั้งไดเฉพาะโรงเรียนท่ีมีนักเรียนต้ังแต 21 คนข้ึนไป  
 6.2 คาท่ีดินและสิ่งกอสราง รายการคากอสรางใหมจะจัดตั้งไดเฉพาะโรงเรียนที่มีนักเรียน

ตั้งแต 21 คนข้ึนไป ทั้งนี ้การจัดตั้งงบประมาณคาที่ดินและสิ่งกอสราง จะยึดตามเกณฑความขาดแคลน
มาตรฐานและจํานวนนักเรียนข้ันต่ําและความขาดแคลนสิ่งกอสรางในแตละรายการ  

 6.3 คาท่ีดินและสิ่งกอสราง รายการคาปรับปรุงซอมแซมสามารถจัดต้ังไดทุกโรงเรียน 

7. การจัดตั้งงบประมาณคาปรับปรุงซอมแซม สําหรับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
กําหนดใหสํานักงานเขตพ้ืนที่จัดตั้งไดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาละไมเกิน 1.5 ลานบาท (รวมคา Factor-f) 

8. การบันทึกขอมูลในเว็บไซต ในรายการคาปรับปรุงซอมแซมฯ และคากอสรางใหม ไดจัดไว
ในเมนูเดียวกัน ผูใชจะตองจัดเรียงรายการทั้งปรับปรุงซอมแซมและกอสรางใหมไวดวยกัน เว็บไซตจะยึดลําดับ
ท่ีตามท่ีผูใชบันทึกขอมูลเขามาในเว็บไซต กรณีที่ปรับลดงบประมาณจะดําเนินการปรับลดจากลําดับสุดทาย
ออกใหครบตามกรอบงบประมาณที่ไดรับใหม 

9. การจัดตั้งงบประมาณรายการคากอสรางรั้ว ถนนและรางระบายน้ํา เนื่องจากราคากลาง 
ที่กําหนดเปนราคาตอความยาว 1 เมตรไมรวม Factor-F ดังนั้นในการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณจะตองนํา 
คา Factor-F มาคํานวณเพ่ิมดวย 

10. คาขนสง จะไมนํามาคํานวณกับคางานในกรอบงบประมาณ จะใชงบประมาณสวนกลาง
ที่ สพฐ. สํารองไวสําหรับคาขนสงโดยเฉพาะ 

11. การจัดตั้งงบประมาณรายการคากอสรางขนาดใหญ (อาคารผูกพัน) จะตองไมเปน
โรงเรียนที่ไดรับจัดสรรอาคารขนาดใหญ (อาคารผูกพัน) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

12. ครุภัณฑรายการคาครุภัณฑยานพาหนะและขนสง จัดตั้งไดเฉพาะโรงเรียนบนพ้ืนที่สูง
และถิ่นทุรกันดารเทานั้น 
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13. จังหวัดในเขตพื้นที่แผนดินไหวฯ  
 1) อาคารเรียน สปช.103/61 ขนาด 3 หองเรียน ยกพื้นสูง (ในเขตแผนดินไหว) 

งบประมาณ 2,620,000บาท เว็บไซตจะกําหนดราคาใหเทากับจังหวัดในเขตพ้ืนท่ีปกติ งบประมาณ 
1,892,000 บาท 

 2) อาคารเรียน สปช.103/61 ขนาด 4 หองเรียน ยกพื้นสูง (ในเขตแผนดินไหว)
งบประมาณ 3,385,000 บาท เว็บไซตจะกําหนดราคาใหเทากับจังหวัดในเขตพ้ืนที่ปกติ งบประมาณ 
2,522,000 บาท 

 3) อาคารเรียน 105ล/58 (ข) ตานแผนดินไหว 4 หองเรียน งบประมาณ 6,997,100 บาท 
เว็บไซตจะกําหนดราคาใหเทากับจังหวัดในเขตพ้ืนท่ีปกติ งบประมาณ 4,028,000 บาท  

 4) อาคารเรียน 105ล/58 (ข) ตานแผนดินไหว 5 หองเรียน งบประมาณ 8,281,000 บาท 
เว็บไซตจะกําหนดราคาใหเทากับจังหวัดในเขตพ้ืนท่ีปกติ งบประมาณ 5,436,000 บาท  

 5) อาคารเรียน 108ล/59-ข (ในเขตแผนดินไหว) งบประมาณ 11,784,000 บาท 
เว็บไซตจะกําหนดราคาใหเทากับจังหวัดในเขตพ้ืนท่ีปกติ งบประมาณ 11,362,000 บาท  

 ทั้งนีจ้ะใชงบประมาณสวนกลางที่ สพฐ. สํารองไวสมทบงบประมาณในสวนตางให
เพ่ิมเติมทั้ง 3 แบบ โดยเขตพ้ืนที่สามารถใชงบประมาณไดตามกรอบวงเงินที่แจงจัดสรร 

14. ผูใชงานสามารถ “เพิ่มผูใช” และ “ลบผูใช” ไดดวยตนเอง ในเมนูหลัก งานทะเบียน 
เมนูรอง ผูใชงาน 
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สามารถเขาสูเว็บไซต โดยใช Username และ Password ที่ไดลงทะเบียนไว กรณีเขาสู
เว็บไซตไมไดเนื่องจากลืม Username และ/หรือ Password สอบถามไดจากอาจารยสุมณฑา  สาธุกานนท 
โทรศัพท 081-891-9224 
 
 
 
 
  เมื่อผูใช Login เขาสูเว็บไซตสําเร็จ เว็บไซตจะแสดงหนาหลักการทํางาน สําหรับใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดจัดกลุมการทํางานไว 5 เมนูหลัก 

 
 1. งานทะเบียน 
 2. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 3. โรงเรียนทั่วไป/พ้ืนท่ีสูงฯ 
 4. โรงเรยีนพระราชดาํรฯิ (ไมสามารถใชงานได) 
 5. โปรดอาน... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@ การเขาสูระบบ 
 

@ หนาหลักการทํางาน 
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 เมนูหลักท่ี 1 งานทะเบียน สําหรับผูใชจัดการงานทะเบียน ซึ่งประกอบดวยเมนูการทํางาน
ทั้งสิ้น 5 เมนูยอย ประกอบดวย 

 
 1.1 ทะเบียนโรงเรียน สําหรับผูใชแกไขชื่อโรงเรียน ตําบล อําเภอ จังหวัด กรณทีี่ขอมูลใน

เว็บไซตไมถูกตอง 

 
 
 1.2 ผูใชงาน สําหรับผูใชเพ่ิม/ลบผูใชงาน ซึ่งเว็บไซตกําหนดใหมี User ไดสํานักงานเขต

พ้ืนที่ละ 3 User 
 1.3 ผูอํานวยการกลุม สําหรับแกไขเปลี่ยนแปลงชื่อผูอํานวยการลุมนโยบายและแผน 
 1.4 ทะเบียนครุภัณฑ เมนูยอยน้ีจะแสดงรายการครุภัณฑที่ไดรับการอนุมัติใหใชจัดตั้ง

งบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 แยกเปน 2 เมนูยอย สําหรับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษา และ
สําหรับสถานศึกษา 

 1.5 ทะเบียนสิ่งกอสราง เมนูยอยนี้จะแสดงรายการสิ่งกอสรางที่ไดรับการอนุมัติใหใช
จัดตั้งงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามสภาพพื้นที่ที่ตั้งของจังหวัดพ้ืนที่หรือบริเวณที่ไดรับ
ผลกระทบจากแผนดินไหว พื้นที่หรือบริเวณท่ีเปนดินออนอาจไดรับผลกระทบจากแผนดินไหวระยะไกล และ
พ้ืนที่หรือบริเวณที่อยูใกลรอยเลื่อนที่อาจไดรับผลกระทบจากแผนดินไหว หรือจังหวัดในพ้ืนท่ีปกติ 

 
 
 
 
 

@ เมนูหลักท่ี 1 งานทะเบียน 
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 เมนูหลักที่ 2 สํานักงานเขตพื้นที่ สําหรับผูใชบันทึกขอมูลผลการจัดตั้งงบประมาณ ตาม
กรอบงบประมาณที่ไดรับจัดสรร ซึ่งประกอบดวยเมนูการทํางานทั้งสิ้น 2 เมนูยอย ประกอบดวย 
 

 
 2.1 ครุภัณฑ สําหรับผูใชจัดตั้งงบประมาณคาครุภัณฑสําหรับสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศกึษา 
 
 2.2 รถโดยสาร 12 ที่นั่ง สําหรับผูใชจัดตั้งงบประมาณคาครุภัณฑสําหรับสํานักงาน     

เขตพ้ืนที่รายการรถโดยสาร ขนาด 12 ที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@ เมนูหลักท่ี 2 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 



budget63 : 7 
 

 
 
 
 เมนูหลักที่ 3 โรงเรียนท่ัวไป/พื้นที่สูง สําหรับผูใชบันทึกขอมูลผลการจัดตั้งงบประมาณ   
ตามกรอบงบประมาณที่ไดรับจัดสรร ซึ่งประกอบดวยเมนูการทํางานทั้งสิ้น 3 เมนูยอย ประกอบดวย 
 

 
 
 3.1 ครุภัณฑ สําหรับผูใชจัดตั้งงบประมาณคาครุภัณฑใหกับโรงเรียนที่ตั้งในพ้ืนที่ทั่วไป

และโรงเรียนบนพ้ืนท่ีสูงในถ่ินทุรกันดารฯ มีเมนูคําสั่งยอย 5 เมนู 
 

 
 
 3.2 กอสราง/ซอมแซม สําหรับผูใชจัดตั้งงบประมาณคากอสรางใหมและคาปรับปรุง

ซอมแซมใหกับโรงเรียนที่ตั้งในพ้ืนที่ทั่วไปและโรงเรียนบนพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดารฯ มีเมนูคําสั่งยอย 5 เมนู 

 
 
 3.3 อาคารผูกพัน สําหรับผูใชจัดตั้งงบประมาณคากอสรางใหมอาคารขนาดใหญที่

กําหนดใหผูกพัน 2 ปงบประมาณใหกับโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ทั่วไปและโรงเรียนบนพ้ืนที่สูงในถ่ินทุรกันดารฯ มี
เมนูคําสั่งยอย 5 เมนู 

 
สามารถจัดตั้งได 2 ประเภทคือ อาคารเรียน และอาคารสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 

@ เมนูหลักท่ี 3 โรงเรียนทั่วไป/พ้ืนท่ีสูง 
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แนวทางปฏิบัติตามหนังสอืเวียนกรมบัญชีกลาง ออกหนังสือ ดว่นที่สุด  

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

เร่ือง ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย “งานก่อสร้าง” 

1. การเตรียมแบบรูปรายการเพื่อของบประมาณก่อสร้างอาคารแบบพิเศษ 
(นอกเหนือจากแบบมาตรฐาน) 

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

ระดับสถาปนิกในการออกแบบ 
-ขอบเขตงานออกแบบตามพรบ.สถาปนิก พ.ศ.2543 

ประเภทอาคาร ระดับสถาปนิก 

อาคารที่มีพ้ืนที่ 150 - 1,000 ตารางเมตรหรือ สูงไม่เกิน 
15.00 เมตร 

สถาปนิก ระดับ ภาคีสถาปนิก 

อาคารที่มีพ้ืนที่ เกิน 1,000 ตารางเมตร สถาปนิก ระดับ สามัญสถาปนิก ขึ้นไป 

 
ระดับวิศวกรในการออกแบบ 
-ขอบเขตงานออกแบบตามข้อบังคับสภาวิศวกร พ.ศ.2551 

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

วิศวกร ระดับ ภาคีวิศวกร 

อาคารสาธารณะทุกประเภทเช่น อาคารเรียนและอาคารประกอบ วิศวกร ระดับ สามัญวิศวกร ขึ้นไป 
 

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

1.2   โรงเรียนและหน่วยงานในสังกัด สพฐ. ขอความอนุเคราะห์ส่วนราชการที่มีหน่วยงานออกแบบและ
ก่อสร้างจัดท าแบบรูปรายการพร้อมพร้อมเอกสารการแบ่งงวดงาน งวดเงินและระยะเวลาก่อสร้าง  

2   การเตรียมแบบรูปรายการเพื่อของบประมาณในการซ่อมแซม ปรับปรุง ต่อเติม รื้อถอน ที่มีผลกระทบ
ต่อโครงสร้างหลัก หรือ มีผลกระทบต่อความปลอดภัย 

2.1 โรงเรียนและหน่วยงานในสังกัด สพฐ. ต้องจัดท าแบบรูปและรายการที่มีวิศวกร และหรือ สถาปนิก 



120 

 

เป็นผู้ออกแบบและค านวณโครงสร้าง พร้อมลงนามในแบบรูปและรายการทุกแผ่น แนบใบประกอบ
วิชาชีพของสถาปนิก หรือและ วิศวกรผู้ออกแบบพร้อมลงนามจริง(ห้ามส าเนา)   
 

การปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม ที่มีผลกระทบต่อโครงสร้าง ดังต่อไปนี้ 
 การปรับปรุง ซ่อมแซมฐานราก ต่อม่อ เสา คาน  
 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของโครงหลังคาโดยการเปลี่ยนวัสดุหรือขนาดที่เป็นการเพ่ิมน้ าหนัก เช่น 

การเปลี่ยนจากโครงไม้เป็นโครงเหล็ก หรือ การเปลี่ยนโครงเหล็กเดิมเป็นโครงเหล็กใหม่ หรือ การ
เปลี่ยนรูปทรงของโครงหลังคา 

 การเพ่ิมน้ าหนักบรรทุกบนหลังคา เช่น ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ หรือ การติดตั้งหลังคาคลุมพ้ืนดาดฟ้า 
 การเปลี่ยนแปลงวัสดุมุงหลังคาที่เป็นการเพ่ิมน้ าหนักให้กับโครงสร้าง เช่นการเปลี่ยนจากหลังคา

สังกะสีเป็นกระเบื้องลอนคู่ หรือ การเปลี่ยนจากกระเบื้องลอนคู่เป็นกระเบื้องคอนกรีต 
 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของอาคารที่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตอัดแรง หรือโครงสร้างเหล็ก

รูปพรรณ เช่น การยกอาคาร การเคลื่อนย้ายอาคาร  การตัดเสาเพื่อหล่อเสาใหม่  
 การเปลี่ยนแปลงชนิดของพ้ืนและโครงสร้างรับพ้ืนที่เป็นการเพิ่มน้ าหนักให้กับโครงสร้าง เช่น การ

เปลี่ยนแปลงจากตงไม้ พื้นไม้ เป็นพื้นคอนกรีตส าเร็จรูป 
 การต่อเติมที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างอาคารเดิม 

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

2.2   โรงเรียนและหน่วยงานในสังกัด สพฐ. ขอความอนุเคราะห์ส่วนราชการที่มีหน่วยงานออกแบบและ
ก่อสร้างจัดท าแบบรูปรายการพร้อมเอกสารการแบ่งงวดงาน งวดเงินและระยะเวลาก่อสร้าง  

3. การรื้อถอน  
การพิจารณาให้ความเห็นถึงความเหมาะสมในการรื้อถอนอาคารเรียน อาคารประกอบ และ

สิ่งก่อสร้างอ่ืน กรณีที่เกิดความเสียหายจากโครงสร้างหลักของอาคาร ควรมีคณะกรรมการที่ประกอบด้วย
วิศวกรโยธา หรือมีการให้ความเห็นจากวิศวกรโยธาสังกัดหน่วยงานของรัฐไว้ก่อนแล้ว  



www.yotathai.com/passadu
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เกณฑ์การเผื่อ 

และการค านวณเผื่อปริมาณวัสดุมวลรวมต่อหน่วย 

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

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

     เกณฑ์การเผื่อ 

 1. งานขุดดินฐานรากและถมคืน ให้คิดค านวณเผื่อกันดินพังและท างานสะดวก  30 % 
 2. งานวัสดุร้องพ้ืนหรือปรับระดับและงานถมบริเวณ ให้คิดค านวณเผื่อปริมาณงาน ดังนี้ 
  2.1 งานวัสดุรองพ้ืนหรือปรับระดับ ให้คิดค านวณเผื่อการยุบตัวเนื่องจากการบดอัดด้วย
แรงคน 
   2.1.1 งานถมทรายรองพ้ืนหรือปรับระดับ เผื่อ 25 % 
   2.1.2 งานดินรองพ้ืนหรือปรับระดับ เผื่อ 30 % 
   2.1.3 งานดินลูกรังรองพ้ืนหรือปรับระดับ เผื่อ 35 % 
   2.1.4 งานอิฐหักรองพ้ืนหรือปรับระดับ เผื่อ 25 % 
  2.2 งานถมบริเวณ  คิดค านวณเผื่อการยุบตัวเนื่องจากการบดอัดด้วยเครื่องจักร 
   2.2.1 งานถมทราย   เผื่อ 40 % 
   2.2.2 งานถมดิน    เผื่อ 60 % 
   2.2.3 งานถมดินลูกรัง   เผื่อ 60 % 
   2.2.4 งานถมอิฐหัก   เผื่อ 50 % 
 3. งานแบบหล่อคอนกรีต  ให้คิดค านวณเผื่อปริมาณงาน ดังนี้ 
  3.1 งานแบบหล่อคอนกรีตเหล็ก 
   3.1.1  งานแบบหล่อคอนกรีตเหล็ก ให้ค านวณปริมาณเป็นจ านวนตารางเมตร
โดยไม่ต้องคิดเผื่อปริมาณ 
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  3.2  งานไม้แบบหล่อคอนกรีต 
   3.2.1 ไม้แบบหนา 1” เนื้อท่ี 1 ตารางเมตร ใช้ไม้ปริมาตรประมาณ               
1 ลูกบาศก์ฟุต 
   3.2.2 ไม้คร่าวยึดไม้แบบ ให้คิดค านวณ 30 % ของปริมาณไม้แบบ 
   3.2.3 ไม้ค้ ายันไม้แบบ 
    3.2.3.1 ไม้ค้ ายันท้องคานและงานประเภทคาน ให้คิดค านวณ 1 ต้น/  
ความยาว 1 เมตร 
    3.2.3.2 ไม้ค้ ายันท้องพ้ืนและงานประเภทพ้ืน ให้คิดค านวณ 1 ต้น/
ตารางเมตร 
   3.2.4 ตะปูยึดไม้แบบ ให้คิดค านวณ 0.25 กิโลกรัม/ไม้แบบ 1 ตารางเมตร 
 
  3.3  การลดปริมาณไม้แบบหล่อคอนกรีต  เนื่องจากใช้งานได้หลายครั้ง 
   3.3.1 อาคารชั้นเดียว   ลด   20 %  ใช้ 80 % 
   3.3.2 อาคาร 2 ชั้น ลด 30 %  ใช้ 70 % 
   3.3.3 อาคาร 3 ชั้น ลด 40 %  ใช้ 60 % 
   3.3.4 อาคาร 4 ชั้นขึ้นไปลด 50 %  ใช้ 50 % 
  การลดปริมาณไม้แบบหล่อคอนกรีต ให้ลดลงเฉพาะปริมาณวัสดุไม้แบบ ไม้คร่าวยึด     
ไม้แบบ และไม้ค้ ายัน เท่านั้น ส่วนค่าแรงงานให้คิดค านวณเต็มตามปริมาณพ้ืนที่ไม้แบบหล่อคอนกรีต
ทั้งหมด 
 4.  การเผื่อของเหล็กเสริม   เนื่องจากการใช้เหล็กเสริมแต่ละขนาดทั้งเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ    
และเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย  ต้องมีการทาบต่อ งอปลาย ตัดคอม้า และเสียเศษใช้งานไม่ได้ จึงก าหนดให้
คิดค านวณเผื่อปริมาณตามเกณฑ์ ดังนี้ 
  - เหล็กเสริมเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด 
   Dia 6 มม.  เผื่อ 5% 
   Dia 9 มม.  เผื่อ 7% 
  -เหล็กเสริมเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด 
   Dia 12 มม.  เผื่อ 9% 
   Dia 15 มม.  เผื่อ 11% 
   Dia 19 มม.  เผื่อ 13% 
   Dia 25 มม.  เผื่อ 15% 
   Dia 28 มม.  เผื่อ 15% 
   Dia 32 มม.  เผื่อ 15% 
  -เหล็กเสริมเส้นกลมผิวข้ออ้อย ขนาด 
   Dia 10 มม.  เผื่อ 7% 
   Dia 12 มม.  เผื่อ 9% 
   Dia 16 มม.  เผื่อ 11% 
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   Dia 20 มม.  เผื่อ 13% 
   Dia 22 มม.  เผื่อ 15% 
   Dia 25 มม.  เผื่อ 15% 
   Dia 28 มม.  เผื่อ 15% 
   Dia 32 มม.  เผื่อ 15% 
 5.  ลวดผูกเหล็กเสริม    ให้คิดค านวณ  30  กก./น้ าหนักเหล็กเสริม  1   เมตริกตัน 
 6.  ปริมาณตะปูส าหรับงานประเภทต่าง    
  6.1 งานวางคาน ตง และปูพื้นไม้  ใช้ 0.20 กก./ตร.ม. 
  6.2 งานติดตั้งโครงหลังคาไม้ 
   6.2.1 ทรงเพิงแหงน  ใช้ 0.20 กก./ตร.ม. 
   6.2.2 ทรงจั่ว   ใช้ 0.20 กก./ตร.ม. 
   6.2.3 ทรงปั้นหยา  ใช้ 0.25 กก./ตร.ม. 
   6.2.4 ทรงไทย   ใช้ 0.30 กก./ตร.ม. 
 
 

มาตรฐานขนาดและน้ าหนักเหล็กเสริมคอนกรีตและเหล็กรูปพรรณ 
 

 เป็นข้อมูลประกอบในการถอดแบบค านวณปริมาณงาน ในส่วนของงานโครงสร้างวิศวกรรม      
งานสถาปัตยกรรม และในส่วนอ่ืน ๆ ในการค านวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร 
 1.งานเหล็กเสริมคอนกรีต 
    1.1  เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ คุณภาพ SR – 24 
     - ขนาด Dia 6 มม. หนัก  0.222 กก./ม. 
     - ขนาด Dia 9 มม. หนัก  0.499 กก./ม. 
     - ขนาด Dia 12 มม. หนัก  0.888 กก./ม. 
     - ขนาด Dia 15 มม. หนัก  1.390 กก./ม. 
     - ขนาด Dia 19 มม. หนัก  2.230 กก./ม. 
     - ขนาด Dia 25 มม. หนัก  3.850 กก./ม. 
     - ขนาด Dia 28 มม. หนัก  4.830 กก./ม. 
    1.2  เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย คุณภาพ  SD – 30  และ SD – 40 
     - ขนาด Dia 12 มม. หนัก  0.888 กก./ม. 
     - ขนาด Dia 16 มม. หนัก  1.580 กก./ม. 
     - ขนาด Dia 20 มม. หนัก  2.470 กก./ม. 
     - ขนาด Dia 25 มม. หนัก  3.850 กก./ม. 
     - ขนาด Dia 28 มม. หนัก  4.830 กก./ม. 
    1.3  ลวดผูกเหล็กเสริมใช้  30  กก./นน.เหล็กเสริม  1  เมตริกตัน 
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 2.  เหล็กรูปพรรณ 
    2.1  เหล็ก ไอบีม (I – BEAM) 
     - ขนาด 100 x 75 x5 x 8  มม.  หนัก  12.90   กก./ม. 
     - ขนาด 125 x 75 x5.5 x 9.5 มม.  หนัก  16.10   กก./ม. 
     - ขนาด 150 x 75 x5.5 x 9.5 มม.  หนัก  17.10   กก./ม. 
     - ขนาด 150 x 125 x8.5 x 14 มม.  หนัก  36.20   กก./ม. 
     - ขนาด 180 x 100 x6 x 10 มม.  หนัก  23.60   กก./ม. 
     - ขนาด 200 x 100 x7 x 10 มม.  หนัก  26.00   กก./ม. 
     - ขนาด 200 x 150 x9 x 10 มม.  หนัก  50.40   กก./ม. 
     - ขนาด 250 x 125 x7.5 x 12.5 มม.  หนัก  38.30   กก./ม. 
     - ขนาด 250 x 125 x10 x 19 มม.  หนัก  55.50   กก./ม. 
     - ขนาด 300 x 150 x8 x 13 มม.  หนัก  48.30   กก./ม. 
     - ขนาด 300 x 150 x9 x 15 มม.  หนัก  58.50   กก./ม. 
     - ขนาด 300 x 150 x12 x 24 มม.  หนัก  87.20   กก./ม. 
     - ขนาด 400 x 150 x10 x 18 มม.  หนัก  72.00   กก./ม. 

    2.2  เหล็กรางตัวยู (CHANNELS)  
     - ขนาด  75 x 40 x 5 x 7 มม.  หนัก   6.92    กก./ม. 
     - ขนาด  100 x 50 x 5 x 7.5 มม.  หนัก   9.36    กก./ม. 
     - ขนาด  125 x 65 x 6 x 8 มม.  หนัก   18.60    กก./ม. 
     - ขนาด  150 x 75 x 6.5 x 10 มม.  หนัก   18.60    กก./ม. 
     - ขนาด  150 x 75 x 9 x 12.50 มม.  หนัก   24.00    กก./ม. 
     - ขนาด  200 x 80 x 7.5 x 11 มม.  หนัก   24.60    กก./ม. 
     - ขนาด  200 x 90 x 8 x 13.50 มม.  หนัก   30.30    กก./ม. 
     - ขนาด  250 x 90 x 9 x 13 มม.  หนัก   34.60    กก./ม. 
     - ขนาด  250 x 90 x 11 x 14.50 มม.  หนัก   40.20  กก./ม. 
     - ขนาด  300 x 90 x 9 x 13 มม.  หนัก   38.10   กก./ม. 
     - ขนาด  300 x 90 x 10 x 15.50 มม. หนัก  43.80  กก./ม. 

    2.3  เหล็กฉาก (EQUAL ANGLES) 
     - ขนาด  25 x 25 x 3 มม.  หนัก    1.12    กก./ม. 
    - ขนาด  30 x 30 x 3 มม.  หนัก    1.36    กก./ม. 
     - ขนาด  40 x 40 x 3 มม.  หนัก    1.83    กก./ม. 
     - ขนาด  40 x 40 x 5 มม.  หนัก    2.95    กก./ม. 
     - ขนาด  50 x 50 x 4 มม.  หนัก    3.06    กก./ม. 
     - ขนาด  50 x 50 x 6 มม.  หนัก    4.43    กก./ม. 
     - ขนาด  40 x 40 x 3 มม.  หนัก    1.83    กก./ม. 
     - ขนาด  40 x 40 x 5 มม.  หนัก    2.95    กก./ม. 
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     - ขนาด  65 x 65 x 6 มม.  หนัก    5.91    กก./ม. 
     - ขนาด  75 x 75 x 6 มม.  หนัก    6.85    กก./ม. 
     - ขนาด  90 x 90 x 7 มม.  หนัก    9.59    กก./ม. 
     - ขนาด  100 x 100 x 7 มม.  หนัก    10.70    กก./ม. 
     - ขนาด  100 x 100 x 10 มม.  หนัก    14.90    กก./ม. 
     - ขนาด  130 x 130 x 12 มม.  หนัก    23.40    กก./ม. 
     - ขนาด  130 x 130 x 15 มม.  หนัก    28.80    กก./ม. 
     - ขนาด  150 x 150 x 12 มม.  หนัก    27.30    กก./ม. 
     - ขนาด  150 x 150 x 15 มม.  หนัก    33.60    กก./ม. 

    2.4  เหล็กรางตัวซี (LIGHT LIP CHANNELS) 
     - ขนาด  75 x 45 x 15 x 2.3 มม.  หนัก    3.25     กก./ม. 
     - ขนาด  100 x 50 x 20 x 1.6 มม.   หนัก   2.88     กก./ม. 
     - ขนาด  100 x 50 x 20 x 2.3 มม.   หนัก   4.06     กก./ม. 
     - ขนาด  100 x 50 x 20 x 3.2 มม.   หนัก   5.50     กก./ม. 
     - ขนาด  125 x 50 x 20 x 3.2 มม.   หนัก   6.13     กก./ม. 
     - ขนาด  150 x 50 x 20 x 3.2 มม.   หนัก   6.76     กก./ม. 
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หลักเกณฑ์และตารางค านวณ 
   ค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วยในงานก่อสร้างอาคาร 
 
 ในการค านวณค่างานต้นทุน ตามหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในส่วนของงานโครงสร้างวิศวกรรมและงานสถาปัตยกรรม มีบางรายการงานก่อสร้างจ าเป็นต้อง
ค านวณค่างานในลักษณะค่าวัสดุมวลรวมผสมต่อหน่วย เช่น งานคอนกรีตส่วนผสม งานก่อผนัง งานบุผนัง 
ด้วยวัสดุส าเร็จรูป งานปูพ้ืนด้วยวัสดุส าเร็จรูป งานท าฝ้าเพดาน และงานทาสี เป็นต้น 

 การค านวณค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วยส าหรับบางรายการงานก่อสร้างที่ต้องค านวณค่าวัสดุมวลรวม  
ต่อหน่วยให้ค านวณโดยใช้หลักเกณฑ์หรือสูตรการค านวณหาค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วยส าหรับรายการงาน
ก่อสร้างนั้น ๆ โดยผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางสามารถดาวน์โหลด หลักเกณฑ์และตารางค านวณค่าวัสดุ 
มวลรวมต่อหน่วยได้จาก  www.gprocurement.go.th  

 หลักเกณฑ์และตารางค านวณค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วยดังกล่าว ประกอบด้วยหลักเกณฑ์หรือสูตร
การค านวณหาค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วยของรายการงานก่อสร้างต่าง ๆ ซึ่งได้รวบรวมไว้เป็นกลุ่มงาน 
จ านวน 15 กลุ่มงาน ดังนี้ 

  1. วัสดุมวลรวมของงานคอนกรีตส่วนผสม (ผสมเอง) 
  2. วัสดุมวลรวมของงานคอนกรีตตามมาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง (ผสมเอง)  
  3. วัสดุมวลรวมของงานคอนกรีตผสมเสร็จ (ขนส่งด้วยรถโม่ปูน) 
  4. วัสดุมวลรวมของงานคอนกรีตเททับหน้าพ้ืนส าเร็จรูป 
  5. วัสดุมวลรวมของงานคอนกรีตเสาเอ็น  คานทับหลัง และเคารเ์ตอร์ คสล. 
  6. วัสดุมวลรวมของน้ ายากันซึมผสมต่อคอนกรีต 
  7. วัสดุมวลรวมของงานท าฝ้าเพดานด้วยวัสดุส าเร็จรูปต่าง ๆ 
  8. วัสดุมวลรวมของงานก่อผนังของวัสดุชนิดต่าง ๆ  
  9. วัสดุมวลรวมของงานฉาบปูน , งานท าผิวผนัง และงานบุผนังของวัสดุส าเร็จรูปต่าง ๆ 
  10. วัสดุมวลรวมงานท าผนังเบาด้วยวัสดุส าเร็จรูปต่าง ๆ 
  11. วัสดุมวลรวมของงานปูพ้ืนด้วยวัสดุส าเร็จรูปต่าง ๆ  
  12. วัสดุมวลรวมของงานทาสี 
  13. วัสดุมวลรวม งานเคาเตอร์ห้องน้ า ครัว ปูหินอ่อน หินแกรนิต 
  14. วัสดุมวลรวม งานประตู หน้าต่าง วงกบไม้ 
  15. วัสดุมวลรวมงานท่อระบายน้ า คสล. ขนาดต่าง ๆ  
 ในการน าหลักเกณฑ์และตารางค านวณค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วยดังกล่าวไปใช้ มีข้อก าหนด ดังนี้ 
  1.  กระทรวงพาณิชย์  หมายถึง ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กรณีการ
ก่อสร้างในส่วนกลาง และหมายถึง ส านักงานพาณิชย์จังหวัดที่สิ่งก่อสร้างนั้นตั้งอยู่ หากเป็นกรณีการ
ก่อสร้างในส่วนภูมิภาค 

http://www.gprocurement.go.th/
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  2.  ข้อมูลในช่อง ราคา/หน่วย เป็นข้อมูลที่ก าหนดขึ้นเพ่ือเป็นตัวอย่าง เมื่อน าไปใช้งาน
จริงต้องใช้ข้อมูลราคาวัสดุ ค่าแรงงาน และหรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นปัจจุบัน ณ วันที่ค านวณราคากลาง 
แทนค่าลงไปแทน 
  3. ราคาต่อหน่วย  หมายถึง  ราคาวัสดุตามข้อก าหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุ
ก่อสร้างและหรืออัตราค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน/ด าเนินการส าหรับการถอดแบบค านวณราคากลาง
งานก่อสร้าง ตามท่ีก าหนดในส่วนของแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงาน
ก่อสร้าง โดยอาจต้องค านวณและหรือแปลงหน่วยวัดให้สอดคล้องกับหน่วยของข้อมูลที่ก าหนดส าหรับแต่
ละสูตร (หลักเกณฑ์)  
  4. รายการงานก่อสร้างใดที่สามารถค านวณได้ทั้งกรณีการใช้หลักเกณฑ์หรือสูตรค านวณ   
ค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วย และค านวณโดยวิธีการถอดแบบค านวณราคากลางปกติ ให้ใช้กรณีที่ผลลัพธ์ที่ได้
จากการค านวณท่ีต่ ากว่า  
  5.  รายการงานก่อสร้างใดท่ีจ าเป็นต้องค านวณค่างานในลักษณะค่าวัสดุมวลรวมผสมต่อ
หน่วยแต่มิได้ก าหนดสูตรหรือหลักเกณฑ์ไว้ในส่วนนี้ ให้ผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางก าหนดเองตามข้อมูล
ข้อเท็จจริง ส าหรับรายการงานก่อสร้างนั้นหรือสืบราคาต่อหน่วย พร้อมทั้งให้จัดท าบันทึกแสดงรายละเอียด
ของการด าเนินการต่อกรณีดังกล่าวประกอบไว้ด้วย 
  ทั้งนี้ ตัวอย่างรายละเอียดของหลักเกณฑ์และตารางค านวณค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วย 
ปรากฏตามตารางในหน้าต่อไป 
 
 
      



ราคา/หน่วย ราคารวม

(บาท) (บาท)

1 วสัดุมวลรวมของงานคอนกรีตส่วนผสมต่างๆ  
1.1 คอนกรีตส่วนผสม 1 : 3 : 5 (คอนกรีตหยาบ)  

 - ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด์ (เช่น ตราชา้ง,พญานาค,เพชร ฯ) 260.00 กก. -              มอก.15/2555

 - ทรายหยาบ 0.62 ลบ.ม. -           
 - หินเบอร์ 1-2 1.03 ลบ.ม. -           
 - น ้าผสมคอนกรีต 180.00 ลิตร -           

                      รวมคอนกรีต  1 : 3 : 5 1.00 ลบ.ม.  = -             *

1.2 คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4  
 - ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด์ (เช่น ตราชา้ง,พญานาค,เพชร ฯ) 342.00 กก. -              มอก.15/2555

 - ทรายหยาบ 0.62 ลบ.ม. -           
 - หินเบอร์ 1-2 1.09 ลบ.ม. -           
 - น ้าผสมคอนกรีต 180.00 ลิตร -           

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

1.3 คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4 (พืน้ที่น า้เค็ม,ดินเค็ม)  
 - ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด์ประเภท 5 (เช่น ตราปลาฉลาม ฯ) 342.00 กก. -              มอก.15/2555

 - ทรายหยาบ 0.62 ลบ.ม. -           
 - หินเบอร์ 1-2 1.09 ลบ.ม. -           
 - น ้าผสมคอนกรีต 180.00 ลิตร -           

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

2 วสัดุมวลรวมของงานคอนกรีตตามมาตรฐานกรมโยธาธิการฯ  
2.1 คอนกรีต  (STRENGTH 210/240 กก./ตร.ซม.)  

 - ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด์ (เช่น ตราชา้ง,พญานาค,เพชร ฯ) 320.00 กก. -              มอก.15/2555

 - ทรายหยาบ 0.43 ลบ.ม. -           
 - หินเบอร์ 1-2 0.99 ลบ.ม. -           
 - น ้าผสมคอนกรีต 180.00 ลิตร -           

                      รวมคอนกรีต ค .1 1.00 ลบ.ม.  = -             *
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ราคา/หน่วย ราคารวม

(บาท) (บาท)

3 วสัดุมวลรวมของงานคอนกรีตผสมเสร็จ (ด้วยรถผสมปูน)   ระยะทาง ไม่เกิน

3.1   คอนกรีตก าลังอัดประลัยมอีายุ 28 วนั(กก./ตร.ซม.)  15 กิโลเมตร

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

   - รูปลูกบาศก ์210 กก./ตร.ซม.และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. 1.00 ลบ.ม.  = ดชันีฯ

   - รูปลูกบาศก ์240 กก./ตร.ซม.และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. 1.00 ลบ.ม.  = "

   - รูปลูกบาศก ์280 กก./ตร.ซม.และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. 1.00 ลบ.ม.  = "

   - รูปลูกบาศก ์320 กก./ตร.ซม.และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. 1.00 ลบ.ม.  = "

   - รูปลูกบาศก ์350 กก./ตร.ซม.และรูปทรงกระบอก300 กก./ตร.ซม. 1.00 ลบ.ม.  = "

   - รูปลูกบาศก ์380 กก./ตร.ซม.และรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม. 1.00 ลบ.ม.  = "

   - รูปลูกบาศก ์400 กก./ตร.ซม.และรูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. 1.00 ลบ.ม.  = "

4 วสัดุมวลรวมของงานคอนกรีตเททบัหน้าพื้นส าเร็จรูป
4.1   คอนกรีตเททบัหน้าหนา 5 ซม.(ไม่รวมเหล็กเสริมพ้ืน)

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

 - ทรายหยาบ 0.04 ลบ.ม. -           
 - หินเบอร์ 1-2 0.05 ลบ.ม. -           
 - น ้าผสมคอนกรีต 10.00 ลิตร -           

      รวมคอนกรีตเททบัหนา้พ้ืนส าเร็จรูป 1.00 ตร.ม.  = -            

4.2   คอนกรีตเททบัหน้าหนา 5 ซม.(รวมเหล็กเสริมพ้ืน 6 มม.@ 0.20 ม.#)

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

 - ทรายหยาบ 0.04 ลบ.ม. -           
 - หินเบอร์ 1-2 0.05 ลบ.ม. -           
 - เหล็กเสริม RB dir 6 มม. 2.33 กก. -           
 - ลวดผูกเหล็กเสริม 0.07 กก. -           
 - ไมแ้บบและค ้ายนั 0.02 ลบ.ฟ. -           
 - น ้าผสมคอนกรีต 10.00 ลิตร -           

      รวมคอนกรีตเททบัหนา้พ้ืนส าเร็จรูปเสริมเหล็ก 1.00 ตร.ม.  = -            

จ านวน หน่วย หมายเหตุ
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ล าดับที่ รายการ

ตารางแสดงวิธีการค านวณหาค่าวสัดมุวลรวมต่อหน่วยของงานก่อสรา้งประเภทต่างๆ



ราคา/หน่วย ราคารวม

(บาท) (บาท)

4.3   คอนกรีตเททบัหน้าหนา 5 ซม.(รวมเหล็กเสริมพ้ืน 9 มม.@ 0.20 ม.#)

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

 - ทรายหยาบ 0.04 ลบ.ม. -           
 - หินเบอร์ 1-2 0.05 ลบ.ม. -           
 - เหล็กเสริม RB dir 9 มม. 5.34 กก. -           
 - ลวดผูกเหล็กเสริม 0.16 กก. -           
 - ไมแ้บบและค ้ายนั 0.02 ลบ.ฟ. -           
 - น ้าผสมคอนกรีต 10.00 ลิตร -           

      รวมคอนกรีตเททบัหนา้พ้ืนส าเร็จรูปเสริมเหล็ก 1.00 ตร.ม.  = -            

5 วสัดุมวลรวมของงานก่อผนงัด้วยวสัดุชนดิต่างๆ  
5.1 ผนังก่อสามญั(อิฐมอญ)คร่ึงแผ่นอิฐ  

 - อิฐสามญั(อิฐมอญ)ขนาด 3.5 x 7 x 16 ซม. 138.00 กอ้น -           
 - ปูนซีเมนตผ์สม(Silica Cement) 16.01 กก. -            

 - น ้ายาผสมปูนก่อ 0.40 ลิตร -           
 - ทรายหยาบ 0.05 ลบ.ม. -           
 - น ้าผสมปูนก่อ 10.00 ลิตร -           

               รวมผนงัก่ออิฐสามญัคร่ึงแผ่นอิฐ 1.00 ตร.ม.  = -             *

5.2 ผนังก่อสามญั(อิฐมอญ)เต็มแผ่นอิฐ  
 - อิฐสามญั(อิฐมอญ)ขนาด 3.5 x 7 x 16 ซม. 276.00 กอ้น -           
 - ปูนซีเมนตผ์สม(Silica Cement) 34.00 กก. -            

 - น ้ายาผสมปูนก่อ 0.80 ลิตร -           
 - ทรายหยาบ 0.12 ลบ.ม. -           
 - น ้าผสมปูนก่อ 20.00 ลิตร -           

               รวมผนงัก่ออิฐสามญัคร่ึงแผ่นอิฐ 1.00 ตร.ม.  = -             *

5.3 ผนังก่อคอนกรีตบล๊อกขนาด 0.07x0.19x0.39 ม.  
 - คอนกรีตบล็อคขนาด 0.07x0.19x0.39 ม. 13.00 กอ้น -           
 - ปูนซีเมนตผ์สม(Silica Cement) 6.75 กก. -            

 - น ้ายาผสมปูนก่อ 0.18 ลิตร -           
 - ทรายหยาบ 0.03 ลบ.ม. -           
 - น ้าผสมปูนก่อ 5.00 ลิตร -           

            รวมผนงัก่อซีเมนตบ์ล๊อกหนา 7 ซม. 1.00 ตร.ม.  = -             *
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ราคา/หน่วย ราคารวม

(บาท) (บาท)

5.4 ผนังก่ออิฐมวลเบาขนาด 0.075x0.20x0.60 ม.  
 - คอนกรีตมวลเบา 9.00 กอ้น -           
 - ปูนก่อส าเร็จรูป 3.84 กก. -            

 - น ้าผสมปูนก่อ 3.51 ลิตร -           
           รวมผนงัก่ออิฐมวลเบาหนา 7.5 ซม. 1.00 ตร.ม.  = -             *

6 วสัดุมวลรวมของงานบุผนงัด้วยวสัดุส าเร็จรูปต่างๆ  
6.1 ปูนทรายส าหรับรองพืน้บุวสัดุแผ่นส าเร็จรูป (หนา 1.5 ซม.เผ่ือวสัดุเสียหายแลว้)  

 - ปูนซีเมนตผ์สม(Silica Cement) 12.05 กก. -            

 - น ้ายาผสมปูนฉาบ 0.50 ลิตร -           
 - ทรายละเอียด 0.04 ลบ.ม. -           
 - น ้าผสมปูน 3.00 ลิตร -           

    รวมปูนทรายรองพ้ืน(ส าหรับปูแผ่นผนงัส าเร็จรูป) 1.00 ตร.ม.  = -             *

6.2 ปูนฉาบผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.เผ่ือวสัดุเสียหายแลว้)  
 - ปูนซีเมนตผ์สม(Silica Cement) 12.05 กก. -            

 - น ้ายาผสมปูนฉาบ 0.50 ลิตร -           
 - ทรายละเอียด 0.04 ลบ.ม. -           
 - น ้าผสมปูน 3.00 ลิตร -           

    รวมปูนฉาบผิวเรียบ 1.00 ตร.ม.  = -             *

6.3 ปูนฉาบผิวเรียบ ส าหรับอิฐมวลเบา (หนา 1.25 ซม.เผ่ือวสัดุเสียหายแลว้)  
 - ปูนฉาบส าเร็จรูป 19.10 กก. -            

 - น ้าผสมปูน 3.00 ลิตร -           
    รวมปูนฉาบผิวซีเมนตข์ดัมนัเรียบ 1.00 ตร.ม.  = -             *

6.4 ฉาบ SKIM COAT สีธรรมชาติ ฉาบเฉล่ีย หนา 1-2 มม. (กรณีทาสี)  
 - ปูนส าเร็จรูป SKIM COAT หนา เฉล่ีย 1.5 มม. 2.32 กก. -            

 - น ้ายาเคลือบ 0.21 ลิตร -           
 - ทินเนอร์ 0.05 ลิตร -           
 - น ้าผสมปูน 0.33 ลิตร -           

    รวมปูนฉาบผิวซีเมนตข์ดัมนัเรียบผสมน ้ายากนัซึม 1.00 ตร.ม.  = -             *

จ านวน หน่วย หมายเหตุ
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ราคา/หน่วย ราคารวม

(บาท) (บาท)

6.5 ผนังบุกระเบ้ืองเซรามคิเคลือบสีธรรมดาขนาด 8"x8"  
 - กระเบ้ืองเซรามิคสีธรรมดา 8"x8" 1.12 ตร.ม. -           
 - ปูนกาวซีเมนต ์หนา 5 มม. 5.25 กก. -            

 - ปูนยาแนว 0.20 กก. -           
 - น ้าผสมปูน 2.00 ลิตร -           
 - คิ้ว พีวีซี 0.33 ม. -           

    รวมผนงับุกระเบ้ืองเซรามิคสีธรรมดา 8"x10" 1.00 ตร.ม.  = -             *

6.6 ผนังบุกระเบ้ืองเซรามคิเคลือบสีธรรมดาขนาด 12"x12"  
 - กระเบ้ืองแซรามิคสีธรรมดา 12"x12" 1.15 ตร.ม. -           
 - ปูนกาวซีเมนต ์หนา 5 มม. 5.25 กก. -            

 - ปูนยาแนว 0.15 กก. -           
 - น ้าผสมปูน 2.00 ลิตร -           
 - คิ้ว พีวีซี 0.33 ม. -           

    รวมผนงับุกระเบ้ืองเซรามิคสีธรรมดา 12"x12" 1.00 ตร.ม.  = -             *

7 วสัดุมวลรวมของงานท าผนงัเบาด้วยวสัดุส าเร็จรูปต่างๆ  
7.1    ฝาไม้ยางตีซ้อนเกล็ดทางนอน 1/2"x6"โครงคร่าวไม้เนือ้แข็ง    

วางตั้งขนาด 1-1/2"x3" ระยะห่าง c/c 0.50 เมตร      

 - ฝาไมย้างใสลบมุม ขนาด 1/2"x 6" 0.59 ลบ.ฟ. -           
 - โครงคร่าวไมเ้น้ือแข็งใส ขนาด 1-1/2"x 3" 0.41 ลบ.ฟ. -           
 - ตะปู 0.20 กก. -           

    รวมวสัดุท าฝาไมย้างซอ้นเกล็ดทางนอน 1.00 ตร.ม.  = -             *

7.2    ฝาไม้แผ่นส าเร็จรูป ขนาด 15 x 300 x 0.8 ซม. โครงคร่าวไม้เนือ้แข็ง    

วางตั้งขนาด 1-1/2"x3" ระยะห่าง c/c 0.50 เมตร      

 - ฝาไมแ้ผ่นส าเร็จรูป ขนาด 15 x 300 x 0.8 ซม. 6.29 ม. -           
 - โครงคร่าวไมเ้น้ือแข็งใส ขนาด 1-1/2"x 3" 0.41 ลบ.ฟ. -           
 - ตะปู 0.15 กก. -           

    รวมวสัดุท าฝาไมย้างซอ้นเกล็ดทางนอน 1.00 ตร.ม.  = -             *

หน่วย หมายเหตุ
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ราคา/หน่วย ราคารวม

(บาท) (บาท)

7.3   ผนังไม้อัดยางหนา 6 มม. 4'x8' โครงคร่าวไม้เนือ้แข็งขนาด      

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

 - ไมอ้ดัยางหนา 6 มม. ขนาด 4'x 8' (ใชภ้ายใน) 0.40 แผ่น -           
 - โครงคร่าวไมเ้น้ือแข็งใส 3 ดา้น ขนาด 1-1/2"x 3" 0.51 ลบ.ฟ. -           
 - ตะปู 0.20 กก. -           

    รวมวสัดุท าผนงัไมอ้ดัยางหนา 6 มม.บุดา้นเดียว 1.00 ตร.ม.  = -             *

7.4   ผนังไม้อัดยางหนา 6 มม. 4'x8' โครงคร่าวไม้เนือ้แข็งขนาด      

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

 - ไมอ้ดัยางหนา 6 มม. ขนาด 4'x 8' (ใชภ้ายใน) 0.80 แผ่น -           
 - โครงคร่าวไมเ้น้ือแข็งใส 2 ดา้น ขนาด 1-1/2"x 3" 0.51 ลบ.ฟ. -           
 - ตะปู 0.28 กก. -           

    รวมวสัดุท าผนงัไมอ้ดัยางหนา 6 มม.บุสองดา้น 1.00 ตร.ม.  = -             *

7.5      ผนังกระเบ้ืองแผ่นเรียบหนา 6 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม.      

โครงคร่าวไม้เนือ้แข็ง1-1/2"x 3"@ 0.40x0.60 ม.# บุด้านเดียว    

 - กระเบ้ืองแผ่นเรียบหนา 6 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. 0.40 แผ่น -           
 - โครงคร่าวไมเ้น้ือแข็งใส ขนาด 1-1/2"x 3" 0.51 ลบ.ฟ. -           
 - ตะปู 0.20 กก. -           

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

7.6      ผนังกระเบ้ืองแผ่นเรียบหนา 6 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม.      

โครงคร่าวไม้เนือ้แข็ง1-1/2"x 3"@ 0.40x0.60 ม.# บุสองด้าน    

 - กระเบ้ืองแผ่นเรียบหนา 6 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. 0.80 แผ่น -           
 - โครงคร่าวไมเ้น้ือแข็งใส 2 ดา้น ขนาด 1-1/2"x 3" 0.51 ลบ.ฟ. -           
 - ตะปู 0.28 กก. -           

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

8 วสัดุมวลรวมของงานพื้นต่างๆ  
8.1 พืน้ปูกระเบ้ืองเซรามคิสีธรรมดาขนาด 8"x8"  

 - กระเบ้ืองเซรามิคสีธรรมดา 8"x8" 1.10 ตร.ม. -           
 - ปูนซีเมนตผ์สม(Silica Cement) 21.51 กก. -            

 - ปูนยาแนว 0.20 กก. -           
 - ทรายหยาบ 0.11 ลบ.ม. -           
 - น ้าผสมปูน 10.00 ลิตร -           

    รวมพ้ืนปูกระเบ้ืองเซรามิคสีธรรมดา 8"x8" 1.00 ตร.ม.  = -             *
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ราคา/หน่วย ราคารวม

(บาท) (บาท)

8.2 พืน้ปูกระเบ้ืองเซรามคิสีธรรมดาขนาด 12"x12"  
 - กระเบ้ืองเซรามิคสีธรรมดา 12"x12" 1.10 ตร.ม. -           
 - ปูนซีเมนตผ์สม(Silica Cement) 21.51 กก. -            

 - ปูนยาแนว 0.15 กก. -           
 - ทรายหยาบ 0.11 ลบ.ม. -           
 - น ้าผสมปูน 10.00 ลิตร -           

    รวมพ้ืนปูกระเบ้ืองเซรามิคสีธรรมดา 12"x12" 1.00 ตร.ม.  = -             *

8.3 พืน้ปูกระเบ้ืองเซรามคิสีธรรมดาขนาด 16"x16"  
 - กระเบ้ืองเซรามิคสีธรรมดา 16"x16" 1.12 ตร.ม. -           
 - ปูนซีเมนตผ์สม(Silica Cement) 21.51 กก. -            

 - ปูนยาแนว 0.12 กก. -           
 - ทรายหยาบ 0.11 ลบ.ม. -           
 - น ้าผสมปูน 10.00 ลิตร -           

    รวมพ้ืนปูกระเบ้ืองเซรามิคสีธรรมดา 12"x12" 1.00 ตร.ม.  = -             *

8.4 พืน้ไม้เนือ้แข็งเข้าลิน้1"x 6"ปูบนตงไม้เนือ้แข็ง1-1/2"x 6"  
ระยะห่างของตงไม้ไม่เกิน 0.50 ม.c/c      

 - พ้ืนไมเ้น้ือแข็ง 1"x 6" เขา้ล้ินอาบน ้ายา อบไส 1.14 ลบ.ฟ. -           
 - ตงไมเ้น้ือแข็ง 1-1/2"x 6" ไสเรียบ 0.51 ลบ.ฟ. -           
 - ตะปู 0.20 กก. -           

    รวมพ้ืนไมเ้น้ือแข็งเขา้ล้ิน 1"x 6" ปูบนตงไม้ 1.00 ตร.ม.  = -             *

9 วสัดุมวลรวมของงานท าฝ้าเพดานด้วยวสัดุส าเร็จรูปต่างๆ  

9.1    ฝ้าไม้เนือ้แข็งขนาด 1/2"x 2"ตีเว้นร่อง 0.05 ซม. โครงคร่าว      

ไม้เนือ้แข็งขนาด 1-1/2"x3" ระยะห่าง c/c 0.50 เมตร      

 - ฝ้าไมเ้น้ือแข็ง (อบใส) ขนาด 1/2"x 2" 0.50 ลบ.ฟ. -           
 - โครงคร่าวไมเ้น้ือแข็งใส ขนาด 1-1/2"x 3" 0.41 ลบ.ฟ. -           
 - ตะปู 0.15 กก. -           

    รวมวสัดุท าฝ้าเพดานไมเ้น้ือแข็งตีเวน้ร่อง 0.05 ซม. 1.00 ตร.ม.  = -             *

134

ตารางแสดงวิธีการค านวณหาค่าวสัดมุวลรวมต่อหน่วยของงานก่อสรา้งประเภทต่างๆ

ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย หมายเหตุ



ราคา/หน่วย ราคารวม

(บาท) (บาท)

9.2   ฝ้าเพดานกระเบ้ืองแผ่นเรียบหนา 4 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม.      

โครงคร่าวไม้เนือ้แข็ง 1-1/2"x 3" @ 0..60x0.60 ม. #      

 - กระเบ้ืองแผ่นเรียบหนา 4 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. 0.40 แผ่น -           
 - โครงคร่าวไมเ้น้ือแข็งใส 1 ดา้น ขนาด 1-1/2"x 3" 0.56 ลบ.ฟ. -           
 - ตะปู 0.20 กก. -           

    รวมวสัดุท าฝ้าเพดานกระเบ้ืองแผ่นเรียบหนา 4 มม. 1.00 ตร.ม.  = -           

9.3   ฝ้าเพดานแผ่นยบิซ่ัมบอร์ดหนา 9 มม.ขนาด 1.20 x 2.40 ม. อลูมเินียมฟอยล์    

โครงคร่าวไม้เนือ้แข็ง1-1/2"x 3"@ 0.60x0.60 ม.#      

 - แผ่นยบิซัม่บอร์ดหนา 9 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. 0.40 แผ่น -           
 - โครงคร่าวไมเ้น้ือแข็งใส 1 ดา้น ขนาด 1-1/2"x 3" 0.56 ลบ.ฟ. -           
 - ตะปู 0.20 กก. -           
 - ปูนฉาบรอยต่อ ผา้แถบ 1.00 ตร.ม. -           
 - ตะปูเกลียว 0.11 กก. -           

รวมวสัดุฝ้าเพดานแผ่นยบิซัม่บอร์ดหนา 9 มม. 1.00 ตร.ม.  = -           

9.4   ฝ้าเพดานแผ่นยบิซ่ัมบอร์ดหนา  9 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม.      

มอีะลูมเินียมฟอยล์ คร่าวเหล็กชุบสังกะสี@ 0.60 ม.      

 - แผ่นยบิซัม่บอร์ดหนา 9 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. 0.40 แผ่น -           
 - โครงคร่าวเหล็กชุบสงักะสี 1.00 ตร.ม. -           
 - ตะปูเกลียว 0.11 กก. -           
 - ปูนฉาบรอยต่อ ผา้แถบ 1.00 ตร.ม. -           

รวมงานท าฝ้าเพดานแผ่นยบิซัม่บอร์ดหนา 9 มม. 1.00 ตร.ม.  = -           

10 วสัดุมวลรวมของงานทาสี (ต่อพื้นที ่1 ตารางเมตร)  

10.1    งานทาสี สีน า้อะครีลิค 100% ชนิดทาภายนอก (ปูนใหม่) เกรดที่1 ประเภทกึ่งเงา   

 - สีโป๊ว 0.10 กก. -            

 - สีทารองพ้ืนปูนใหม่ 0.04 GL. -           
 - สีทาภายนอกทาทบัหนา้ 2 เท่ียว 0.07 GL. -           
 - น ้าผสมสี 1.00 ลิตร -           

    รวมวสัดุทาสีภายนอก 1.00 ตร.ม.  = -             *
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ราคา/หน่วย ราคารวม

(บาท) (บาท)

10.2    งานทาสี สีน า้อะครีลิค 100% ชนิดทาภายใน (ปูนใหม่) เกรดที่1 ประเภทกึ่งเงา   

 - สีโป๊ว 0.10 กก. -            

 - สีทารองพ้ืนปูนใหม่ 0.04 GL. -           
 - สีทาภายนอกทาทบัหนา้ 2 เท่ียว 0.07 GL. -           
 - น ้าผสมสี 1.00 ลิตร -           

    รวมวสัดุทาสีภายนอก 1.00 ตร.ม.  = -             *

10.3    งานทาสี สีน า้อะครีลิค 100% ชนิดทาภายนอก (ปูนเก่า) เกรดที่1 ประเภทกึ่งเงา   

 - สีทารองพ้ืนปูนใหม่ 0.04 GL. -           
 - สีทาภายนอกทาทบัหนา้ 2 เท่ียว 0.07 GL. -           
 - น ้าผสมสี 1.00 ลิตร -           

    รวมวสัดุทาสีภายนอก 1.00 ตร.ม.  = -             *

10.4    งานทาสี สีน า้อะครีลิค 100% ชนิดทาภายใน (ปูนเก่า) เกรดที่1 ประเภทกึ่งเงา   

 - สีทารองพ้ืนปูนใหม่ 0.04 GL. -           
 - สีทาภายนอกทาทบัหนา้ 2 เท่ียว 0.07 GL. -           
 - น ้าผสมสี 1.00 ลิตร -           

    รวมวสัดุทาสีภายนอก 1.00 ตร.ม.  = -             *

10.5    งานทาสีน า้มนัทาไม้      

 - กระดาษทราย เบอร์เหมาะสมกบังาน 0.50 แผ่น -            

 - สีโป๊ว 0.10 กก. -            

 - สีทารองพ้ืนไม ้2 เท่ียว 0.076 GL. -           
 - สีทาทบัหนา้ 2 เท่ียว 0.076 GL. -           
 - น ้ามนัผสมสี 0.031 GL. -           

    รวมวสัดุทาสีน ้ามนั 1.00 ตร.ม.  = -             *

10.6    งานทาสีน า้มนักันสนิมเหล็ก (รองพ้ืนกนัสนิม+สีน ้ามนั 2 เท่ียว)    

 - สีรองพ้ืนกนัสนิม 0.038 GL. -            

 - สีทาทบัหนา้ 2 เท่ียว 0.076 GL. -           
 - น ้ามนัสน หรือ น ้ามนัซกัแห้ง 0.023 GL. -           

    รวมวสัดุทาสีเหล็กกนัสนิม 1.00 ตร.ม.  = -             *
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ราคา/หน่วย ราคารวม

(บาท) (บาท)

11 วสัดุมวลรวมของงานประตู-หน้าต่าง-ช่องแสง  

11.1   งานประตูไม้เนือ้แข็ง (แบบเรียบ/ลูกฟูก) วงกบไม้เนือ้แข็ง ชนิดบานเปิด ต่อ 1 ชุด   

 - วงกบไมเ้น้ือแข็ง ขนาด 2"x 4"(0.1824 ลบ.ฟ./ม.) ลบ.ฟ. -           
 - บานประตูไมเ้น้ือแข็ง ขนาด...................... ชุด -           
 - กระจกสี.............หนา...........มม. ตร.ฟ. -           
 - กุญแจลูกบิด...........ยีห่้อ...........รุ่น.......... ชุด -           
 - บานพบั ขนาด..............รุ่น............... ชุด -           
 - มือจบั ชุด -           
 - กลอน ขนาด.............น้ิว ชุด -           
 - ปุ่ มกนักระแทก ชุด -           
 - DOOR CLOSER ยีห่้อ...........รุ่น.............. ชุด -           
 - ค่าแรงท าวงกบ ม. 40.00        -           
 - ค่าแรงติดตั้งวงกบไม้ ตร.ม. 100.00      -           
 - ค่าแรงติดตั้งบานประตูไม้ ตร.ม. 105.00      -           
 - ค่าแรงติดตั้งกระจก ตร.ฟ. -           
 - ค่าติดตั้งกุญแจลูกบิด ชุด 100.00      -           
 - ค่าติดตั้งปุ่ มกนักระแทก ชุด 35.00        -           
 - ค่าติดตั้ง DOOR CLOSER ชุด 100.00      -           
   รวมงานประตูบานไมเ้น้ือแข็ง วงกบ (ไม่รวมงานสี) 1 ชุด ชุด  = -           
   พร้อมอุปกรณ์
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ราคา/หน่วย ราคารวม

(บาท) (บาท)

11.2   งานหน้าต่างไม้เนือ้แข็ง (แบบเรียบ/ลูกฟูก) วงกบไม้เนือ้แข็ง ชนิดบานเปิด ต่อ 1 ชุด   

 - วงกบไมเ้น้ือแข็ง ขนาด 2"x 4"(0.1824 ลบ.ฟ./ม.) ลบ.ฟ. -           
 - บานหนา้ต่างไมเ้น้ือแข็ง ขนาด...................... ชุด -           
 - กระจกสี.............หนา...........มม. ตร.ฟ. -           
 - บานพบัธรรมดา ขนาด..........รุ่น.......... ชุด -           
 - บานพบั Whitco ขนาด..............รุ่น............... ชุด -           
 - มือจบั ชุด -           
 - กลอน ขนาด.............น้ิว ชุด -           
 - ขอสบั ขนาด.............น้ิว ชุด -           
 - ค่าแรงท าวงกบ ม. 50.00        -           
 - ค่าแรงติดตั้งวงกบไม้ ตร.ม. 175.00      -           
 - ค่าแรงติดตั้งบานหนา้ต่างไม้ ตร.ม. 105.00      -           
 - ค่าแรงติดตั้งกระจก ตร.ฟ. -           
   รวมงานหนา้ต่างบานไมเ้น้ือแข็ง วงกบ (ไม่รวมงานสี) 1 ชุด ชุด  = -           
   พร้อมอุปกรณ์
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การคิดค านวณปริมาตรไม้ เป็น ลูกบาศก์ฟุต (ลบ.ฟ.)
สูตร 
ปริมาตรไม้(ลบ.ฟ.) = กว้าง(นิว้) x หนา(นิว้) x ยาว(เมตร) x จ านวน(ท่อน) x 0.0228 (ค่าคงที)่

ตวัอยา่ง (1)    ขนาดไม ้1" x 1" x 5.00 (เมตร) จ านวน 10 ท่อน
                  =  1 x 1 x 5 x 10 x 0.0228  =  1.1400  ลูกบาศกฟ์ตุ

ตวัอยา่ง (2)    ขนาดไม ้1 1/2" x 6" x 5.00 (เมตร) จ านวน 10 ท่อน
                  =  1.5 x 6 x 5 x 10 x 0.0228  =  10.2600  ลูกบาศกฟ์ตุ

ตวัอยา่ง (3)    ขนาดไม ้3/4" x 6" x 5.00 (เมตร) จ านวน 10 ท่อน
                  =  0.75 x 6 x 5 x 10 x 0.0228  =  5.1300  ลูกบาศกฟ์ตุ
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ระยะห่างระหว่างอาคาร แนวเขตที่ดิน 
ในปัจจุบันได้มีกฎกระทรวงฉบับท่ี 61 (พ.ศ. 2550) ออกมาใช้บังคับกับอาคารที่ก่อสร้างในที่ดินผืน
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 ฉบับท่ี 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  
            (ท้ังนี้ถ้าอยู่ในถนนที่มีการบังคับระยะร่นไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร ของกรมทางหลวงหรือ 15.00 เมตร 
ของกทม. ก็ต้องปฏิบัติตามด้วย )  
        
ระยะห่างเขตที่ดินข้างเคียงของช่องแสง ช่องระบายอากาศ, ประต,ู หน้าต่างและริมกันตกระเบียบของ
อาคารต่างๆ  
       1. ตั้งแต่ชั้น1 และชั้น 2 ต้องห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร  
       2. ตั้งแต่ชั้น 3 ขึ้นไป ต้องห่างเขตท่ีดินไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร  




