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  แนวทางการขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ 

 

 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กระจายอานาจ ให้
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาดำเนินการจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และโรงเรียน เพ่ือให้ได้ครุภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการ คุ้มค่าในการใช้งานและ เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ตอบสนองการปฏิรูปการเรียนรู้และนโยบายของรัฐบาล ในการพัฒนาการ
เรียนการสอน เป็นกรอบในการเสนอขอตั้งงบประมาณ  

แนวทางการขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้กำหนดกรอบวงเงินงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ 
สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัด ยกเว้น โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ และ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ (เนื่องจากได้มีการเสนอขอตั้งงบประมาณเป็นโครงการเฉพาะรองรับไว้แล้ว) ซึ่ง
กำหนดผลผลิตให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
โรงเรียนในสังกัด  

กรอบวงเงินการขอจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์  
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน กำหนดกรอบวงเงินการดำเนินการขอจัดตั้ง
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมทั้งสิ้น 1,583,566,400 บาท ดังนี้  
 1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รวมทั้งสิ้น 473,358,000 บาท ดังนี้  
 1.1 จัดตั้งครุภัณฑ์สำหรับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จำนวน 245 เขต  
 1.1.1 สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาเดิม จำนวน 225 เขต ๆ ละ 500,000 บาท 
งบประมาณ 112,500,000 บาท  
 1.1.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตั้งใหม่ จำนวน 20 เขต ๆ ละ 1,000,000 บาท 
งบประมาณ 20,000,000 บาท  
 1.2 จัดตั้งครุภัณฑ์รายการรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 
2,400 ซีซี  
 1.2.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเดิมที่มีความต้องการจำเป็น โดยทดแทนคันเดิม ที่
ชำรุดทรุดโทรมมีอายุการใช้งานมาแล้วไม่ต่ำกว่า 12 ปี ให้เสนอขอจัดตั้งได้เขตละ 1 คัน จำนวนรวมทั้งสิ้น 
211 คัน งบประมาณ 286,538,000 บาท ยกเว้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 
2564 ไม่ต้องเสนอขอจัดตั้ง  
 1.2.2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตั้งใหม่ จำนวน 20 เขต ให้เสนอขอจัดตั้งได้เขตละ 2 
คัน จำนวน 40 คัน งบประมาณ 54,320,000 บาท  
 2. โรงเรียน เสนอขอจัดตั้งแยกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้  
 2.1 โรงเรียนทั่วไป และโรงเรียน Stand Alone งบประมาณท้ังสิ้น 645,566,200 บาท  



2 
 

 2.2 กลุ่มโรงเรียนคุณภาพ ประกอบด้วย โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และโรงเรียนต้นแบบ
คุณภาพ งบประมาณท้ังสิ้น 464,642,200 บาท  
 
 เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายการพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่น 
ให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ มีความเข้มแข็งทางวิชาการ และมีความพร้อมในการพัฒนาด้าน ต่าง ๆ สามารถ
ให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชน ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพที่ช่วยลด 
ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา รวมทั้งให้ความสำคัญกับโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร พ้ืนที่สูง บน
เกาะ ที่ต้องเป็นโรงเรียน Stand Alone ให้สามารถคงอยู่อย่างมีคุณภาพ ดังนั้น ในการจัดตั้งงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างในปีนี้ จึงได้แบ่งการจัดตั้งงบประมาณของ
โรงเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม ดังกล่าวข้างต้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องให้ความสำคัญในการจัดตั้ง
งบประมาณ เพ่ือรองรับการพัฒนาให้เกิดคุณภาพ ดังนี้  
 กลุ่มที่ 1 กลุ่มโรงเรียนทั่วไปและโรงเรียน Stand Alone สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องให้
ความสำคัญในการจัดตั้งงบประมาณสำหรับโรงเรียน Stand Alone ดังบัญชีรายชื่อดังแนบ (หน้า 316 -769) 
เป็นลำดับแรกท้ังค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
 กลุ่มที่ 2 กลุ่มโรงเรียนคุณภาพ ประกอบด้วย โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และโรงเรียน
ต้นแบบคุณภาพ ซึ่งโรงเรียนต้นแบบคุณภาพ พิจารณามาจาก โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนทั่วไป 
ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบคุณภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องให้ความสำคัญในการจัดตั้งงบประมาณ
สำหรับโรงเรียนต้นแบบคุณภาพ รวมทั้ง โรงเรียนต้นแบบ Stand Alone ทีก่ำหนดให้เป็นโรงเรียนคุณภาพ ดัง
บัญชีรายชื่อดังแนบ (หน้า 770 -966 ) เป็นลำดับแรกท้ังค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 การเสนอขอจัดตั้งงบประมาณค่าครุภัณฑ์ ขอให้สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและโรงเรียนได้พิจารณาจัดตั้งรายการครุภัณฑ์ที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานและการจัดการเรยีน
การสอนในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องคำนึงถึงการได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีที่ผ่านมาประกอบการ
พิจารณาให้สอดคล้องกับความขาดแคลน จำเป็นของโรงเรียนแต่ละกลุ่มด้วย  
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แนวทางการขอจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์  
ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 1. ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการครุภัณฑ์ของโรงเรียน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้
สอดคล้องกับบริบทและนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 2. กำหนดกรอบวงเงินในการขอจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566  
 3. กำหนดเกณฑ์การขอจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566  
 4. จัดทำคู ่มือการขอจัดตั ้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน 
รายการค่าครุภัณฑ์  
 5. กำหนดปฏิทินการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสำนักงบประมาณ  
 6. แจ้งกรอบวงเงินงบประมาณให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 7. ประมวลผลคำขอจัดตั้งงบประมาณของทุกสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 8. จัดทำคำขอจัดตั ้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ในภาพรวมของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เสนอต่อคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และ
สำนักงบประมาณเพ่ือพิจารณา  

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งนโยบายและแนวทางการขอจัดตั้งงบประมาณรายการ ค่า
ครุภัณฑ์ ให้โรงเรียนดำเนินการขอจัดตั้งงบประมาณและกรอกข้อมูลคำขอจัดตั้งงบประมาณ รายการ ค่า
ครุภัณฑ์ที่ขาดแคลน จำเป็น ส่งให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ภายในกรอบเวลาที่กำหนด  
 2. แต่งตั ้งคณะกรรมการพิจารณาคำขอจัดตั ้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ 
ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นประธาน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาที่รับผิดชอบกลุ่มนโยบายและแผน ผู้แทนผู้บริหารโรงเรียนตามขนาดโรงเรียน และหรือผู้แทน
โรงเรียนคุณภาพ และหรือผู้แทนเครือข่ายกลุ่มโรงเรียน ในกรณีสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีโรงเรียนที่ตั้ง ใน
พื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร และโรงเรียนพื้นที่เกาะ) ให้มีผู้แทนร่วมด้วย โดยมี
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนเป็นกรรมการและเลขานุการ และแต่งตั้งกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ได้
ตามความเหมาะสม ทาหน้าที่ขอจัดตั้งงบประมาณให้เป็นไปตามแนวทางการขอจัดตั้งงบประมาณงบลงทุน 
รายการค่าครุภัณฑ์ เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และดำเนินการตามข้ันตอนที่เกี่ยวข้อง  
 3. การขอจัดตั้งงบประมาณ ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาดำเนินการ ดังนี้  
 3.1 ดำเนินการตรวจสอบพิกัด Latitude และ Longitude ของทุกโรงเรียนในระบบ DMC 
ให้ครบถ้วน ถูกต้อง พร้อมทั้งบันทึกพิกัด Latitude และ Longitude ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หาก
ไม่บันทึกพิกัดจะไม่สามารถขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้  
 3.2 จัดตั้งงบประมาณรายการค่าครุภัณฑ์ ให้กับโรงเรียนที่มีความขาดแคลนจำเป็นตามเกณฑ์
มาตรฐานครุภัณฑ์ และเรียงลำดับโรงเรียนตามความขาดแคลน โดยให้สอดคล้องกับเป้าหมาย จุดเน้น ตาม
นโยบาย ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ  
 กรณีโรงเรียนที่มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น จำนวน 20 คนลงมา ไม่สามารถขอจัดตั้งงบประมาณรายการ
ค่าครุภัณฑ์ได้ ยกเว้นโรงเรียน Stand Alone สามารถขอได้ตามความขาดแคลนจำเป็นตามความเหมาะสม  
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 สำหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 20 คน
ลงมา ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาให้สอดคล้องกับนโยบาย หรือพิจารณาตามความเหมาะสมของ
แต่ละพ้ืนที่  
 3.3 จัดตั้งงบประมาณรายการค่าครุภัณฑ์ตามประเภท รายการ ให้สอดคล้องกับขนาดและ
ระดับการศึกษาที่เปิดสอน โดยให้เลือกรายการครุภัณฑ์ตามความจำเป็นและเหมาะสม ตามกรอบวงเงินของ
ครุภัณฑ์แต่ละประเภท รายการ ดังนี้  
 3.3.1 ครุภัณฑ์การศึกษา  
 1) ครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนทุกระดับ สามารถขอจัดตั้งได้ตามความจำเป็น ขาด
แคลนตามระดับที่เปิดสอน โดยขอจัดตั้งไม่น้อยกว่าจำนวน 10 ชุดต่อโรงเรียน  
 2) ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ ระดับก่อนประถมศึกษา มีให้เลือก 4 แบบ ตามขนาด
โรงเรียน สามารถเลือกครุภัณฑ์ได้ตามความต้องการจำเป็นและเหมาะสม เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับ เด็ก
ก่อนประถมศึกษา  
 3) เครื่องเล่นสนาม มีให้เลือก 4 แบบ ตามขนาดโรงเรียน สามารถเลือกครุภัณฑ์ได้
ตามความต้องการจำเป็นและเหมาะสม เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับเด็กก่อนประถมศึกษา เช่น ชิงช้า กระดาน
ลื่น กระดานหก เครื่องเล่นปีนป่าย ม้าโยก บาร์โหน ฯลฯ  
 4) ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ ระดับประถมศึกษา มีให้เลือก 4 แบบ ตามขนาดโรงเรียน 
สามารถเลือกครุภัณฑ์ได้ตามความต้องการจำเป็นและเหมาะสม เพื ่อเตรียมความพร้อมให้กับ เด็ก
ประถมศึกษา  
 5) ครุภัณฑ์เทคโนโลยีดิจิตอล มีให้เลือก 4 แบบ ตามขนาดโรงเรียน สามารถเลือก
ครุภัณฑ์ได้ตามความต้องการจำเป็นและเหมาะสมในการจัดการเรียนรู้ (ไม่สามารถเลือกครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ จากครุภัณฑ์รายการนี้)  
 6) ครุภัณฑ์สะเต็มศึกษา มีให้เลือก 4 แบบ ตามขนาดโรงเรียน สามารถเลือกครุภัณฑ์
ได้ตามความต้องการจำเป็นและเหมาะสมในการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสาระวิชาศาสตร์สาขาต่าง ๆ 
เช่น ครุภัณฑ์สะเต็มศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ (Science : S) ครุภัณฑ์สะเต็มศึกษาด้านเทคโนโลยี (Technology 
: T) ครุภัณฑ์สะเต็มศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ (Engineer : E) ครุภัณฑ์สะเต็มศึกษา ด้านคณิตศาสตร์ 
(Mathematics : M)  
 7) ครุภัณฑ์การเรียนการสอน Coding มีให้เลือก 4 แบบ ตามขนาดโรงเรียน สามารถ
เลือกครุภัณฑ์ได้ตามความต้องการจำเป็นและเหมาะสมในการจัดการเรียนรู้  
 8) ครุภัณฑ์งานอาชีพ มีให้เลือก 4 แบบ ตามขนาดโรงเรียน สามารถเลือกครุภัณฑ์ได้
หลากหลายสาขาอาชีพ ตามความต้องการจำเป็นและเหมาะสมในการจัดการเรียนรู้ เช่น เครื่องสูบน้า เครื่อง
พ่นยา เครื่องพ่นสี เครื่องกรองน้า เตาแก๊ส เตาอบ เครื่องเชื่อมโลหะ จักรอุตสาหกรรม เครื่องพ่นกำจัดศัตรูพืช 
เครื่องปั๊มลม เครื่องวัดไฟฟ้า อังกะลุง กลอง ระนาด ทรัมเป็ต ไวโอลิน ฯลฯ  
 9) ครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีให้เลือก 4 แบบ ตามขนาดโรงเรียน สามารถเลือก
ครุภัณฑ์ได้หลากหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามความต้องการจำเป็นและเหมาะสมในการจัดการเรียนรู้เช่น 
กล้องจุลทรรศน์ กล้องโทรทรรศน์ เครื่องชั่ง เครื่องกลั่นน้า โต๊ะปฏิบัติการสำหรับนักเรียน โทรทัศน์ ฯลฯ   
 ทั้งนี้ ครุภัณฑ์การศึกษา (ยกเว้นครุภัณฑ์โต๊ะ เก้าอี้นักเรียน) ต้องเลือกครุภัณฑ์ย่อยทุก
รายการ และไม่สามารถเลือกครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ จากการขอตั้งงบประมาณได้  
 3.3.2 ครุภัณฑส์ำนักงาน  
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 ครุภัณฑ์สำนักงาน โรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถเลือกได้ ตาม
ความจำเป็นในการใช้งาน เช่น โต๊ะครู เก้าอ้ีครู โต๊ะทางาน เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ เครื่องดูดฝุ่น 
ตู้เหล็ก ฯลฯ (รายการใดที่มีคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ที่สำนักงบประมาณกำหนดให้เป็นไปตามคุณลักษณะ
เฉพาะครุภัณฑ์รายการนั้น)  
 3.3.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  
 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถเลือก
ได้ตามความจำเป็นในการใช้งาน เช่น เครื ่องฉายภาพ 3 มิติ โทรทัศน์สี เครื ่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ 
จอรับภาพ เครื ่องขยายเสียง ตู ้ลาโพงเคลื ่อนที ่ ฯลฯ (รายการใดที ่มีคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ที่ สำนัก
งบประมาณกำหนดให้เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์รายการนั้น)  
 
 
 
 3.3.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  
 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถเลือกได้
ตามความจำเป็นในการใช้งาน เช่น ตู้เย็น เครื่องซักผ้า เครื่องทำน้าเย็น เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ (ให้เลือกได้เฉพาะ
รายการครุภัณฑ์ทีส่ำนักงบประมาณกำหนด)  
 3.3.5 ครุภัณฑ์การเกษตร  
 ครุภัณฑ์การเกษตร โรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถเลือกได้ตาม
ความจำเป็นในการใช้งาน เช่น เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องพ่นยา รถไถ ฯลฯ (ให้เลือกได้เฉพาะรายการ
ครุภัณฑ์ทีส่ำนักงบประมาณกำหนด)  
 3.3.6 ครุภัณฑ์โรงงาน  

ครุภัณฑ์โรงงาน โรงเรียนขยายโอกาสและโรงเรียนมัธยมศึกษา สามารถเลือกได้ตาม
ความจำเป็นในการใช้งาน เช่น กบไฟฟ้า เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า เครื่องตัดเหล็ก ฯลฯ (ให้เลือกได้เฉพาะรายการ
ครุภัณฑ์ทีส่ำนักงบประมาณกำหนด)  

3.3.7 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  
โรงเรียนที่ขอจัดตั้งงบประมาณรายการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ให้ขอจัดตั้งได้

เฉพาะโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร และโรงเรียนพื้นที่เกาะ สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถ
ขอจัดตั้งรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุด 
ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ได้ทั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเดิมที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตั้งใหม่ ซึ่งสามารถเลือกตามรายการที่ กำหนดในคู่มือนี้เท่านั้น (ให้
เลือกได้เฉพาะรายการครุภัณฑ์ที่สำนักงบประมาณกำหนด)  

3.3.8 ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์  
สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เนื่องจาก รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จะต้อง

ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารของกระทรวงศึกษาธิการ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะมีการดำเนินการสำรวจความต้องการจำเป็น ทั้งในระดับ 

โรงเรียนและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยมีการกำหนดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้
เลือกตามความเหมาะสม ซึ่งไม่รวมกับการจัดตั้งงบประมาณค่าครุภัณฑ์ในครั้งนี้  
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4. การขอจัดตั้งงบประมาณรายการค่าครุภัณฑ์สำหรับโรงเรียนและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ให้ขอจัดตั้งงบประมาณภายในกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรรและตามรายการที่กำหนดไว้ในคู่มือนี้  

5. จัดทำและสรุปคำขอจัดตั้งงบประมาณ รายการค่าครุภัณฑ์ พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของ
กรอบวงเงินงบประมาณ งบประมาณทุกรายการ โดยดำเนินการตามขั้นตอน ที่เกี่ยวข้องและส่งสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จำนวน 1 ชุด ภายในเวลาที่กำหนด ดังนี้  

5.1 แบบ 1, 2, 3, 3-2, 3-3 และ 4 เป็นแบบคำขอจัดตั้งครุภัณฑ์ที่ต้องจัดส่งให้สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

5.2 แบบ 3-1, 3-2, 3-3 และ 4-1 เป็นแบบคำขอจัดตั ้งครุภัณฑ์ที่โรงเรียนต้องจัดส่ง ให้
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

5.3 แบบ 4 และแบบ 4-1 ใช้สำหรับเสนอขอจัดตั้งครุภัณฑ์ของโรงเรียนในพื้นที่สูงและถิ่น
ทุรกันดาร และโรงเรียนพื้นที่เกาะ เท่านั้น  

6. การเลือกครุภัณฑ์ ให้เลือกครุภัณฑ์ตามรายการที่กำหนดไว้ในคู่มือ โดยดำเนินการดังนี้  
6.1 ครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียนทุกระดับ สามารถขอจัดตั้งได้ตามความจำเป็นขาดแคลนตาม

ระดับท่ีเปิดสอน โดยขอจัดตั้งไม่น้อยกว่าจำนวน 10 ชุดต่อโรงเรียน  
6.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ให้ขอจัดตั้งได้เฉพาะโรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดารและ

โรงเรียนพ้ืนที่เกาะ สามารถเลือกตามรายการที่กำหนดไว้ในคู่มือนี้  
6.3 การเลือกครุภัณฑ์ ให้เลือกครุภัณฑ์รายการที่กำหนดไว้ในคู่มือ โดยดำเนินการดังนี้  

6.3.1 สามารถเลือกรายการมาตรฐานครุภัณฑ์ จากสำนักงบประมาณ โดยสืบค้นได้จาก 
www.bb.go.th  

6.3.2 กรณีที่เลือกรายการครุภัณฑ์จากส่วนราชการอื่น จะต้องจัดทำหนังสือขอใช้ 
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และราคาต่อหน่วยไปยังส่วนราชการนั้น และต้องได้รับอนุญาตให้ใช้ก่อน จึงจะ
สามารถดำเนินการได้  

6.3.3 กรณีที่เลือกรายการครุภัณฑ์ ที่ต้องกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เอง ให้
ดำเนินการตามแนวทางการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (หน้า 11 -12)  

ทั้งนี้ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ตามข้อ 6.3 ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนซึ่ง
เป็นผู้ใช้จัดหาและจัดทำคุณลักษณะเฉพาะตามแนวทางการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์โดย
ให้เป็นไปตามการจำแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณที่สำนักงบประมาณกำหนด พร้อมทั้งรวบรวมคุณ
ลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ที่ได้รับพิจารณาให้จัดตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไว้ที่สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เพื่อพร้อมส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หากสำนักงบประมาณต้องการใช้
ประกอบการเสนอขอจัดตั้งงบประมาณรายการดังกล่าว ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป  

7. การขอจัดตั้งงบประมาณรายการรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำ
กว่า 2,400 ซีซี  

7.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเดิมที่มีความต้องการจำเป็น โดยทดแทนคันเดิม ที่ชำรุด
ทรุดโทรมมีอายุการใช้งานมาแล้วไม่ต่ำกว่า 12 ปี ให้เสนอขอจัดตั้งได้เขตละ 1 คัน (ตามแบบ 2) พร้อมแนบ
เอกสารตามที่กำหนด สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 2564 แล้ว ไม่ต้อง
เสนอขอจัดตั้งในครั้งนี้อีก 

7.2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตั้งใหม่ จำนวน 20 เขต ให้เสนอขอจัดตั้งได้เขตละ 2 คัน  
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8. การขอจัดตั้งงบประมาณรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีการดำเนินการสำรวจความต้องการจำเป็น ให้เลือกตาม 
ความเหมาะสม ซึ่งไม่รวมกับการจัดตั้งงบประมาณค่าครุภัณฑ์ในครั้งนี้  

9. ให้ดำเนินการบันทึกคำขอตั้งงบประมาณผ่านเว็บไซต์ https://budget66.jobobec.in.th 
ภายในเวลาที่กำหนด โดยบันทึกข้อมูลเป็น 3 เมนู คือ เมนู“สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา” เมนู “โรงเรียน
ทั่วไป” และ เมนู“โรงเรียนคุณภาพ” รวมทั้งพิมพ์เป็นเอกสาร (print out) รับรองความถูกต้อง ส่งพร้อม
เอกสาร คำขอจัดตั้งงบประมาณ รายการค่าครุภัณฑ์ ตาม ข้อ 3.3.7 (ถ้ามี) ข้อ 5 ข้อ 7 (ถ้ามี) ด้วย กรณี
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ตามข้อ  6.3 ให้จัดส่งเมื่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแจ้งให้ส่งใน
ภายหลัง  

 

ระดับโรงเรียน  
1. ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีส่วนร่วมในการวางแผนกำหนดแนวนโยบาย ในการ

ขอจัดตั้งงบประมาณรายการค่าครุภัณฑ์สำหรับโรงเรียน  
2. ให้ดำเนินการตรวจสอบพิกัด Latitude และ Longitude ของโรงเรียนในระบบ DMC ให้

ถูกต้อง และบันทึกพิกัด Latitude และ Longitude ด้วย หากไม่บันทึกและยืนยันพิกัด Latitude และ 
Longitude โรงเรียนจะไม่สามารถขอจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้  

3. เสนอขอจัดตั้งงบประมาณ ตามความขาดแคลน จำเป็น โดยให้สอดคล้องกับเป้าหมายจุดเน้น
ตามนโยบาย ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ  

4. เรียงลำดับความสำคัญของรายการครุภัณฑ์ตามความต้องการจำเป็นและขาดแคลน โดยให้
สอดคล้องกับเป้าหมาย จุดเน้นตามนโยบาย ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งให้
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามลำดับ  

5. กรณีโรงเรียนที่มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น จำนวน 20 คนลงมา ไม่สามารถขอจัดตั้งงบประมาณ
รายการค่าครุภัณฑ์ได้ สำหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาท่ีมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 
20 คนลงมา ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาให้สอดคล้องกับนโยบาย หรือพิจารณาตาม ความ
เหมาะสมของแต่ละพ้ืนที่  

6. ขอจัดตั้งรายการค่าครุภัณฑ์ตามรายการในคู่มือ ให้สอดคล้องกับขนาดและระดับการศึกษา ที่
เปิดสอน โดยให้เลือกรายการครุภัณฑ์ตามความจำเป็นและเหมาะสม แต่ละรายการ ดังนี้  

6.1 ครุภัณฑ์การศึกษา  
1) ครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนทุกระดับ สามารถขอจัดตั้งได้ตามความจำเป็นขาดแคลน

ตามระดับที่เปิดสอน โดยขอจัดตั้งไม่น้อยกว่าจำนวน 10 ชุดต่อโรงเรียน  
2) ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ ระดับก่อนประถมศึกษา มีให้เลือก 4 แบบ ตามขนาดโรงเรียน 

สามารถเลือกครุภัณฑ์ได้ตามความต้องการจำเป็นและเหมาะสม เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเด็ก ก่อน
ประถมศึกษา  

3) เครื่องเล่นสนาม มีให้เลือก 4 แบบ ตามขนาดโรงเรียน สามารถเลือกครุภัณฑ์ได้ตาม
ความต้องการจำเป็นและเหมาะสม เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับเด็กก่อนประถมศึกษา เช่น ชิงช้า กระดานลื่น 
กระดานหก เครื่องเล่นปีนป่าย ม้าโยก บาร์โหน ฯลฯ  
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4) ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ ระดับประถมศึกษา มีให้เลือก 4 แบบ ตามขนาดโรงเรียน 
สามารถเลือกครุภัณฑ์ได้ตามความต้องการจำเป็นและเหมาะสม เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับเด็กประถมศึกษา  

5) ครุภัณฑ์เทคโนโลยีดิจิตอล มีให้เลือก 4 แบบ ตามขนาดโรงเรียน สามารถเลือก
ครุภัณฑ์ได้ตามความต้องการจำเป็นและเหมาะสมในการจัดการเรียนรู้ (ไม่สามารถเลือกครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ จากครุภัณฑ์รายการนี้)  

6) ครุภัณฑ์สะเต็มศึกษา มีให้เลือก 4 แบบ ตามขนาดโรงเรียน สามารถเลือกครุภัณฑ์ได้
ตามความต้องการจำเป็นและเหมาะสมในการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสาระวิชาศาสตร์สาขาต่าง ๆ เช่น 
ครุภัณฑ์สะเต็มศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ (Science : S) ครุภัณฑ์สะเต็มศึกษาด้านเทคโนโลยี (Technology : T) 
ครุภ ัณฑ์สะเต็มศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ (Engineer : E) ครุภ ัณฑ์สะเต็มศึกษาด้านคณิตศาสตร์ 
(Mathematics : M)  

7) ครุภัณฑ์การเรียนการสอน Coding มีให้เลือก 4 แบบ ตามขนาดโรงเรียน สามารถ
เลือกครุภัณฑ์ได้ตามความต้องการจำเป็นและเหมาะสมในการจัดการเรียนรู้  

8) ครุภัณฑ์งานอาชีพ มีให้เลือก 4 แบบ ตามขนาดโรงเรียน สามารถเลือกครุภัณฑ์ได้
หลากหลายสาขาอาชีพ ตามความต้องการจำเป็นและเหมาะสมในการจัดการเรียนรู้ เช่น เครื่องสูบน้ำ เครื่อง
พ่นยา เครื่องพ่นสี เครื่องกรองน้ำ เตาแก๊ส เตาอบ เครื่องเชื่อมโลหะ จักรอุตสาหกรรม เครื่องพ่นกำจัดศัตรูพืช 
เครื่องปั๊มลม เครื่องวัดไฟฟ้า อังกะลุง กลอง ระนาด ทรัมเป็ต ไวโอลิน ฯลฯ  

9) ครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีให้เลือก 4 แบบ ตามขนาดโรงเรียน สามารถเลือก
ครุภัณฑ์ได้หลากหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามความต้องการจำเป็นและเหมาะสมในการจัดการเรียนรู้ เช่น 
กลอ้งจุลทรรศน์ กล้องโทรทรรศน์ เครื่องชั่ง เครื่องกลั่นน้ำ โต๊ะปฏิบัติการสำหรับนักเรียน โทรทัศน์ ฯลฯ  

ทั้งนี้ ครุภัณฑ์การศึกษา (ยกเว้นครุภัณฑ์โต๊ะ เก้าอี้นักเรียน) ต้องเลือกครุภัณฑ์ย่อยทุก
รายการ และไม่สามารถเลือกครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ จากการขอตั้งงบประมาณได้  

6.2 ครุภัณฑ์สำนักงาน  
ครุภัณฑ์สำนักงาน โรงเรียนสามารถเลือกได้ตามความจำเป็นในการใช้งาน เช่น โต๊ะครู เก้าอ้ี

ครู โต๊ะทางาน เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ เครื่องดูดฝุ่น ตู้เหล็ก ฯลฯ (รายการใดที่มีคุณลักษณะ
เฉพาะครุภัณฑ์ทีส่ำนักงบประมาณกำหนดให้เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์รายการนั้น)  

6.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โรงเรียนสามารถเลือกได้ตามความจำเป็นในการใช้งาน เช่น 

เครื่องฉายภาพ 3 มิติ โทรทัศน์สี เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ จอรับภาพ เครื่องขยายเสียง ตู้ลาโพงเคลื่ อนที่ 
ฯลฯ(รายการใดที่มีคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ที่สำนักงบประมาณกำหนดให้เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์รายการนั้น)  

6.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โรงเรียนสามารถเลือกได้ตามความจำเป็นในการใช้งาน เช่น ตู้เย็น 

เครื่องซักผ้า เครื่องทาน้ำเย็น เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ (ให้เลือกได้เฉพาะรายการครุภัณฑ์ที่สำนักงบประมาณ
กำหนด)  

6.5 ครุภัณฑ์การเกษตร  
ครุภัณฑ์การเกษตร โรงเรียนสามารถเลือกได้ตามความจำเป็นในการใช้งาน เช่น เครื่องสูบน้ำ

แบบหอยโข่ง เครื่องพ่นยา รถไถ ฯลฯ (ให้เลือกได้เฉพาะรายการครุภัณฑ์ที่สำนักงบประมาณกำหนด)  
6.6 ครุภัณฑ์โรงงาน  
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ครุภัณฑ์โรงงาน โรงเรียนขยายโอกาสและโรงเรียนมัธยมศึกษา สามารถเลือกได้ ตามความ
จำเป็นในการใช้งาน เช่น กบไฟฟ้า เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า เครื่องตัดเหล็ก ฯลฯ (ให้เลือกได้เฉพาะรายการครุภัณฑ์
ทีส่ำนักงบประมาณกำหนด)  

6.7 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  
โรงเรียนที่ขอจัดตั้งงบประมาณรายการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ให้ขอจัดตั้งได้เฉพาะ

โรงเรียน Stand Alone ที่ตั้งอยู่พื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพ้ืนที่เกาะ ซึ่งสามารถเลือกตามรายการที่
กำหนดในคู่มือนี้เท่านั้น  

6.8 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เนื่องจากรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จะต้องได้รับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินการสำรวจความต้องการจำเป็น โดยมีการกำหนดครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้เลือกตามความเหมาะสม ซึ่งไม่รวมกับการจัดตั้งงบประมาณค่าครุภัณฑ์ในครั้งนี้  

7. การเลือกครุภัณฑ์ ให้เลือกครุภัณฑ์ตามรายการที่กำหนดไว้ในคู่มือ โดยดำเนินการดังนี้  
7.1 ครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียนทุกระดับ สามารถขอจัดตั้งได้ตามความจำเป็นขาดแคลนตาม

ระดับท่ีเปิดสอน โดยขอจัดตั้งไม่น้อยกว่าจำนวน 10 ชุดต่อโรงเรียน  
7.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ให้ขอจัดตั้งได้เฉพาะโรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดารและ

โรงเรียนพ้ืนที่เกาะ สามารถเลือกตามรายการที่กำหนดไว้ในคู่มือนี้  
7.3 ครุภัณฑ์การศึกษา ยกเว้นโต๊ะเก้าอ้ีนักเรียนทุกระดับ ต้องเป็นความต้องการของครูผู้สอน 

และรายการที่เลือกต้องสอดคล้องกับวิชาที่สอน สำหรับการเลือกรายการย่อยของครุภัณฑ์การศึกษาและ
ครุภัณฑ์อ่ืน ๆ ต้องแจงรายละเอียดรายการที่เลือก (ตามแบบ 3-3) โดยเลือกครุภัณฑ์รายการย่อยได้ดังนี้  

7.3.1 สามารถเลือกรายการมาตรฐานครุภัณฑ์ จากสำนักงบประมาณ โดยสืบค้นได้จาก 
www.bb.go.th  

7.3.2 กรณีที ่เลือกรายการครุภัณฑ์จากส่วนราชการอื ่น จะต้องจัดทำหนังสือขอใช้ 
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และราคาต่อหน่วยไปยังส่วนราชการนั้น และต้องได้รับอนุญาตให้ใช้ก่อน จึงจะ
สามารถดำเนินการได้  

7.3.3 กรณีที่เลือกรายการครุภัณฑ์ ที่ต้องกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เอง ให้
ดำเนินการตามแนวทางการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (หน้า 11 - 12)  

ทั้งนี้ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ตามข้อ 7.3 ให้โรงเรียนซึ่งเป็นผู้ใช้จัดหาและจัดทำคุณลักษณะ
เฉพาะตามแนวทางการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์โดยให้เป็นไปตามการจำแนกประเภท
รายจ่ายงบประมาณที่สำนักงบประมาณกำหนด พร้อมทั้งรวบรวมคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ที่ได้รับพิจารณา
ให้จัดตั ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ส่งสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา เพื ่อพร้อมส่งให้สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หากสำนักงบประมาณต้องการใช้ประกอบการเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ
รายการดังกล่าว ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป  

8. รายการครุภัณฑ์ที่มีการเลือกรายการครุภัณฑ์ย่อย ให้ขอจัดตั้งได้ตามขนาดโรงเรียนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 ของกรอบวงเงินในแต่ละรายการ เช่น ครุภัณฑ์งานอาชีพ แบบ 1 กรอบวงเงิน 100,000 บาท 
จะต้องจัดตั้งไม่น้อยกว่า 90,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท (เช่น โรงเรียนขอจัดตั้ง 95,000 บาท ให้ระบุ
ในแบบคำขอ 95,000 บาท)  
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9. จัดทำและสรุปคำขอจัดตั้งงบประมาณรายการค่าครุภัณฑ์ พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของ
งบประมาณทุกรายการ โดยจัดส่งเอกสารตามแบบ 3-1, 3-2, 3-3 (ถ้ามี) และ 4-1 (ถ้ามี) ส่งให้สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาภายในเวลาที่กำหนด   

10. ขอให้โรงเรียนบันทึกคำขอตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ผ่านเว็บไซต์ https://budget-school.jobobec.in.th ภายในวันที่ 13 ธันวาคม 
2564 และจะปิดระบบให้บันทึกข้อมูล เวลา 16.30 น. โดยเรียงลำดับความสำคัญของรายการที่ต้องการ
จัดตั้งงบประมาณ และพิมพ์เป็นเอกสาร (print out) รับรองความ ถูกต้อง (ศึกษาวิธีการบันทึกข้อมูลผ่าน
เว็บไซต์ ในคู่มือฯ) ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2564 
หากพ้นกำหนดจะถือว่าโรงเรียนไม่ประสงค์ขอรับการจัดตั้งงบประมาณดังกล่าว โดยกำหนดให้โรงเรียน
บันทึกคำขอตั้งงบประมาณ ค่าครุภัณฑ์  โรงเรียนละไม่เกิน 5 รายการ 
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การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เพื่อใช้เฉพาะการขอจัดตั้งงบประมาณ  
การจัดหาครุภัณฑ์ ต้องมีการดำเนินการกำหนดรายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ต้องการ ซึ่งหมายถึง 

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ของรายการครุภัณฑ์นั้น ๆ พร้อมทั้งกำหนดราคาต่อหน่วย เพ่ือดำเนินการจัดหา ให้
ตรงตามความต้องการและจำเป็นในการใช้งาน ซึ่งครุภัณฑ์ที่ใช้ในหน่วยงานทางการศึกษา มีทั้งครุภัณฑ์ ที่ได้
กำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ไว้แล้ว และที่ต้องกำหนดขึ้นเอง ในกรณีที่มีความต้องการนอกเหนือ จาก
รายการครุภัณฑ์ที่ส่วนราชการกำหนดไว้ มีรายละเอียดการดำเนินการ ดังนี้  

1. รายการ ราคา และคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ที่ส่วนราชการกำหนด  
เมื่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนต้องการครุภัณฑ์รายการใด ต้องตรวจสอบว่าครุภัณฑ์รายการนั้น
ได้มีส่วนราชการการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์หรือไม่ หากเป็นครุภัณฑ์ที่กำหนดไว้แล้ว สามารถ
เลือกใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และราคาต่อหน่วยที่สำนักงบประมาณ และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมกำหนด กรณีที่ต้องการครุภัณฑ์ที่ส่วนราชการอื่นกำหนด ให้จัดทำหนังสือขอใช้คุณลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์ และราคาต่อหน่วยไปยังส่วนราชการนั้น ซึ่งจะต้องได้การอนุญาตให้ใช้ก่อน  

2. รายการ ราคา และคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ที่ไม่มีส่วนราชการกำหนด สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและโรงเรียนสามารถกำหนดขึ้นเองได้ โดยดำเนินการดังนี้  

2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้ใช้ครุภัณฑ์ดังกล่าว เพื่อทาหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ
เฉพาะครุภัณฑ์และราคามาตรฐาน อย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วย ผู้ใช้ (อาทิเช่น ครูผู้สอน หัวหน้ากลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ หัวหน้างาน เป็นต้น) และหรือมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสำหรับครุภัณฑ์ที่ต้องการจัดหา โดยจำเป็นต้อง
อาศัยเทคนิคเป็นการเฉพาะ (หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถเป็นการเฉพาะสำหรับครุภัณฑ์ที่จะกำหนด 
ซึ่งอาจเป็นบุคคลภายในหรือภายนอกหน่วยงานก็ได้)  

2.2 คณะกรรมการต้องกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ไม่ให้สนับสนุนหรือ
ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งเป็นการเฉพาะ โดยต้องกำหนดให้ตรงตามความต้องการผู้ใช้ มีผู้เสนอราคาได้มาก
ยี่ห้อ ภายในวงเงินงบประมาณและคุณภาพเหมาะสมกับราคาต่อหน่วย ในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์ ควรกำหนดรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญที่บ่งบอกถึงภาพรวมของครุภัณฑ์นั้น ในการกำหนด ขนาด/
ปริมาณ ของครุภัณฑ์ ไม่ควรกำหนดขนาด/ปริมาณที่เฉพาะเจาะจง ควรกำหนดให้เป็นขนาด/ปริมาณ ที่ต่ำสุด
หรือสูงสุด เช่น ไม่น้อยกว่า...... ไม่ต่ำกว่า........ ไม่เกิน......... เป็นต้น และควรระบุระยะเวลา การรับประกัน
ด้วย  

2.3 ห้ามกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ท่ีเป็นการกีดกันสินค้าไทยหรือผู้เสนอ
ราคารายหนึ่งรายใดในการเข้าเสนอราคา  

2.4 กรณีครุภัณฑ์ที่กำหนด มีผู้ผลิตได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ตั้งแต่ 3 
รายขึ้นไป ให้ระบุหมายเลข มอก. เป็นรายละเอียดคุณลักษะเฉพาะได้  

การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ที่กำหนดขึ้นเอง คณะกรรมการที่ได้รับ การ
แต่งตั ้งสามารถนารายละเอียดคุณลักษณะของครุภ ัณฑ์หลากหลายยี ่ห ้อมาศึกษา เพื ่อ กำหนดคุณ
ลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการ โดยไม่สนับสนุนสินค้ายี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งเป็นการเฉพาะ  

ตัวอย่าง การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดโต๊ะพับอเนกประสงค์ ที่สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาหรือโรงเรียนต้องการกำหนดขึ้นเอง มีข้ันตอนดังนี้  

1) กำหนดชื่อครุภัณฑ์ที่ต้องการ โดยชื่อที่กำหนดขึ้นต้องไม่ตรงกับชื่อครุภัณฑ์ที่ส่วนราชการได้
กำหนดไว้  

2) กำหนดรายละเอียดประกอบคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์  
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(1) หน้าโต๊ะเป็นโฟเมก้า หนาไม่น้อยกว่า 25 มม. ด้านล่างปิดด้วยแผ่นเมลามีนสีขาว  
(2) โครงชุบโครเมี่ยม แข็งแรงทนทาน  
(3) ขาโต๊ะพับเก็บได้ รองขาด้วยพลาสติกแข็ง 4 จุด กันลื่นและป้องกันรอยขีดข่วนบนพื้นผิว  
(4) ขาเหล็กใหญ่ไม่น้อยกว่า 1.5 x 1.5 นิ้ว หนา 1.2 มม. ชุบโครเมี่ยม  
(5) ขนาดไม่น้อยกว่า (W) 75 x (D) 180 x (H) 75 ซม.  
(6) รับประกันคุณภาพอย่างน้อยกว่า 1 ปี  

3. คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง นาคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ที่กำหนดขึ้นไปสืบราคาให้ได้ 
มากยี่ห้อ เพ่ือนาราคามากำหนดเป็นราคาต่อหน่วย ซึ่งอาจจะเป็นราคาที่ต่ำสุดที่สืบราคาได้ หรือราคาถัวเฉลี่ย 
หรือราคาตามความเหมาะสมกับคุณภาพ และวงเงินที่ได้รับจัดสรร  

4. คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ต้องลงนามรับรองคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ที่ กำหนดขึ้น 
ทุกคนและทุกหน้า (มุมล่างขวา) พร้อมประทับตราหน่วยงาน  

5. จัดทำรายงานการประชุมพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ พร้อมคณะกรรมการทุกคน ลง
นามทุกหน้า (มุมล่างขวา)  

6. กรณีสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา เป็นผู้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ให้เสนอ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้อนุมัติ หากโรงเรียนเป็นผู้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 
ให้เสนอผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้อนุมัติ  

7. รายละเอียดเอกสารที่ต้องจัดส่ง มีดังนี้  
7.1 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์  
7.2 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ พร้อมราคาต่อหน่วย  
7.3 แบบรูปรายการครุภัณฑ์ (ถ้ามี)  

หมายเหตุ แนวทางข้างต้นนี้อ้างอิงจาก หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 
04002/ว2766 เร ื ่อง แนวทางการดำเน ินงานกำหนดราคามาตรฐานและ ค ุณลักษณะเฉพาะ 
(Specification : Spec) ลงวันที่ 19 กันยายน 2559 และหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ที่ ศธ 04002/ว4362 เรื่อง เกณฑ์ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2563 
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1. การขอจัดต้ังครุภัณฑ์ให้พิจารณาจากรายการครุภัณฑ์ท่ีก าหนดน้ี โดยส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียนจัดต้ังตามระดับท่ีเปิดสอน และเกณฑ์ควรมีตามขนาดโรงเรียนดังต่อไปน้ี
     1.1  ขนาดเล็ก           นักเรียน 21 -120  คน (เลือกแบบ 1)
     1.2  ขนาดกลาง        นักเรียน  121 - 600  คน (เลือกแบบ 2)
     1.3  ขนาดใหญ่         นักเรียน  601 - 1,500  คน (เลือกแบบ 3)
     1.4  ขนาดใหญ่พิเศษ   นักเรียน  1,501  คนข้ึนไป (เลือกแบบ 4) 

โรงเรียนท่ีมีนักเรียน 20 คนลงมา ไม่สามารถขอจัดต้ังครุภัณฑ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้
2. กรณีการขอจัดต้ังครุภัณฑ์ท่ีต้องเลือกรายการย่อย ให้ขอจัดต้ังได้ตามขนาดโรงเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ตามกรอบวงเงินในแต่ละรายการ  
โดยให้เลือกรายการครุภัณฑ์ย่อยมาประกอบกันเป็นชุด ท่ีเป็นไปตามความต้องการจ าเป็นของโรงเรียนให้สอดคล้องตามช่ือครุภัณฑ์ท่ีก าหนดไว้
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ผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา
กิจกรรมหลักการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา  (ส าหรับโรงเรียนประถม และโรงเรียนขยายโอกาส)

ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
กิจกรรมหลักการส่งเสริมศักยภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา (ส าหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา)

1 โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา 1,400             มอก. (จัดต้ังข้ันต ่า 10 ชุด)
2 ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ ระดับก่อนประถมศึกษา แบบ  1 60,000        1     ก่าหนดเอง
3 ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ ระดับก่อนประถมศึกษา แบบ  2 80,000        1     ก่าหนดเอง
4 ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ ระดับก่อนประถมศึกษา แบบ  3 100,000      1     ก่าหนดเอง
5 ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ ระดับก่อนประถมศึกษา แบบ  4 120,000      1     ก่าหนดเอง
6 เครื องเล่นสนาม ระดับก่อนประถมศึกษา  แบบ 1 70,000        1     ก่าหนดเอง
7 เครื องเล่นสนาม ระดับก่อนประถมศึกษา  แบบ 2 80,000        1     ก่าหนดเอง
8 เครื องเล่นสนาม ระดับก่อนประถมศึกษา  แบบ 3 90,000        1     ก่าหนดเอง
9 เครื องเล่นสนาม ระดับก่อนประถมศึกษา  แบบ 4 100,000      1     ก่าหนดเอง

ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมหลักการจัดการศึกษาประถมศึกษาส าหรับโรงเรียนปกติ  (ส าหรับโรงเรียนประถม)
กิจกรรมหลักการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นส าหรับโรงเรียนปกติ (ส าหรับโรงเรียนขยายโอกาส)

ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
กิจกรรมหลักการส่งเสริมศักยภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา (ส าหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา)

1 โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียน ระดับประถมศึกษา 1,500             มอก. (จัดต้ังข้ันต ่า 10 ชุด)
2 ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ ระดับประถมศึกษา แบบ  1 70,000        1     ก่าหนดเอง
3 ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ ระดับประถมศึกษา แบบ  2 90,000        1     ก่าหนดเอง
4 ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ ระดับประถมศึกษา แบบ  3 110,000      1     ก่าหนดเอง
5 ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ ระดับประถมศึกษา แบบ  4 130,000      1     ก่าหนดเอง
6 ครุภัณฑ์เทคโนโลยีดิจิตอล  แบบ 1 200,000      1     ก่าหนดเอง
7 ครุภัณฑ์เทคโนโลยีดิจิตอล  แบบ 2 250,000      1     ก่าหนดเอง
8 ครุภัณฑ์เทคโนโลยีดิจิตอล  แบบ 3 300,000      1     ก่าหนดเอง
9 ครุภัณฑ์เทคโนโลยีดิจิตอล  แบบ 4 400,000      1     ก่าหนดเอง
10 ครุภัณฑ์สะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษา แบบ 1 100,000      1     ก่าหนดเอง
11 ครุภัณฑ์สะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษา แบบ 2 120,000      1     ก่าหนดเอง
12 ครุภัณฑ์สะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษา แบบ 3 140,000      1     ก่าหนดเอง
13 ครุภัณฑ์สะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษา แบบ 4 160,000      1     ก่าหนดเอง
14 ครุภัณฑ์การเรียนการสอน Coding  ระดับประถมศึกษา แบบ 1 80,000        1     ก่าหนดเอง 
15 ครุภัณฑ์การเรียนการสอน Coding  ระดับประถมศึกษา แบบ 2 100,000      1     ก่าหนดเอง
16 ครุภัณฑ์การเรียนการสอน Coding  ระดับประถมศึกษา แบบ 3 120,000      1     ก่าหนดเอง
17 ครุภัณฑ์การเรียนการสอน Coding  ระดับประถมศึกษา แบบ 4 140,000      1     ก่าหนดเอง
18 ครุภัณฑ์งานอาชีพ ระดับประถมศึกษา แบบ 1 100,000      1     ก่าหนดเอง
19 ครุภัณฑ์งานอาชีพ ระดับประถมศึกษา แบบ 2 120,000      1     ก่าหนดเอง
20 ครุภัณฑ์งานอาชีพ ระดับประถมศึกษา แบบ 3 140,000      1     ก่าหนดเอง
21 ครุภัณฑ์งานอาชีพ ระดับประถมศึกษา แบบ 4 160,000      1     ก่าหนดเอง
22 ครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา แบบ 1 140,000      1     ก่าหนดเอง
23 ครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา แบบ 2 160,000      1     ก่าหนดเอง
24 ครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา แบบ 3 180,000      1     ก่าหนดเอง
25 ครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา แบบ 4 200,000      1     ก่าหนดเอง

1  ชุดต่อนักเรียน  1  คน

1  ชุดต่อนักเรียน  1  คน

บัญชีรายการครุภัณฑ์และเกณฑ์การขอจัดต้ังงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566

ล าดับท่ี รายการครุภัณฑ์
ราคา

ต่อหน่วย

เกณฑ์ควรมีตามขนาด ร.ร. ส าหรับโรงเรียน/สพท.

 แ
นบ

ไฟ
ล์ค

 าข
อข

อง
โร

งเรี
ยน

หมายเหตุ

1. ครุภัณฑ์การศึกษา
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ล าดับท่ี รายการครุภัณฑ์
ราคา

ต่อหน่วย

เกณฑ์ควรมีตามขนาด ร.ร. ส าหรับโรงเรียน/สพท.

 แ
นบ

ไฟ
ล์ค

 าข
อข

อง
โร

งเรี
ยน

หมายเหตุ

ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมหลักการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นส าหรับโรงเรียนปกติ (ส าหรับโรงเรียนขยายโอกาส)

ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
กิจกรรมหลักการส่งเสริมศักยภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา (ส าหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา)

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

ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมหลักการจัดการศึกษาประถมศึกษาส าหรับโรงเรียนปกติ (ส าหรับโรงเรียนประถม และโรงเรียนขยายโอกาส)

ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
กิจกรรมหลักการส่งเสริมศักยภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา (ส าหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา)

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

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

ตามความต้องการ/จ่าเป็น

ตามความต้องการ/จ่าเป็น

1  ชุดต่อนักเรียน  1  คน

ตามความต้องการ/จ่าเป็น

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

ตามความต้องการ/จ่าเป็น
ตามความต้องการ/จ่าเป็น

ตามความต้องการ/จ่าเป็น

ตามความต้องการ/จ่าเป็น

ตามความต้องการ/จ่าเป็น

ตามความต้องการ/จ่าเป็น
ตามความต้องการ/จ่าเป็น

ตามความต้องการ/จ่าเป็น

2. ครุภัณฑ์ส านักงาน

ตามความต้องการ/จ่าเป็น

ตามความต้องการ/จ่าเป็น
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28 เครื องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ด่าและสี) ความเร็วไม่น้อยกว่า 30 แผ่น/นาที 250,000      1 1 1 1    

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

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

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

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

ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมหลักการจัดการศึกษาประถมศึกษาส าหรับโรงเรียนปกติ (ส าหรับโรงเรียนประถม และโรงเรียนขยายโอกาส)

ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
กิจกรรมหลักการส่งเสริมศักยภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา (ส าหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา)

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

ตามความต้องการ/จ่าเป็น

ตามความต้องการ/จ่าเป็น

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

ตามความต้องการ/จ่าเป็น

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

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

ตามความต้องการ/จ่าเป็น
ตามความต้องการ/จ่าเป็น

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

ตามความต้องการ/จ่าเป็น
ตามความต้องการ/จ่าเป็น

ตามความต้องการ/จ่าเป็น

ตามความต้องการ/จ่าเป็น

ตามความต้องการ/จ่าเป็น

ตามความต้องการ/จ่าเป็น
ตามความต้องการ/จ่าเป็น
ตามความต้องการ/จ่าเป็น

ตามความต้องการ/จ่าเป็น

ตามความต้องการ/จ่าเป็น
ตามความต้องการ/จ่าเป็น
ตามความต้องการ/จ่าเป็น

ตามความต้องการ/จ่าเป็น

ตามความต้องการ/จ่าเป็น
ตามความต้องการ/จ่าเป็น

ตามความต้องการ/จ่าเป็น

ตามความต้องการ/จ่าเป็น

3. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ตามความต้องการ/จ่าเป็น

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

ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมหลักการจัดการศึกษาประถมศึกษาส าหรับโรงเรียนปกติ (ส าหรับโรงเรียนประถม และโรงเรียนขยายโอกาส)

ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
กิจกรรมหลักการส่งเสริมศักยภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา (ส าหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา)

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

5. ครุภัณฑ์การเกษตร
ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ

กิจกรรมหลักการจัดการศึกษาประถมศึกษาส าหรับโรงเรียนปกติ (ส าหรับโรงเรียนประถม และโรงเรียนขยายโอกาส)
ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

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

6. ครุภัณฑ์โรงงาน
ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ

กิจกรรมหลักการจัดการศึกษาประถมศึกษาส าหรับโรงเรียนปกติ (ส าหรับโรงเรียนขยายโอกาส)
ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

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

ตามความต้องการ/จ่าเป็น
ตามความต้องการ/จ่าเป็น

ตามความต้องการ/จ่าเป็น

ตามความต้องการ/จ่าเป็น

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

ตามความต้องการ/จ่าเป็น

ตามความต้องการ/จ่าเป็น

ตามความต้องการ/จ่าเป็น
ตามความต้องการ/จ่าเป็น
ตามความต้องการ/จ่าเป็น

ตามความต้องการ/จ่าเป็น

ตามความต้องการ/จ่าเป็น
ตามความต้องการ/จ่าเป็น
ตามความต้องการ/จ่าเป็น

ตามความต้องการ/จ่าเป็น
ตามความต้องการ/จ่าเป็น

ตามความต้องการ/จ่าเป็น
ตามความต้องการ/จ่าเป็น
ตามความต้องการ/จ่าเป็น

ตามความต้องการ/จ่าเป็น

ตามความต้องการ/จ่าเป็น

ตามความต้องการ/จ่าเป็น

4. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

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

ตามความต้องการ/จ่าเป็น

ตามความต้องการ/จ่าเป็น

ตามความต้องการ/จ่าเป็น
ตามความต้องการ/จ่าเป็น

ตามความต้องการ/จ่าเป็น
ตามความต้องการ/จ่าเป็น
ตามความต้องการ/จ่าเป็น

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

ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมหลักการจัดการศึกษาประถมศึกษาส าหรับโรงเรียนปกติ (ส าหรับโรงเรียนประถม และโรงเรียนขยายโอกาส)

ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
กิจกรรมหลักการส่งเสริมศักยภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา (ส าหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา)

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

575,000      1 1 1 1    มาตรฐาน สงป.

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

715,000      1 1 1 1    มาตรฐาน สงป.

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

854,000      1 1 1 1    มาตรฐาน สงป.

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

829,000      1 1 1 1    มาตรฐาน สงป.

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

1,092,000    1 1 1 1    มาตรฐาน สงป.

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

1,075,000    1 1 1 1    มาตรฐาน สงป.

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

1,375,000    1 1 1 1    มาตรฐาน สงป.

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

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

ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมหลักการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นส าหรับโรงเรียนปกติ (ส าหรับ สพป.)

ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายส าหรับโรงเรียนปกติ (ส าหรับ สพม.)

   สพฐ.ได้ด่าเนินการส่ารวจความต้องการจ่าเป็นไปที ส่านักงานเขตพ้ืนที การศึกษาโดย    ไม่
รวมกรอบวงเงินงบประมาณคร้ังน้ี

400,000 

(จัดต้ังได้เฉพาะโรงเรียนพ้ืนท่ีสูงในถ่ินทุรกันดารและโรงเรียนพ้ืนท่ีเกาะ ยกเว้นล าดับ 10 ส าหรับ สพท.)

8. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

7. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
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แบบค ำขอจดัตั้งงบประมำณ  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

ค่ำครุภัณฑ ์



แบบฟอร์มค ำขอจัดตั้งงบประมำณรำยกำรครุภัณฑ์  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2566 
 

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

แบบ 2  :    ส ำหรับ สพป./สพม. 
ค ำขอจัดตั้งงบประมำณรำยกำรครุภัณฑ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566   
(รำยกำรครุภัณฑ์ รถโดยสำรขนำด 12 ที่นั่ง) 

แบบ 3  :    ส ำหรับ สพป./สพม. 
ค ำขอจัดตั้งงบประมำณรำยกำรครุภัณฑ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566   
(ส ำหรับครุภัณฑ์โรงเรียน) 

แบบ 3-1  :  ส ำหรับโรงเรียน 
ค ำขอจัดตั้งงบประมำณรำยกำรครุภัณฑ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566   
(ส ำหรับครุภัณฑ์โรงเรียน) 

แบบ 3-2  :  ส ำหรับโรงเรียน 
ค ำขอจัดตั้งงบประมำณรำยกำรครุภัณฑ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
(ส ำหรับครุภัณฑ์กำรศึกษำ ที่ตอ้งแจงรำยกำรย่อยที่เลือก) 

แบบ 3-3  :  ส ำหรับโรงเรียน 
ค ำขอจัดตั้งงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566  
(เฉพำะครุภัณฑ์กำรศึกษำ ที่ต้องแจงรำยกำรย่อยที่เลือก) 

แบบ 4  :    ส ำหรับ สพป./สพม. 
ค ำขอจัดตั้งงบประมำณรำยกำรครุภัณฑ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
รำยกำรครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง ของโรงเรียนในพื้นทีสู่งและถิ่นทุรกันดำร และโรงเรียนพื้นที่เกำะ 

แบบ 4-1  :  ส ำหรับโรงเรียนในพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดำร และโรงเรียนพื้นที่เกำะ 
ค ำขอจัดตั้งงบประมำณรำยกำรครุภัณฑ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
รำยกำรครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง  
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 ค ำชี้แจงกำรกรอกข้อมูลค ำขอจัดตั้งงบประมำณรำยกำรครุภัณฑ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566  
(ส ำหรับครุภัณฑ์ สพป./สพม.) 
แบบ 1 (ส ำหรับ สพป./สพม.) 

***************** 
 
1. ช่องที่ (1)   “สพป./สพม.” ให้ระบุ ชื่อ สพป./สพม./เขต ที่เสนอขอจัดตั้งงบประมำณ 
2. ช่องที ่(2)   “ล ำดับที่” ให้เรียงล ำดับครุภัณฑ์ที่ขอจัดตั้งของ สพป./สพม. 
3. ช่องที่ (3)  “รำยกำร” ให้ระบุรำยกำรครุภัณฑ์ที่ขอจัดตั้งตำมล ำดับ เช่น ตู้เหล็ก แบบ 2 บำน ชั้นวำง 
  อเนกประสงค์ 4 ชั้น ฯลฯ 
                  “ประเภท” ให้ระบุประเภทครุภัณฑ์ เช่น ครุภัณฑ์ส ำนักงำน ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ ฯลฯ  

                ของครุภัณฑ์แต่ละรำยกำร 
4. ช่องที่ (4)  “ผลกำรวิเครำะห์ควำมขำดแคลน” 
   “ควรมี” ให้ระบุจ ำนวนครุภัณฑ์ที่ควรมีตำมเกณฑ์ครุภัณฑ์ของแต่ละรำยกำรของ สพป./สพม. 
   “มีแล้ว” ให้ระบุจ ำนวนครุภัณฑ์ที่มีแล้วในปัจจุบันของแต่ละรำยกำรของ สพป./สพม. 
   “ขำด” ให้ระบุจ ำนวนครุภัณฑ์ที่ขำดแคลนของแต่ละรำยกำรของ สพป./สพม. 
             คือ “ควรมี” ลบด้วย  “มีแล้ว” 
5. ช่องที่ (5)  “จ ำนวนหน่วย” ให้ระบุ จ ำนวนของครุภัณฑ์ในแต่ละรำยกำรที่จะเสนอขอจัดต้ังงบประมำณ    
        ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2566  ในภำพรวมของ สพป./สพม. 
6. ช่องที่ (6)  “งบประมำณต่อหน่วย” ให้ระบุรำคำต่อหน่วยของครุภัณฑ์แต่ละรำยกำร 
    (รำคำครุภัณฑ์ตำมบัญชีรำยกำรครุภัณฑ์และเกณฑ์กำรจัดตั้งตำมคู่มือ) 
7. ช่องที่ (7)  “งบประมำณรวมทั้งสิ้น” ให้ระบุวงเงินงบประมำณรวมทั้งหมดของครุภัณฑ์ 
    แต่ละรำยกำร  (ช่องท่ี (5) คูณ ช่องที่ (6)) 
8. ช่องที่ (8)  “ที่มำของรำยกำร” ให้ระบุหน่วยงำนที่ก ำหนดคุณลักษณะเฉพำะครุภัณฑ์และรำคำของรำยกำร    

ที่ขอจัดตั้งงบประมำณ ได้แก่ ส ำนักงบประมำณ  กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
ส่วนรำชกำรอ่ืน หรือก ำหนดเอง  
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แบบ 1 ( ส ำหรับ สพป./สพม.)

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

จ ำนวน งบประมำณ งบประมำณ ท่ีมำของรำยกำร
หน่วย ต่อหน่วย รวมท้ังส้ิน

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

รวมท้ังส้ิน

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

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

หมำยเหตุ

1. ให้บันทึกข้อมูลใน File Microsoft Excel เท่าน้ัน และห้ามเปล่ียนแปลง/เพ่ิมเติมแบบฟอร์มน้ีอย่างเด็ดขาด

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

                   - สพม.  ให้พิมพ์ สพม.ตามด้วยเขต  เช่น สพม.อุดรธานี

3. หากงบประมาณถูกปรับลดจะปรับลดจากล าดับท้ายข้ึนไป ยกเว้นรายการท่ีไม่ได้รับจัดสรรจากส านักงบประมาณ

สพป./สพม. รำยกำร ประเภท
รำยกำรท่ีขอจัดต้ังงบประมำณ

ค ำขอจัดต้ังงบประมำณรำยกำรครุภัณฑ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 (ส ำหรับครุภัณฑ์ สพป./สพม.)  

ควรมี มีแล้ว ขำด
ล ำดับ

ท่ี

ผลกำรวิเครำะห์ควำมขำดแคลน
(3)  (4)
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 ตัวอย่าง แบบ 1 ( ส าหรับ สพป./สพม.)

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

จ านวน งบประมาณ งบประมาณ
หน่วย ต่อหน่วย รวมท้ังส้ิน

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

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

เผยแพร่

498,700 

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

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

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

                         - สพม.  ให้พิมพ์ สพม.ตามด้วยเขต  เช่น สพม.อุดรธานี

3. ให้เรียงล าดับความส าคัญและตามความจ าเป็นจากครุภัณฑ์ท้ังหมดท่ี สพป/สพม. ขอจัดต้ัง

4. หากงบประมาณถูกปรับลดจะปรับลดจากล าดับท้ายข้ึนไป ยกเว้นรายการท่ีไม่ได้รับจัดสรรจากส านักงบประมาณ

ล าดับ
ท่ี

ท่ีมาของ
รายการ

รวมท้ังส้ิน

ผลการวิเคราะห์ความขาดแคลน

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

(3)  (4)

ประเภท
ควรมี มีแล้ว ขาด

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

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

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

ไม่ต่ ำกว่ำ  2,400 ซีซี 
3. ช่องที่ (3)  “จ ำนวนหน่วย” ให้ระบุจ ำนวน “1” 
4. ช่องที่ (4)  “ข้อมูลควำมต้องกำร/ขำดแคลน” รถโดยสำรขนำด 12 ที่นั่ง  
   จ ำนวนที่มีอยู่ให้ระบุ 
     - ใช้ได้ จ ำนวนกี่คัน 
     - ช ำรุด ไม่สำมำรถใช้กำรได้ จ ำนวนกี่คัน 
     ทดแทนคันที่ช ำรุด หมำยถึง กำรขอทดแทนรถที่มีอำยุเกินกว่ำ 12 ปีที่จ ำหน่ำยแล้วหรือ    

ที่ยังใช้งำนอยู่ 
     - ปีที่จดทะเบียน ให้ระบุปีที่จดทะเบียนตำมคู่มือ 
    - เลขทะเบียน หมำยถึงเลขทะเบียนรถคันที่ขอทดแทน 
5. ช่องที่ (5)  “ที่มำของรำยกำร” ให้ระบุหน่วยงำนที่ก ำหนดคุณลักษณะเฉพำะครุภัณฑ์และรำคำของรำยกำร 

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

ใช้ได้ ช ำรุด ปีท่ีจดทะเบียน เลขทะเบียน
ส ำนักงบประมำณ

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

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

หมำยเหตุ

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

                      - สพม.  ให้พิมพ์ สพม.ตามด้วยเขต  เช่น สพม.อุดรธานี

แบบ 2 ( ส ำหรับ สพป./สพม.)

(5) 
ท่ีมำของรำยกำรรำยกำร จ ำนวนหน่วย

ทดแทนคันท่ีช ำรุด

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

จ ำนวนท่ีมีอยู่
สพป./สพม.

(4) ข้อมูลควำมต้องกำร/ขำดแคลน เฉพำะรถโดยสำรขนำด 12 ท่ีน่ัง
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ค ำชี้แจงกำรกรอกข้อมูลค ำขอจัดตั้งงบประมำณรำยกำรครุภัณฑ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566                        
(ส ำหรับครุภัณฑ์โรงเรียน) 

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

1. “กลุ่มโรงเรียน” ให้เลือกกลุ่มโรงเรียนตำมประเภทโรงเรียนตำมกลุ่มงบประมำณท่ีขอจัดตั้ง 
2. ช่องที่ (2)  “รหัสโรงเรียน” ให้ระบรุหัสโรงเรียนตำมรหัส OBEC จ ำนวน 6 หลัก   
3. ช่องที่ (3)  “โรงเรียน”  ให้ระบุ ชื่อโรงเรียนที่เสนอขอจัดตั้งงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
  “ต ำบล” ให้ระบุ ชื่อต ำบล ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียน  
 “อ ำเภอ” ให้ระบุ ชื่ออ ำเภอ ซึ่งเป็นทีต่ั้งของโรงเรียน 
4. ช่องที่ (4)  “สพป./สพม.” ให้ระบุ ชื่อ สพป./สพม.ที่เสนอขอจัดตั้งงบประมำณ 
5. ช่องที่ (5)  “ล ำดับที”่ ให้ระบุล ำดับที่ของรำยกำรครุภัณฑ์ โดยเรียงล ำดับตำมควำมส ำคัญและ 
                              ควำมจ ำเป็นจำกล ำดับครุภัณฑ์ทั้งหมดที่ขอจัดตั้งตำมผลผลิต 
6. ช่องที่ (6)  “รำยกำร” ให้ระบุรำยกำรครุภัณฑ์ที่โรงเรียนขอจัดตั้งตำมล ำดับ เช่น ครุภัณฑ์งำนอำชีพ                       

ระดับประถมศึกษำ แบบ 2 , โต๊ะเก้ำอ้ีนักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษำ ฯลฯ 
 “ประเภท” ให้ระบุประเภทครุภัณฑ์ เช่น ครุภัณฑ์กำรศึกษำ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน ฯลฯ 
7. ช่องที่ (7)  “ผลกำรวิเครำะห์ควำมขำดแคลน”   
   “ควรมี” ให้ระบุจ ำนวนครุภัณฑ์ที่ควรมีตำมเกณฑ์ครุภัณฑข์องแต่ละรำยกำรของโรงเรียน 
                        ที่เสนอขอจัดตั้งงบประมำณ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
   “มีแล้ว” ให้ระบุจ ำนวนครุภัณฑ์ที่มีแล้วในปัจจุบันของแต่ละรำยกำรของโรงเรียน 
                        ที่เสนอขอจัดตั้งงบประมำณ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566  
    “ขำด”  ให้ระบุจ ำนวนครุภัณฑ์ที่ขำดแคลนของแต่ละรำยกำรของโรงเรียนที่เสนอ 
                        ขอจัดตั้งงบประมำณ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 คือ “ควรมี” ลบด้วย “มีแล้ว” 
8. ช่องที่ (8)  “จ ำนวนหน่วย” ให้ระบจุ ำนวนของครุภัณฑ์ในแต่ละรำยกำรที่จะเสนอขอจัดตั้งงบประมำณ  
                      ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
9. ช่องที ่(9)  “งบประมำณต่อหน่วย” ให้ระบุรำคำต่อหน่วยของครุภัณฑ์ของแต่ละรำยกำร 
                              (รำคำครุภัณฑ์ตำมบัญชีที่แนบมำพร้อมนี้ ) 
ส ำหรับรำยกำรครุภัณฑ์ที่มีกำรเลือกรำยกำรครุภัณฑ์ย่อย ให้ระบุรำคำครุภัณฑ์ตำมวงเงินที่เลือก 
10. ช่องที่ (10) “งบประมำณรวมทั้งสิ้น” ให้ระบุ วงเงินงบประมำณรวมทั้งหมดของครุภัณฑ์ 
                                  ในแตล่ะรำยกำร  (ช่องท่ี (8)   คูณ  ช่องที่  (9) 
11. ช่องที่ (11) “ที่มำของรำยกำร” ให้ระบุหน่วยงำนที่ก ำหนดคุณลักษณะเฉพำะครุภัณฑ์และรำคำของ  

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

(1) กลุ่มโรงเรียน
โรงเรียนท่ัวไป โรงเรียนคุณภำพ

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

ท่ี หน่วย ต่อหน่วย รวมท้ังส้ิน
 ให้ระบุแหล่งท่ีมำของรำยกำร (6)

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

รวมท้ังส้ิน

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

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

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

ประเภท
รำยกำรท่ีขอจัดต้ังงบประมำณ

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

 (7)
ผลกำรวิเครำะห์ควำมขำดแคลน

 (6) (3)
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แบบ 3 ( ส ำหรับ สพป./สพม.)

(1)  กลุ่มโรงเรียน

โรงเรียนท่ัวไป    โรงเรียนคุณภำพ

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

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

ประถมศึกษำ แบบ 2
ครุภัณฑ์กำรศึกษำ 1 - 1 1 119,500 119,500  ส ำนักงบฯ

ก ำหนดเอง

2 โต๊ะเก้ำอ้ีนักเรียน
ระดับก่อนประถมศึกษำ

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

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

ครุภัณฑ์โฆษณำ
และเผยแพร่

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

รวมท้ังส้ิน 175,500     

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

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

หมำยเหตุ

1. ให้บันทึกข้อมูลใน File Microsoft Excel เท่ำน้ัน และห้ำมเปล่ียนแปลง/เพ่ิมเติมแบบฟอร์มน้ีอย่ำงเด็ดขำด

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

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

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

รำยกำรท่ีขอจัดต้ังงบประมำณ

 (3)  (6)  (7)

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

ผลกำรวิเครำะห์ควำมขำดแคลน
รำยกำร ประเภท

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

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

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

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

ระดับประถมศึกษำ แบบ 2, โต๊ะเก้ำอ้ีนักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษำ ฯลฯ 
                “ประเภท” ให้ระบุประเภทครุภัณฑ์ เช่น ครุภัณฑ์กำรศึกษำ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน ฯลฯ 
4. ช่องที่ (4)  “ผลกำรวิเครำะห์ควำมขำดแคลน”   
  “ควรมี” ให้ระบุจ ำนวนครุภัณฑ์ที่ควรมีตำมเกณฑ์ครุภัณฑ์ของแต่ละรำยกำรของโรงเรียน 
             ที่เสนอขอจัดตั้งงบประมำณ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
  “มีแล้ว” ให้ระบุจ ำนวนครุภัณฑ์ที่มีแล้วในปัจจุบันของแต่ละรำยกำรของโรงเรียน 
             ที่เสนอขอจัดตั้งงบประมำณ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

“ขำด”  ให้ระบุจ ำนวนครุภัณฑ์ที่ขำดแคลนของแต่ละรำยกำรของโรงเรียนที่เสนอ 
             ขอจัดตั้งงบประมำณ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 คือ “ควรมี” ลบด้วย “มีแล้ว” 
5. ช่องที่ (5)  “จ ำนวนหน่วย” ให้ระบุจ ำนวนของครุภัณฑ์ในแต่ละรำยกำรที่จะเสนอขอจัดตั้งงบประมำณ  
                     ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
6. ช่องที่ (6)  “งบประมำณต่อหน่วย” ให้ระบุรำคำต่อหน่วยของครุภัณฑ์ของแต่ละรำยกำร 
                             (รำคำครุภัณฑ์ตำมบัญชีที่แนบมำพร้อมนี้) 
ส ำหรับรำยกำรครุภัณฑท์ี่มีกำรเลือกรำยกำรครุภัณฑ์ย่อย ให้ระบุรำคำครุภัณฑ์ตำมวงเงินที่เลือก 
7. ช่องที่ (7)  “งบประมำณรวมทั้งสิ้น” ให้ระบุ วงเงินงบประมำณรวมทั้งหมดของครุภัณฑ์ 
                               ในแต่ละรำยกำร  (ช่องที่ (5)   คูณ  ช่องที่  (6)  
8. ช่องที่ (8)  “ที่มำของรำยกำร” ให้ระบุหน่วยงำนที่ก ำหนดคุณลักษณะเฉพำะครุภัณฑ์และรำคำของ                

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

(1)  กลุ่มโรงเรียน โรงเรียนท่ัวไป โรงเรียนคุณภำพ

 (2)  (5)  (6)  (7)  (8)
ท่ีมา

จ านวน งบประมาณ งบประมาณ ของรายการ
หน่วย ต่อหน่วย รวมท้ังส้ิน

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

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

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

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

 (3)  (4)

รายการ ประเภท
ผลการวิเคราะห์ความขาดแคลน

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

ล าดับท่ี
รายการท่ีขอจัดต้ังงบประมาณ

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

ควรมี มีแล้ว ขาด

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

รวมท้ังส้ิน
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ตัวอย่าง แบบ 3-1 (ส าหรับโรงเรียน)

(1)  กลุ่มโรงเรียน โรงเรียนท่ัวไป โรงเรียนคุณภาพ

 (2)  (5)  (6)  (7)  (8)
ท่ีมา

จ านวน งบประมาณ งบประมาณ ของรายการ
หน่วย ต่อหน่วย รวมท้ังส้ิน

1 ครุภัณฑ์งานอาชีพ ระดับประถมศึกษา แบบ 2 ครุภัณฑ์การศึกษา 1 - 1 1 119,500 119,500  ก าหนดเอง,ส านักงบประมาณ
2 โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา ครุภัณฑ์การศึกษา 85 45 40 40 1,400 56,000 มอก.

175,500

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

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองสองตอน
โทร  034-xxxxxx

โทรศัพท์ (มือถือ) xx-xxxx-xxxx
หมายเหตุ

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

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

 (3)  (4)

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

สพป.กาญจนบุรี  เขต 1

ล าดับท่ี รายการ ประเภท
ผลการวิเคราะห์ความขาดแคลน

รวมท้ังส้ิน

รายการท่ีขอจัดต้ังงบประมาณ

ควรมี มีแล้ว ขาด

30



ค ำชี้แจงกำรกรอกข้อมูลค ำขอจัดตั้งงบประมำณรำยกำรครุภัณฑ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
(เฉพำะครุภัณฑ์กำรศึกษำที่ต้องเลือกรำยกำร) 

แบบ 3-2 (ส ำหรับโรงเรียน) 
 

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

จำกล ำดับครุภัณฑ์ทั้งหมดท่ีขอจัดตั้ง 
3. ช่องที่ (3)   “รำยกำร” ให้ระบุครุภัณฑ์ที่โรงเรียนขอจัดตั้ง (ที่ต้องเลือกรำยกำรย่อย) เช่น ครุภัณฑ์งำนอำชีพ 

ระดับประถมศึกษำ แบบ 2 ,ครุภัณฑ์กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษำ แบบ 3 ฯลฯ  
  “ประเภท” ให้ระบุประเภทครุภัณฑ์กำรศึกษำ   
4. ช่องที่ (4)  “จ ำนวนหน่วย” ให้ระบุจ ำนวนของครุภัณฑ์ในแต่ละรำยกำรที่จะเสนอขอจัดตั้งงบประมำณ 

                   ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
5. ช่องที่ (5)  “งบประมำณต่อหน่วย” ให้ระบุรำคำต่อหน่วยของครุภัณฑ์ของแต่ละรำยกำร 
                               (รำคำครุภัณฑ์ตำมบัญชีที่แนบมำพร้อมนี้) 
ส ำหรับรำยกำรครุภัณฑท์ี่มีกำรเลือกรำยกำรครุภัณฑ์ย่อย ให้ระบุรำคำครุภัณฑ์ตำมวงเงินที่เลือก 
6. ช่องที่ (6)  “งบประมำณรวมทั้งสิ้น” ให้ระบุ วงเงินงบประมำณรวมทั้งหมดของครุภัณฑ์ 
                               ในแต่ละรำยกำร  (ช่องที่ (5)  คูณ  ช่องที่  (6)  
7. ช่องที่ (7)  “ที่มำของรำยกำร” ให้ระบุหน่วยงำนที่ก ำหนดคุณลักษณะเฉพำะครุภัณฑ์และรำคำของ                                          

รำยกำรที่ขอจัดตั้งงบประมำณ ได้แก่ ส ำนักงบประมำณ ส่วนรำชกำรอ่ืน 
หรือก ำหนดเอง กรณีครุภัณฑ์กำรศึกษำที่เลือก มีคุณลักษณะเฉพำะ
ครุภัณฑ ์มำจำกหลำยแหล่ง ให้ระบุทุกแหล่ง 

8. ส ำหรับครุภัณฑ์เลือกรำยกำร ครูผู้สอนกลุ่มสำระนั้น หรือผู้รับผิดชอบงำน “ต้องรับรองควำมต้องกำรใน 
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนจริง” และผู้บริหำรโรงเรียนรับรองควำมถูกต้อง 
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แบบ 3-2 (ส ำหรับโรงเรียน)

(1)  กลุ่มโรงเรียน โรงเรียนท่ัวไป โรงเรียนคุณภำพ

 (2)  (4)  (5)  (6)  (7)
ล ำดับ ท่ีมำ

ท่ี จ ำนวน งบประมำณ งบประมำณ ของรำยกำร
หน่วย ต่อหน่วย รวมท้ังส้ิน

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

รวมท้ังส้ิน

    ขอรับรองว่ำเป็นควำมต้องกำรในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนจริง / มีควำมจ ำเป็นต้องใช้งำนจริง รับรองควำมถูกต้อง

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

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

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

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

 (3)

รำยกำร ประเภท

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

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

รำยกำรท่ีขอจัดต้ังงบประมำณ
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ตัวอย่าง แบบ 3-2 (ส าหรับโรงเรียน)

(1)  กลุ่มโรงเรียน โรงเรียนท่ัวไป โรงเรียนคุณภาพ

 (2)  (4)  (5)  (6)  (7)
ล ำดับ ท่ีมำ

ท่ี จ ำนวน งบประมำณ งบประมำณ ของรำยกำร
หน่วย ต่อหน่วย รวมท้ังส้ิน

1 ครุภัณฑ์งำนอำชีพ ระดับประถมศึกษำ แบบ 2 ครุภัณฑ์กำรศึกษำ 1 119,500 119,500   ส ำนักงบประมำณ , ก ำหนดเอง

รวมท้ังส้ิน 120,000

      ขอรับรองว่าเป็นความต้องการในการจัดการเรียนการสอนจริง รับรองความถูกต้อง

(นางสาวครุภัณฑ์  สอนดี) ( นางพิณทิพย์  ถึงรัตน์  )

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

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

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

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

 (3)

รำยกำร ประเภท

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

รำยกำรท่ีขอจัดต้ังงบประมำณ
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34 
ค ำชี้แจงกำรกรอกข้อมูลแบบรำยละเอียดค ำขอจัดตั้งงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

(เฉพำะครุภัณฑ์กำรศึกษำที่ต้องเลือกรำยกำร) 
แบบ 3-3 ส ำหรับโรงเรียน 

*************** 
1. “กลุ่มโรงเรียน” ให้เลือกกลุ่มโรงเรียนตำมงบประมำณที่ขอจัดตั้ง 
2. ช่องที่ (2) “ล ำดับที”่ ให้ระบุล ำดับที่ของรำยกำรครุภัณฑ์โดยเรียงล ำดับตำมควำมส ำคัญและควำมจ ำเป็น  
                             จำกล ำดับครุภัณฑ์ทั้งหมดที่ขอจัดตั้ง 
3. ช่องที่ (3) “รำยกำรที่เลือก” ให้ระบรุำยกำรครุภัณฑ์ย่อยทีเ่ลือก ตำมรำยกำรครุภัณฑ์ที่โรงเรียนขอจัดตั้ง   
                                      เช่น รำยกำร ตู้เย็นขนำด 13 คิวบิกฟุต เครื่องชั่งแบบตุ้มถ่วง ขนำด 1,000   
                                      กิโลกรัม โต๊ะปฏิบัติกำรส ำหรับงำนช่ำงไฟฟ้ำ เครื่องเชื่อมโลหะ จักรพันริม  
                                     แบบธรรมดำ ฯลฯ 
4. ช่องที่ (4) “จ ำนวนหน่วย” ให้ระบุจ ำนวนของครุภัณฑ์ในแต่ละรำยกำรที่จะเสนอขอจัดตั้ง 
                                    งบประมำณ ปีงบประมำณ พ.ศ.2566 
5. ช่องที่ (5) “งบประมำณต่อหน่วย” ให้ระบุรำคำต่อหน่วยของครุภัณฑ์ของแต่ละรำยกำร 
                              (รำคำครุภัณฑ์ตำมบัญชีที่แนบมำพร้อมนี้ หรือที่สืบรำคำกรณี  
                                              ก ำหนดเอง) 
6. ช่องที่ (6) “งบประมำณทั้งสิ้น” ให้ระบุ วงเงินงบประมำณรวมทั้งหมดของครุภัณฑ์ในแต่ละรำยกำร 

                       ช่องที่ (4)  คูณ  ช่องที่ (5)) 
7. ช่องที่ (7) “ที่มำของรำยกำร” ให้ระบุหน่วยงำนที่ก ำหนดคุณลักษณะเฉพำะครุภัณฑ์และรำคำของ  
                                        รำยกำรที่ขอจัดตั้งงบประมำณ ได้แก่ ส ำนักงบประมำณ  ส่วนรำชกำรอ่ืน   
                                        หรือก ำหนดเอง 
8. ส ำหรับครภุัณฑ์ท่ีเลือกรำยกำรต้องแจงรำยละเอียดรำยกำรย่อยที่เลือก ครูผู้สอนกลุ่มสำระนั้น หรือผู้รบัผิดชอบ

งำน “ต้องรับรองควำมต้องกำรในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนจริงหรือมีควำมจ ำเป็นต้องใช้งำนจริง” 
และผู้บริหำรโรงเรยีนรับรองควำมถูกต้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ 3-3 (ส ำหรับโรงเรียน)

(1) กลุ่มโรงเรียน โรงเรียนท่ัวไป โรงเรียนคุณภำพ

    งบประมำณท่ีก ำหนดตำมบัญชีครุภัณฑ์..................................บำท    งบประมำณท่ีเลือกเป็นวงเงิน..................................บำท

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

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

ขอรับรองว่ำเป็นควำมต้องกำรในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนจริง /         รับรองควำมถูกต้อง
มีควำมจ ำเป็นต้องใช้งำนจริง                    

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

หมำยเหตุ

1. แบบ 3-3 ส ำหรับกำรเสนอขอต้ังครุภัณฑ์กำรศึกษำท่ีเป็นชุด ซ่ึงต้องแจกแจงรำยกำรเท่ำน้ัน 

2. กรอกรำยกำรครุภัณฑ์ งบประมำณ  และรำยกำรครุภัณฑ์ท่ีต้องแจกแจงรำยกำรย่อยท่ีเลือก พร้อมรำคำ โดยจัดท ำเอกสำรเสนอต้ังงบประมำณแยกแบบฟอร์มละ 1 รำยกำร

3. โรงเรียนสำมำรถเลือกรำยกำรครุภัณฑ์ท่ีแจกแจงตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสมกับกำรเรียนกำรสอน  แต่ต้องเลือกให้สอดคล้องกับรำยกำรครุภัณฑ์ 

4. กำรเสนอขอต้ังงบประมำณต้องได้รับกำรรับรองควำมต้องกำรจำกครูผู้สอนกลุ่มสำระน้ัน หรือผู้รับผิดชอบงำน โดยมีผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรับรองควำมถูกต้องด้วย

รวมท้ังส้ิน

ท่ีมำของรำยกำรรำยกำรท่ีเลือก

แบบรำยละเอียดขอจัดต้ังงบประมำณรำยกำรครุภัณฑ์กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
(เฉพำะครุภัณฑ์กำรศึกษำท่ีต้องเลือกรำยกำร)

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

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

(1) กลุ่มโรงเรียน โรงเรียนท่ัวไป โรงเรียนคุณภาพ

    งบประมาณท่ีก าหนดตามบัญชีครุภัณฑ์  120,000  บาท    งบประมาณท่ีเลือกเป็นวงเงิน  119,500  บาท

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

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

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

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

4 เคร่ืองเช่ือมโลหะ 1 20,000       20,000 ก ำหนดเอง

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

119,500

  ขอรับรองว่าเป็นความต้องการในการจัดการเรียนการสอนจริง                            รับรองความถูกต้อง

( นางพิณทิพย์  ถึงรัตน์  )
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองสองตอน

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

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

(นางสาวครุภัณฑ์  สอนดี)
ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โทรศัพท์ (มือถือ) xx-xxxx-xxxx

รวมท้ังส้ิน

แบบรายละเอียดขอจัดต้ังงบประมาณรายการครุภัณฑ์การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(เฉพาะครุภัณฑ์การศึกษาท่ีต้องเลือกรายการ)

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

รำยกำรท่ีเลือก ท่ีมำของรำยกำร

รายการ ครุภัณฑ์งานอาชีพ ระดับประถมศึกษา แบบ 2 
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ค ำชี้แจงกำรกรอกข้อมูลค ำขอจัดตั้งงบประมำณรำยกำรครุภัณฑ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
(ส ำหรับครุภัณฑ์โรงเรียน) 

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

*************** 
1. “กลุ่มโรงเรียน” ให้เลือกกลุ่มโรงเรียนตำมงบประมำณที่ขอจัดตั้ง 
2. ช่องที่ (2) “รหัสโรงเรียน” ให้ระบุรหัสโรงเรียนตำมรหัส OBEC จ ำนวน 6 หลัก   
3. ช่องที่ (3) “โรงเรียน” ให้ระบุ ชื่อโรงเรียนที่เสนอขอจัดตั้งงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2566 
   “ต ำบล” ให้ระบุ ชื่อต ำบล ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียน  
  “อ ำเภอ” ให้ระบุ ชื่ออ ำเภอ ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียน 
4. ชอ่งที่ (4) “สพป.,สพม.” ให้ระบุ ชื่อ สพป.,สพม./เขต ที่เสนอขอจัดตั้งงบประมำณ 
5. ช่องที่ (5) “ล ำดับที”่ ให้ระบุล ำดับที่ของรำยกำรครุภัณฑ์ โดยเรียงล ำดับตำมควำมส ำคัญและ 
                               ควำมขำดแคลน 
6. ช่องที่ (6) “รำยกำร” ให้ระบุรำยกำรครุภัณฑ์ที่โรงเรียนขอจัดตั้ง เช่น รถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 1 ตัน  
                             ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ 2,400 ซีซี หรือก ำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ   
                             110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 
 “ประเภท” ให้ระบุประเภทครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง 
7. ช่องที่ (7)  “ผลกำรวิเครำะห์ควำมขำดแคลน”   
     จ ำนวนที่มีอยู่ให้ระบุ  
     - ใช้ได้ จ ำนวนกี่คัน  
     - ช ำรุด ไม่สำมำรถใช้กำรได้ จ ำนวนกี่คัน  
   จ ำนวนที่ขอจัดตั้งให้ระบุ 
     - รถยนต์  จ ำนวนกี่คัน 
     - รถจักรยำนยนต์  จ ำนวนกี่คัน  
8. ช่องที่ (8) “งบประมำณต่อหน่วย”  ให้ระบุรำคำต่อหน่วยของครุภัณฑ์ของแต่ละรำยกำร 
                              (รำคำครุภัณฑ์ตำมบัญชีที่แนบมำพร้อมนี้) 
9. ช่องที่ (9) “งบประมำณรวมทั้งสิ้น” ให้ระบุวงเงินงบประมำณรวมทั้งหมดของครุภัณฑ์ในแต่ละรำยกำร     
                                   ช่องที่ (7) จ ำนวนที่ขอ คูณ ช่องที่  (8) 
10. ช่องที่ (10) “ที่มำของรำยกำร” ให้ระบุหน่วยงำนที่ก ำหนดคุณลักษณะเฉพำะครุภัณฑ์และรำคำของ          
                                         รำยกำรที่ขอจัดตั้งงบประมำณ ว่ำ ส ำนักงบประมำณ  
11. ให้เสนอขอจัดตั้งงบประมำณได้เฉพำะโรงเรียนในพ้ืนที่สูงและถิ่นทุรกันดำร และโรงเรียนพ้ืนที่เกำะ 
     เท่ำนัน้ 
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แบบ 4 ( ส ำหรับ สพป./สพม.)

(1) กลุ่มโรงเรียน
โรงเรียนท่ัวไป โรงเรียนคุณภำพ

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

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

ใช้ได้ ช ารุด ใช้ได้ ช ารุด

ส านักงบประมาณ

รวมท้ังส้ิน

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

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

หมำยเหตุ

1. ให้บันทึกข้อมูลใน File Microsoft Excel เท่าน้ัน และห้ามเปล่ียนแปลง/เพ่ิมเติมแบบฟอร์มน้ีอย่างเด็ดขาด

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

 

 (6)

จ านวนท่ีมีอยู่
รถยนต์ รถจักรยานยนต์

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

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

 (7)

จ านวนท่ีขอต้ัง
ผลการวิเคราะห์ความขาดแคลน
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ค ำชี้แจงกำรกรอกข้อมูลค ำขอจัดตั้งงบประมำณรำยกำรครุภัณฑ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
รำยกำรครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง  

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

1. “กลุ่มโรงเรียน” ให้เลือกกลุ่มโรงเรียนตำมงบประมำณที่ขอจัดตั้ง 
2. ช่องที่ (2) “ล ำดับที”่ ให้ระบุล ำดับที่ของรำยกำรครุภัณฑ์ โดยเรียงล ำดับตำมควำมส ำคัญและ 
                             ควำมขำดแคลน 
3. ช่องที่ (3) “รำยกำร” ให้ระบรุำยกำรครภุัณฑ์ที่โรงเรียนขอจัดตั้ง เช่น รถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 1 ตัน    

              ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ 2,400 ซีซี หรือก ำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ 110  
              กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 
“ประเภท” ให้ระบุประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง 

4. ช่องที่ (4) “ผลกำรวิเครำะห์ควำมขำดแคลน”   
   จ ำนวนที่มีอยู่ให้ระบุ  
     - ใช้ได้ จ ำนวนกี่คัน  
     - ช ำรุด ไม่สำมำรถใช้กำรได้ จ ำนวนกี่คัน  
   จ ำนวนที่ขอจัดตั้งให้ระบุ 
     - รถยนต์ จ ำนวนกี่คัน 
     - รถจักรยำนยนต์ จ ำนวนกี่คัน  
5. ช่องที่ (5) “งบประมำณต่อหน่วย” ให้ระบุรำคำต่อหน่วยของครุภัณฑ์ของแต่ละรำยกำร 
                                    (รำคำครุภัณฑ์ตำมบัญชีที่แนบมำพร้อมนี้) 
6. ช่องที่ (6) “งบประมำณรวมทั้งสิ้น” ให้ระบุวงเงินงบประมำณรวมทั้งหมดของครุภัณฑ์ 
                               ในแต่ละรำยกำร  ช่องที่ (4) จ ำนวนที่ขอ คูณ ช่องที่ (5) 
7. ช่องที่ (7) “ที่มำของรำยกำร” ให้ระบุหน่วยงำนที่ก ำหนดคุณลักษณะเฉพำะครุภัณฑ์และรำคำของ  
                                        รำยกำรที่ขอจัดตั้งงบประมำณ ว่ำ ส ำนักงบประมำณ   
8. ให้เสนอขอจัดตั้งงบประมำณได้เฉพำะโรงเรียนในพ้ืนที่สูงและถ่ินทุรกันดำร และโรงเรียนพ้ืนที่เกำะเท่ำนั้น 
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แบบ 4-1 ( ส ำหรับโรงเรียน))

(1)  กลุ่มโรงเรียน
โรงเรียนท่ัวไป โรงเรียนคุณภำพ

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

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

ล าดับท่ี รายการ ประเภท
ใช้ได้ ช ารุด ใช้ได้ ช ารุด

ส านักงบประมาณ

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

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

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

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

รถจักรยานยนต์

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

 (4)
ผลการวิเคราะห์ความขาดแคลน

จ านวนท่ีมีอยู่ จ านวนท่ีขอต้ัง

 (3)

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

รายการขอต้ัง

รถยนต์ รถจักรยานยนต์
รถยนต์
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แนวทางการขอจัดต้ังงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

งบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ได้กระจายอำนำจ ให้
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาดำเนินการจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างให้กับสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และโรงเรียน เพ่ือจัดหาอาคาร สิ่งก่อสร้าง ให้เพียงพอตามความขาดแคลนและจำเป็น ส่งเสริม สนับสนุน
ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาการศึกษา ตอบสนองการปฏิรูปการเรียนรู้และนโยบายของรัฐบาล
เป็นกรอบในการเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ 

กรอบวงเงินการขอจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน กำหนดกรอบวงเงินการดำเนินงานการขอจัดตั้ง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และโรงเรียนในสังกัด ยกเว้น โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ และ
โรงเรียนในโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (เนื่องจาก
ได้มีการเสนอขอจัดตั้งงบประมาณเป็นโครงการเฉพาะรองรับไว้แล้ว) กรอบวงเงินรวมทั้งสิ้น 10,830,609,500 บาท 
โดยจัดตั้งตามกลุ่มโรงเรียน ดังนี้ 

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

1. ค่าก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืน สำหรับสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัด จำนวน 4,482,572,200 บาท 

2. ค่าก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ รายการงบผูกพัน จำนวน 700,000,000 บาท สามารถ
เสนอขอจัดตั้งงบประมาณได้ตามความจำเป็นตามเกณฑ์ที่กำหนด สำหรับโรงเรียนในพื้นที่โครงการพื้นฐานเพื่อการ
พัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถขอจัดตั้งได้ตามความจำเป็นตามเกณฑ์
ที่กำหนดโดยคำของบประมาณดังกล่าว สานักนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะ
เป็นผู้พิจารณา 

3. ค่าก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ รายการงบผูกพันเดิม จำนวน 239,309,600 บาท 
กลุ่มที่ 2 กลุ่มโรงเรียนคุณภาพ* 
กลุ่มโรงเรียนคุณภาพ ประกอบด้วย โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และโรงเรียนต้นแบบคุณภาพ มี

กรอบวงเงินการจัดตั้งงบประมาณ ดังนี้ 
1. ค่าก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น สำหรับโรงเรียน

ในสังกัด จำนวน 3,279,716,900 บาท 
 
*โรงเรียนคุณภาพ หมายถึง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียน Stand alone จำนวน 
349 โรงเรียน 
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2. ค่าก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ รายการงบผูกพัน จำนวน 700,000,000 บาท สามารถ
เสนอขอจัดตั้งงบประมาณได้ตามความจำเป็นตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 

3. ค่าก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ รายการงบผูกพันเดิม จำนวน 1,429,010,800 บาท 
เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีนโยบายการพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่น ให้เป็น

โรงเรียนที่มีคุณภาพ มีความเข้มแข็งทำงวิชาการ และมีความพร้อมในการพัฒนาด้านต่าง ๆ สามารถให้บริการ
การศึกษาแก่นักเรียนและชุมชน ซึ่งเป็นการเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพที่ช่วยลด ความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา รวมทั้งให้ความสำคัญกับโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร พื้นที่สูง บนเกาะ ที่ต้องเป็น
โรงเรียน Stand Alone ให้สามารถคงอยู่อย่างมีคุณภาพ ดังนั้น ในการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างในปีนี้ จึงได้แบ่งการจัดตั้งงบประมาณของโรงเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม 
ดังกล่าวข้างต้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องให้ความสำคัญในการจัดตั้งงบประมาณ เพื่อรองรับการพัฒนาให้
เกิดคุณภาพ ดังนี้ 

กลุ ่มที ่ 1 กลุ ่มโรงเรียนทั ่วไปและโรงเรียน Stand Alone สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาต้องให้
ความสำคัญในการจัดตั้งงบประมาณสำหรับโรงเรียน Stand Alone ดังบัญชีรายชื่อดังแนบ (หน้า 316 - 769) เป็น
ลำดับแรกท้ังค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

กลุ่มที่ 2 กลุ่มโรงเรียนคุณภาพ ประกอบด้วย โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และโรงเรียนต้นแบบ
คุณภาพ ซึ่งโรงเรียนต้นแบบคุณภาพ พิจารณามาจาก โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนทั่วไป ให้เป็นโรงเรียน
ต้นแบบคุณภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องให้ความสำคัญในการจัดตั้งงบประมาณสำหรับโรงเรียนต้นแบบ
คุณภาพ รวมทั้ง โรงเรียนต้นแบบ Stand Alone ที่กำหนดให้เป็นโรงเรียนคุณภาพ ดังบัญชีรายชื่อดังแนบ (หน้า 
770 - 966) เป็นลำดับแรกท้ังค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีนโยบาย
เกี่ยวกับด้านความปลอดภัย และเป็นสวัสดิการให้กับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จึงให้ความสำคัญใน
การก่อสร้าง หรือปรับปรุงอาคารซ่อมแซมอาคารเดิมเพื่อใช้เป็นบ้านพักครูในลักษณะเป็นหมู่บ้านครู ดังนั้น จึง
กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในสังกัดพิจารณาเสนอขอจัดตั้งบ้านพักครูเป็น กรณีพิเศษ ทั้งนี้ ไม่รวมใน
กรอบวงเงินทีส่ำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับจัดสรร 

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องคำนึงถึงการได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีที่ผ่านมา
ประกอบการพิจารณาให้สอดคล้องกับความขาดแคลน จำเป็นของโรงเรียนแต่ละกลุ่มด้วย 
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แนวทางการขอจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล ดัชนี ความขาดแคลนและความต้องการ งบลงทุน รายการค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างอ่ืน ของโรงเรียนและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2. กำหนดกรอบวงเงินจัดตั ้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าที ่ด ินและสิ ่งก่อสร้าง ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2566 

3. กำหนดเกณฑ์จัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 

4. จัดทำคู ่มือการขอจัดตั ้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน ค่าที ่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

5. กำหนดปฏิทินการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสานักงบประมาณ 
6. แจ้งกรอบวงเงินงบประมาณให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
7. ประมวลผลคำขอจัดตั้งงบประมาณของทุกสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
8. จัดทำคำขอจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในภาพรวมของสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เสนอคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และสานัก
งบประมาณพิจารณา 

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งนโยบายและแนวทางการขอจัดตั้งงบประมาณรายการ ค่าที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง ให้โรงเรียนดำเนินการขอจัดตั้งงบประมาณและกรอกข้อมูลคำขอจัดตั้งงบประมาณรายการค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างที่ขาดแคลน จำเป็น ส่งให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ภายในกรอบเวลาที่กำหนด 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาขอจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นประธาน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ที่รับผิดชอบกลุ่มนโยบายและแผน ผู้แทนผู้บริหารโรงเรียนตามขนำดโรงเรียน และหรือผู้แทนโรงเรียนคุณภาพ และ
หรือผู้แทนเครือข่ายกลุ่มโรงเรียน ในกรณีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีโรงเรียนที ่ตั ้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ 
(โรงเรียนในพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร และโรงเรียนพื้นที่เกาะ) ให้มีผู้แทนร่วมด้วย โดยมีผู้ อำนวยการกลุ่มนโยบาย
และแผนเป็นกรรมการและเลขานุการ และแต่งตั้งกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความเหมาะสม ทำหน้าที่ขอ
จัดตั้งงบประมาณให้เป็นไปตามแนวทางการขอจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และดำเนินการตามข้ันตอนที่เก่ียวข้อง 

3. การขอจัดตั้งงบประมาณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดำเนินการขอจัดตั้งงบประมาณ ดังนี้ 
3.1 ตรวจสอบการบันทึกและยืนยันข้อมูลในระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) ของโรงเรียน 

เนื่องจากการขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กำหนดให้โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) เชื ่อมโยงกับเว็บไซต์การขอจัดตั้งงบประมาณ 
https://budget66.jobobec.in.th รวมทั้งตรวจสอบพิกัด Latitude และ Longitude ของทุกโรงเรียนที่ได้นำมา
จากระบบ DMC ให้ถูกต้อง และบันทึกพิกัด Latitude และ Longitude ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด้วย หาก
ไม่บันทึกและยืนยันข้อมูลในโปรแกรม B-OBEC และพิกัดจะไม่สามารถขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ได ้
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3.2 การขอจัดตั้งงบประมาณประจำปี กรณีงบปีเดียว รายการค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง (ตามแบบ
สิ่งก่อสร้างที่ระบุไว้ หน้า 93) ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 การขอจัดตั้งงบประมาณให้
ดำเนินการ ดังนี้ 

3.2.1 กรณี โรงเรียนกลุ่มที่ 1 กลุ่มโรงเรียนทั่วไปและโรงเรียน Stand Alone และโรงเรียน
กลุ ่มที ่ 2 กลุ ่มโรงเรียนคุณภาพที ่เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ในการจัดตั ้งงบประมาณให้เรียงลำดับ
ความสำคัญดังนี้ 

ลำดับที่ 1 รายการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โดยให้
ความสำคัญกับรายการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูเป็นอันดับแรก 

ลำดับที่ 2 ค่าก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โดยให้ความสำคัญกับ
รายการบ้านพักครูเป็นอันดับแรก 

3.2.2 กรณี โรงเรียนกลุ่มที่ 2 ที่เป็นโรงเรียนต้นแบบคุณภาพ ให้เสนอขอจัดตั้งงบประมาณ
ตามความขาดแคลนจำเป็นได้ทุกรายการ 

3.2.3 รายการขอจัดตั้งงบประมาณให้ดำเนินการดังนี้ 
1) รายการก่อสร้างอาคารเรียน อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อาคารประกอบ และ

สิ่งก่อสร้างอ่ืน ตามแบบมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2) รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ต้องเป็นสิ่ง

ปลูกสร้างที่ขึ้นทะเบียนทรัพย์สินของหน่วยงาน โรงเรียน และเสนอขอจัดตั้งงบประมาณโรงเรียนละ 50,000 บาท
ขึ้นไป ให้จัดส่งรายละเอียดประมาณราคาแบบ ปร.4 (ก) ปร.5 (ก) และ ปร.6 รายการปรับปรุงซ่อมแซม ตาม
ตัวอย่าง (หน้า 110) พร้อมทั้งแนบไฟล์ภาพถ่ายอาคารและรายการปรับปรุงซ่อมแซมที่เสนอขอจัดตั้งงบประมาณ 
จำนวน 2 ไฟล์ ในเว็บไซต์ https://budget66.jobobec.in.th พร้อมเอกสาร 1 ชุด/กลุ่มโรงเรียน (กลุ่มโรงเรียน
ทั่วไป 1 ชุด, กลุ่มโรงเรียนคุณภาพ 1 ชุด) 

3) รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หากมีความจำเป็นจัดตั้งใน
รายการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเดิม 225 เขตพื้นที่การศึกษา ให้จัดตั้งได้ในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท 
สำหรับสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาตั ้งใหม่ 20 เขตพื้นที่การศึกษา ให้จัดตั้ง ได้ในวงเงินไม่เกิน 
1,500,000 บาท โดยใช้กรอบวงเงินที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับจัดสรรสำหรับ กลุ่มโรงเรียนทั่วไป 

กรณีปรับปรุงซ่อมแซมตาม 3.2.3 ในข้อ 2) และ 3) ที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักของอาคารหรือมี
ผลกระทบต่อความปลอดภัยและจำเป็นต้องมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา การดำเนินการ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดจำเป็นต้องมีรูปแบบรายการที่ผ่านการรับรองจากวิศวกรและหรือ
สถาปนิกที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พร้อมแนบสำเนาใบประกอบวิชาชีพของวิศวกรและหรือสถาปนิกและ
รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ 

4) ในกรณีรายการก่อสร้างบ้านพักครูตามนโยบายเกี่ยวกับด้านความปลอดภัย และเป็น
สวัสดิการให้กับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา ขอจัดตั้งเป็น
กรณีพิเศษได้เขตละ 1 หลัง โดยพิจารณาสร้างในพื้นที่ที่สามารถจัดเป็นหมู่บ้านครู และบุคลากรทางการศึกษาได้ 
และต้องมีครูต้องการเข้าพักอาศัยจากหลายโรงเรียน รวมทั้งมีพื้นที่ในการก่อสร้าง ซึ่งอาจเป็นบ้านพักครูเรือนแถว 
หรือบ้านพักครูเดี่ยว ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ และให้โรงเรียนที่เป็นพ้ืนที่เป้าหมายในการก่อสร้างเป็นผู้เสนอคำ
ขอจัดตั้งงบประมาณ ทั้งนี้ ไม่รวมในกรอบวงเงินที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับจัดสรร โดยมีแนวทางในการ
เสนอขอจัดตั้งงบประมาณ ดังนี้ 

4.1) โรงเรียนที่ขอจัดตั้งงบประมาณต้องจัดทำคำของบประมาณตามแบบ ที่กำหนดให้ครบถ้วน 
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4.2) ให้แสดงเหตุผลความจำเป็นในการขอสร้างบ้านพักครู โดยแนบรายชื่อข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาท่ีเข้าพักอาศัย ตามแบบท่ีกำหนด 

4.3) กรณีที่จะเสนอขอบ้านพักครูตามนโยบายฯ ดังกล่าวต้องมีครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ต้องการเข้าพักอาศัยจากหลายโรงเรียนรวมกัน พร้อมแนบแผนผังแสดงตำแหน่งที่ตั้งโรงเรียนของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีเข้าพักอาศัยร่วมกัน 

4.4) ให้มีหนังสือยืนยันว่ามีพ้ืนที่ที่จะก่อสร้างเพียงพอและมีความพร้อมในการก่อสร้าง 
4.5) เสนอขอจัดตั้งงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาละ 1 หลัง 
4.6) ใช้แบบฟอร์มคำขอจัดตั้งงบประมาณ “แบบบ้านพักครูตามนโยบายฯ” พร้อมแนบ

หลักฐานตามทีก่ำหนด 
ทั้งนี้ การเสนอขอจัดตั้งบ้านพักครูตามนโยบายฯ ให้คำนึงถึงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติใน การจัด

ข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของข้าราชการ พ.ศ. 2560 และจำนวนข้าราชการครูที่เข้าพักจริงเมื่อก่อสร้าง หรือ
ปรับปรุงซ่อมแซมแล้วเสร็จ  

5) รายการสิ่งก่อสร้างอื่น ได้แก่ รั้ว ถนน และรางระบายน้ำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จะต ้ อ ง แนบแบบประมาณร าคา  ( ป ร . 4 (ก )  ป ร . 5 (ก )  แล ะ  ป ร . 6) เ ป ็ น ไฟล ์  pdf ล ง ใน เ ว ็ บ ไซต์  
https://budget66.jobobec.in.th พร้อมส่งเอกสาร 1 ชุด 
หมายเหตุ : รายการสิ่งก่อสร้างตาม 3.2.3 ในข้อ 2) , 3) , 4) และอาคารแบบพิเศษ จะต้องบันทึก ค่า Factor F ลง
ในเว็บไซต์ https://budget66.jobobec.in.th 

ทั้งนี้ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดเรียงลำดับความสำคัญจำเป็นรวมทุกรายการให้อยู่ใน
บัญชีเดียวกัน (แบบ 11) โดยเรียงลำดับความขาดแคลนจำเป็นจากมากไปหาน้อย กรณีงบประมาณในภาพรวม
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่ละแห่งถูกปรับลด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะตัดจาก
ลำดับสุดท้ายข้ึนไป 

3.3 การขอจัดตั้งงบประมาณประจำปี กรณีงบผูกพัน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หากมีความ
จำเป็นให้เสนอตั้งงบประมาณไปที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยไม่ซ้ำกับ ที่ได้รับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือโรงเรียนในสังกัด จัดตั้งได้ไม่เกิน เขตละ 1 หลัง 
(กำหนดตามสัดส่วนจำนวนโรงเรียนที่มีนักเรียน 400 คนข้ึนไป) 

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหรือโรงเรียนในสังกัด ขอจัดตั้งได้ไม่เกิน เขตละ 2 หลัง 
(กำหนดตามสัดส่วนจำนวนโรงเรียนที่มีนักเรียน 400 คนข้ึนไป) 

3.3.1 การขอจัดตั ้งงบประมาณกรณีงบผูกพันสำหรับอาคารเรียนของโรงเรียน ต้องเป็น
โรงเรียนที่มีนักเรียน ตั้งแต่ 400 คน และมีความขาดแคลนห้องตามเกณฑ์ ตั้งแต่ 10 ห้อง ขึ้นไป 

3.3.2 การขอจัดตั้งงบประมาณกรณีงบผูกพัน สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หากมี
ความจำเป็นจัดตั้งงบประมาณในการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สามารถจัดตั้งได้ 3 รูปแบบ คือ 

แบบที่ 1 ราคา 23,394,000 บาท 
แบบที่ 2 ราคา 20,312,000 บาท 
แบบที่ 4 ราคา 10,383,000 บาท (ให้จัดตั้งในรายการงบปีเดียว โดยใช้กรอบวงเงินที่

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับจัดสรรสำหรับกลุ่มโรงเรียนทั่วไป) 

https://budget66.jobobec.in.th/
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4. การขอจัดตั้งงบประมาณของโรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องเป็นไปตามคู่มือ และ
แนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอาจพิจารณา
กำหนดรายละเอียด เกณฑ์ ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมได้ตามนโยบายการพัฒนาของแต่ละสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา กรณีโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 20 คนลงมา 
ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาให้สอดคล้องกับนโยบาย หรือพิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละ
พื้นที่ด้วย 

5. ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษาแนวทางการขอจัดตั้งงบประมาณประจำปี งบลงทุน รายการ
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยใช้แบบรูปรายการและราคามาตรฐานตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานกำหนด หรือใช้แบบพิเศษตามความต้องการจำเป็นของโรงเรียน กรณีโรงเรียนที่ตั้งอยู่ ในพื้นที่เสี่ยงต่อ
แผ่นดินไหว (ตามประกาศพื้นที่เสี ่ยงภัยแผ่นดินไหว ของกระทรวงมหาดไทย) ให้ใช้แบบอาคารเรียน (ในเขต
แผ่นดินไหว) ตามแบบท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด 

6. รายละเอียดประกอบการขอจัดตั้งงบประมาณให้เป็นไปตามแบบฟอร์ม พร้อมส่งเอกสารประกอบ ดังนี้ 
6.1 อาคารเรียนและอาคารอเนกประสงค์ กรณีงบผูกพันแบบมาตรฐาน ได้แก่ 

6.1.1 เหตุผลและความจำเป็นประกอบการพิจารณา 
6.1.2 ผังบริเวณโรงเรียน (Master Plan) ระบุตำแหน่งที่จะก่อสร้างพร้อมทั้งแสดงระยะห่าง

ระหว่างอาคารตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2550) ออกตามความในพราะราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
6.1.3 สำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน/การขอใช้ที่ดิน 
6.1.4 หนังสือยืนยันว่ามีสถานที่ก่อสร้างเพียงพอและพร้อมในการก่อสร้าง 
6.1.5 ภาพถ่าย สภาพอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืน ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
6.1.6 แบบสำรวจข้อมูลประกอบการเสนอขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 กรณีงบผูกพัน 
6.1.7 หนังสือรับรองการก่อสร้างอาคารไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยเรื่องความสูงของอาคาร เช่น 

กฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น ประกาศ พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ พ.ศ. 2504 และระเบียบว่าด้วยการก่อสร้างอาคารในเขตเมืองของจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

6.1.8 กรณีของการขอจัดตั ้งงบประมาณทดแทนอาคารเดิมที ่ต ้องการรื ้อถอน จะต้องมี
ความเห็นของวิศวกรหน่วยงานของรัฐที ่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมว่า สมควรรื ้อถอน 
ประกอบการพิจารณา จึงสามารถเสนอขอจัดตั้งงบประมาณอาคารทดแทนได้ (กรณีโรงเรียนดำเนินการ ขออนุมัติ
รื้อถอนไว้แล้วแต่ยังไม่ได้รื้อถอน ก็ให้ตรวจสอบและดำเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนดนี้ด้วย)พร้อมจัดส่ง
สำเนาหนังสือที่ได้รับอนุมัติให้รื้อถอนและสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และต้องได้รับการ
อนุมัติให้รื้อถอนก่อนวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564 

6.2 อาคารเรียนและอาคารอเนกประสงค์ กรณีงบผูกพันแบบพิเศษ ได้แก่ 
6.2.1 เหตุผลและความจำเป็นประกอบการพิจารณา 
6.2.2 ส่งแบบรูปรายการอาคารเรียน และอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษท่ีผู้อำนวยการโรงเรียน

ลงนามรับรองในแบบรูปรายการว่า “ขอใช้แบบรูปรายการดังกล่าวนี้ในการก่อสร้าง” ทุกแผ่น 
6.2.3 ผังบริเวณโรงเรียน (Master Plan) ระบุตำแหน่งที่จะก่อสร้างพร้อมทั้งแสดงระยะห่าง

ระหว่างอาคารตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2550) ออกตามความในพราะราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพราะราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 หมวด 
4 แนวอาคารและระยะห่างของอาคาร 
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6.2.4 สำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน/การขอใช้ที่ดิน 
6.2.5 หนังสือยืนยันว่าโรงเรียนมีข้อจากัดด้านพื้นที่ก่อสร้าง ไม่สามารถก่อสร้างอาคารแบบ

มาตรฐานได้ และยืนยันว่ามีสถานที่ก่อสร้างเพียงพอ พร้อมในการก่อสร้างอาคารแบบพิเศษ 
6.2.6 ภาพถ่าย สภาพอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืน ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
6.2.7 แบบสำรวจข้อมูลประกอบการเสนอขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 กรณีงบผูกพัน แบบที่เสนอขอจัดตั้งจะต้องมีความสอดคล้องกับข้อมูลความขาดแคลน 
6.2.8 หนังสือรับรองการก่อสร้างอาคารไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยเรื่องความสูงของอาคาร เช่น 

กฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น ประกาศ พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ พ.ศ. 2504 และระเบียบว่าด้วยการก่อสร้างอาคารในเขตเมืองของจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

6.2.9 กรณีของการขอจัดตั้งงบประมาณทดแทนอาคารเดิมที่ต้องการรื้อถอนจะต้อง มีความเห็น
ของวิศวกรหน่วยงานของรัฐที ่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมว่า สมควรรื้อถอน ประกอบการ
พิจารณา จึงสามารถเสนอขอจัดตั้งงบประมาณอาคารทดแทนได้ (กรณีโรงเรียนดำเนินการขออนุมัติรื้อถอนไว้
แล้วแต่ยังไม่ได้รื้อถอน ก็ขอให้ตรวจสอบและดำเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนดนี้ด้วย) พร้อมจัดส่งสำเนา
หนังสือที่ได้รับอนุมัติให้รื้อถอนและสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และต้องได้รับการอนุมัติให้
รื้อถอนก่อน วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564 

ทั้งนี้ หากได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว ห้ามมิให้โรงเรียนเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ โดยเด็ดขาด 
  6.3 อาคารสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ท้ังกรณีงบผูกพัน และงบปีเดียว) ได้แก่ 

6.3.1 เหตุผลและความจำเป็นประกอบการพิจารณา 
6.3.2 ผังบริเวณ (Master Plan) ระบุตำแหน่งที่จะก่อสร้างพร้อมทั ้งแสดงระยะห่างระหว่าง

อาคารตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2550) ออกตามความในพราะราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และ
กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพราะราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

หมวด 4 แนวอาคารและระยะห่างของอาคาร เพื่อยืนยันว่ามีสถานที่ก่อสร้างเพียงพอและพร้อม
ในการก่อสร้าง 

6.3.3 สำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน/การขอใช้ที่ดิน 
6.3.4 ภาพถ่าย สภาพอาคารสำนักงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
6.3.5 จำนวนบุคลากรในสำนักงาน ตามกรอบอัตรากาลัง 

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะพิจารณาเฉพาะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ที่จัดส่งเอกสาร ถูกต้อง ครบถ้วน และตรวจสอบได้เท่านั้น 

7. จัดทำและสรุปคำขอจัดตั ้งงบประมาณรายการค่าที่ดินและสิ ่งก่อสร้าง ตามแบบในโปรแกรม 
Microsoft Excel เท่านั้น พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลงบประมาณทุกรายการ โดยจัดทำเป็นเอกสาร จำนวน 1 ชุด ส่ง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานภายในเวลาที่กำหนด 

8. ตรวจสอบแบบอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ต้องเหมาะสมกับพื้นที่ ในการ
ก่อสร้าง ทั้งนี้ หากได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว ห้ามมิให้เปลี่ยนแปลงแบบและโรงเรียน โดยเด็ดขาด 

9. ให้บันทึกคำขอจัดตั้งงบประมาณผ่านเว็บไซต์ https://budget66.jobobec.in.th ภายในเวลาที่
กำหนด และพิมพ์เป็นเอกสาร (print out) รับรองความถูกต้องส่งพร้อมเอกสารคำขอจัดตั้งงบประมาณรายการค่า
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามข้อ 6 โดยการบันทึกข้อมูลเป็น 2 เมนู คือ เมนู “โรงเรียนทั่วไป” (รวมสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา) และเมนู “โรงเรียนคุณภาพ” 
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สำหรับรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ให้แนบไฟล์ pdf 
แบบ ปร.4 (ก) , ปร.5 (ก) และ ปร.6 พร้อมทั้งรายการปรับปรุงซ่อมแซมตามตัวอย่าง (หน้า 110) ภาพถ่ายอาคาร 
จำนวน 2 ภาพ และเอกสารที่เกี่ยวข้องทุกรายการ ในเว็บไซต์ 

10. กรณีมีการขอเพิ่มค่าขนส่ง สำหรับโรงเรียนในพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร และโรงเรียน พื้นที่เกาะ
ในการขนส่ง วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้คานวณค่าขนส่งตามข้อเท็จจริง ตามแบบ ปร.4 (พ) พร้อมเหตุผลความจำเป็น 
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทีก่ำหนดไว้ในคู่มือ ดังนี้ 

10.1 ค่าขนส่งทำงรถ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง โดยศึกษารายละเอียดได้จาก 
เว็บไซต์ https://saraban-law.cgd.go.th/easinetimage/inetdoc?id=show_CGD.A.18981_1_BCS_1_pdf 
(การจัดทำรายละเอียดประกอบการถอดแบบคานวณราคากลางงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับค่าน้ามันเพ่ิมเติม) 
10.2 ค่าขนส่งทำงเรือ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับรองค่าขนส่ง หรือสืบราคา ค่าขนส่งทำงเรือจาก
ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ที่โรงเรียนตั้งอยู่ 

11. กรณีการจัดตั ้งงบประมาณของโรงเรียนที ่มีจำนวนนักเรียน 120 คนลงมา สามารถจัดตั้ง
งบประมาณรายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมได้เท่านั้น หากมีความจำเป็นในการก่อสร้างอาคารเรียนทดแทนอาคารเดิม
ชารุดและไม่สามารถใช้งานได้ ให้เสนอของบประมาณระหว่างปีพร้อมชี้แจงเหตุผลความจำเป็น ยกเว้นกรณีโรงเรียน
ต้นแบบคุณภาพ และโรงเรียน Stand Alone ตามบัญชีรายชื่อของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(หน้า 770 - 966) สามารถจัดตั้งงบประมาณรายการค่าก่อสร้างได้ตามเกณฑ์ความจำเป็นขาดแคลน 

ทั้งนี ้ ให้จัดส่งเอกสารคำขอจัดตั ้งงบประมาณและเอกสารประกอบตามที่กำหนด ให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน ตรงตามข้อมูลที ่บันทึกในเว็บไซต์ https://budget66.jobobec.in.th มายังสานักนโยบายและ
แผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลเอกสารคำขอ
จัดตั้งงบประมาณและเอกสารประกอบตามที่กำหนดภายในเวลาที่กำหนด และ หากเอกสารที่จัดส่งไม่ตรงกับ
ข้อมูลที่บันทึก รวมทั้งกรณีที่ไม่ได้บันทึกข้อมูล และจัดส่งเอกสาร ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ไม่ทั นตามเวลาที่
กำหนด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะไม่พิจารณารายการดังกล่าว 

ระดับโรงเรียน 
1. บันทึกข้อมูลในระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ทุก

รายการ พร้อมทั ้งยืนยันข้อมูลในระบบ เนื ่องจากการขอจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดให้โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) เชื่อมโยงกับ 
เว็บไซต์การขอจัดตั้งงบประมาณ รวมทั้งบันทึกพิกัด Latitude และ Longitude ของโรงเรียนในระบบ DMC ให้
ถูกต้องด้วย หากไม่บันทึกและไม่ยืนยันข้อมูลในโปรแกรม B-OBEC และไม่บันทึกพิกัดจะไม่สามารถขอจัดตั้ง
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได ้

2. ตรวจสอบ ทบทวนข้อมูลความขาดแคลน ความจำเป็นด้านอาคารเรียน อาคารประกอบและ
สิ่งก่อสร้างอ่ืน ให้สอดคล้องกับแผนการจัดชั้นเรียน และแนวโน้มการขยายตัวของประชากรวัยเรียนในอนาคต 

3. แบบอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอ่ืน ต้องเหมาะสมกับพ้ืนที่ในการก่อสร้าง  
ทั้งนี้ หากได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว ห้ามมิให้เปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการโดยเด็ดขาด 
4. ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีส่วนร่วมในการวางแผนกำหนดแนวนโยบาย ในการ

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืนของโรงเรียน 
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5. เสนอขอจัดตั้งงบประมาณ อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ที่มีความขาดแ คลน 
จำเป็นตามเกณฑ์มาตรฐานสิ่งก่อสร้าง และการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืน ส่ง
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

6. การจัดตั้งงบประมาณรายการก่อสร้างบ้านพักครู ตามนโยบายเกี่ยวกับด้านความปลอดภัย และเป็น
สวัสดิการให้กับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ขอให้ประธานเครือข่ายโรงเรียนคุณภาพการศึกษา 
พิจารณาร่วมกับโรงเรียนในเครือข่ายในการเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ โดยพิจารณาสร้างในพื้นที่ที่สามารถจัดเป็น
หมู่บ้านครู และบุคลากรทางการศึกษาได้ และต้องมีครูต้องการเข้าพักอาศัยจากหลายโรงเรียน รวมทั้งมีพ้ืนที่ในการ
ก่อสร้าง ซึ่งอาจเป็นบ้านพักครูเรือนแถว หรือบ้านพักครูเดี่ยว จำนวน 1 หลัง (ถ้ามี) โดยให้โรงเรียนที่เป็นพื้นที่
ก่อสร้างเป็นผู้เสนอขอจัดตั้งงบประมาณดังกล่าว สำหรับโรงเรียนอื่น ๆ ที่มีความจำเป็นขาดแคลนบ้านพักครูให้
เสนอขอจัดตั้งงบประมาณได้ตามเกณฑ์ โดยมีแนวทางในการเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ ดังนี้ 

6.1) โรงเรียนที่ขอจัดตั้งงบประมาณต้องจัดทำคำของบประมาณตามแบบ ที่กำหนดให้ครบถ้วน 
6.2) ให้แสดงเหตุผลความจำเป็นในการขอสร้างบ้านพักครู โดยแนบรายชื่อข้าราชการครู และ

บุคลากรทางการศึกษาท่ีเข้าพักอาศัย ตามแบบท่ีกำหนด 
6.3) กรณีที่จะเสนอขอบ้านพักครูตามนโยบายฯ ดังกล่าวต้องมีครูและบุคลากรทางการศึกษาที่

ต้องการเข้าพักอาศัยจากหลายโรงเรียนรวมกัน พร้อมแนบแผนผังแสดงตำแหน่งที่ตั้งโรงเรียนของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีเข้าพักอาศัยร่วมกัน 

6.4) ให้มีหนังสือยืนยันว่ามีพ้ืนที่ที่จะก่อสร้างเพียงพอและมีความพร้อมในการก่อสร้าง 
6.5) เสนอขอจัดตั้งงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาละ 1 หลัง 
6.6) ใช้แบบฟอร์มคำขอจัดตั้งงบประมาณ “แบบบ้านพักครูตามนโยบายฯ” พร้อมแนบหลักฐาน

ตามท่ีกำหนด 
ทั้งนี้ การเสนอขอจัดตั้งบ้านพักครูตามนโยบายฯ ให้คำนึงถึงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติใน การจัด

ข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของข้าราชการ พ.ศ. 2560 และจำนวนข้าราชการครูที่เข้าพักจริงเมื่อก่อสร้าง 
หรือปรับปรุงซ่อมแซมแล้วเสร็จ  

7. กรณีขอจัดตั้งงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ นอกเหนือแบบมาตรฐาน (แบบ
พิเศษ) ที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกาหนด ให้จัดส่งเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ 

7.1 เหตุผลและความจาเป็นประกอบการพิจารณา 
7.2 ส่งแบบรูปรายการอาคารเรียน และอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ พร้อมให้ผู ้อานวยการ

โรงเรียนลงนามรับรองในแบบรูปรายการว่า “ขอใช้แบบรูปรายการดังกล่าวนี้ในการก่อสร้าง” ทุกแผ่น 
7.3 ผังบริเวณโรงเรียน (Master Plan) ระบุตำแหน่งที่จะก่อสร้างพร้อมทั้งแสดงระยะห่างระหว่าง

อาคารตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 61 (พ.ศ.2550) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และ
กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความใน พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 หมวด 4 แนว
อาคารและระยะห่างของอาคาร 

7.4 หนังสือยืนยันว่าโรงเรียนมีข้อจากัดด้านพื้นที ่ก่อสร้าง ไม่สามารถก่อสร้างอาค าร แบบ
มาตรฐานได้ และยืนยันว่ามีสถานที่ก่อสร้างเพียงพอ พร้อมในการก่อสร้างอาคารแบบพิเศษ 

7.5 ภาพถ่าย สภาพอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืน ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
7.6 แบบสำรวจข้อมูลประกอบการเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

กรณีงบผูกพัน โดยต้องกรอกข้อมูลพร้อมเอกสารเพ่ิมเติมตามที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด 
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7.7 หนังสือรับรองการก่อสร้างอาคารไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยเรื ่องความสูงของอาคาร เช่น 
กฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น ประกาศ พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ พ.ศ. 2504 และระเบียบว่าด้วยการก่อสร้างอาคารในเขตเมืองของจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

7.8 กรณีของการขอจัดตั้งงบประมาณทดแทนอาคารเดิมที่ต้องการรื้อถอน จะต้อง มีความเห็นของ
วิศวกรหน่วยงานของรัฐที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมว่า สมควรรื้อถอน ประกอบการพิจารณา จึง
สามารถเสนอขอจัดตั้งงบประมาณอาคารทดแทนได้ (กรณีโรงเรียนดาเนินการขออนุมัติรื้อถอนไว้แล้วแต่ยังไม่ได้รื้อ
ถอน ก็ขอให้ตรวจสอบและดาเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กาหนดนี้ด้วย) พร้อมจัดส่งสาเนาหนังสือที่ได้รับอนุมัติ
ให้รื้อถอนและสาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและต้องได้รับ การอนุมัติให้รื้อถอนก่อน วันที่ 31 
ตุลาคม พ.ศ. 2564 

ทั้งนี้ หากได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว ห้ามมิให้โรงเรียนเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ โดยเด็ดขาด 
8. ขอให้โรงเรียนบันทึกคำขอตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง ผ่านเว็บไซต์ https://budget-school.jobobec.in.th ภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2564 และ
จะปิดระบบให้บันทึกข้อมูล เวลา 16.30 น. โดยเรียงลำดับความสำคัญของรายการที่ต้องการจัดตั้งงบประมาณ 
และพิมพ์เป็นเอกสาร (print out) รับรองความ ถูกต้อง (ศึกษาวิธีการบันทึกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ในคู่มือฯ) ให้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2564 หากพ้นกำหนดจะถือว่า
โรงเรียนไม่ประสงค์ขอรับการจัดตั้งงบประมาณดังกล่าว โดยกำหนดให้โรงเรียนบันทึกคำขอตั้งงบประมาณ ค่า
ก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมฯ  โรงเรียนละไม่เกิน 3 รายการ 

9. กรณีขอจัดตั้งงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ นอกเหนือแบบมาตรฐาน (แบบ
พิเศษ) ทีส่ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด ให้จัดส่งเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ 

9.1 เหตุผลและความจำเป็นประกอบการพิจารณา 
9.2 ส่งแบบรูปรายการอาคารเรียน และอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ พร้อมให้ผู้อำนวยการ

โรงเรียนลงนามรับรองในแบบรูปรายการว่า “ขอใช้แบบรูปรายการดังกล่าวนี้ในการก่อสร้าง” ทุกแผ่น 
9.3 ผังบริเวณโรงเรียน (Master Plan) ระบตุำแหน่งที่จะก่อสร้างพร้อมทั้งแสดงระยะห่างระหว่าง

อาคารตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 61 (พ.ศ.2550) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และ
กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความใน พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 หมวด 4 แนว
อาคารและระยะห่างของอาคาร 

9.4 หนังสือยืนยันว่าโรงเรียนมีข้อจากัดด้านพื้นที ่ก่อสร้าง ไม่สามารถก่อสร้างอาคาร แบบ
มาตรฐานได้ และยืนยันว่ามีสถานที่ก่อสร้างเพียงพอ พร้อมในการก่อสร้างอาคารแบบพิเศษ 

9.5 ภาพถ่าย สภาพอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืน ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
9.6 แบบสำรวจข้อมูลประกอบการเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

กรณีงบผูกพัน โดยต้องกรอกข้อมูลพร้อมเอกสารเพ่ิมเติมตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด 
9.7 หนังสือรับรองการก่อสร้างอาคารไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยเรื ่องความสูงของอาคาร เช่น 

กฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น ประกาศ พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ พ.ศ. 2504 และระเบียบว่าด้วยการก่อสร้างอาคารในเขตเมืองของจังหวัดและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

9.8 กรณีของการขอจัดตั้งงบประมาณทดแทนอาคารเดิมที่ต้องการรื้อถอน จะต้อง มีความเห็นของ
วิศวกรหน่วยงานของรัฐที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมว่า สมควรรื้อถอน ประกอบการพิจารณา จึง
สามารถเสนอขอจัดตั้งงบประมาณอาคารทดแทนได้ (กรณีโรงเรียนดำเนินการขออนุมัติรื้อถอนไว้แล้วแต่ยังไม่ได้รื้อ
ถอน ก็ขอให้ตรวจสอบและดำเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนดนี้ด้วย) พร้อมจัดส่งสำเนาหนังสือที่ได้รับอนุมัติ
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ให้รื้อถอนและสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและต้องได้รับ การอนุมัติให้รื้อถอนก่อน วันที่ 31 
ตุลาคม พ.ศ. 2564 

ทั้งนี้ หากได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว ห้ามมิให้โรงเรียนเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ โดยเด็ดขาด 
10. กรณีที่ต้องรื้อถอนอาคารเดิมเพื่อก่อสร้างอาคารทดแทน โรงเรียนต้องเตรียมจัดทำแผนรองรับ

ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น 
11. กรณีมีการขอเพิ่มค่าขนส่ง สำหรับโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในสภาพภูมิประเทศที่ยากลาบากในการขนส่ง 

วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้คานวณค่าขนส่งตามข้อเท็จจริง ตามแบบแบบแสดงการคานวณและเหตุผลความ จำเป็น 
และปร.4 (พ) ทีก่ำหนดไว้ในคู่มือ (หน้า 107) ดังนี้ 

11.1 ค่าขนส่งทำงรถ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง โดยศึกษารายละเอียดได้
จาก https://saraban-law.cgd.go.th/easinetimage/inetdoc?id=show_CGD.A.18981_1_BCS_1_pdf (การ
จัดทำรายละเอียดประกอบการถอดแบบคานวณราคากลางงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับค่าน้ามันเพ่ิมเติม) 

11.2 ค่าขนส่งทำงเรือ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับรองค่าขนส่ง หรือสืบราคา ค่า
ขนส่งทำงเรือจากผู้ประกอบการในพ้ืนที่ที่โรงเรียนตั้งอยู่ 

12. กรณีโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เสี ่ยงต่อแผ่นดินไหว ตามประกาศพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว ของ
กระทรวงมหาดไทย และเป็นไปตามกฎกระทรวง กำหนดการรับน้าหนัก ความต้านทำน ความคงทนของอาคารและ
พื้นที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2564 ซึ่งกำหนดให้ใช้บังคับ ในบริเวณ
ดังต่อไปนี้ 

12.1 บริเวณที่ 1 หมายความว่า พื้นที่หรือบริเวณที่ต้องเฝ้าระวังเนื่องจากมีความเป็นไปได้ว่า
อาคารอาจได้รับผลกระทบทางด้านความม่ันคงแข็งแรง และเสถียรภาพ เมื่อมีแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว ได้แก่ 
จังหวัดกระบี่ ชุมพร ตรัง นครพนม นครศรีธรรมราช บึงกาฬ ประจวบคีรีขันธ์ พิษณุโลก เพชรบุรี เลย สงขลา สตูล 
สุราษฎร์ธานี และหนองคาย 

12.2 บริเวณที่ 2 หมายความว่า บริเวณหรือพื ้นที ่ที ่มีความเป็นไปได้ว่า อาคารอาจได้รับ
ผลกระทบทางด้านความมั่นคงแข็งแรงและเสถียรภาพในระดับปานกลาง เมื่อมีแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว 
ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กาแพงเพชร ชัยนำท นครปฐม นครสวรรค์ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา พังงา 
ภูเก็ต ระนอง ราชบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี และอุทัยธานี 

12.3 บริเวณที่ 3 หมายความว่า บริเวณหรือพื ้นที ่ที ่มีความเป็นไปได้ว่า อาคารอาจได้รับ
ผลกระทบทางด้านความมั่นคงแข็งแรงและเสถียรภาพในระดับสูง เมื่อมีแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว ได้แก่ 
จังหวัดกาญจนบุรี เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลาปาง ลาพูน สุโขทัย และอุตรดิตถ์ 
กรณีโรงเรียนที่อยู่ในบริเวณที่ 1 และ 2 ในการจัดตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียน สามารถเลือกแบบอาคาร
สำหรับพ้ืนที่ทั่วไป หรืออาคารเรียนในเขตแผ่นดินไหวได้ โดยใช้กรอบวงเงินของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในการ
ขอจัดตั้งงบประมาณ กรณีมีการเลือกอาคารเรียนที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 1,000 ตรม.ขึ้นไป (อาคารเรียน 108 ล./59-ข (ใน
เขตแผ่นดินไหว)) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจะสมทบเงินส่วนต่างค่าก่อสร้าง นอกจากนั้น อาคาร
เรียนในเขตพ้ืนที่แผ่นดินไหวต้องใช้กรอบวงเงินของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในการขอจัดตั้งงบประมาณ 

กรณีโรงเรียนที่อยู่ในบริเวณที่ 3 ต้องใช้แบบอาคารเรียนในเขตแผ่นดินไหว ตามแบบมาตรฐานที่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดเท่านั้น (จะได้สมทบเงินส่วนต่างค่าก่อสร้าง) หรือใช้แบบ
อาคารเรียนแบบพิเศษ อาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ ที่ได้ออกแบบรองรับการก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว โดยให้
เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดการรับน้าหนัก ความต้านทำน ความคงทนของอาคาร และพ้ืนดินที่รองรับอาคารใน
การต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2564 ได ้
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เกณฑ์การขอจัดตั้งงบประมาณสิ่งก่อสร้างของโรงเรียน 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

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

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

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

 ในการจัดตั้งงบประมาณมีเกณฑ์และเงื่อนไขจ านวนนักเรียนในการขอจัดตั้งงบประมาณอาคาร
เรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืน เป็น 2 เงื่อนไข ดังนี้ 

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

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

ส าหรับรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืน สามารถเสนอ
ขอจัดตั้งงบประมาณตามความจ าเป็นโดยมีรายละเอียดการขอจัดตั้งอาคารเรียน อาคารประกอบและ
สิ่งก่อสร้างอ่ืน ตามตารางแบบสิ่งก่อสร้างและเงื่อนไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (หน้า 82 – 84) 

เกณฑ์การขอจัดตั้งส าหรับโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  
1.  อาคารเรียน ประกอบด้วย ห้องเรียน และห้องพิเศษ 

1.1  ห้องเรียน หมายถึง ห้องท่ีใช้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
1.2  ห้องพิเศษ หมายถึง ห้องอ านวยความสะดวกในการบริหารและจัดกิจกรรมสนับสนุน 

การเรียนการสอน เช่น ห้องพักครู ห้องพยาบาล ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ฯลฯ 

2.  เกณฑ์การจัดอาคารเรียน ใช้จ านวนนักเรียนและแผนการจัดชั้นเรียนเป็นเกณฑ์การจัดสรร 
ดังนี้ 

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

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

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

2.2.3  โรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียน 120 คนลงมา ใช้เกณฑ์ควรมีห้องเรียนตามเกณฑ์
มาตรฐานโดยให้รวมห้องพิเศษได้อีก 3 ห้อง 

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

2.2.6  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา และโรงเรียนที่มจี านวนนักเรียน 201 คนขึ้นไป 
ใช้เกณฑ์ตามตารางเกณฑ์มาตรฐานสิ่งก่อสร้างของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

2.2.7  กรณีเป็นโรงเรียนต้นแบบคุณภาพ และโรงเรียน Stand Alone ตามบัญชี
รายชื่อของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (หน้า 770 – 966) สามารถขอจัดตั้งงบประมาณ
อาคารเรียน ดังนี้ 

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

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

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

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

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

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

2.2.7.3 กรณีที่มีนักเรียน 121 คนขึ้นไป สามารถขอจัดตั้งได้ตามเกณฑ์การขอ
จัดตั้งอาคารเรียนแต่ละแบบ 

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

 

แผนจัด
ชั้นเรียน 

เกณฑ์ควรมี แผนจัด
ชั้นเรียน 

เกณฑ์ควรมี แผนจัด
ชั้นเรียน 

เกณฑ์ควรม ี

ห้องเรียน 
ห้อง
พิเศษ 

รวม 
 

ห้องเรียน 
ห้อง 
พิเศษ 

รวม 
 

ห้องเรียน 
ห้อง 
พิเศษ 

รวม 

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

เกณฑ์ควรมี แผนจัด
ชั้นเรียน 

เกณฑ์ควรมี แผนจัด
ชั้นเรียน 

เกณฑ์ควรม ี

ห้องเรียน 
ห้อง
พิเศษ 

รวม 
 

ห้องเรียน 
ห้อง 
พิเศษ 

รวม 
 

ห้องเรียน 
ห้อง 
พิเศษ 

รวม 

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

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

3.  อาคารประกอบ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2  โรงฝึกงาน ใช้แผนจัดชั้นเรียนเป็นเกณฑ์ดังนี้ 
   แผนจัดชั้นเรียน  

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

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

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

3.4  บ้านพักครู ใช้เกณฑ์ตามความต้องการและจ าเป็นของจ านวนบุคลากรที่ต้องการบ้านพัก
ในแต่ละโรงเรียน 

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

  4.1.1  สนามบาสเกตบอล สร้างเฉพาะโรงเรียนที่เปิดสอนมัธยมศึกษา โดยใช้แผนจัด
ชั้นเรียนเป็นเกณฑ์ 

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

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

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

4.2 รั้ว ถนน และรางระบายน้ า โรงเรียนต้องจัดท าแบบรายการประมาณราคา (ปร.4 (ก) 
ปร.5 (ก) และ ปร.6) ประกอบการขอจัดตั้งงบประมาณ 
 5.  รายการอื่นๆ 
  5.1  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืนที่ช ารุดทรุดโทรม 
และประสบอุบัติภัย จัดตั้งงบประมาณให้แก่โรงเรียนที่มีอาคารเรียน อาคารประกอบ ที่มีสภาพช ารุดทรุดโทรม 
และประสบอุบัติภัย ให้ค านึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืน  และ
งบประมาณที่ใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซม เพ่ือให้การใช้งบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุด ส าหรับกรณี 
การปรับปรุงซ่อมแซม การต่อเติม และการรื้อถอน ที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักหรือมีผลกระทบต่อ 
ความปลอดภัย จ าเป็นต้องมีแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ที่ผ่านการรับรองจากผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ และจ าเป็นต้องมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการด าเนินการด้วย สาระส าคัญตาม
หนังสือของกระทรวงการคลัง ที่ กค (กวจ.) 0405.2/ว 259 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561 กรณีที่ไม่มีผลกระทบ 
ต่อโครงสร้าง ให้จัดท ารายละเอียดการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืน 
พร้อม ปร.4 (ก) ปร.5 (ก) และ ปร.6 (รายละเอียดตามภาคผนวก หน้า 132 - 135) 
  5.2  ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา (การติดตั้งครั้งแรก) รั้ว เขื่อน ถนนและปรับปรุงบริเวณจัดให้
โรงเรียนที่มีความขาดแคลน และเดือดร้อน โรงเรียนที่ไม่มีไฟฟ้า ประปา รั้ว ถนน และใช้ในการปรับปรุงบริเวณ
โรงเรียนเพ่ือให้เอ้ือต่อการเรียนการสอน  
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เกณฑ์การขอจัดตั้งส าหรับโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
1.  อาคารเรียน ประกอบด้วย ห้องเรียน และห้องพิเศษ 

1.1 ห้องเรียน หมายถึง ห้องท่ีใช้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
1.2 ห้องพิเศษ หมายถึง ห้องอ านวยความสะดวกในการบริหารและจัดกิจกรรมสนับสนุน     

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

ดังนี้ 
  2.1 ใช้จ านวนนักเรียนเป็นเกณฑ์ 

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

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

เกณฑ์ควรมี 
หอประชุม โรงอาหาร 

อาคารฝึกงาน
(หน่วย) 

ห้องส้วม(ที่
นั่ง) ห้องเรียน ห้องพิเศษ รวม 

6 6 5 11 1 1 1 8 
7 7 6 13 1 1 1 8 
8 8 7 15 1 1 1 8 
9 9 7 16 1 1 2 9 
10 10 8 18 1 1 2 10 
11 11 9 20 1 1 2 11 
12 12 9 21 1 1 2 12 
13 13 10 23 1 1 2 13 
14 14 10 24 1 1 2 14 
15 15 10 25 1 1 4 15 
16 16 11 27 1 1 4 16 
17 17 11 28 1 1 4 17 
18 18 11 29 1 1 4 18 
19 19 12 31 1 1 4 19 
20 20 12 32 1 1 4 20 
21 21 12 33 1 1 4 21 
22 22 13 35 1 1 4 22 
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แผนจัด
ชั้นเรียน
(ห้อง) 

เกณฑ์ควรมี 
หอประชุม โรงอาหาร 

อาคารฝึกงาน
(หน่วย) 

ห้องส้วม(ที่
นั่ง) ห้องเรียน ห้องพิเศษ รวม 

23 23 13 36 1 1 4 23 
24 24 13 37 1 1 4 24 
25 25 14 39 1 1 4 25 
26 26 15 41 1 1 4 26 
27 27 15 42 1 1 6 27 
28 28 16 44 1 1 6 28 
29 29 16 45 1 1 6 29 
30 30 16 46 1 1 6 30 
31 31 17 48 1 1 6 31 
32 32 17 49 1 1 6 32 
33 33 17 50 1 1 6 33 
34 34 17 51 1 1 6 34 
35 35 17 52 1 1 6 35 
36 36 17 53 1 1 6 36 
37 37 17 54 1 1 6 37 
38 38 17 55 1 1 6 38 
39 39 17 56 1 1 6 39 
40 40 17 57 1 1 6 40 
41 41 17 58 1 1 6 41 
42 42 17 59 1 1 6 42 
43 43 17 60 1 1 6 43 
44 44 19 63 1 1 6 44 
45 45 20 65 1 1 8 45 
46 46 21 67 1 1 8 46 
47 47 22 69 1 1 8 47 
48 48 22 70 1 1 8 48 
49 49 22 71 1 1 8 49 
50 50 22 72 1 1 8 50 
51 51 22 73 1 1 8 51 
52 52 22 74 1 1 8 52 
53 53 22 75 1 1 8 53 
54 54 22 76 1 1 8 54 
55 55 23 78 1 1 8 55 
56 56 23 79 1 1 8 56 
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แผนจัด
ชั้นเรียน
(ห้อง) 

เกณฑ์ควรมี 
หอประชุม โรงอาหาร 

อาคารฝึกงาน
(หน่วย) 

ห้องส้วม(ที่
นั่ง) ห้องเรียน ห้องพิเศษ รวม 

57 57 23 80 1 1 8 57 
58 58 24 82 1 1 8 58 
59 59 24 83 1 1 8 59 
60 60 24 84 1 1 8 60 
61 61 25 86 1 1 8 61 
62 62 26 88 1 1 8 62 
63 63 27 90 1 1 8 63 
64 64 28 92 1 1 8 64 
65 65 29 94 1 1 8 65 
  แผนจัดชั้นเรียน 65 ห้องข้ึนไป ควรมีห้องเรียนเท่ากับแผนจัดชั้นเรียน บวกด้วย 29 

3.  อาคารประกอบ 
3.1  อาคารอเนกประสงค์ หอประชุม 

โรงเรียนควรมีอาคารอเนกประสงค์ หรือหอประชุม จ านวน 1 หลัง ที่สอดคล้องกับ
จ านวนนักเรียน 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.5  บ้านพักครู ใช้เกณฑ์ตามความต้องการและจ าเป็นของจ านวนบุคลากรที่ต้องการบ้านพัก
ในแต่ละโรงเรียน 

3.6  บ้านพักนักเรียน ใช้เกณฑ์ตามความต้องการจ าเป็น และตามจ านวนนักเรียนที่มี 
ความประสงค์จะเข้าพัก 

4.  สิ่งก่อสร้างอ่ืน 
4.1  สนามกีฬา มีเกณฑ์ ดังนี้ 

  4.1.1 สนามบาสเกตบอล สร้างเฉพาะโรงเรียนที่เปิดสอนมัธยมศึกษา โดยใช้แผน     
จัดชั้นเรียนเป็นเกณฑ์ 

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

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

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

5.  รายการอื่นๆ 

  5.1  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืนที่ช ารุดทรุดโทรม 
และประสบอุบัติภัย จัดตั้งงบประมาณให้แก่โรงเรียนที่มีอาคารเรียน อาคารประกอบ ที่มีสภาพช ารุดทรุดโทรม 
และประสบอุบัติภัย ให้ค านึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืน และ
งบประมาณที่ใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซม เพ่ือให้การใช้งบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุด ส าหรับกรณีปรับปรุง
ซ่อมแซมที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักหรือมีผลกระทบ ต่อความปลอดภัย การปรับปรุง การรื้อถอน การต่อเติม 
และการซ่อมแซม จ าเป็นต้องมีแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่ผ่านการรับรองจากผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ และจ าเป็นต้องมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการด าเนินการด้วย สาระส าคัญตาม
หนังสือของกระทรวงการคลัง ที่ กค (กวจ.) 0405.2/ว 259 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561 กรณีท่ีไม่มีผลกระทบต่อ
โครงสร้าง ให้จัดท ารายละเอียดการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืน พร้อม 
ปร.4 (ก) ปร.5 (ก) และ ปร.6 (รายละเอียดตามภาคผนวก หน้า 132 - 135) 

5.2  ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา (การติดตั้งครั้งแรก) รั้ว เขื่อน ถนนและปรับปรุงบริเวณ จัดให้
โรงเรียนที่มีความขาดแคลน และเดือดร้อน โรงเรียนที่ไม่มีไฟฟ้า ประปา รั้ว ถนน และใช้ในการปรับปรุงบริเวณ
โรงเรียนเพ่ือให้เอ้ือต่อการเรียนการสอน 
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ท่ี แบบ/รายการ ราคาค่าก่อสร้าง/หลัง

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

   (พ้ืนท่ีใช้สอย 258 ตร.ม.)

 - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม  

 - กรอบอาคาร กว้าง 11.40 เมตร ยาว 22.00 เมตร สูง 7.60 เมตร

 -  ห้องเรียนอนุบาล 2 ห้อง พร้อมห้องน้้า

และช้ันลอย ส้าหรับนอนกลางวัน

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

  (พ้ืนท่ีใช้สอย 417 ตร.ม.)

 - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่  

 - กรองอาคาร กว้าง 11.20 เมตร ยาว 37.20 เมตร สูง 7.60 เมตร

 -  ห้องเรียนอนุบาล 3 ห้อง พร้อมห้องน้้า

และช้ันลอย ส้าหรับนอนกลางวัน

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

อาคารเรียนช้ันเดียว จากระดับพ้ืนดิน 0.90 เมตร ห้องเรียนละ 1 ชุด

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

 - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม 3. ตู้เก็บอุปกรณ์ตามแบบก้าหนด 

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

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

จ้านวน 3 ห้องเรียน 4. เคร่ืองดับเพลิงตามท่ีระบุในรายการ

 - ติดต้ังไฟฟ้าตามแบบท่ีก้าหนด ประกอบแบบก่อสร้าง ช้ันละ 1 เคร่ือง

 - ทาสีอาคาร 5. โต๊ะ- เก้าอ้ีนักเรียนตามแบบก้าหนด

ห้องเรียนละ 30 ชุด

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

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

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

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

 - ห้องเรียน 3 ห้อง 3 ใบ

 - ห้องเรียน ขนาด 6.00 x 9.00 เมตร

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

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

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

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

 - ห้องเรียน 4 ห้อง 4  ใบ

 - ห้องเรียน ขนาด 6.00 x 9.00 เมตร

ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน
ค่าก่อสร้างอาคารส านักงาน  อาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอ่ืน

ลักษณะอาคาร วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
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ท่ี แบบ/รายการ ราคาค่าก่อสร้าง/หลัง

ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน
ค่าก่อสร้างอาคารส านักงาน  อาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอ่ืน

ลักษณะอาคาร วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

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

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

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

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

 - ติดต้ังไฟฟ้าตามแบบท่ีก้าหนด
 - ทาสีอาคาร

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

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

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

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

 - ติดต้ังไฟฟ้าตามแบบท่ีก้าหนด
 - ทาสีอาคาร

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

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

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

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

 - ติดต้ังไฟฟ้าตามแบบท่ีก้าหนด
 - ทาสีอาคาร
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ท่ี แบบ/รายการ ราคาค่าก่อสร้าง/หลัง

ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน
ค่าก่อสร้างอาคารส านักงาน  อาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอ่ืน

ลักษณะอาคาร วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

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

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

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

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

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

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

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

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

จ้านวน 6 ห้องเรียน ประกอบแบบก่อสร้าง ช้ันละ 1 เคร่ือง
 - ติดต้ังไฟฟ้าตามแบบท่ีก้าหนด 5. โต๊ะ- เก้าอ้ีนักเรียนตามแบบก้าหนด
 - ทาสีอาคาร ห้องเรียนละ 30 ชุด
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ท่ี แบบ/รายการ ราคาค่าก่อสร้าง/หลัง

ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน
ค่าก่อสร้างอาคารส านักงาน  อาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอ่ืน

ลักษณะอาคาร วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

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

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

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

 - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม 3. ตู้เก็บอุปกรณ์ตามแบบก้าหนด 

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

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

 - ช้ันบน  - 4 ห้องเรียน 4. เคร่ืองดับเพลิงตามท่ีระบุในรายการ

ขนาดห้องเรียน 6.00 x 9.00 เมตร ประกอบแบบก่อสร้าง ช้ันละ 1 เคร่ือง

 - ติดต้ังไฟฟ้าตามแบบท่ีก้าหนด 5. โต๊ะ- เก้าอ้ีนักเรียนตามแบบก้าหนด

 - ทาสีอาคาร ห้องเรียนละ 30 ชุด

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

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

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

 - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม 3. ตู้เก็บอุปกรณ์ตามแบบก้าหนด 

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

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

 - ช้ันบน  - 4 ห้องเรียน 4. เคร่ืองดับเพลิงตามท่ีระบุในรายการ

ขนาดห้องเรียน 6.00 x 9.00 เมตร ประกอบแบบก่อสร้าง ช้ันละ 1 เคร่ือง

 - ติดต้ังไฟฟ้าตามแบบท่ีก้าหนด 5. โต๊ะ- เก้าอ้ีนักเรียนตามแบบก้าหนด

 - ทาสีอาคาร ห้องเรียนละ 30 ชุด

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

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

ขนาดห้องเรียน 6.00 x 9.00 เมตร ประกอบแบบก่อสร้าง ช้ันละ 1 เคร่ือง
 - ติดต้ังไฟฟ้าตามแบบท่ีก้าหนด 5. โต๊ะ- เก้าอ้ีนักเรียนตามแบบก้าหนด
 - ทาสีอาคาร ห้องเรียนละ 30 ชุด
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ท่ี แบบ/รายการ ราคาค่าก่อสร้าง/หลัง

ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน
ค่าก่อสร้างอาคารส านักงาน  อาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอ่ืน

ลักษณะอาคาร วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

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

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

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

 - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม 3. ตู้เก็บอุปกรณ์ตามแบบก้าหนด 

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

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

 - ช้ันบน - 4 ห้องเรียน 4. เคร่ืองดับเพลิงตามท่ีระบุในรายการ

ขนาดห้องเรียน 6.00 x 9.00 เมตร ประกอบแบบก่อสร้าง ช้ันละ 1 เคร่ือง

 - ติดต้ังไฟฟ้าตามแบบท่ีก้าหนด 5. โต๊ะ- เก้าอ้ีนักเรียนตามแบบก้าหนด

 - ทาสีอาคาร ห้องเรียนละ 30 ชุด

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

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

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

 - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม 3. ตู้เก็บอุปกรณ์ตามแบบก้าหนด 

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

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

 - ช้ันบน - 5 ห้องเรียน 4. เคร่ืองดับเพลิงตามท่ีระบุในรายการ

ขนาดห้องเรียน 6.00 x 9.00 เมตร ประกอบแบบก่อสร้าง ช้ันละ 1 เคร่ือง

 - ติดต้ังไฟฟ้าตามแบบท่ีก้าหนด 5. โต๊ะ- เก้าอ้ีนักเรียนตามแบบก้าหนด

 - ทาสีอาคาร ห้องเรียนละ 30 ชุด

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

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

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

 - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม 3. ตู้เก็บอุปกรณ์ตามแบบก้าหนด 

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

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

 - ช้ันบน  - 6  ห้องเรียน 4. เคร่ืองดับเพลิงตามท่ีระบุในรายการ

ขนาดห้องเรียน 6.00 x 9.00 เมตร ประกอบแบบก่อสร้าง ช้ันละ 1 เคร่ือง

 - ติดต้ังไฟฟ้าตามแบบท่ีก้าหนด 5. โต๊ะ- เก้าอ้ีนักเรียนตามแบบก้าหนด

 - ทาสีอาคาร ห้องเรียนละ 30 ชุด
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ท่ี แบบ/รายการ ราคาค่าก่อสร้าง/หลัง

ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน
ค่าก่อสร้างอาคารส านักงาน  อาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอ่ืน

ลักษณะอาคาร วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

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

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

จ้านวน 4 ห้อง

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

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

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

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

 - ช้ันล่าง - โล่ง/อเนกประสงค์ ห้องละ 1 ชุด

 - ช้ัน 2 - ห้องเรียน ขนาด 6.00x9.00 เมตร

จ้านวน 5 ห้อง

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

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

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

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

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

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

         แยกชาย-หญิง 4. เคร่ืองดับเพลิงตามท่ีระบุในรายการ

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

          จ้านวน 5 ห้อง 5. โต๊ะ- เก้าอ้ีนักเรียนตามแบบก้าหนด

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

        จ้านวน 5 ห้อง 

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

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

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

 - กรอบอาคาร กว้าง 14.50 เมตร ยาว 72.00 เมตร สูง 7.95 เมตร

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

 - ช้ัน 2 - ห้องเรียน ขนาด 8.00 x 8.00 เมตร 

         จ้านวน 8 ห้อง 
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ท่ี แบบ/รายการ ราคาค่าก่อสร้าง/หลัง

ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน
ค่าก่อสร้างอาคารส านักงาน  อาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอ่ืน

ลักษณะอาคาร วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

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

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

         จ้านวน 6 ห้อง 
         ห้องน้้านักเรียน-ครู แยกชาย-หญิง

 - ช้ัน 3 - ห้องเรียน ขนาด 8.00 x 8.00 เมตร 
          จ้านวน 4 ห้อง
       - ห้องเรียน ขนาด 10.50 x 12.00 เมตร 
        จ้านวน 2 ห้อง (หัว-ท้ายอาคาร)

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

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

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

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

 - ช้ันล่าง - โล่ง

 - ช้ัน 2 - ห้องเรียน ขนาด 8.00 x 8.00 เมตร 

         จ้านวน 8 ห้อง 

         ห้องน้้านักเรียน-ครู แยกชาย-หญิง

 - ช้ัน 3 - ห้องเรียน ขนาด 8.00 x 8.00 เมตร 

         จ้านวน 6 ห้อง

        - ห้องเรียน ขนาด 10.50 x 12.00เมตร 

         จ้านวน 2 ห้อง (หัว-ท้ายอาคาร)
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ท่ี แบบ/รายการ ราคาค่าก่อสร้าง/หลัง

ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน
ค่าก่อสร้างอาคารส านักงาน  อาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอ่ืน

ลักษณะอาคาร วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

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

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

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

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

 - ช้ันล่าง - โล่ง

 - ช้ัน 2 - ห้องเรียน ขนาด 8.00 x 8.00 เมตร 

         จ้านวน 6 ห้อง 

         ห้องน้้านักเรียน-ครู แยกชาย-หญิง

 - ช้ัน 3 - ห้องเรียน ขนาด 8.00 x 8.00 เมตร 

         จ้านวน 4 ห้อง

        - ห้องเรียน ขนาด 10.50 x 12.00เมตร 

         จ้านวน 2 ห้อง

 - ช้ัน 4 - ห้องเรียน ขนาด 8.00 x 8.00 เมตร 

         จ้านวน 4 ห้อง

        - ห้องเรียน ขนาด 10.50 x 12.00เมตร 

          จ้านวน 2 ห้อง (หัว-ท้ายอาคาร)

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

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

         จ้านวน 8 ห้อง 
         ห้องน้้านักเรียน-ครู แยกชาย-หญิง

 - ช้ัน 3 - ห้องเรียน ขนาด 8.00 x 8.00 เมตร 
         จ้านวน 6 ห้อง
        - ห้องเรียน ขนาด 10.50 x 12.00เมตร 
         จ้านวน 2 ห้อง

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

        - ห้องเรียน ขนาด 10.50 x 12.00เมตร 

          จ้านวน 2 ห้อง (หัว-ท้ายอาคาร)
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ท่ี แบบ/รายการ ราคาค่าก่อสร้าง/หลัง

ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน
ค่าก่อสร้างอาคารส านักงาน  อาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอ่ืน

ลักษณะอาคาร วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

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

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

 - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม 2. เคร่ืองดับเพลิงตามท่ีระบุในรายการ

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

 - มีห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ 2 ห้อง 3. กระดานด้าตามแบบก้าหนด 

 - ติดต้ังไฟฟ้า ตามแบบท่ีก้าหนด จ้านวน 1 ชุด

 - ทาสีอาคาร

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

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

- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม 2. เคร่ืองดับเพลิงตามท่ีระบุในรายการ

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

 - ติดต้ังไฟฟ้า ตามแบบท่ีก้าหนด 3. กระดานด้าตามแบบก้าหนด 

 - ทาสีอาคาร จ้านวน 1 ชุด

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

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

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

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

 - จุ 84 คน 3. อ่างล้างจานสแตนเลสส้าเร็จรูป

 - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่ จ้านวน 1 ชุด

 - กรอบอาคาร กว้าง 12.70 เมตร ยาว 14.00 เมตร สูง 4.55 เมตร 

 - ประกอบด้วย ห้องปรุงอาหาร

พ้ืนท่ีรับประทานอาหาร

       อาคารอเนกประสงค์  โรงอาหาร  หอประชุม  ห้องสมุด
   2. อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอ่ืน
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ท่ี แบบ/รายการ ราคาค่าก่อสร้าง/หลัง

ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน
ค่าก่อสร้างอาคารส านักงาน  อาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอ่ืน

ลักษณะอาคาร วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

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

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

 - จุ 260 คน 3. อ่างล้างจานสแตนเลสส้าเร็จรูป

 - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่ จ้านวน 5 ชุด

 - กรอบอาคาร กว้าง 19.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร สูง 6.30 เมตร

 - มีพ้ืนท่ีร้านค้าส้าหรับขายอาหาร 

ห้องน้้าชาย-หญิง

 - ติดต้ังไฟฟ้าตามแบบท่ีก้าหนด

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

 500 ท่ีน่ัง  (พ้ืนท่ีใช้สอย 723.00 ตร.ม.)

 - จุ 500 คน 2. เก้าอ้ี จ้านวน 168 ตัว

 - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่ 3. อ่างล้างจานสแตนเลสส้าเร็จรูป

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

 - มีพ้ืนท่ีร้านค้าส้าหรับขายอาหาร 

ห้องน้้าชาย-หญิง

 - ติดต้ังไฟฟ้าตามแบบท่ีก้าหนด

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

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

(ปรับปรุงช้ันบนเป็นโรงพลศึกษา)  - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่

 - กรอบอาคาร กว้าง 24.00 เมตร ยาว 47.00 เมตร สูง 12.75 เมตร

สูง 4.20 เมตร 

 - ช้ันล่างใช้เป็นสถานท่ีรับประทานอาหาร

 - ช้ันบนใช้เป็นห้องประชุมและยิมกีฬา

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

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

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

 - กรอบอาคาร กว้าง 26.00เมตร ยาว 43.00 เมตร สูง 11.45 เมตร

สูง 7.50 เมตร

 - มีเวที และห้องเก็บของ 2 ห้อง

 - มีห้องควบคุม แสง เสียง

 - ติดต้ังไฟฟ้าตามแบบท่ีก้าหนด

 - หลังคาสูงใช้เป็นโรงยิมกีฬาได้

       อาคารอเนกประสงค์  โรงอาหาร  หอประชุม  ห้องสมุด (ต่อ)
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ท่ี แบบ/รายการ ราคาค่าก่อสร้าง/หลัง

ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน
ค่าก่อสร้างอาคารส านักงาน  อาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอ่ืน

ลักษณะอาคาร วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

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

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

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

 - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่  - รถเข็นหนังสือ 1 คัน

 - ห้องบรรณารักษ์ 1 ห้อง  - ชุดควบคุมทางเข้าออก 2 ทาง 1 ชุด

 - ห้องน้้าเจ้าหน้าท่ี 1 ห้อง  - ชุดเคาน์เตอร์แบบสูง 1 ชุด

 - ห้องน้้านักเรียนชาย 1 ห้อง ห้องน้้านักเรียนหญิง 1 ห้อง  - ตู้เก็บส่ิงของก่อนเข้าห้องสมุด 1 ตู้

 - พ้ืนท่ีอ่านหนังสือ-พ้ืนท่ีค้นคว้าคอมพิวเตอร์-พ้ืนท่ีเก็บกระเป๋า  - ชุดโต๊ะและเก้าอ้ีอ่านหนังสือ 10 ชุด

 - ห้อง ส่ือมัลติมิเดีย  - เก้าอ้ีอ่านหนังสือ 10 ชุด

 - โต๊ะท้างานพร้อมกระจก 1 ชุด

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

อเนกประสงค์ขนาดเล็ก  - มีพ้ืน ค.ส.ล. 

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

ขนาด 19x32 เมตร  - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานรากแผ่

 - กรอบอาคารกว้าง 15.00 ม. ยาว 30.00 เมตร

 - ขนาดหลังคาคลุม กว้าง 19.00 ม.ยาว 32.00 เมตร

 - ติดต้ังรางระบายน้้า ตามแบบท่ีก้าหนด

 - ติดต้ังไฟฟ้าตามแบบท่ีก้าหนด

 - ทาสีโครงสร้างเหล็ก ตามแบบท่ีก้าหนด

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

อเนกประสงค์ขนาดเล็ก  -  ไม่มีพ้ืน ค.ส.ล.

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

ขนาด 19x32 เมตร  - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานรากแผ่

 - กรอบอาคารกว้าง 15.00 ม. ยาว 30.00 เมตร

 - ขนาดหลังคาคลุม กว้าง 19.00 ม.ยาว 32.00 เมตร

 - ติดต้ังรางระบายน้้า ตามแบบท่ีก้าหนด

 - ติดต้ังไฟฟ้าตามแบบท่ีก้าหนด

 - ทาสีโครงสร้างเหล็ก ตามแบบท่ีก้าหนด

       อาคารอเนกประสงค์  โรงอาหาร  หอประชุม  ห้องสมุด (ต่อ)
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ท่ี แบบ/รายการ ราคาค่าก่อสร้าง/หลัง

ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน
ค่าก่อสร้างอาคารส านักงาน  อาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอ่ืน

ลักษณะอาคาร วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

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

อเนกประสงค์ขนาดใหญ่  - มีพ้ืน ค.ส.ล.

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

ขนาด 31x52 เมตร  - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานรากแผ่

 - กรอบอาคารกว้าง 28.00 ม. ยาว 48.00 เมตร

 - ขนาดหลังคาคลุม กว้าง 31.00 ม.ยาว 52.00 เมตร

 - ติดต้ังรางระบายน้้า ตามแบบท่ีก้าหนด

 - ติดต้ังไฟฟ้าตามแบบท่ีก้าหนด

 - ทาสีโครงสร้างเหล็ก ตามแบบท่ีก้าหนด

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

อเนกประสงค์ขนาดใหญ่  - ไม่มีพ้ืน ค.ส.ล.

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

ขนาด 31x52 ใมตร  - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานรากแผ่

 - กรอบอาคารกว้าง 28.00 ม. ยาว 48.00 เมตร

 - ขนาดหลังคาคลุม กว้าง 31.00 ม.ยาว 52.00 เมตร

 - ติดต้ังรางระบายน้้า ตามแบบท่ีก้าหนด

 - ติดต้ังไฟฟ้าตามแบบท่ีก้าหนด

 - ทาสีโครงสร้างเหล็ก ตามแบบท่ีก้าหนด

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

 (พ้ืนท่ีใช้สอย 320.00 ตร.ม.) ประกอบแบบก่อสร้าง

 - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม   

 - กรอบอาคาร กว้าง 13.00 เมตร ยาว 34.00 เมตร สูง 4.40 เมตร

 - ห้องฝึกงาน 2 หน่วย

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

 (พ้ืนท่ีใช้สอย 796.00 ตร.ม.) ประกอบแบบก่อสร้าง

 - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม   

 - กรอบอาคาร กว้าง 14.00 เมตร ยาว 34.00 เมตร สูง 7.40 เมตร

 - ช้ัน 1 - 2  ห้องฝึกงาน ช้ันละ 2 หน่วย

 รวม 4 หน่วย

    3. โรงฝึกงาน
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ลักษณะอาคาร วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

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

 (พ้ืนท่ีใช้สอย 1,454.00 ตร.ม.) ประกอบแบบก่อสร้าง

 - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม   

 - กรอบอาคาร กว้าง 12.50 เมตร ยาว 40.00 เมตร สูง 14.20 เมตร

 - ช้ันล่าง - โล่ง

 - ช้ัน 2 - 3 - 4 ห้องฝึกงาน ช้ันละ 2 หน่วย

 รวม 6 หน่วย

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

 - (พ้ืนท่ีใช้สอย 484.58 ตารางเมตร)

 - ฐานราก - ตอกเข็ม

 - กรอบอาคาร กว้าง 8.50 เมตร ยาว 31.00 เมตร สูง 8.25 เมตร

 - ช้ันล่าง โล่ง

 - ช้ันท่ี 2 - ห้องพัก 4 หน่วย

 - ช้ันท่ี 3 - ห้องพัก 4 หน่วย

 (1 หน่วย ประกอบด้วย  ห้องนอน 2 ห้อง

ห้องอาหาร -ครัว 1 ห้อง ห้องน้้า 1 ห้อง)

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

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

ห้องน้้า 1 ห้อง (ต่อ 1 หน่วย)

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

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

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

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

    3. โรงฝึกงาน (ต่อ)

    4. บ้านพักครู  บ้านพักนักเรียน
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ลักษณะอาคาร วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

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

สูง 8.90 เมตร

 - ช้ันล่าง ห้องอเนกประสงค์ ห้องครัว

           ห้องน้้า-ส้วม ห้องเก็บของ

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

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

สูง 7.75 เมตร
 - ฐานรากแผ่ประกอบเข็มกลุ่ม
 - ช้ันล่าง ใต้ถุนโล่ง ห้องเก็บของ

 - ช้ัน 2 ห้องนอนนักเรียน ห้องครูเวร ห้องน้้า-ส้วม

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

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

 - ช้ัน 2 ห้องนอนนักเรียน ห้องครู2ห้อง ห้องน้้า-ส้วมนักเรียน ท่ีตากผ้า

 - ช้ัน 3 ห้องนอนนักเรียน ห้องครู2ห้อง ห้องน้้า-ส้วมนักเรียน ท่ีตากผ้า

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

 - ติดต้ังไฟฟ้าตามแบบท่ีก้าหนด

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

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

ห้องกว้าง 3.40 เมตร ยาว 4.10 เมตร รวมห้องน้้า
 - โครงหลังคาเหล็ก หลังคาเหล็กรีดลอน

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

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

4 ท่ี/49 (พ้ืนท่ีใช้สอย 36.00 ตร.ม.)

ขนาด 4 ท่ีน่ัง อ่างล้างหน้า 4 ท่ี

 - ฐานราก  - ตอกเสาเข็ม

 - กรอบอาคาร กว้าง 5.20 เมตร ยาว 7.00 เมตร สูง 3.60 เมตร

 - ห้องกว้าง 1.25 เมตร ยาว 1.30 เมตร

 - ทาสีอาคาร

 - พ้ืนและผนังปูกระเบ้ืองเคลือบ

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

4 ท่ี/49  (พ้ืนท่ีใช้สอย 44.80 ตร.ม.)

 - ขนาด 4 ท่ีน่ัง อ่างล้างหน้า 4 ท่ี  

ปัสสาวะ 4 ท่ี

 - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม

 - กรอบอาคาร กว้าง 6.40 เมตร ยาว 7.00 เมตร สูง 3.60 เมตร

 - ห้องกว้าง 1.25 เมตร ยาว 1.30 เมตร

 - ทาสีอาคาร

 - พ้ืนและผนังปูกระเบ้ืองเคลือบ

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

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

 - ขนาด 6 ท่ีน่ัง อ่างล้างหน้า 4 ท่ี 

 - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม

 - กรอบอาคาร กว้าง 5.20 เมตร ยาว 9.50 เมตร สูง 3.60 เมตร

 - ห้องกว้าง 1.25 เมตร ยาว 1.30 เมตร

 - ทาสีอาคาร

 - พ้ืนและผนังปูกระเบ้ืองเคลือบ

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

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

 - ขนาด 6 ท่ีน่ัง อ่างล้างหน้า 4 ท่ี  

ปัสสาวะ 6 ท่ี

 - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม

 - กรอบอาคาร กว้าง 6.40 เมตร ยาว 9.50 เมตร สูง 3.60 เมตร

 - ห้องกว้าง 1.25 เมตร ยาว 1.30 เมตร

 - ทาสีอาคาร

 - พ้ืนและผนังปูกระเบ้ืองเคลือบ

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

ขนาด 4 ท่ีน่ัง (พ้ืนท่ีใช้สอย 53.20 ตร.ม.)

 - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม

 - แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนละ 2 ห้อง ห้องละ 1 ท่ี

 - ขนาด กว้าง 2.80 เมตร ยาว 5.20 เมตร

 - ห้องกว้าง 1.30 เมตร ยาว 1.40 เมตร

ทาสีอาคาร

พ้ืนและผนังปูกระเบ้ืองเคลือบ

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

FIBA

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

  - มีเสาพร้อมตาข่ายวอลเลย์บอลและ

เซปัคตะกร้อ

 - ตีเส้นสนามวอลเลย์บอลและเซปัคตะกร้อ

ขนาดมาตรฐาน

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

 - มีประตูฟุตบอล 1 ชุด (2 ด้าน)

 - ถมดินไม่น้อยกว่า 1,200 ลบ.ม.

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

 - มีประตูฟุตบอล 1 ชุด (2 ด้าน)

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

ขนาดกว้าง 93.00 เมตร

 - ยาว 177.40 เมตร

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

 พร้อมท้าระบบเคลือบพ้ืนสนามกีฬา ตามข้อก้าหนด 2 ชุด

(ACRYLIC FLOOR COATING)  - ชุดตาข่ายวอลเลย์บอล-ตะกร้อ 4 ชุด

ขนาดกว้าง 27.00x36.00 เมตร

ประกอบด้วยสนามบาสเก็ตบอล 1 สนาม

สนามวอลเลย์บอลชาย-หญิง 2 สนาม

สนามเซปัคตะกร้อชาย-หญิง 2 สนาม

1 ร้ัวมาตรฐานแบบทึบ  - ฐานรากตอกเสาเข็ม  - 1,550.00 บาท / เมตร

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

 - เข็ม ค.ส.ล.  - ผนังคอนกรีตบล๊อกโชว์แนว

2 ร้ัวมาตรฐานแบบทึบ  - ให้จัดสร้างเช่นเดียวกับร้ัวคอนกรีต  - 1,510.00 บาท / เมตร

(ฐานรากไม่ตอกเข็ม) ชนิดฐานรากมีเสาเข็ม ไม่รวม Factor F

แต่ยกเว้น การตอกเสาเข็ม

  7. รั ว  ถนน  รางระบายน ้า

   6. สนามกีฬา (ต่อ)



79

ท่ี แบบ/รายการ ราคาค่าก่อสร้าง/หลัง

ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน
ค่าก่อสร้างอาคารส านักงาน  อาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอ่ืน

ลักษณะอาคาร วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

3 ร้ัวมาตรฐานแบบโปร่ง  - โครงสร้าง ค.ส.ล. (ช่วงเสาห่างกัน 2.950 เมตร)  - 2,840.00 บาท / เมตร

(ฐานรากตอกเข็ม)  - ตอนล่างก่ออิฐดินเผา ฉาบเรียบ ไม่รวม Factor F

 - หรือซีเมนต์โชว์แนว

 - สูงไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร

 - ตอนบนท้าด้วยเหล็กกรุลวดตาข่ายเหล็ก

ถักอาบสังกะสี 2 น้ิว สูง 1.10 เมตร

 - สูงจากพ้ืน 2 เมตร ทาสี

4 ร้ัวมาตรฐานแบบโปร่ง  - ให้จัดสร้างเช่นเดียวกับร้ัวลวดตาข่าย  - 2,450.00 บาท / เมตร

(ฐานรากไม่ตอกเข็ม) ชนิดฐานรากมีเสาเข็ม ไม่รวม Factor F

แต่ยกเว้น การตอกเสาเข็ม

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

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

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

ต่อเติมเป็นร้ัวมาตรฐานแบบทึบ/โปร่ง) ไม่รวม Factor F

 - ช่วงเสาห่าง 2.00 เมตร

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

บนผิวถนนเดิม  - กว้าง 4.00 เมตร 2,070.00 บาท / เมตร

 - กว้าง 5.00 เมตร 2,460.00 บาท / เมตร

 - กว้าง 6.00 เมตร 2,850.00 บาท / เมตร

ไม่รวม Factor F

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

 - ลึก 0.50 เมตร ไม่รวม Factor F

 พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ 10.00 เมตร

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

 - ลึก 0.50 เมตร ไม่รวม Factor F

 พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ 10.00 เมตร

  7. รั ว  ถนน  รางระบายน ้า (ต่อ)



80

ท่ี แบบ/รายการ ราคาค่าก่อสร้าง/หลัง

ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน
ค่าก่อสร้างอาคารส านักงาน  อาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอ่ืน

ลักษณะอาคาร วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

9 รางระบายน้้าแบบรางวี  - ราง ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.50 เมตร  - 1,010.00 บาท / เมตร

(ไม่มีฝาปิด)  - ลึก 0.30 เมตร ไม่รวม Factor F

 ไม่มีบ่อพัก ค.ส.ล.

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

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

 - ขนาดกว้าง 0.70 เมตร

  7. รั ว  ถนน  รางระบายน ้า (ต่อ)
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ท่ี แบบ/รายการ ราคาค่าก่อสร้าง/หลัง

ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน
ค่าก่อสร้างอาคารส านักงาน  อาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอ่ืน

ลักษณะอาคาร วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. อาคารส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษา  (สพป./สพม.)

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

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

 - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่

 - ขนาดกว้าง 19.50 เมตร ยาว 76.40 เมตร สูง 11.55 เมตร   

ช้ันล่าง - ห้องบริหาร   ส้านักงาน 

           ห้องน้้าชาย/หญิง  ห้องเก็บของ

 - ช้ัน 2 - ส้านักงาน ห้องน้้าชาย/หญิง

 - ช้ัน 3 - ห้องประชุม ส้านักงาน

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

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

 - ฐานราก- ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่

 - ขนาดกว้าง 16.50 เมตร ยาว 60.00 เมตร สูง 11.55 เมตร   

 - ช้ันล่าง - ห้องบริหาร  ส้านักงาน 

           ห้องน้้าชาย/หญิง  ห้องเก็บของ

 - ช้ัน 2 - ส้านักงาน ห้องน้้าชาย/หญิง

 - ช้ัน 3 - ห้องประชุม ส้านักงาน

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

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

 - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่   

 - ขนาดกว้าง 14.90 เมตร ยาว 48.40 เมตร สูง 8.05 เมตร

 - ช้ันล่าง - ห้องบริหาร  ส้านักงาน 

           ห้องน้้าชาย/หญิง  ห้องเก็บของ

 - ช้ัน 2 - ห้องประชุม ส้านักงาน



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

ในการจัดต้ังงบประมาณ ให้ สพท. ยึดรำคำในเว็บไซต์เป็นราคากลางในการจัดต้ังตามกรอบงบประมาณท่ีได้รับ
รหัส - รำยกำร รำคำต่อหน่วย ใช้ราคารหัส เป็นฐาน

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

1.2 สีตัวอักษรในสดมภ์แบบส่ิงก่อสร้าง
สีน้ าเงิน จัดต้ังได้เฉพาะพ้ืนท่ีปกติ
สีแดง จัดต้ังได้เฉพาะพ้ืนท่ีเส่ียงต่อแผ่นดินไหว
สีด า จัดต้ังได้ท้ังพ้ืนท่ีปกติและพ้ืนท่ีเส่ียงต่อแผ่นดินไหว

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

2. รำคำกลำงและเง่ือนไขในกำรจัดต้ัง

เง่ือนไขท่ี 1 เง่ือนไขท่ี 2

พ้ืนท่ี
ปกติ

บริเวณ
ท่ี 1

บริเวณ
ท่ี 2

บริเวณ
ท่ี 3

นักเรียน
ต้ังแต่(X)ข้ึนไป

นักเรียน
ต้ังแต่(X)ข้ึนไป

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

121
(เฉพาะ นร.
อนุบาล 31)

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

121
(เฉพาะ นร.
อนุบาล 61)

1 104 สปช.103/26 อาคารเรียนช้ันเดียว 3 ห้องเรียน (พ้ืนยกสูง) 2,079,000 ปีเดียว     2 ห้อง 121               31                   
1 105 อาคารเรียน สปช.103/61 ขนาด 3 ห้องเรียน ยกพ้ืนสูง (ในเขตแผ่นดินไหว) 2,576,000 ปีเดียว  2 ห้อง 121               61                   
1 106 อาคารเรียน สปช.103/61 ขนาด 4 ห้องเรียน ยกพ้ืนสูง (ในเขตแผ่นดินไหว) 3,358,000 ปีเดียว  3 ห้อง 121               61                   
1 109 อาคารเรียน OBEC 104 ล./61 5,653,000 ปีเดียว    3 ห้อง 121               61                   
1 110 อาคารเรียน OBEC 105 ล./61 6,796,000 ปีเดียว    4 ห้อง 121               121                 
1 111 อาคารเรียน OBEC 106 ล./61 7,926,000 ปีเดียว  5 ห้อง 121               121                 
1 112 อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคาร 2 ช้ัน 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดข้ึน 2 ข้าง 4,012,000 ปีเดียว    3 ห้อง 121               121                 
1 113 อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ช้ัน 5 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) 5,376,000 ปีเดียว    4 ห้อง 121               121                 
1 114 อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ช้ัน 6 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) 6,264,000 ปีเดียว    5 ห้อง 121               121                 
1 115 อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ช้ัน 5 ห้องเรียน (ช้ันล่าง 1 ห้อง ช้ันบน 4 ห้อง) 4,757,000 ปีเดียว    4 ห้อง 121               121                 
1 116 อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ช้ัน 6 ห้องเรียน (ช้ันล่าง 2 ห้อง ช้ันบน 4 ห้อง) 4,955,000 ปีเดียว    5 ห้อง 121               121                 
1 117 อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ช้ัน 7 ห้องเรียน (ช้ันล่าง 3 ห้อง ช้ันบน 4 ห้อง) 5,129,000 ปีเดียว    6 ห้อง 121               121                 
1 118 อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ช้ัน 8 ห้องเรียน (ช้ันล่าง 4 ห้อง ช้ันบน 4 ห้อง) 5,337,000 ปีเดียว    7 ห้อง 121               121                 
1 119 อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ช้ัน 10 ห้องเรียน (ช้ันล่าง 5 ห้อง ช้ันบน 5 ห้อง) 6,268,000 ปีเดียว    8 ห้อง 121               121                 
1 120 อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ช้ัน 12 ห้องเรียน (ช้ันล่าง 6 ห้อง ช้ันบน 6 ห้อง) 7,098,000 ปีเดียว    10 ห้อง 121               121                 
1 121 อาคารเรียน 105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว 4 ห้องเรียน 7,344,000 ปีเดียว  3 ห้อง 121               121                 
1 122 อาคารเรียน 105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว 5 ห้องเรียน 8,656,000 ปีเดียว  4 ห้อง 121               121                 
1 123 อาคารเรียน สปช.2/28 ปรับปรุง 3 ช้ัน 15 ห้องเรียน 9,441,000 ปีเดียว  12 ห้อง 400               400                 
1 124 อาคารเรียน 108 ล./59-ก 13,166,000 ปีเดียว  6 ห้อง 240               240                 
1 125 อาคารเรียน 108 ล./59-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) 13,436,000 ปีเดียว    6 ห้อง 240               240                 
1 131 อาคารเรียน 212 ล./57-ก 17,840,000 ผูกพัน  10 ห้อง 400               400                 
1 132 อาคารเรียน 212 ล./57-ข ส าหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว 18,176,000 ผูกพัน    10 ห้อง 400               400                 
1 133 อาคารเรียน 216 ล./57-ก 21,230,000 ผูกพัน  14 ห้อง 400               400                 
1 134 อาคารเรียน 216 ล./57-ข ส าหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว 21,683,000 ผูกพัน    14 ห้อง 400               400                 
1 135 อาคารเรียน 318 ล./55-ก นอกเขตแผ่นดินไหว 22,576,000 ผูกพัน  15 ห้อง 400               400                 
1 136 อาคารเรียน 318 ล./55-ข ในเขตแผ่นดินไหว 24,200,000 ผูกพัน    15 ห้อง 400               400                 
1 137 อาคารเรียน 324 ล./55-ก นอกเขตแผ่นดินไหว 26,733,000 ผูกพัน  20 ห้อง 400               400                 
1 138 อาคารเรียน 324 ล./55-ข ในเขตแผ่นดินไหว 27,652,000 ผูกพัน    20 ห้อง 400               400                 
1 998 อาคารเรียน แบบพิเศษ (งบปีเดียว) - ปีเดียว     3 ห้อง 121               121                 
1 999 อาคารเรียน แบบพิเศษ (งบผูกพัน) - ผูกพัน     10 ห้อง 400               400                 

2 201 แบบ สปช. 201/26 1,139,800 ปีเดียว     1 หลัง 121               121                 
2 202 แบบ สปช. 202/26 865,800 ปีเดียว     1 หลัง 121               31                   
2 203 แบบ สปช. 205/26 2,616,000 ปีเดียว     1 หลัง 350               350                 
2 205 โรงอาหาร 84 ท่ีน่ัง 1,109,600 ปีเดียว     1 หลัง 121               61                   
2 206 โรงอาหารขนาดเล็ก 260 ท่ีน่ัง 3,601,000 ปีเดียว     1 หลัง 200               200                 
2 207 โรงอาหารขนาดกลาง 500 ท่ีน่ัง 7,243,000 ปีเดียว     1 หลัง 400               400                 
2 208 โรงอาหาร แบบ 101 ล./27 พิเศษ (ปรับปรุงช้ันบนเป็นโรงพลศึกษา) 13,518,000 ปีเดียว     1 หลัง 800               800                 
2 209 อาคารหอประชุม 100/27 8,519,000 ปีเดียว     1 หลัง 400               400                 
2 210 อาคารห้องสมุด 3,001,400 ปีเดียว     1 หลัง 400               400                 

ตำรำงแบบส่ิงก่อสร้ำงและเง่ือนไข ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

รหัส

ระยะ
เวลำ

ก่อสร้ำ
ง

รำคำ
ต่อหน่วย

แบบส่ิงก่อสร้ำง

2,772,000       
4,012,000       

เง่ือนไข

ควำม
ขำดแคลน

ส ำหรับพ้ืนท่ี

13,166,000     

รำคำในเว็บไซต์
2,079,000       

5,376,000       

อำคำรเรียน

อำคำรอเนกประสงค์ โรงอำหำร หอประชุม ห้องสมุด หลังคำคลุมลำน



เง่ือนไขท่ี 1 เง่ือนไขท่ี 2

พ้ืนท่ี
ปกติ

บริเวณ
ท่ี 1

บริเวณ
ท่ี 2

บริเวณ
ท่ี 3

นักเรียน
ต้ังแต่(X)ข้ึนไป

นักเรียน
ต้ังแต่(X)ข้ึนไป

รหัส

ระยะ
เวลำ

ก่อสร้ำ
ง

รำคำ
ต่อหน่วย

แบบส่ิงก่อสร้ำง

เง่ือนไข

ควำม
ขำดแคลน

ส ำหรับพ้ืนท่ี

2 221 แบบหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ขนาดเล็ก (มีพ้ืน ค.ส.ล.) 2,135,000 ปีเดียว     1 หลัง 121               121                 
2 222 แบบหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ขนาดเล็ก (ไม่มีพ้ืน ค.ส.ล.) 1,766,000 ปีเดียว     1 หลัง 121               121                 
2 223 แบบหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ขนาดใหญ่ (มีพ้ืน ค.ส.ล.) 5,182,000 ปีเดียว     1 หลัง 400               400                 
2 224 แบบหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ขนาดใหญ่ (ไม่มีพ้ืน ค.ส.ล.) 4,081,000 ปีเดียว     1 หลัง 400               400                 
2 996 โรงอาหาร แบบพิเศษ - ปีเดียว     1 หลัง 400               400                 
2 997 หลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ แบบพิเศษ - ปีเดียว     1 หลัง 400               400                 
2 998 อาคารอเนกประสงค์ แบบพิเศษ (งบปีเดียว) - ปีเดียว     1 หลัง 350               350                 
2 999 อาคารอเนกประสงค์ แบบพิเศษ (งบผูกพัน) - ผูกพัน     1 หลัง 800               800                 

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

4 404 บ้านพักครู 8 ครอบครัว 4,142,000 ปีเดียว     121               121                 
4 406 บ้านพักข้าราชการ ระดับช านาญงาน (ระดับ 1-2) หรือเทียบเท่า (บ้านแฝด) บ้านพักครู 204/61 (ฝ) 1,649,000 ปีเดียว     121               31                   
4 407 บ้านพักข้าราชการระดับอาวุโส และช านาญการ  เน้ือท่ี 87 ตารางเมตร  1,190,000 ปีเดียว     121               31                   
4 408 บ้านพักข้าราชการอ านวยการระดับต้น และช านาญการพิเศษ  เน้ือท่ี 105 ตารางเมตร 1,539,000 ปีเดียว     121               31                   
4 409 หอนอนแบบมาตรฐาน 26 3,154,000 ปีเดียว     121               31                   
4 410 หอนอนแบบมาตรฐาน 38 พร้อมครุภัณฑ์ 7,715,000 ปีเดียว     121               121                 
4 411 แบบรูปการก่อสร้างบ้านพักนักศึกษา โครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพ่ือชีวิตของวิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
1,381,000 ปีเดียว     121               

31                   
4 420 บ้านพักครูแบบพิเศษ (20 หน่วย) 6,407,300 ปีเดียว    

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

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

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

 ร.ร.สังกัด
สพป.

800
 ร.ร.สังกัด

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

ร.ร. สังกัด
สพม.

800
ร.ร. สังกัด

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

8 801 ร้ัวมาตรฐานแบบทึบ (ฐานรากตอกเข็ม) - เข็ม ค.ส.ล. 2,510 ปีเดียว     61                 61                   
8 803 ร้ัวมาตรฐานแบบทึบ (ฐานรากไม่ตอกเข็ม) 2,120 ปีเดียว     61                 61                   
8 804 ร้ัวมาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากตอกเสาเข็ม) 2,840 ปีเดียว     61                 61                   
8 805 ร้ัวมาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากไม่ตอกเข็ม) 2,450 ปีเดียว     61                 61                   
8 806 ร้ัวลวดหนาม 7 เส้น 280 ปีเดียว     61                 61                   
8 807 ร้ัวลวดหนาม 9 เส้น 340 ปีเดียว     61                 61                   
8 808 ร้ัวลวดหนาม 12 เส้น 2,580 ปีเดียว     61                 61                   
8 809 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม กว้าง 3.00 เมตร 1,620 ปีเดียว     61                 61                   
8 810 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม กว้าง 4.00 เมตร 2,070 ปีเดียว     61                 61                   
8 811 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม กว้าง 5.00 เมตร 2,460 ปีเดียว     61                 61                   
8 812 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม กว้าง 6.00 เมตร 2,850 ปีเดียว     61                 61                   
8 813 รางระบายน้ าฝาเปิด 1,370 ปีเดียว     61                 61                   
8 814 รางระบายน้ าฝาเหล็ก 2,600 ปีเดียว     61                 61                   
8 815 รางระบายน้ าแบบรางวี (ไม่มีฝาปิด) 1,010 ปีเดียว     61                 61                   
8 816 รางระบายน้ ารูปตัว V 1,080 ปีเดียว     61                 61                   

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

จัดต้ังกรณีพิเศษ

ตามจ าเป็น

ตามจ าเป็น

ตามจ าเป็น
ตามจ าเป็น
ตามจ าเป็น
ตามจ าเป็น
ตามจ าเป็น

อำคำรฝึกงำน

บ้ำนพักครู บ้ำนพักนักเรียน

ห้องน้ ำห้องส้วม

สนำมกีฬำ

ร้ัว ถนน รำงระบำยน้ ำ

อำคำรส ำนักงำน

ตามจ าเป็น
ตามจ าเป็น
ตามจ าเป็น
ตามจ าเป็น
ตามจ าเป็น

ตามจ าเป็น

ตามจ าเป็น

ตามจ าเป็น

ตามจ าเป็น
ตามจ าเป็น

ตามจ าเป็น

ตามจ าเป็น

ตามจ าเป็น
ตามจ าเป็น

ตามจ าเป็น
ตามจ าเป็น
ตามจ าเป็น

ตามจ าเป็น



เง่ือนไขท่ี 1 เง่ือนไขท่ี 2

พ้ืนท่ี
ปกติ

บริเวณ
ท่ี 1

บริเวณ
ท่ี 2

บริเวณ
ท่ี 3

นักเรียน
ต้ังแต่(X)ข้ึนไป

นักเรียน
ต้ังแต่(X)ข้ึนไป

รหัส

ระยะ
เวลำ

ก่อสร้ำ
ง

รำคำ
ต่อหน่วย

แบบส่ิงก่อสร้ำง

เง่ือนไข

ควำม
ขำดแคลน

ส ำหรับพ้ืนท่ี

R R01 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอ่ืน  ต้ังแต่ 
50,000 บาท

ข้ึนไป

ปีเดียว     1                  1                     ตามจ าเป็น
ปรับปรุงซ่อมแซม



85 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบค ำขอจดัตั้งงบประมำณ  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
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สรุปแบบค ำขอจัดตั้งงบประมำณรำยกำรค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

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

และอำคำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

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

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

ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรประกอบ สิ่งก่อสร้ำงอ่ืน และอำคำรส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

แบบ 12 แบบค ำขอตั้งงบประมำณค่ำก่อสร้ำง ปรับปรุงซ่อมแซมบ้ำนพักครูและบุคลำกร 
กรณีพิเศษ 

แบบ 13 บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรครู / บุคลำกรทำงกำรศึกษำที่เข้ำพัก (กรณีก่อสร้ำงบ้ำนพักครู
กรณีพิเศษ) 

แบบ 14 แผนผังแสดงที่ตั้งกำรก่อสร้ำงบ้ำนพักครู กรณีพิเศษ (อำศัยรวมกันมำกกว่ำ 1 โรงเรียน) 
     แบบ 15  แบบสรุปรำยกำรค ำนวณและเหตุผลควำมจ ำเป็นส ำหรับค่ำขนส่งวัสดุ 
     แบบ ปร. 4 (พ)  แบบแสดงรำยกำรค่ำขนส่งวัสดุและอุปกรณ์กำรก่อสร้ำง 
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แบบค ำขอตั้งงบประมำณค่ำปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรประกอบและสิ่งก่อสร้ำงอ่ืน 

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

    หมำยเหตุ 
กำรขอตั้งงบประมำณค่ำก่อสร้ำงอำคำรเรียน อำคำรประกอบ ให้พิจำรณำแบบอำคำรให้เหมำะสม

กับระดับชั้นที่เปิดสอน และพ้ืนที่กำรก่อสร้ำง 



แบบ 1

       โรงเรียนท่ัวไป        โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล
      

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

(obec 6 หลัก) ห้อง/ ท้ังส้ิน ปี 2566 ปี 2567 จัดช้ันเรียน ห้องพิเศษ รวม ท่ีมีอยู่จริง แคลน แคลน ร้ือถอน
หน่วย (ห้อง) (ห้อง) (ห้อง) (ห้อง) (ห้อง)

    พ้ืนท่ีท่ีจะใช้

ในการก่อสร้าง

อาคาร

 ยาว...........เมตร

กว้าง.............เมตร

 

ตรวจสอบความถูกต้อง รับรองความถูกต้อง
โทร…………………………………..
โทรศัพท์ (มือถือ)...........................................    (.....................................................)    (.....................................................)
หมายเหตุ 1. ห้ามเปล่ียนแบบฟอร์ม  และให้ใช้ตัวเลขอารบิค ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา.....................

2. ให้จัดเรียงตามล าดับความส าคัญ / ตามเกณฑ์ความขาดแคลน โทรศัพท์ (มือถือ)..............................................
3. งบประมาณก่อสร้างอาคารใหม่ ให้ใช้ราคากลางส่ิงก่อสร้าง (ท่ีแนบ)

4. สพป./สพม. 

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

    สพม.  ให้พิมพ์ สพม.ตามด้วยเขต  เช่น สพม.อุดรธานี

5. จ านวนห้องท่ีมีอยู่จริง หมายถึง จ านวนห้องเรียนตามรูปแบบรายการ

6. ช่องขอกรณี  ให้เลือกใส่เคร่ืองหมาย /  ในช่องขาดแคลน หรือทดแทนร้ือถอน

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

ผูกพัน

สพป./สพม.
หมายเหตุ

อ าเภอ จังหวัด

ขอกรณี (/)

ช่ือเจ้าหน้าท่ี…………………………..

อาคารควรมี
แบบอาคารท่ีเสนอขอ

จ านวน
นักเรียน

ข้อมูลประกอบพิจารณา

รวมท้ังส้ิน

โรงเรียน ต าบลท่ี
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(ใช้ข้อมูล ณ วันท่ี 25 มิถุนายน 2564)

ท่ี
2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569

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

ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา แนวโน้มในอนาคต 5 ปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน

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

โรงเรียน.................................................อ าเภอ.............................สพป./สพม........................................................ เขต..............
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
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ระดับช้ัน จ ำนวนห้องเรียน (ตำมเกณฑ์จัดช้ันเรียน) จ ำนวนนักเรียน หมำยเหตุ
 อ.1
 อ.2
 อ.3
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
ม.1
ม.2
ม.3

ม.4 / ปวช.1
ม.5 / ปวช.2
ม.6 / ปวช.3

รวม

ลงช่ือ
       (.................................................)
ต ำแหน่ง ................................................

ค่ำก่อสร้ำงอำคำรเรียน (งบผูกพัน)
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

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

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

              ผู้กรอกแบบส ำรวจ
โทรศัพท์ (มือถือ)...........................................

แบบส ำรวจข้อมูลประกอบกำรเสนอขอจัดต้ังงบประมำณ 

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

จ ำนวนนักเรียน........................... คน  จ ำนวนครู..................................คน
กำรจัดช้ันเรียน  (ข้อมูล 25 มิถุนำยน 2564)
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 มีอาคารเรียน ท้ังหมด........................................หลัง..................ห้อง 
มีอาคารอเนกประสงค์ ...........หลัง

สร้างเม่ือ งบประมาณ
พ.ศ. ดี ช ารุด

หลังท่ี 1 ให้ระบุข้อมูลอาคารเรียน
อาคารอเนกประสงค์ท่ีมี

หลังท่ี 2

หลังท่ี 3

หลังท่ี 4

หลังท่ี 5

หลังท่ี 6

หลังท่ี 7

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

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

รวม 

หมายเหตุ

แบบส ารวจข้อมูลประกอบการเสนอขอจัดต้ังประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบผูกพัน)

รายการ แบบ ห้อง/หลัง
สภาพอาคาร

ค่าก่อสร้างอาคารเรียน/อาคารอเนกประสงค์
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1.1 ข้อมูลมีแล้วและเกณฑ์

ห้องเรียน
โรงอาหาร
หอประชุม
โรงอาหาร/ห้องประชุม
อาคารอเนกประสงค์
โรงฝึกงาน
ห้องน ้าห้องส้วม

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

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

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

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

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

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

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

แบบส้ารวจข้อมูลประกอบการเสนอขอจัดตั งประจ้าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566
กรณีอาคารแบบพิเศษ

หลัง ห้อง/ท่ีน่ัง
มีแล้ว

ขาดแคลนเกณฑ์ควรมีรายการ
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แบบ 2

       โรงเรียนท่ัวไป        โรงเรียนคุณภาพ

ล า รหัส
ดับ โรงเรียน ห้องท่ี ขาด

ท่ี (obec 6 หลัก) จัดช้ันเรียน ห้องพิเศษ รวม มีอยู่จริง แคลน

(ห้อง) (ห้อง) (ห้อง) (ห้อง) (ห้อง)

ตรวจสอบความถูกต้อง รับรองความถูกต้อง
โทร……….....................…………………………..
โทรศัพท์ (มือถือ)...........................................    (.....................................................)    (..............................................)   (.....................................................)
หมายเหตุ 1. ห้ามเปล่ียนแบบฟอร์ม  และให้ใช้ตัวเลขอารบิค ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา..................

2. ให้เรียงล าดับความส าคัญตามเกณฑ์ความขาดแคลน โทรศัพท์ (มือถือ)..............................................
3. งบประมาณก่อสร้างอาคารใหม่ ให้ใช้ราคากลางส่ิงก่อสร้าง (ท่ีแนบ)

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

    สพม.  ให้พิมพ์ สพม.ตามด้วยเขต  เช่น สพม.อุดรธานี

5. จ านวนห้องท่ีมีอยู่จริง หมายถึง จ านวนห้องเรียนตามรูปแบบรายการ รวมท้ังการต่อเติมอาคารเรียน 

แบบอาคารท่ีเสนอขอ

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

หลัง งบประมาณ

รวมท้ังส้ิน

โรงเรียน ต าบล

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

อาคารควรมี
ข้อมูลความขาดแคลน

แบบ ห้อง
อ าเภอ จังหวัด

จ านวน
นักเรียน

สพป./สพม.
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แบบ 3

       โรงเรียนท่ัวไป        โรงเรียนคุณภาพ

กรณีท่ีร้ือ

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

(ห้อง)

ช่ือเจ้าหน้าท่ี………………………….. ตรวจสอบความถูกต้อง รับรองความถูกต้อง
โทร…………………………………..
โทรศัพท์ (มือถือ)...........................................    (.....................................................)    (.....................................................)
หมายเหตุ 1. ห้ามเปล่ียนแบบฟอร์ม  และให้ใช้ตัวเลขอารบิค ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา..................

2. ให้เรียงล าดับความส าคัญตามเกณฑ์ความขาดแคลน โทรศัพท์ (มือถือ)...................................
3. งบประมาณก่อสร้างอาคารใหม่ ให้ใช้ราคากลางส่ิงก่อสร้าง (ท่ีแนบ)
4. สพป./สพม. 
    สพป. ให้พิมพ์ ข้ึนต้น ด้วย จังหวัด และตาม ด้วยค าว่า เขต  เช่น ล าปาง  เขต 3  ไม่ให้ใช้ตัวย่อ
    สพม.  ให้พิมพ์ สพม.ตามด้วยเขต  เช่น สพม.อุดรธานี
5. จ านวนห้องท่ีมีอยู่จริง หมายถึง จ านวนห้องเรียนตามรูปแบบรายการ รวมท้ังการต่อเติมอาคารเรียน

รวมท้ังส้ิน

แบบค าขอจัดต้ังงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียนทดแทนอาคารเรียนท่ีร้ือถอน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

ข้อมูลอาคารเรียนทดแทน
อาคารท่ีร้ือถอน

อาคารท่ีขอสร้างทดแทนข้อมูลความขาดแคลน
อาคารควรมี
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แบบ 4

       โรงเรียนท่ัวไป        โรงเรียนคุณภาพ

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

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

ตรวจสอบความถูกต้อง รับรองความถูกต้อง
โทร…………………………………..
โทรศัพท์ (มือถือ)...........................................    (.....................................................)    (.....................................................)
หมายเหตุ 1. ห้ามเปล่ียนแบบฟอร์ม  และให้ใช้ตัวเลขอารบิค ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา..................

2. ให้เรียงล าดับความส าคัญตามเกณฑ์ความขาดแคลน โทรศัพท์ (มือถือ)...................................
3. งบประมาณก่อสร้างอาคารใหม่ ให้ใช้ราคากลางส่ิงก่อสร้าง (ท่ีแนบ)

4. สพป./สพม. 

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

    สพม.  ให้พิมพ์ สพม.ตามด้วยเขต  เช่น สพม.อุดรธานี

5. กรณีเสนอขอต้ังโรงฝึกงาน ระบุจ านวนเป็นหน่วย ส าหรับรายการอ่ืน ให้ระบุจ านวนเป็นหลัง

ช่ือเจ้าหน้าท่ี…………………………..

ขาดแคลน

แบบ
หลัง/
หน่วย

สพป./สพม.จังหวัด

รวมท้ังส้ิน

แบบค าขอจัดต้ังงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์/หอประชุม/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

ข้อมูลความขาดแคลน แบบอาคารท่ีเสนอขอ

โรงเรียน ต าบล อ าเภอ
งบประมาณ
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แบบ 5

       โรงเรียนท่ัวไป        โรงเรียนคุณภาพ

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

(ท่ีน่ัง)

ตรวจสอบความถูกต้อง รับรองความถูกต้อง
โทร…………………………………..
โทรศัพท์ (มือถือ)...........................................    (.....................................................)    (.....................................................)
หมายเหตุ 1. ห้ามเปล่ียนแบบฟอร์ม  และให้ใช้ตัวเลขอารบิค ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา..................

2. ให้เรียงล าดับความส าคัญตามเกณฑ์ความขาดแคลน โทรศัพท์ (มือถือ)...................................
3. งบประมาณก่อสร้างอาคารใหม่ ให้ใช้ราคากลางส่ิงก่อสร้าง (ท่ีแนบ)

4. สพป./สพม. 

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

    สพม.  ให้พิมพ์ สพม.ตามด้วยเขต  เช่น สพม.อุดรธานี

แบบค าขอจัดต้ังงบประมาณค่าก่อสร้างส้วมนักเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

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

มีอยู่แล้ว

ช่ือเจ้าหน้าท่ี…………………………..

แบบ หลัง งบประมาณท่ีน่ัง

รวมท้ังส้ิน
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แบบ 6

       โรงเรียนท่ัวไป        โรงเรียนคุณภาพ

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

 เข้าพัก (หลัง) (หลัง)

ตรวจสอบความถูกต้อง รับรองความถูกต้อง
โทร…………………………………..
โทรศัพท์ (มือถือ)...........................................    (.....................................................)    (.....................................................)
หมายเหตุ 1. ห้ามเปล่ียนแบบฟอร์ม  และให้ใช้ตัวเลขอารบิค ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา..................

2. ให้เรียงล าดับความส าคัญตามเกณฑ์ความขาดแคลน โทรศัพท์ (มือถือ)...................................
3. งบประมาณก่อสร้างอาคารใหม่ ให้ใช้ราคากลางส่ิงก่อสร้าง (ท่ีแนบ)

4. สพป./สพม. 

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

    สพม.  ให้พิมพ์ สพม.ตามด้วยเขต  เช่น สพม.อุดรธานี

รวมท้ังส้ิน

ช่ือเจ้าหน้าท่ี…………………………..

ข้อมูลความขาดแคลน

แบบค าขอจัดต้ังงบประมาณค่าก่อสร้างบ้านพักนักเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

แบบอาคารท่ีเสนอขอ

โรงเรียน ต าบล อ าเภอ
งบประมาณ

จังหวัด สพป./สพม.
แบบ หลัง
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แบบ 7

       โรงเรียนท่ัวไป        โรงเรียนคุณภาพ

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

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

 

  

ตรวจสอบความถูกต้อง รับรองความถูกต้อง
โทร…………………………………..
โทรศัพท์ (มือถือ)...........................................    (.....................................................)    (.....................................................)
หมายเหตุ 1. ห้ามเปล่ียนแบบฟอร์ม  และให้ใช้ตัวเลขอารบิค ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา..................

2. ให้เรียงล าดับความส าคัญตามเกณฑ์ความขาดแคลน โทรศัพท์ (มือถือ)...................................
3. งบประมาณก่อสร้างอาคารใหม่ ให้ใช้ราคากลางส่ิงก่อสร้าง (ท่ีแนบ)

4. สพป./สพม. 

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

    สพม.  ให้พิมพ์ สพม.ตามด้วยเขต  เช่น สพม.อุดรธานี

งบประมาณ
อ าเภอ จังหวัด

แบบ

รวมท้ังส้ิน

ช่ือเจ้าหน้าท่ี…………………………..

ข้อมูลความขาดแคลน

แบบค าขอจัดต้ังงบประมาณค่าก่อสร้างบ้านพักครูและบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

แบบอาคารท่ีเสนอขอ

โรงเรียน ต าบล
หลัง
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แบบ 8

       โรงเรียนท่ัวไป        โรงเรียนคุณภาพ

รหัส
โรงเรียน จ านวน เกณฑ์

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

ตรวจสอบความถูกต้อง รับรองความถูกต้อง
โทร…………………………………..
โทรศัพท์ (มือถือ)...........................................    (.....................................................)    (.....................................................)
หมายเหตุ 1. ห้ามเปล่ียนแบบฟอร์ม  และให้ใช้ตัวเลขอารบิค ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา..................

2. ให้เรียงล าดับความส าคัญตามเกณฑ์ความขาดแคลน โทรศัพท์ (มือถือ)...................................
3. งบประมาณก่อสร้างอาคารใหม่ ให้ใช้ราคากลางส่ิงก่อสร้าง (ท่ีแนบ)

4. สพป./สพม. 

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

    สพม.  ให้พิมพ์ สพม.ตามด้วยเขต  เช่น สพม.อุดรธานี

ช่ือเจ้าหน้าท่ี…………………………..

รวมท้ังส้ิน

แบบค าขอจัดต้ังงบประมาณค่าก่อสร้างสนามกีฬา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

โรงเรียน ต าบล อ าเภอ จังหวัด สพป./สพม.

ข้อมูลประกอบการพิจารณา แบบสนามกีฬาท่ีเสนอขอ
สนามกีฬาท่ีมีอยู่แล้ว

ท่ี
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แบบ 9

       โรงเรียนท่ัวไป        โรงเรียนคุณภาพ

โรงเรียน จ านวน จ านวน ราคา ราคายังไม่รวม ค่า

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

 

ช่ือเจ้าหน้าท่ี………………………….. ตรวจสอบความถูกต้อง รับรองความถูกต้อง
โทร…………………………………..
โทรศัพท์ (มือถือ)...........................................    (.....................................................)    (.....................................................)
หมายเหตุ 1. ห้ามเปล่ียนแบบฟอร์ม  และให้ใช้ตัวเลขอารบิค ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา..................

2. งบประมาณก่อสร้างให้ใช้ราคากลางส่ิงก่อสร้าง (ท่ีแนบ) โทรศัพท์ (มือถือ)...................................
3. กรณี ร้ัว ถนน และรางระบายน้้าให้รวมค่า Factor F โดยยอดงบประมาณให้ปรับเป็นหลักร้อย เช่น 145,618 บาท เหลือ 145,600 บาท ต้องเป็นราคาเดียวกันกับ ปร.6

4. สพป./สพม. 

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

    สพม.  ให้พิมพ์ สพม.ตามด้วยเขต  เช่น สพม.อุดรธานี

รวมท้ังส้ิน

อ าเภอ

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

งบประมาณท้ังส้ินจังหวัด
ข้อมูลประกอบการพิจารณา

สพป./สพม.
ล า 
ดับท่ี

โรงเรียน ต าบล รายการท่ีเสนอขอ
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แบบ 10

       โรงเรียนท่ัวไป        โรงเรียนคุณภาพ

ล า
ดับ รหัสส านักงาน สพป./สพม. ต าบล อ าเภอ จังหวัด จ านวน อาคาร ขอใช้อาคาร ขอเช่า พ้ืนท่ีใช้สอย งบประมาณ
ท่ี บุคลากร ตนเอง หน่วยงานอ่ืน เอกชน ตรม. ท้ังส้ิน ปี 2566 ปี 2567

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

ตรวจสอบความถูกต้อง รับรองความถูกต้อง

   (.....................................................)    (.....................................................)
1. ห้ามเปล่ียนแบบฟอร์ม  และให้ใช้ตัวเลขอารบิค ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา.................
2. งบประมาณก่อสร้างอาคารใหม่ ให้ใช้ราคากลางส่ิงก่อสร้างท่ีส านักงบประมาณอนุมัติ  โทรศัพท์ (มือถือ)..............................................
3. ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบการพิจารณา ช่องอาคารตนเอง ขอใช้อาคารหน่วยงานอ่ืน 
   ขอเช่าเอกชน ให้เลือกใส่เคร่ืองหมาย / ตามสภาพความเป็นจริง

แบบค าขอจัดต้ังงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบการพิจารณา ผูกพันแบบอาคารท่ีเสนอขอ

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

หมายเหตุ
แบบ หลัง

งบประมาณ

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

รวม

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

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

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

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

(ข้อมูล ณ วันท่ี 25 มิถุนำยน 2564)

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

รับรองควำมถูกต้อง

   (.....................................................)
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แบบ 11

       โรงเรียนท่ัวไป        โรงเรียนคุณภาพ

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

 

รับรองความถูกต้อง
โทร…………………………………..
โทรศัพท์ (มือถือ)........................................... (...................................................................)
หมายเหตุ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา.......................

 1. ห้ามเปล่ียนแบบฟอร์ม  และให้ใช้ตัวเลขอารบิค

2. ช่ือโรงเรียนให้ใส่ช่ือเต็ม ห้ามใช้ตัวย่อ

3. กรณีขอปรับปรุงซ่อมแซมในช่องรายการ ให้ใช้ ค าว่า "ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ"

ตรวจสอบความถูกต้อง

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

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

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

งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

ช่ือเจ้าหน้าท่ี…………………………..

รวมท้ังส้ิน

รายการค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ ส่ิงก่อสร้างอ่ืน และอาคารส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
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แบบ 12

โรงเรียนท่ัวไป โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล

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

(หลัง/ห้อง) (หลัง/ห้อง)

 

  

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

2. งบประมาณก่อสร้างอาคารใหม่ ให้ใช้ราคากลางส่ิงก่อสร้าง ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา................
3. สพป./สพม. โทรศัพท์ (มือถือ)...........................................
    สพป. ให้พิมพ์ ข้ึนต้น ด้วย จังหวัด และตาม ด้วยค าว่า เขต  เช่น ล าปาง  เขต 3  ไม่ให้ใช้ตัวย่อ

    สพม.  ให้พิมพ์ สพม.ตามด้วยเขต  เช่น สพม.20

4. จ านวนครู ให้กรอกเฉพาะจ านวนครู ท่ีสอดคล้องกับประเภทอาคารท่ีเสนอขอ

ท้ังน้ี การเสนอขอจัดต้ังบ้านพักครูตามนโยบายฯ ให้ค านึงถึงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในท่ีพักของข้าราชการ พ.ศ. 2560 และจ านวนข้าราชการครูท่ีเข้าพักจริงเม่ือก่อสร้าง 
      หรือปรับปรุงซ่อมแซมแล้วเสร็จ

รวมท้ังส้ิน

ช่ือเจ้าหน้าท่ี…………………………..

ข้อมูลความขาดแคลน

แบบค าขอต้ังงบประมาณค่าก่อสร้างบ้านพักครู ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

แบบอาคารท่ีเสนอขอ

โรงเรียน ต าบล
หลัง งบประมาณ

อ าเภอ จังหวัด
แบบ
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แบบ 13

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

มี ไม่มี

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

หมายเหตุ  
1. การเสนอขอจัดต้ังบ้านพักครูตามนโยบายฯ ให้ค านึงถึงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในท่ีพักของข้าราชการ พ .ศ. 2560 และจ านวนข้าราชการครูท่ีเข้าพักจริงเม่ือก่อสร้าง หรือปรับปรุงซ่อมแซมแล้วเสร็จ
2. แบบบัญชีรายช่ือ 1 ชุด ต่อ 1 หลัง

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

บัญชีรายช่ือข้าราชการครู / บุคลากรทางการศึกษา ท่ีพักอาศัย

ท่ี ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง
อายุ

ราชการ (ปี)
โรงเรียน

สิทธ์ิเบิกค่าเช่าบ้าน เหตุผลความจ าเป็นในการขอ
ปรับปรุงซ่อมแซม/สร้างบ้านพักครู

รับรองถูกต้อง

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

ผู้อ านวยการโรงเรียน......................................................

ลายมือช่ือผู้
ประสงค์เข้าพัก
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 (ตัวอย่าง) แผนผังแสดงต าแหน่งที่ตั้งบ้านพักครู 
กรณีเสนอขอบ้านพักครู ที่ครูพักอาศัยรวมกันมากกว่า 1 โรงเรียน 

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

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

ชื่อโรงเรียนที่เข้าพัก......................................................... 
ต าบล....................อ าเภอ..................จังหวัด....................  
จ านวนครูที่พักเดี่ยว...............คน 

จ านวนครูที่พักเป็นครอบครัว...........ครอบครัว...........คน 

ระยะทางห่างจากโรงเรียนที่ตั้ง.......................ก.ม. 

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

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

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

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

ชื่อโรงเรียนที่เข้าพัก......................................................... 
ต าบล....................อ าเภอ..................จังหวัด....................  
จ านวนครูที่พักเดี่ยว...............คน 

จ านวนครูที่พักเป็นครอบครัว...........ครอบครัว...........คน 

ระยะทางห่างจากโรงเรียนที่ตั้ง.......................ก.ม. 

ชื่อโรงเรียนที่เข้าพัก......................................................... 
ต าบล....................อ าเภอ..................จังหวัด....................  
จ านวนครูที่พักเดี่ยว...............คน 

จ านวนครูที่พักเป็นครอบครัว...........ครอบครัว...........คน 

ระยะทางห่างจากโรงเรียนที่ตั้ง.......................ก.ม. 

ชื่อโรงเรียนที่เข้าพัก......................................................... 
ต าบล....................อ าเภอ..................จังหวัด....................  
จ านวนครูที่พักเดี่ยว...............คน 

จ านวนครูที่พักเป็นครอบครัว...........ครอบครัว...........คน 

ระยะทางห่างจากโรงเรียนที่ตั้ง.......................ก.ม. 
 

ชื่อโรงเรียนที่เป็นที่ตั้งบ้านพักครู 
  โรงเรียน............................................................... 
  จ านวนครูที่พักเดี่ยว...............คน 

  จ านวนครูที่พัก 

  เป็นครอบครัว...........ครอบครัว  ...........คน 
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 สพป. / สพม.
หน่วยงาน โรงเรียน .................................................. สพป. / สพม.
 จ ำนวน


1

ยอดสุทธิ **

(………………………………………………..)

(………………………………………………..)

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

(………………………………………………..)

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

(………………………………………………..)

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

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

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

ส่วนท่ี 3 ค่ำขนส่งวัสดุ

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

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

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

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

ล าดับท่ี รายการ
ค่างาน

หมายเหตุ
 หน่วย : บาท

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

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

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

แบบสรุปรายการค านวณและเหตุผลความจ าเป็นส าหรับค่าขนส่งวัสดุ
ส าหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนด

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

สพป. / สพม.
สพป. / สพม.

 ค่าใช้จ่ายรวม
 (ค่าก่อสร้าง)

   ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดฯ 
1       

- งานค่าขนส่งวัสดุและหรืออุปกรณ์ก่อสร้างในกรณีท่ีจ าเป็นต้องค านวณค่าขนส่ง

รวมค่างานส่วนท่ี 3 ท้ังหมด

ล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย หมายเหตุ

งานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดและค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นต้องมี

แบบแสดงรายการค่าขนส่งวัสดุและอุปกรณ์การก่อสร้าง

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

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดและค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นต้องมี)
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ตัวอย่างต่าง ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

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

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

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

อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอ่ืน รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
รายการรื้อถอน 

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

3. งานฝ้าเพดาน 
     ให้รื้อฝ้าเพดานใต้ท้องพ้ืนชั้นที่  2 (เฉพาะภายใน ขนาด 6.40 x15.20 เมตร ออกทั้ งหมด             
(ยกเว้น ฝ้าเพดานเหนือระเบียงทางเดินด้านหลัง) พร้อมดวงโคมไฟฟ้า ขนาด 2x36 W จ านวน 12 ชุด 
รายการปรับปรุงซ่อมแซมใหม่ 
 1. ให้ติดตั้งตงเหล็ก เหล็กกล่องสี่ เหลี่ยม ขนาด 150x80x4.5 มม. @ 0.80 เมตร เนื่องจากระยะ        
ตงห่ างของตงเดิ ม  @ 0 .80 เมตร มี ระยะรองรับอยู่ แล้ ว  สลับด้ วยตงเหล็ก เหล็ กกล่องสี่ เหลี่ ยม                
ขนาด 100x50x2.3 มม. @ 0.80 เมตร โดยให้ติดตั้งแทนช่องตงเดิม ให้ทาสีกันสนิมก่อนท าการติดตั้ง           
ทั้งภายในและช่องระเบียง 
 2. ให้ปูพื้นไม้เนื้อแข็ง ขนาดเท่าแผ่นไม้เดิม (ขนาด 1”x6”) ปูเต็มพื้นที่ ขัดผิวเคลือบด้วยน้ ามันเคลือบเงา 
 3. งานบันได ให้เปลี่ยนแม่บันไดเป็นแม่บันไดเหล็ก และพุกบันไดให้ติดตั้งเป็นเหล็ก แม่บันไดเหล็ก
และพุกเหล็กใช้เหล็กรีดเย็นตัว LG เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม ขนาด 150x80x4.5 มม. ทาสีกันสนิม ลูกนอนบันได
ให้ใช้ลูกนอนเดิม หากไม่พอให้หามาเพ่ิม รวมทั้งราวบันไดให้ซ่อมแซมให้แข็งแรง 
 4. ให้ติดตั้งฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี ทาสี (ใต้ท้องพ้ืนชั้นที่ 2) 
 5. ให้ติดตั้งโคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรงอลูมิเนียมถ่ีใบพับติดลอย T8 ขนาด 2x36 วัตต์ จ านวน 12 ชุด 
 6. ให้ติดตั้งเต้ารับไฟฟ้าขากลม – แบน จ านวน 8 ชุด 
 7. ให้ทาสีอาคารใหม่ทั้งหมด ส่วนที่เป็นผิวไม้และเหล็กให้ทาด้วยสีน้ ามัน ส่วนที่เป็นผิวปูนให้ทาด้วย  
สีน้ าอะครีลิคส าหรับอาคารเก่า ก่อนทาสีต้องขูดล้างท าความสะอาดผิวก่อนท าการทาสี 

อนึ่ง ในการท างานครั้งนี้  ผู้รับจ้างจะต้องใช้วัสดุที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)                
และใช้ช่ างที่ มีฝีมือ ความช านาญ  และประสบการณ์ โดยเฉพาะมาท าการปรับปรุ ง – ซ่อมแซม                 
หากมคีวามเสียหายใด ๆ เกิดข้ึน ผู้รับจ้างจะต้องท าการปรับปรุง- ซ่อมแซมให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบงาน  
   
 

  



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

สถานท่ี จังหวัด

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน
1

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

-                87,850.00      87,850.00       

ร้ือประตูเหล็กม้วน

ร้ือฝ้าเพดานพร้อมโครงคร่าว
ร้ือแผงบังแดดพร้อมโครงคร่าวไม้เน้ือแข็ง
ร้ือพ้ืนปูกระเบ้ือง (ทุกชนิด/ทุกขนาด)
ร้ือถอนประตูพร้อมวงกบ

ร้ือถอนราวบันได
ร้ือถอนสุขภัณฑ์

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

รายการปริมาณงานและราคา

ค่าแรงงานค่าวัสดุ

ประมาณราคาโดย
 

 

ล าดับท่ี รายการ

ประมาณราคาเม่ือวันท่ี

ร้ือถอนหน้าต่างพร้อมวงกบ

หมายเหตุ
 รวมค่าวัสดุ  
และค่าแรงงาน

จ านวน หน่วย

งานร้ือถอน
ร้ือเหล็กโครงหลังคา
ร้ือวัสดุมุงหลังคา

ร้ือถอนดวงโคมพร้อมสายไฟ
ร้ือสวิทซ์, ปล๊ัก พร้อมสายไฟ

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

สถานท่ี จังหวัด

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน
2

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

88,859.00       32,179.00      121,038.00     
2.2  

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

267,530.00      66,680.00      334,210.00     
2.3

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

634,825.00      183,397.00    818,222.00     

ล าดับท่ี

โรงเรียน  

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

หมายเหตุ
ค่าแรงงานค่าวัสดุ

ทาสีกันสนิมโครงหลังคา
รวมงานข้อ 2.1

งานมุงหลังคา

รวมงานข้อ 2.2

งานปรับปรุง ซ่อมแซม

 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

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
ฝ้าเพดานกระเบ้ืองเส้นใยแผ่นเรียบ หนา 4 มม.คร่าวไม้เน้ือแข็ง

บัวฝ้าเพดาน 1/2"x2"
ทาสีฝ้าเพดานและแผงบังแดด

รวมงานข้อ 2.3 112
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ตัวอย่าง ประมาณราคาซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 216 ล. (ปรับปรุง 29) ปร.4 (ก)

สถานท่ี จังหวัด

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน
2.4

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

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

32,670.00       15,300.00      47,970.00       
2.6  

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

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

15,720.00       22,990.00      38,710.00       
2.8

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

256,630.00      -               256,630.00     
2.9

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

อาคารเรียนแบบ 216 ล. (ปรับปรุง 29) 
โรงเรียน  

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม
รายการปริมาณงานและราคา

ล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

หมายเหตุ
 รวมค่าวัสดุ  
และค่าแรงงาน

ประตู ป.2 พร้อมอุปกรณ์

งานพ้ืน
พ้ืนปูกระเบ้ืองผิวด้าน ขนาด 12'x12'

รวมงานข้อ 2.4
งานผนัง

ผนังบุกระเบ้ืองเคลือบ ขนาด 8"x12"
รวมงานข้อ 2.5

งานบัวเชิงผนัง
บัวเชิงผนังไม้เน้ือแข็ง 1"x4"

รวมงานข้อ 2.6
งานฉาบปูน

ฉาบปูนเรียบผนัง
ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง

รวมงานข้อ 2.7
งานประตูหน้าต่างและช่องแสง/ระบายอากาศ

ประตู ป.1 พร้อมอุปกรณ์

ประตู ป.3 (เหล็กม้วน) พร้อมอุปกรณ์

หน้าต่าง น.2 พร้อมอุปกรณ์
รวมงานข้อ 2.8

งานตกแต่งผิวบันได + บันไดเหล็ก
ราวบันไดไม้เน้ือแข็ง พร้อมลูกกรงเหล็ก

รวมงานข้อ 2.9
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ตัวอย่าง ประมาณราคาซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 216 ล. (ปรับปรุง 29)
ปร.4 (ก)

สถานท่ี จังหวัด

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน
2.10

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

27,824.00       4,664.00       32,488.00       
2.11

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

226,580.00      215,940.00    442,520.00     
2.12 

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

25,600.00       -               25,600.00       

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

 รวมค่าวัสดุ  
และค่าแรงงาน

หมายเหตุ

โรงเรียน  

จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

ทาสีน้้ามัน
รวมงานข้อ 2.11

ตะขอแขวนเส้ือชุบโครเม่ียม
ก๊อกน้้าชุบโครเม่ียม
ถ้วยตะแกรงกรองผง Ø 2" - 3"

รวมงานข้อ 2.10
งานทาสี

ทาสีพลาสติกอิมัลช่ัน 

ล าดับท่ี รายการ

โถปัสสาวะชายพร้อมก๊อกน้้าแบบกด  สีขาว
อ่างล้างหน้าแบบแขวน สีขาว
กระจกเงาของอ่างล้างหน้า
ห้ิงวางของอ่างล้างหน้า

งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ า-ส้วม
โถส้วมน่ังยองแบบราดน้้า มีฐาน  สีขาว

งานเดินท่อโสโครก
เดินท่อส้วม
เดินท่อปัสสาวะ
เดินท่อน้้าท้ิงอ่างล้างหน้า
เดินท่อรูน้้าท้ิง
เดินท่อระบายอากาศ

รวมงานข้อ 2.12
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ตัวอย่าง ประมาณราคาซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 216 ล. (ปรับปรุง 29)
ปร.4 (ก)

สถานท่ี จังหวัด

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน
2.13

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

9,600.00         -               9,600.00         
2.14 

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

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

4,800.00         -               4,800.00         
2.16 

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

369,220.00      28,090.00      397,310.00     
2.17

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

9,360.00         10,790.00      20,150.00       

รายการปริมาณงานและราคา

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

 รวมค่าวัสดุ  
และค่าแรงงาน

หมายเหตุล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

รวมงานข้อ 2.15
งานดวงโคมไฟฟ้า

งานเดินท่อน้ าดี
เดินท่อน้้าปัสสาวะ
เดินท่อน้้าอ่างล้างหน้า
เดินท่อก๊อกน้้า

รวมงานข้อ 2.13
งานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร

บ่อเกรอะ-บ่อซึม (ตามแบบ)
รวมงานข้อ 2.14

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 2.17
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ตัวอย่าง ประมาณราคาซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 216 ล. (ปรับปรุง 29)
ปร.4 (ก)

สถานท่ี จังหวัด

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน
2.18

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

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

หมายเหตุ    - ราคาวัสดุให้ใช้ราคาของพาณิชย์จังหวัด / จังหวัดใกล้เคียง / สืบราคาจากท้องถ่ิน
 - ค่าแรงงานให้ใช้ตามบัญชีมาตรฐานค่าแรงงานของกรมบัญชีกลาง

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานท้ังหมด (รวมค่าร้ือถอน)

 รวมค่าวัสดุ  
และค่าแรงงาน

หมายเหตุ

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

โรงเรียน  

ล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

รวมงานข้อ 2.18
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานงานปรับปรุง ซ่อมแซม

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



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

ค่างานต้นทุน  ค่าก่อสร้าง
 หน่วย : บาท  หน่วย : บาท

1 2,865,142.00    1.3008   3,726,976.71       

3,726,976.71       
ยอดสุทธิ 3,726,000.00       **

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน สพท.

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน สพท.ตรวจสอบควำมถูกต้อง

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน

ครู ................................

ค่ำปรับปรุง/ซ่อมแซม

5.00%

0.00%   เงินประกันผลงำนหัก..........

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

  รวมค่ำปรับปรุง/ซ่อมแซม

(………………………………………………..)

หมายเหตุ

7.00%

แบบ ปร.4(ก) ท่ีแนบ

   เงินล่วงหน้ำจ่ำย...................

รายการ

 

เง่ือนไข

Factor  F

สรุปค่าปรับปรุง-ซ่อมแซม

ล าดับท่ี

0.00%

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม อำคำรเรียนแบบ 216 ล. (ปรับปรุง 29) 

ประมำณรำคำเม่ือวันท่ี

สถานท่ี

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

(………………………………………………..)

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

(………………………………………………..)

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

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

ตัวอย่าง ประมาณราคาซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 216 ล. (ปรับปรุง 29) 

โรงเรียน

(สำมล้ำนเจ็ดแสนสองหม่ืนหกพันบำทถ้วน)

   ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม.................

รับรองควำมถูกต้อง
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แบบ ปร.6

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

แผ่น
 

1

**

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

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน

ค่ำปรับปรุง/ซ่อมแซม 3,726,000.00       
สรุป

10

รายการ
 ค่าก่อสร้าง

 หน่วย : บาท

สรุป

โรงเรียน

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

3,726,000.00       
(สำมล้ำนเจ็ดแสนสองหม่ืนหกพันบำทถ้วน)

รวมค่ำปรับปรุง/ซ่อมแซมเป็นเงินท้ังส้ิน   

งำนก่อสร้ำงท่ีค ำนวณรำคำกลำง

สรุปราคาค่าปรับปรุง-ซ่อมแซม

ล าดับท่ี หมายเหตุ

ประมำณรำคำเม่ือวันท่ี
จ ำนวน

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

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

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม อำคำรเรียนแบบ 216 ล. (ปรับปรุง 29) 

รับรองควำมถูกต้อง

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

หมายเหตุ แบบฟอร์มน้ี  สำมำรถปรับปรุงและเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสมและสอดคล้องโครงกำร /

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน สพท.

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

ผู้ประมำณรำคำ

รับรองควำมถูกต้อง

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

ตัวอย่าง ประมาณราคาซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 216 ล. (ปรับปรุง 29) 

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

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

(................................................................................)
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งานก่อสร้าง การปรับปรุง/ซ่อมแซม..........
สถานท่ีก่อสร้าง จังหวัด
หน่วยงาน กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง ส านักอ านวยการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ค่างาน(ทุน)

ล้านบาท

0.00% <0.5 1.3056
0.00% 1 1.3033
5.00% 2 1.3017
7.00% 5 1.2985

10 1.2926
15 1.2576
20 1.2500
25 1.223
30 1.2147

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

แทนค่า 90 1.2032
1.3017  -  ( 1.3017  - 1.2985                )   X   ( 2,865,142.00         - 2,000,000.00       ) 100 1.2032

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

สรุปค่าต้นทุนงาน 2,865,142.00        บาท 250 1.1996
ค่า FACTOR F เท่ากับ 1.3008 300 1.1934

350 1.1848
 400 1.184

500 1.1835
>500 1.1770

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

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

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

1.3017
1.2985

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

}
( C - B )

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

สูตรค านวณหาค่า FACTOR  F

ตัวอย่าง ประมาณราคาซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 216 ล. (ปรับปรุง 29) 

ตารางแสดงการค านวณหาค่า FACTOR F งานอาคาร

โรงเรียน ทั วประเทศ

เง่ือนไข FACTOR F
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ตัวอย่าง ประมาณราคาซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 216 ล. (ปรับปรุง 29) 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            

หมายเหตุ
 รวมค่าวัสดุ  
และค่าแรงงาน

จ านวน หน่วย

รายการร้ือถอน

รายการปริมาณงานและราคา

ค่าแรงงานค่าวัสดุ

ประมาณราคาโดย
...................................

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

ล าดับท่ี รายการ

ประมาณราคาเม่ือวันท่ี

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

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

ร้ือพ้ืนไม้ช้ันท่ี 1
ร้ือตงไม้
ร้ือฝ้าเพดาน
ร้ือบันไดไม้
ร้ือดวงโคม

รายการปรับปรุง ซ่อมแซม
ตงเหล็ก เหล็กกล่องส่ีเหล่ียม ขนาด 150x75x4.5 มม.
ตงเหล็ก เหล็กกล่องส่ีเหล่ียม ขนาด 100x50x2.3 มม.
ปูพ้ืนไม้ (ใช้พ้ืนเดิม 80 %)
ปูพ้ืนไม้ซ้ือเพ่ิม ขนาด 1"x6"
ทาสีกันสนิม ตงเหล็ก
ทาสีน้้ามัน ตงเหล็ก
ขัดผิวพ้ืนไม้ ลงน้้ายาเคลือบเงาไม้
ติดต้ังฝ้าเพดานยิบซ่ัมบอร์ด คร่าวโลหะขุบสังกะสี
ติดต้ังโคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรงอลูมิเนียมถ่ีใบพับติดลอย T8 2x36 วัตต์

เดินสายไฟดวงโคม
เต้ารับไฟฟ้าขากลม-แบน
สวิทซ์
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ตัวอย่าง ประมาณราคาซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 216 ล. (ปรับปรุง 29)
ปร.4 (ก)

สถานท่ี จังหวัด

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     

งานทาสี

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานท้ังหมด

 รวมค่าวัสดุ  
และค่าแรงงาน

จ านวน หน่วย

งานท้าความสะอาดผนัง + ฝ้าเพดาน

รายการ หมายเหตุ
ค่าแรงงานค่าวัสดุ

 

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

ล าดับท่ี

โรงเรียน

งานทาสีน้้ามัน
งานทาสีน้้าอะครีลิค ส้าหรับอาคารเก่า

0
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แบบ ปร.5(ก)



 สพป./สพม.

หน่วยงาน
 จ ำนวน 7 แผ่น

ค่างานต้นทุน  ค่าก่อสร้าง
 หน่วย : บาท  หน่วย : บาท

1 388,968.00       1.3056   507,836.62         

507,836.62         
ยอดสุทธิ 507,000.00         **

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน สพท.

ผู้ประมำณรำคำ

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

(ห้ำแสนเจ็ดพันบำทถ้วน)

   ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม.................

รับรองควำมถูกต้อง

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

(………………………………………………..)

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

(………………………………………………..)

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

Factor  F

สรุปค่าปรับปรุง-ซ่อมแซม

ล าดับท่ี

0.00%

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม อำคำร.........................................

ประมำณรำคำเม่ือวันท่ี

สถานท่ี

หมายเหตุ

7.00%

แบบ ปร.4(ก) ท่ีแนบ

   เงินล่วงหน้ำจ่ำย...................

รายการ

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

เง่ือนไข

ค่ำปรับปรุง/ซ่อมแซม

5.00%

0.00%   เงินประกันผลงำนหัก..........

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

  รวมค่ำปรับปรุง/ซ่อมแซม

ตรวจสอบควำมถูกต้อง

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน

ครู ................................

(………………………………………………..)

(………………………………………………..)

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

ตัวอย่าง ประมาณการราคาค่าซ่อมแซมท่ัวไป

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

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน สพท.
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แบบ ปร.6

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

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

1

**

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

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน

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

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

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

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

ผู้ประมำณรำคำ

รับรองควำมถูกต้อง

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

รับรองควำมถูกต้อง

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

สรุปราคาค่าปรับปรุง-ซ่อมแซม

ล าดับท่ี หมายเหตุ

ประมำณรำคำเม่ือวันท่ี
จ ำนวน

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

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

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม อำคำร.........................................

507,000.00          
(ห้ำแสนเจ็ดพันบำทถ้วน)

รวมค่ำปรับปรุง/ซ่อมแซมเป็นเงินท้ังส้ิน   

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

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

2

รายการ
 ค่าก่อสร้าง

 หน่วย : บาท

สรุป

ตัวอย่าง ประมาณการราคาค่าซ่อมแซมท่ัวไป

ค่ำปรับปรุง/ซ่อมแซม 507,000.00          
สรุป
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งานปรับปรุง/ซ่อมแซม โรงเรียน .................................................
สถานท่ีก่อสร้าง โรงเรียน ................................................. สพม./สพป.
หน่วยงาน .........................................................

ค่างาน(ทุน)

ล้านบาท

0.00% <0.5 1.3056
0.00% 1 1.3033
5.00% 2 1.3017
7.00% 5 1.2985

10 1.2926
15 1.2576
20 1.2500
25 1.223
30 1.2147

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

แทนค่า 90 1.2032
1.3056  -  ( 1.3056  - 1.3056                )   X   ( 388,968.00           - -                    ) 100 1.2032

( 500,000.00           - -                     ) 150 1.2005
200 1.2005

สรุปค่าต้นทุนงาน 388,968.00          บาท 250 1.1996
ค่า FACTOR F เท่ากับ 1.3056 300 1.1934

350 1.1848
 400 1.184

500 1.1835
>500 1.1770

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

ตัวอย่าง ประมาณการราคาค่าซ่อมแซมท่ัวไป

ตารางแสดงการค านวณหาค่า FACTOR F งานอาคาร

เง่ือนไข FACTOR F

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

สูตรค านวณหาค่า FACTOR  F

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

}
( C - B )

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

เมื อ 388,968.00                    
-                               

500,000.00                    
1.3056
1.3056
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1. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากำหนดกรอบจำนวนรายการครภุัณฑ์และจำนวนรายการสิ่งก่อสร้าง เป็น
กรอบจำนวนให้โรงเรียนในสังกัด บันทึกคำขอตามกรอบจำนวนดังกล่าว 

2. สถานศึกษาบันทึกคำขอตั้งงบประมาณรายการครุภัณฑ์ รายการสิ่งก่อสร้าง/ซ่อมแซม และรายการ
ก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่งบผูกพันตามกรอบท่ีสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากำหนด 

3. สถานศึกษาพิมพ์รายงานคำขอตั้งงบประมาณรายการครุภัณฑ์ รายการสิ่งก่อสร้าง/ซ่อมแซม และ
รายการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่งบผูกพัน ส่งสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

4. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสง่ออก (Export) คำขอตั้งบประมาณของสถานศึกษาจากระบบเป็นไฟล์ 
Microsoft excel 

5. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจดัสรรงบประมาณตามกรอบเงินท่ีไดร้บั 
6. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา บันทึกคำขอตั้งงบประมาณในระบบการจัดตั้งคำของบประมาณของสำนัก

นโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การใช้งานเว็บไซต์ขอจัดตั้งงบประมาณสำหรับสถานศึกษา 

https://budget-school.jobobec.in.th 
 

@ ขั้นตอนการทำงาน  
 

เว็บไซต์ได้พัฒนาขึ้นมาเพ่ืออำนวยความสะดวก ลดความผิดพลาดของโรงเรียนในการจัดทำคำขอต้ังงบประมาณ 
และเพ่ือให้สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามีความรวดเร็วในการดำเนินการ 

โดยไม่เกี่ยวข้องกับสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขัน้พื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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สามารถเข้าสู่เว็บไซต์ โดยคลิกปุ่มคำสั่ง สำหรับโรงเรียนเข้าสู่ระบบ โดยใช้รหัส per_code 

ซึ่งเป็นเลข 6 หลักเป็น Username และ Password 

 
   
ป้อน Username และ Password แล้วคลิกปุ่มคำสั่ง Login 

 
 

เมื่อเข้าสู่ระบบสำเร็จเว็บไซต์จะแจ้งชื่อโรงเรียน สังกัดและประเภทโรงเรียน ให้ผู้ใช้ตรวจสอบชื่อโรงเรียนว่า
เป็นโรงเรียนที่ต้องการใช้งานหรือไม่ หากถูกต้องคลิกปุ่มคำสั่ง ยืนยันโรงเรียนนี้ เพ่ือเริ่มต้นการทำงาน 

 
 
 

 
 
 
  เมื่อผู้ใช้ Login เข้าสู่เว็บไซต์สำเร็จ เว็บไซต์จะแสดงหน้าหลักการทำงาน ซึ่งเว็บไซต์กำหนด
เมนกูารทำงานไว้ 4 เมนูหลัก 
 

 
 1. ผู้บริหาร & เจ้าหน้าที ่  เพื่อบันทึกช่ือผู้บริหารและเจ้าหนา้ที่ผู้รับผิดชอบ 
 2. บันทึกคำของบครุภัณฑ ์  เพื่อบันทึกคำขอตั้งงบประมาณรายการครภุัณฑ ์
 3. บันทึกคำของบสิ่งก่อสร้าง  เพื่อบันทึกคำขอตั้งงบประมาณรายการสิ่งก่อสร้าง 
 4. บันทึกคำของบอาคารผูกพัน เพื่อบันทึกคำขอตั้งงบประมาณรายการอาคารขนาดใหญ่งบผูกพัน 
 
 
 
 

@ การเข้าสู่ระบบ 

@ หน้าหลักการทำงาน 
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 เมนูผู้บริหาร & เจ้าหน้าที่ สำหรับเพิ่มชื่อ-สกุล ผู้บริหารสถานศึกษา และชื่อ-สกุล หมายเลขโทรศัพท์ 
ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทำคำของบประมาณของโรงเรียน ซึ่งจะปรากฏในการพิมพ์รายงานคำของบประมาณส่ง
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 
ให้ผู้ใช้คลิกปุ่มคำสั่ง แก้ไขข้อมูล แล้วป้อนข้อมูลที่ต้องการแก้ไข จากนั้นคลิกปุ่มคำสั่ง บันทึกข้อมูล เว็บไซต์จะให้ตรวจสอบ 
หากยืนยันให้คลิกปุ่มคำสั่ง ตกลง 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@ ผู้บริหาร & เจา้หนา้ที ่
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 เมน ูบันทึกคำของบครุภัณฑ์ สำหรับผู้ใช้บันทึกคำขอตั้งงบประมาณค่าครุภัณฑ์ตามกรอบจำนวนรายการ
ที่สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากำหนด 

 
โดยมีเมนูย่อยจำนวน 7 เมนู ประกอบด้วย 

 1. ประวัติการไดร้ับจัดสรร สำหรบัแสดงข้อมูลผลการได้รับจัดสรรครุภัณฑ์ของโรงเรยีน กรณไีม่แสดง
หมายถึงโรงเรียนไม่เคยไดร้ับจัดสรรหรือสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาไม่บันทึกผลการจัดสรร 
 2. ทะเบียนครุภณัฑ์ สำหรับผู้ใช้บนัทึกตรวจสอบรายการครุภณัฑ์ทีโ่รงเรียนสามารถเลือกได้ 
 3. เพิ่มคำขอครุภณัฑ์หลัก สำหรับผู้ใช้บันทึกรายการครุภณัฑ์เข้าสู่ระบบ 
 4. บันทึกรายการครุภัณฑ์ย่อย สำหรับผู้ใช้บันทึกรายการครุภัณฑ์ย่อย ในกรณีที่ผู้ใช้เลือกรายการครุภัณฑ์
หลักท่ีระบุ (เลือกรายการ) ให้ครบตามกรอบวงเงินของรายการครุภัณฑ์หลัก  
 5. ลบคำขอครุภัณฑ์หลัก สำหรับลบรายการครุภัณฑ์หลักที่บันทึกข้อมูลไม่ตรงตามความต้องการ หาก
ครุภัณฑ์หลักท่ีลบ เป็นรายการที่ระบุ (เลือกรายการ) เว็บไซต์จะลบท้ังครุภัณฑ์หลักและครุภัณฑ์ย่อย 
 6. แสดงผล สำหรบัผู้ใช้ตรวจสอบผลการบันทึกข้อมูล 
 7. พิมพ์รายงาน สำหรับผู้ใช้พิมพ์รายงานส่งสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
นอกจากน้ี เว็บไซตไ์ด้อธิบายวิธีการขอจัดตั้งงบประมาณ ให้ผู้ใช้ดำเนินการตาม 6 ข้อดังกล่าว 
 
 
 
 ประวัติการได้รับจัดสรร เว็บไซต์จะแสดงข้อมูลผลการได้รับจัดสรรครุภัณฑ์ของโรงเรียนจากที่ผ่านมาโดย
จะแสดงสถานะการรายงานผลการดำเนินงาน โดยเว็บไซต์จะเชื่อมโยงฐานข้อมูลจากระบบการรายงานผลการดำเนินงาน 
(https://e-budget.jobobec.in.th) กรณีไม่แสดงหมายถึงโรงเรียนไม่เคยได้รับจัดสรรหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่
บันทึกผลการจัดสรร 

 
 
 
 
 
 
 

@ บันทึกคำของบครุภัณฑ ์
 

1. ประวัติการได้รับจัดสรร 
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 ทะเบียนครุภัณฑ์ เว็บไซต์จะแสดงรายการครุภัณฑ์ สำหรับโรงเรียนใช้ในการจัดตั้งงบประมาณ โดย
รายการครุภัณฑ์ที่แสดงเป็นรายการที่โรงเรียนสามารถเลือกจัดตั้งในทุกรายการ (จำนวนรายการที่โรงเรียนจัดตั้งได้จะเป็นไป
ตามแต่ละสำนักงานเขตพื้นท่ีการศีกษากำหนด) 

 
 
 

 
 

 3.1 คลิกปุ่มคำสั่ง เพิ่มคำขอครภุณัฑ์หลัก เว็บไซต์จะแสดงหน้าแรกของการเพิ่มคำขอ โดยให้ป้อนข้อมูล
เรียงตามลำดับความสำคัญ สำคญัมากให้ป้อนเป็นรายการแรก 

 
  1) เลือกประเภทครุภณัฑ ์
  2) เลือกรายการครุภณัฑ ์
  3) ป้อนจำนวนท่ีต้องการ 
  4) ป้อนเกณฑ์/ความจำเป็นควรมขีองรายการครภุัณฑ์ท่ีจัดตั้ง 
  5) ป้อนจำนวนท่ีโรงเรียนมีแล้วของรายการครุภณัฑ์ที่จัดตั้ง 
  6) คลิกเลือกเงื่อนไขการขอ 

 3.2 คลิกปุ่มคำสั่ง บันทึกข้อมูล เว็บไซต์จะให้ตรวจสอบ หากยืนยันให้คลิกปุ่มคำสั่ง ตกลง เว็บไซต์จะ
บันทึกข้อมูลในระบบแล้วกลับหน้าเพิ่มข้อมูล Step I อีกครั้ง กรณีรายการครุภัณฑ์ที่ไม่ระบุ (เลือกรายการ) 

 

 

3. การเพิ่มคำขอครุภัณฑ์หลัก 

2. ทะเบียนครุภัณฑ์ 



https://budget-school.jobobec.in.th                                                        คู่มือสำหรับสถานศึกษา : 6 

 

 

 3.3 กรณีผู้ใช้เลือกครุภณัฑ์การศึกษา โดยที่รายการครุภณัฑ์ระบุ (เลอืกรายการ) ดังตัวอย่างดา้นล่าง 

 
 
เมื่อคลิกปุ่มคำสั่ง บันทึกข้อมูล เว็บไซต์จะให้ตรวจสอบ หากยืนยันให้คลิกปุ่มคำสั่ง ตกลง เว็บไซต์จะบันทึกข้อมูล จากนั้น
เว็บไซต์จะแสดงข้อความแจ้งเพื่อทราบเตือนผู้ใช้ เนื่องจากคำขอครุภัณฑ์ยังไม่สมบูรณ์  

 
 

เมื่อผู้คลิกปุ่มคำสั่ง < รับทราบการแจ้งเตือน เว็บไซต์จะกลับหน้าเพิ่มข้อมูล Step I อีกครั้ง โดยรายการครุภัณฑ์ที่ไม่สมบูรณ์ 
เว็บไซต์จะแสดงแถบสีแดงอ่อน ผู้ใช้ต้องบันทึกรายการครุภัณฑ์ย่อยในเมนูที่ 2 ให้งบประมาณครบตามรายการค่าครุภณัฑห์ลกั 

 
 
 
 
 
 4.1 คลิกปุ่มคำสั่ง บันทึกรายการครุภัณฑ์ย่อย เว็บไซต์จะแสดงหน้าแรกของการบันทึกรายการครุภัณฑ์
ย่อย ให้ผู้ใช้บันทึกรายการโดยคลิกปุ่มคำสั่ง เพิ่ม/แก้ไข/ลบ ในสดมภ์ครุภัณฑ์ย่อย ให้ตรงกับแถวรายการครุภัณฑ์หลักที่
ต้องการบันทึก 

 
 
 
 
 

4. การบันทึกรายการครุภัณฑ์ย่อย 
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 4.2 คลิกปุ่มคำสั่ง เพ่ิม/แก้ไข/ลบฺ เว็บไซต์จะแสดงหน้าเพิ่มราการครุภัณฑ์ย่อย โดยแสดงรายการครุภัณฑ์
หลัก งบประมาณครุภัณฑ์หลัก และงบประมาณครุภัณฑ์ย่อย ผู้ใช้จะต้องเพิ่มรายการครุภัณฑ์ย่อยให้วงเงินงบประมาณ
ครุภัณฑ์ย่อยไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95.00 ของงบประมาณรายการครุภัณฑ์หลัก 

 
ให้ผู้ใช้ป้อน ชื่อครุภัณฑ์ ราคาต่อหน่วยของครุภัณฑ์ และจำนวนหน่วยที่จัดตั้ง จากนั้นคลิกปุ่มคำสั่ง บันทึกข้อมูล เว็บไซต์จะ
ให้ตรวจสอบ หากยืนยันให้คลิกปุ่มคำสั่ง ตกลง 

 
 4.3 ให้ผู้ใช้บันทึกรายการครุภัณฑ์ย่อยจนครบตามวงเงินงบประมาณของครุภัณฑ์รายการหลัก แถบสีจะ
เปลี่ยนสีเป็นสีเขียวอ่อน แสดงว่าคำขอตั้งงบประมาณรายการหลักมีผลสมบูรณ์ 

 
 
 4.4 กรณีต้องการแก้ไขผลการบันทึกข้อมูลรายการครุภัณฑ์ย่อย ให้ผู้ใช้เลือกคลิกปุ่มคำสั่ง เลือกแก้ไข ใน
สดมภ์แก้ไข ให้ตรงกับรายการที่ต้องการแก้ไข แล้วทำการแก้ไขและบันทึกข้อมูล 
 
 4.5 กรณีต้องการลบผลการบันทึกข้อมูลรายการครุภัณฑ์ย่อย ให้ผู้ใช้เลือกคลิกปุ่มคำสั่ง เลือกลบ ในสดมภ์
ลบ ให้ตรงกับรายการที่ต้องการลบ 

 
 

เว็บไซต์จะแสดงรายการครุภัณฑ์ย่อยที่ต้องการลบ หากต้องการลบคลิกปุ่มคำสั่ง ยืนยันการลบ เว็บไซต์จะลบข้อมูลตาม
ต้องการ 
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 5.1 การทำงานในเมนูลบครภุัณฑห์ลัก เว็บไซต์จะแสดงผลของการบันทึกคำขอจัดตั้งงบประมาณของ
โรงเรียน ใหผู้้ใช้คลิกปุ่มคำสั่ง เลือกลบ ในสดมภล์บ ให้ตรงกับแถวรายการครภุณัฑ์หลักท่ีต้องการลบ 
 

 
 
 5.2 เว็บไซต์จะแสดงข้อมูลที่ต้องการลบ ในกรณีที่รายการครุภัณฑ์หลักที่ระบุ (เลือกรายการ) เว็บไซต์จะ
แสดงรายการครุภัณฑ์ย่อยที่ผู้ใช้บันทึกข้อมูล ซึ่งหากเลือกลบรายการครุภัณฑ์หลัก รายการครุภัณฑ์ย่อยจะถูกลบไปด้วยโดย
อัตโนมัติ หากต้องการลบคลิกปุ่มคำสั่ง ยืนยันการลบ เว็บไซต์จะลบข้อมูลตามต้องการ โดยผู้ใช้สามารถจัดตั้งคำขอ
งบประมาณทดแทนในลำดับท่ีลบไปได้ 

 
 
 

 
 6.1 การทำงานในเมนูแสดงผล เว็บไซต์จะแสดงผลของการบันทึกคำขอจัดตั้งงบประมาณของโรงเรียน ใน
กรณีของรายการครุภัณฑ์ที ่ระบุ (เลือกรายการ) หากผู้ใช้ยังไม่บันทึกรายการครุภัณฑ์ย่อย ถือว่าเป็นคำขอไม่สมบูรณ์ 
(สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจะไม่ได้รับคำขอในรายการที่ไม่สมบูรณ์) 

 
 
 
 
 
 

6. แสดงผล 

5. ลบคำขอครุภัณฑ์หลัก 
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 6.2 กรณีบันทึกคำขอจัดตั้งงบประมาณของโรงเรียน ในรายการครุภัณฑ์ที่ระบุ (เลือกรายการ) สมบูรณ์ 
ปุ่มคำสั่งจะเปลี่ยนจาก คำขอไม่สมบูรณ์ เป็น แสดง ซึ่งผู้ใช้สามารถคลิกดูรายละเอียดรายการครุภัณฑ์ย่อย ของรายการ
ครุภัณฑ์นั้น ๆ ได้ 

 
 
 
 
 สำหรับผู้ใช้พิมพ์คำขอตั้งงบประมาณและข้อมูลประกอบคำขอ เพื่อจัดส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
โดยผู้ใช้ต้องพิมพ์แบบสรุปคำขอจัดตั้ง (แบบ 3-1) และพิมพ์แบบ 3-2 และแบบ 3-3 ของรายการครุภัณฑ์หลักที่ระบุ (เลือก
รายการ)  

 
 
โดยผู้ใช้ต้องปรับการจดัรูปแบบหน้ากระดาษ*ให้เหมาะสมกับแบบรายงาน โดยกำหนด ดังนี ้
 แบบ 3-1 จัดรูปแบบหน้ากระดาษเป็น แนวนอน 
 แบบ 3-2 จัดรูปแบบหน้ากระดาษเป็น แนวนอน 
 แบบ 3-3 จัดรูปแบบหน้ากระดาษเป็น แนวตั้ง 

*(สามารถศึกษาวิธีการจัดรูปแบบหน้ากระดาษไดจ้ากท้ายเอกสารฉบับนี้) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. พิมพ์รายงาน 
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 เมนู บันทึกคำของบสิ่งก่อสร้าง สำหรับผู้ใช้บันทึกคำขอตั้งงบประมาณค่าสิ่งก่อสร้าง (สร้างใหม่และ
ซ่อมแซม/ปรับปรุง) ตามกรอบจำนวนรายการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำหนดเข้าสู่ระบบ โดยมีเมนูการทำงานย่อย
จำนวน 6 เมนู ประกอบด้วย 

 
 1. ประวัติการไดร้ับจัดสรร สำหรบัแสดงข้อมูลผลการได้รับจัดสรรสิง่ก่อสร้างของโรงเรียน กรณไีม่แสดง
หมายถึง โรงเรียนไม่เคยไดร้ับจัดสรรหรือสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาไม่บันทึกผลการจัดสรร 
 2. มาตรฐานควรมี สำหรับแสดงข้อมูลพื้นฐานและรายการสิ่งก่อสร้างควรมีตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 3. ทะเบียนสิ่งก่อสร้าง สำหรับผู้ใช้บันทึกตรวจสอบรายการสิ่งก่อสร้างที่โรงเรยีนสามารถเลือกได้ 
 4. เพิ่มคำขอสิ่งก่อสร้าง สำหรับผู้ใช้บันทึกคำขอตั้งงบประมาณรายการสิ่งก่อสร้างเข้าสู่ระบบ 
 5. ลบคำขอสิ่งก่อสร้าง สำหรับลบรายการสิ่งก่อสร้างออกจากระบบ 
 6. แสดงผล/พิมพ์รายงาน สำหรับแสดงผลคำขอตั้ง และผู้ใช้พิมพ์รายงานส่งสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
นอกจากน้ี เว็บไซตไ์ด้อธิบายวิธีการขั้นตอนการขอจัดตั้งงบประมาณ ให้ผู้ใช้ดำเนินการตาม 5 ข้อดังกล่าว ในกรณีที่โรงเรยีน
ไม่ได้ยืนยันข้อมลูสิ่งก่อสร้างในระบบ B-OBEC จะไม่สามารถจดัตั้งงบประมาณรายการสิ่งก่อสรา้งได ้

 

 
 

 
 
 ประวัติการได้รับจัดสรร เว็บไซต์จะแสดงข้อมูลผลการได้รับจัดสรรสิ่งก่อสร้างของโรงเรียนจากที่ผ่านมา
โดยจะแสดงสถานะการรายงานผลการดำเนินงาน โดยเว็บไซต์จะเชื่อมโยงฐานข้อมูลจากระบบการรายงานผลการดำเนินงาน 
(https://e-budget.jobobec.in.th) กรณีไม่แสดงหมายถึงโรงเรียนไม่เคยได้รับจัดสรรหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่
บันทึกผลการจัดสรร 

 
 
 

@ บันทึกคำของบสิ่งก่อสร้าง 

1. ประวัติการได้รับจัดสรร 
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 มาตรฐานควรมี เว็บไซตจ์ะแสดงข้อมูลพื้นฐานการจดัชั้นเรียนของโรงเรียนและการคำนวณห้องเรยีน
มาตรฐานตามเกณฑ์ ดังนี ้
 2.1 ระดับอนุบาล คดิจำนวนนักเรยีน 30 คน : ห้อง ในแต่ละระดับช้ัน และหากมเีศษปัดเพิม่ ได้อีก 1 
ห้อง 
 2.2 ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ ป.ว.ช. คิดจำนวนนักเรียน 40 คน : ห้อง ในแต่ละระดับชั้น 
และหากมีเศษปัดเพิ่มได้อีก 1 ห้อง (โดยไม่นำแผนการเรียนมาแยกคำนวณ) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. มาตรฐานควรมี 
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 ทะเบียนสิ่งก่อสร้าง เว็บไซต์จะแสดงรายการสิ่งก่อสร้าง สำหรับโรงเรียนใช้ในการจัดตั้งงบประมาณ โดย
รายการสิ่งก่อสร้างที่แสดงเป็นรายการที่โรงเรียนสามารถเลือกจัดตั้งในทุกรายการแต่ทั้งนี้จะต้องพิจารณาความขาดแคลนตาม
เกณฑ์มาตรฐานประกอบการขอจัดตั้ง และแจ้งจำนวนรายการที่โรงเรียนสามารถจัดตั้งได้ (จำนวนรายการที่โรงเรียนจัดตั้งได้
เป็นไปตามที่สำนักงานเขตพื้นท่ีการศีกษากำหนด) 

 
 

นอกจากนี้ผู้ใช้สามารถศึกษารายละเอียดของสิ่งก่อสร้างและภาพถ่ายสิ่งก่อสร้างได้ โดยการคลิกปุ่มคำสั่ง แสดง... ในสดมภ์
ภาพแบบให้ตรงกับรายการสิ่งก่อสร้างที่ต้อง 

 
รายละเอียดของสิ่งก่อสร้างและภาพถ่ายสิ่งก่อสร้าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ทะเบียนสิ่งก่อสร้าง 
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 4.1 คลิกปุ่มคำสั่ง เพิ่มคำขอสิ่งก่อสร้าง เว็บไซต์จะแสดงหน้าแรกของการเพิ่มคำขอใน Step ที่ 1 โดยให้
ป้อนข้อมูลเรียงตามลำดับความสำคัญ สำคัญมากให้ป้อนเป็นรายการแรก 

 
 
  1) คลิกเลือกประเภทสิ่งก่อสร้าง 
  2) คลิกเลือกรายการสิ่งก่อร้าง 
  3) คลิกปุ่มคำสั่ง Step ต่อไป 
 
 4.2 เว็บไซตจ์ะแสดงหน้าให้ผู้ใช้ป้อนข้อมูลประกอบคำขอตั้งงบประมาณ ดังนี้ 
  4.2.1 สิ่งก่อสร้างตามแบบมาตรฐาน สพฐ. ให้ป้อนจำนวนห้องเรียนที่มีอยู่แล้วตามแปลน และคลิก
เลือกเงื่อนไขการขอ 

 
 

  4.2.2 แบบพิเศษนอกเหนือมาตรฐาน สพฐ. ให้ป้อนจำนวนสิ่งก่อสร้างที่มีแล้ว (ตามรายการที่เลือก) ค่า 
Factor f จากแบบ ปร. ของอาคารที่จัดตั้ง งบประมาณ จำนวนห้องภายในอาคาร (ตามรายการที่เลือก) และคลิกเลือกเงื่อนไข
การขอ 

 
 
 
 
 

4. เพิ่มคำขอสิ่งก่อสร้าง 
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  4.2.3 บ้านพักครู/บ้านพักนักเรียนแบบมาตรฐาน สพฐ. ให้ป้อนจำนวนสิ่งก่อสร้างที่มีแล้ว (ตาม
รายการที่เลือก) ความจำเป็นควรมี และคลิกเลือกเงื่อนไขการขอ 

 
 
  4.2.4 รั้ว ถนน และรางระบายน้ำแบบมาตรฐาน สพฐ.  
   Step 2 ให้ป้อนความยาวรั้ว ถนน และรางระบายน้ำที่ต้องการจัดตั้ง คลิกปุ่มคำสั่ง Step ต่อไป 

  
   Step 3 ให้ป้อนความยาวรั้ว ถนน และรางระบายน้ำที่มีอยู่แล้ว ความจำเป็นควรมี และคลิก
เลือกเงื่อนไขการขอ 

 
 
  4.2.5 ค่าซ่อมแซม ปรับปรุง ให้ป้อนจำนวนสิ่งก่อสร้างที่ต้องการซ่อมแซม ค่า Factor f จากแบบปร. 
และงบประมาณที่ขอจัดตั้ง 
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 5.1 คลิกปุ่มคำสั่ง ลบคำขอสิ่งก่อสร้าง เว็บไซต์จะแสดงหน้าแรกของการลบคำขอสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้ผู้ใช้
คลิกปุ่มคำสั่ง เลือกลบ ในสดมภ์ลบ ให้ตรงการแถวรายการสิ่งก่อสร้างที่ต้องการลบ  
 

 
 
 5.2 เว็บไซต์จะแสดงข้อมูลที่ต้องการลบเพื่อให้ผู้ใช้ตรวจสอบ หากต้องการลบคลิกปุ่มคำสั่ง ยืนยันการลบ 
เว็บไซต์จะลบข้อมูลตามต้องการ โดยผู้ใช้สามารถจัดตั้งคำของบประมาณทดแทนในลำดับท่ีลบไปได้ 

 
 
 
 
 
 6.1 แสดงผล เว็บไซตจ์ะแสดงผลการจัดตั้งงบประมาณรายการสิ่งก่อสร้างที่ผู้ใช้บันทึกเข้าสูร่ะบบ 

 
 

 6.2 พิมพ์รายงาน  
  1) ให้ผู้ใช้พิมพ์แบบคำขอตั้งงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ปุ่มคำสั่ง พิมพ์แบบสรุปคำขอจัดต้ัง
พร้อมลงนามรับรองในแบบสรุป 
  2) ให้ผู้ใช้พิมพ์ข้อมูลประกอบคำขอตั้งงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ปุ่มคำสั่ง  
พิมพ์ข้อมูลพื้นฐานประกอบ พร้อมลงนามรับรอง 
 
โดยผู้ใช้ต้องปรับการจดัรูปแบบหน้ากระดาษ*ให้เหมาะสมกับแบบรายงาน โดยกำหนด ดังนี ้
 แบบสรุปคำขอจดัตั้ง จัดรูปแบบหน้ากระดาษเป็น แนวนอน 
 แบบข้อมูลพื้นฐานประกอบ จัดรูปแบบหน้ากระดาษเป็น แนวนอน 

*(สามารถศึกษาวิธีการจัดรูปแบบหน้ากระดาษไดจ้ากท้ายเอกสารฉบับนี้) 
 
 

5. ลบคำขอสิ่งก่อสร้าง 

6. แสดงผล/พิมพ์รายงาน 
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 เมนู บันทึกคำของบอาคารผูกพัน สำหรับผู้ใช้บันทึกคำขอตั้งงบประมาณค่าสิ่งก่อสร้าง อาคารขนาดใหญ่ 
ผูกพันอย่างน้อย 2 ปีงบประมาณ จำนวน 1 หลัง โดยมีเมนูการทำงานย่อยจำนวน 5 เมนู ประกอบด้วย 

 
 1. ทะเบียนสิ่งก่อสร้าง สำหรับผู้ใช้บันทึกตรวจสอบรายการสิ่งก่อสร้างที่โรงเรยีนสามารถเลือกได้ 
 2. มาตรฐานควรมี สำหรับแสดงข้อมูลพื้นฐานและรายการสิ่งก่อสร้างควรมีตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 3. เพิ่มคำขออาคารผูกพัน สำหรับผู้ใช้บันทึกคำขอตั้งงบประมาณรายการสิ่งก่อสร้างเข้าสู่ระบบ 
 4. ลบคำขออาคารผูกพัน สำหรับลบรายการสิ่งก่อสร้างออกจากระบบ 
 5. แสดงผล/พิมพ์รายงาน สำหรับแสดงผลคำขอตั้ง และผู้ใช้พิมพ์รายงานส่งสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
นอกจากน้ี เว็บไซตไ์ด้อธิบายวิธีการขั้นตอนการขอจัดตั้งงบประมาณ ให้ผู้ใช้ดำเนินการตาม 5 ข้อดังกล่าว ในกรณีที่โรงเรยีน
ไม่ได้ยืนยันข้อมลูสิ่งก่อสร้างในระบบ B-OBEC จะไม่สามารถจดัตั้งงบประมาณรายการสิ่งก่อสรา้งได ้

 

 
 
 
 
 ทะเบียนสิ่งก่อสร้าง เว็บไซต์จะแสดงรายการสิ่งก่อสร้าง สำหรับโรงเรียนใช้ในการจัดตั้งงบประมาณ โดย
รายการสิ่งก่อสร้างที่แสดงเป็นรายการที่โรงเรียนสามารถเลือกจัดตั้งในทุกรายการแต่ทั้งนี้จะต้องพิจารณาความขาดแคลนตาม
เกณฑ์มาตรฐานประกอบการขอจัดตั้ง 

 
นอกจากนี้ผู้ใช้สามารถศึกษารายละเอียดของสิ่งก่อสร้างและภาพถ่ายสิ่งก่อสร้างได้ โดยการคลิกปุ่มคำสั่ง แสดง... ในสดมภ์
ภาพแบบให้ตรงกับรายการสิ่งก่อสร้างที่ต้องการ 
 
 
 

@ บันทึกคำของบอาคารผกูพนั 

1. ทะเบียนสิ่งก่อสร้าง 
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 มาตรฐานควรมี เว็บไซตจ์ะแสดงข้อมูลพื้นฐานการจดัชั้นเรียนของโรงเรียนและสิ่งก่อสร้างควรมตีามเกณฑ์
มาตรฐานสำหรับอาคารขนาดใหญ่ 

 
 
 
 
 
 คลิกปุ่มคำสั่ง เพิ่มคำขอสิ่งก่อสร้าง เว็บไซต์จะแสดงหน้าแรกของการเพิ่มคำขอใน Step ที ่1  

 
 
  1) เลือกประเภทอาคารที่ต้องการ (เว็บไซต์จะแสดงแบบอาคารที่โรงเรียนสามารถเลือกได้) 
  2) ป้อนจำนวนห้องเรียนมีแล้วตามแปลน 
  3) ป้อนจำนวนอาคารอเนกประสงค์ที่มีแล้ว  
  4) คลิกปุ่มคำสั่ง Step ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. มาตรฐานควรมี 

3. เพิ่มคำขออาคารผูกพัน 
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 3.1 กรณีเลือกอาคารเรียนแบบมาตรฐาน 

 
 
  1) ป้อนข้อมูลอาคารเรยีนที่มีแล้ว 

 
โดยจะต้องป้อนข้อมูลจำนวนห้องเรียนให้เท่ากับจำนวนทีไ่ด้ป้อนไว้ใน Step 1 แล้วคลิกปุ่มคำสั่ง ต่อ Step III 
 
  2) เลือกแบบอาคารเรียนและป้อนข้อมูลประกอบให้ครบถ้วน แล้วคลิกปุ่มคำสั่ง บันทึกข้อมูล 
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 3.2 กรณีเลือกอาคารเรียนแบบพิเศษ 

 
 
  1) ป้อนข้อมูลอาคารเรยีนที่มีแล้ว 

 
โดยจะต้องป้อนข้อมูลจำนวนห้องเรียนให้เท่ากับจำนวนท่ีได้ป้อนไว้ใน Step 1 แล้วคลิกปุ่มคำสั่ง ต่อ Step III 
 
  2) ป้อนข้อมูลพื้นฐานท่ีมีแล้ว และข้อมูลคำขอตามแบบแปลน เงื่อนไข และ Factor f ให้ครบถ้วน 
แล้วคลิกปุม่คำสั่ง บันทกึข้อมูล 
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 3.3 กรณีเลือกอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ 

 
 
  1) ป้อนข้อมูลอาคารอเนกประสงค์ที่มีแล้ว 

 
โดยจะต้องป้อนข้อมูลจำนวนอาคารอเนกประสงค์ให้เท่ากับจำนวนที่ได้ป้อนไว้ใน Step 1 แล้วคลิกปุม่คำสั่ง ต่อ Step III 
 
  2) ป้อนข้อมูลพื้นฐานท่ีมีแล้ว และข้อมูลคำขอตามแบบแปลน เงื่อนไข และ Factor f ให้ครบถ้วน 
แล้วคลิกปุม่คำสั่ง บันทกึข้อมูล 

 
 



https://budget-school.jobobec.in.th                                                        คู่มือสำหรับสถานศึกษา : 21 

 

 

 
 

 4.1 คลิกปุ่มคำสั่ง ลบคำขอสิ่งก่อสร้าง เว็บไซต์จะแสดงหน้าแรกของการลบคำขอสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้ผู้ใช้
คลิกปุ่มคำสั่ง เลือกลบ ในสดมภ์ลบ ให้ตรงการแถวรายการสิ่งก่อสร้างที่ต้องการลบ  
 

 
 
 4.2 เว็บไซต์จะแสดงข้อมูลที่ต้องการลบเพื่อให้ผู้ใช้ตรวจสอบ หากต้องการลบคลิกปุ่มคำสั่ง ยืนยันการลบ 
เว็บไซต์จะลบข้อมูลตามต้องการ  

 
 
 
 
 

 5.1 แสดงผล เว็บไซตจ์ะแสดงผลการจัดตั้งงบประมาณรายการสิ่งก่อสร้างที่ผู้ใช้บันทึกเข้าสูร่ะบบ 

 
 

 6.2 พิมพ์รายงาน  
  1) ให้ผู้ใช้พิมพ์แบบคำขอตั้งงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ปุ่มคำสั่ง พิมพ์แบบคำขอจัดต้ัง
พร้อมลงนามรับรองในแบบสรุป 
  2) ให้ผู้ใช้พิมพ์ข้อมูลประกอบคำขอตั้งงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ปุ่มคำสั่ง  
พิมพ์ข้อมูลพื้นฐานประกอบ พร้อมลงนามรับรอง 
 
โดยผู้ใช้ต้องปรับการจดัรูปแบบหน้ากระดาษ* ให้เหมาะสมกับแบบรายงาน โดยกำหนด ดังน้ี 
 แบบคำขอจัดตั้ง จัดรูปแบบหน้ากระดาษเป็น แนวนอน 
 แบบข้อมูลพื้นฐานประกอบ จัดรูปแบบหน้ากระดาษเป็น แนวนอน 

*(สามารถศึกษาวิธีการจัดรูปแบบหน้ากระดาษไดจ้ากท้ายเอกสารฉบับนี้) 
 
 
 

 

4. ลบคำขออาคารผูกพัน 

5. แสดงผล/พิมพ์รายงาน 
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 เมื่อผู้ใช้ต้องการพิมพ์รายงานออกทางเครื่องพิมพ์ (Printer) ให้ผู้ใช้คลิกปุ่มคำสั่ง พิมพ์รายงาน เว็บไซตจ์ะ
แสดงหน้าพิมพ์รายงาน  
 1. กรณีจัดรูปแบบหน้ากระดาษเปน็ แนวนอน 

 
ให้ผู้ใช้คลิกเลือกรูปแบบเป็น แนวนอน จากนั้นคลิกปุ่มคำสั่ง พิมพ์ เพื่อพิมพ์รายงานออกทางเครื่องพิมพ์ 
 
 2. กรณีจัดรูปแบบหน้ากระดาษเปน็ แนวตั้ง 

 
ให้ผู้ใช้คลิกเลือกรูปแบบเป็น แนวต้ัง จากนั้นคลิกปุ่มคำสั่ง พิมพ์ เพื่อพิมพ์รายงานออกทางเครื่องพิมพ์ 
 

@ การจัดรูปแบบหน้ากระดาษ  
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กฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒๑ 

   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ (๓) และมาตรา ๘ (๑) (๗) และ (๘) แห/ง
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ อันเป2นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการ
เก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ 
มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห/งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให>กระทําได>
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห/งกฎหมาย รัฐมนตรีว/าการกระทรวงมหาดไทยโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว> ดังต/อไปน้ี 

 
ข>อ ๑  ในกฎกระทรวงน้ี 
“อาคารอยู/อาศัย” หมายความว/า อาคารซึ่งโดยปกติบุคคลใช>อยู/อาศัยได>ทั้งกลางวัน

และกลางคืนไม/ว/าจะเป2นการอยู/อาศัยอย/างถาวรหรือช่ัวคราว 
“ห>องแถว” หมายความว/า อาคารที่ก/อสร>างต/อเน่ืองกันเป2นแถวยาวต้ังแต/สองคูหา

ข้ึนไปมีผนังแบ/งอาคารเป2นคูหาและประกอบด>วยวัสดุไม/ทนไฟเป2นส/วนใหญ/ 
“ตึกแถว” หมายความว/า อาคารที่ก/อสร>างต/อเน่ืองกันเป2นแถวยาวต้ังแต/สองคูหาข้ึน

ไปมีผนังแบ/งอาคารเป2นคูหาและประกอบด>วยวัสดุทนไฟเป2นส/วนใหญ/ 
“บ>านแถว” หมายความว/า ห>องแถวหรือตึกแถวที่ใช>เป2นที่อยู/อาศัย ซึ่งมีที่ว/าง

ด>านหน>าและด>านหลังระหว/างร้ัวหรือแนวเขตที่ดินกับตัวอาคารแต/ละคูหา และมีความสูงไม/เกินสาม
ช้ัน 

“บ>านแฝด” หมายความว/า อาคารที่ใช>เป2นที่อยู/อาศัยก/อสร>างติดต/อกันสองบ>าน มี
ผนังแบ/งอาคารเป2นบ>าน มีที่ว/างระหว/างร้ัวหรือแนวเขตที่ดินกับตัวอาคารด>านหน>า ด>านหลัง และ
ด>านข>างของแต/ละบ>าน และมีทางเข>าออกของแต/ละบ>านแยกจากกันเป2นสัดส/วน 

“อาคารพาณิชยH” หมายความว/า อาคารที่ใช>เพ่ือประโยชนHในการพาณิชยกรรม หรือ
บริการธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่ใช>เคร่ืองจักรที่มีกําลังการผลิตเทียบได>น>อยกว/า ๕ แรงม>า และให>
หมายความรวมถึงอาคารอ่ืนใดที่ก/อสร>างห/างจากถนนหรือทางสาธารณะไม/เกิน ๒๐ เมตร ซึ่งอาจใช>
เป2นอาคารเพ่ือประโยชนHในการพาณิชยกรรมได> 

“อาคารสาธารณะ” หมายความว/า อาคารที่ใช>เพ่ือประโยชนHในการชุมนุมคนได>
โดยทั่วไปเพ่ือกิจกรรมทางราชการ การเมือง การศึกษา การศาสนา การสังคม การนันทนาการ หรือ
การพาณิชยกรรม เช/น โรงมหรสพ หอประชุม โรงแรม โรงพยาบาล สถานศึกษา หอสมุด สนามกีฬา
กลางแจ>ง สนามกีฬาในร/ม ตลาด ห>างสรรพสินค>า ศูนยHการค>า สถานบริการ ท/าอากาศยาน อุโมงคH 
สะพาน อาคารจอดรถ สถานีรถ ท/าจอดเรือ โปJะจอดเรือ สุสาน ฌาปนสถาน ศาสนสถาน เป2นต>น 

“อาคารพิเศษ” หมายความว/า อาคารที่ต>องการมาตรฐานความมั่นคงแข็งแรง และ

                                                 
๑

 ราชกิจจานุเบกษาเล/ม ๑๑๗/ตอนท่ี ๗๕ ก/หน>า ๑๖/๗ สิงหาคม ๒๕๔๓ 

www.yotathai.com
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ความปลอดภัยเป2นพิเศษ เช/น อาคาร ดังต/อไปน้ี 
(ก) โรงมหรสพ อัฒจันทรH หอประชุม หอสมุด หอศิลปQ พิพิธภัณฑสถาน หรือศาสน

สถาน 
(ข) อู/เรือ คานเรือ หรือท/าจอดเรือ สําหรับเรือขนาดใหญ/เกิน ๑๐๐ ตันกรอส 
(ค) อาคารหรือสิ่งที่สร>างข้ึนสูงเกิน ๑๕ เมตร หรือสะพานหรืออาคารหรือโครง

หลังคาช/วงหน่ึงเกิน ๑๐ เมตร หรือมีลักษณะโครงสร>างที่อาจก/อให>เกิดภยันตรายต/อสาธารณชนได> 
(ง) อาคารที่เก็บวัสดุไวไฟ วัสดุระเบิด หรือวัสดุกระจายแพร/พิษ หรือรังสีตาม

กฎหมายว/าด>วยการน้ัน 
“อาคารอยู/อาศัยรวม” หมายความว/า อาคารหรือส/วนใดส/วนหน่ึงของอาคารที่ใช>

เป2นที่อยู/อาศัยสําหรับหลายครอบครัว โดยแบ/งออกเป2นหน/วยแยกจากกันสําหรับแต/ละครอบครัว 
“อาคารขนาดใหญ/” หมายความว/า อาคารที่มีพ้ืนที่รวมกันทุกช้ันหรือช้ันหน่ึงช้ันใด

ในหลังเดียวกันเกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร หรืออาคารที่มีความสูงต้ังแต/ ๑๕.๐๐ เมตรข้ึนไป และมีพ้ืนที่
รวมกันทุกช้ันหรือช้ันหน่ึงช้ันใดในหลังเดียวกันเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร แต/ไม/เกิน ๒,๐๐๐ ตาราง
เมตร การวัดความสูงของอาคารให>วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก/อสร>างถึงพ้ืนดาดฟTา สําหรับอาคารทรงจ่ัว
หรือปUVนหยาให>วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก/อสร>างถึงยอดผนังของช้ันสูงสุด 

“สํานักงาน” หมายความว/า อาคารหรือส/วนหน่ึงส/วนใดของอาคารที่ใช>เป2น
สํานักงานหรือที่ทําการ 

“คลังสินค>า” หมายความว/า อาคารหรือส/วนหน่ึงส/วนใดของอาคารที่ใช>เป2นที่
สําหรับเก็บสินค>าหรือสิ่งของเพ่ือประโยชนHทางการค>าหรืออุตสาหกรรม 

“โรงงาน” หมายความว/า อาคารหรือส/วนหน่ึงส/วนใดของอาคารที่ใช>เป2นโรงงาน
ตามกฎหมายว/าด>วยโรงงาน 

“โรงมหรสพ” หมายความว/า อาคารหรือส/วนหน่ึงส/วนใดของอาคารที่ใช>เป2นสถานที่
สําหรับฉายภาพยนตรH แสดงละคร แสดงดนตรี หรือแสดงมหรสพอ่ืนใด และมีวัตถุประสงคHเพ่ือเปWดให>
สาธารณชนเข>าชมการแสดงน้ัน โดยจะมีค/าตอบแทนหรือไม/ก็ตาม 

“โรงแรม” หมายความว/า อาคารหรือส/วนหน่ึงส/วนใดของอาคารที่ใช>เป2นโรงแรม
ตามกฎหมายว/าด>วยโรงแรม 

“ภัตตาคาร” หมายความว/า อาคารหรือส/วนหน่ึงส/วนใดของอาคารที่ใช>เป2นที่ขาย
อาหารหรือเคร่ืองด่ืม โดยมีพ้ืนที่สําหรับต้ังโตXะอาหารไว>บริการภายในอาคารหรือภายนอกอาคาร 

“วัสดุถาวร” หมายความว/า วัสดุซึ่งตามปกติไม/แปลงสภาพได>ง/ายโดยนํ้า ไฟ หรือ
ดินฟTาอากาศ 

“วัสดุทนไฟ” หมายความว/า วัสดุก/อสร>างที่ไม/เป2นเช้ือเพลิง 
“พ้ืน” หมายความว/า พ้ืนที่ของอาคารที่บุคคลเข>าอยู/หรือเข>าใช>สอยได>ภายใน

ขอบเขตของคานหรือตงที่รับพ้ืน หรือภายในพ้ืนน้ัน หรือภายในขอบเขตของผนังอาคารรวมทั้งเฉลียง
หรือระเบียบด>วย 

“ฝา” หมายความว/า ส/วนก/อสร>างในด>านต้ังซึ่งก้ันแบ/งพ้ืนภายในอาคารให>เป2นห>อง ๆ  
“ผนัง” หมายความว/า ส/วนก/อสร>างในด>านต้ังซึ่งก้ันด>านนอกหรือระหว/างหน/วยของ

อาคารให>เป2นหลังหรือเป2นหน/วยแยกจากกัน 
“ผนังกันไฟ” หมายความว/า ผนังทึบที่ก/อด>วยอิฐธรรมดาหนาไม/น>อยกว/า ๑๘ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 
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เซนติเมตรและไม/มีช/องที่ให>ไฟหรือควันผ/านได> หรือจะเป2นผนังทึบที่ทําด>วยวัสดุทนไฟอย/างอ่ืนที่มี
คุณสมบัติในการปTองกันไฟได>ดีไม/น>อยกว/าผนังที่ก/อด>วยอิฐธรรมดา หนา ๑๘ เซนติเมตร ถ>าเป2นผนัง
คอนกรีตเสริมเหล็กต>องหนาไม/น>อยกว/า ๑๒ เซนติเมตร 

“อิฐธรรมดา” หมายความว/า ดินที่ทําข้ึนเป2นแท/งและได>เผาให>สุก 
“หลังคา” หมายความว/า สิ่งปกคลุมส/วนบนของอาคารสําหรับปTองกันแดดและฝน 

รวมทั้งโครงสร>างหรือสิ่งใดซึ่งประกอบข้ึนเพ่ือยึดเหน่ียวสิ่งปกคลุมน้ีให>มั่นคงแข็งแรง 
“ดาดฟTา” หมายความว/า พ้ืนส/วนบนสุดของอาคารที่ไม/มีหลังคาปกคลุม และบุคคล

สามารถข้ึนไปใช>สอยได> 
“ช/วงบันได” หมายความว/า ระยะต้ังบันไดซึ่งมีขั้นต/อเน่ืองกันโดยตลอด 
“ลูกต้ัง” หมายความว/า ระยะต้ังของข้ันบันได 
“ลูกนอน” หมายความว/า ระยะราบของข้ันบันได 
“ความกว>างสุทธิ” หมายความว/า ความกว>างที่วัดจากจุดหน่ึงไปยังอีกจุดหน่ึงโดย

ปราศจากสิ่งใด ๆ กีดขวาง 
“ที่ว/าง” หมายความว/า พ้ืนที่อันปราศจากหลังคาหรือสิ่งก/อสร>างปกคลุม ซึ่งพ้ืนที่

ดังกล/าวอาจจะจัดให>เป2นบ/อนํ้า สระว/ายนํ้า บ/อพักนํ้าเสีย ที่พักมูลฝอย ที่พักรวมมูลฝอย หรือที่จอด
รถ ที่อยู/ภายนอกอาคารก็ได> และให>หมายความรวมถึงพ้ืนที่ของสิ่งก/อสร>าง หรืออาคารที่สูงจากระดับ
พ้ืนดินไม/เกิน ๑.๒๐ เมตร และไม/มีหลังคาหรือสิ่งก/อสร>างปกคลุมเหนือระดับน้ัน 

“ถนนสาธารณะ” หมายความว/า ถนนที่เปWดหรือยินยอมให>ประชาชนเข>าไปหรือใช>
เป2นทางสัญจรได>  ทั้งน้ี ไม/ว/าจะมีการเรียกเก็บค/าตอบแทนหรือไม/ 

 
หมวด ๑ 

ลักษณะของอาคาร 
   

 
ข>อ ๒  ห>องแถวหรือตึกแถวแต/ละคูหา ต>องมีความกว>างโดยวัดระยะต้ังฉากจากแนว

ศูนยHกลางของเสาด>านหน่ึงไปยังแนวศูนยHกลางของเสาอีกด>านหน่ึงไม/น>อยกว/า ๔ เมตร มีความลึกของ
อาคารโดยวัดระยะต้ังฉากกับแนวผนังด>านหน>าช้ันล/างไม/น>อยกว/า ๔ เมตร และไม/เกิน ๒๔ เมตร มี
พ้ืนที่ช้ันล/างแต/ละคูหาไม/น>อยกว/า ๓๐ ตารางเมตร และต>องมีประตูให>คนเข>าออกได>ทั้งด>านหน>าและ
ด>านหลัง 

ในกรณีที่ความลึกของอาคารเกิน ๑๖ เมตร ต>องจัดให>มีที่ว/างอันปราศจากสิ่งปก
คลุมข้ึนบริเวณหน่ึงที่ระยะระหว/าง ๑๒ เมตร ถึง ๑๖ เมตร โดยให>มีเน้ือที่ไม/น>อยกว/า ๑๐ ใน ๑๐๐ 
ของพ้ืนที่ช้ันล/างของอาคารน้ัน 

ห>องแถวหรือตึกแถวที่สร>างอยู/ริมถนนสาธารณะต>องให>ระดับพ้ืนช้ันล/างของห>องแถว
หรือตึกแถวมีความสูง ๑๐ เซนติเมตรจากระดับทางเท>าหน>าอาคาร หรือมีความสูง ๒๕ เซนติเมตร 
จากระดับก่ึงกลางถนนสาธารณะหน>าอาคาร แล>วแต/กรณี 

 
ข>อ ๓  บ>านแถวแต/ละคูหาต>องมีความกว>างโดยวัดระยะต้ังฉากจากแนวศูนยHกลาง

ของเสาด>านหน่ึงไปยังแนวศูนยHกลางของเสาอีกด>านหน่ึงไม/น>อยกว/า ๔ เมตร มีความลึกของอาคารโดย
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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วัดระยะต้ังฉากกับแนวผนังด>านหน>าช้ันล/างไม/น>อยกว/า ๔ เมตร และไม/เกิน ๒๔ เมตร และมีพ้ืนที่ช้ัน
ล/างแต/ละคูหาไม/น>อยกว/า ๒๔ ตารางเมตร 

ในกรณีที่ความลึกของอาคารเกิน ๑๖ เมตร ต>องจัดให>มีที่ว/างอันปราศจากสิ่งปก
คลุมข้ึนบริเวณหน่ึงที่ระยะระหว/าง ๑๒ เมตรถึง ๑๖ เมตร โดยให>มีเน้ือที่ไม/น>อยกว/า ๒๐ ใน ๑๐๐ 
ของพ้ืนที่ช้ันล/างของอาคารน้ัน 

 
ข>อ ๔  ห>องแถว ตึกแถว หรือบ>านแถวจะสร>างต/อเน่ืองกันได>ไม/เกินสิบคูหา และมี

ความยาวของอาคารแถวหน่ึง ๆ รวมกันไม/เกิน ๔๐ เมตร โดยวัดระหว/างจุดศูนยHกลางของเสาแรกถึง
จุดศูนยHกลางของเสาสุดท>าย ไม/ว/าจะเป2นเจ>าของเดียวกันและใช>โครงสร>างเดียวกันหรือแยกกันก็ตาม 

 
ข>อ ๕  ร้ัวหรือกําแพงก้ันเขตที่อยู/มุมถนนสาธารณะที่มีความกว>างต้ังแต/ ๓ เมตรข้ึน

ไปและมีมุมหักน>อยกว/า ๑๓๕ องศา ต>องปาดมุมร้ัวหรือกําแพงก้ันเขตน้ัน โดยให>ส/วนที่ปาดมุมมีระยะ
ไม/น>อยกว/า ๔ เมตร และทํามุมกับแนวถนนสาธารณะเป2นมุมเท/า ๆ กัน 

 
ข>อ ๖  สะพานส/วนบุคคลสําหรับรถยนตH ต>องมีทางเดินรถกว>างไม/น>อยกว/า ๓.๕๐ 

เมตร และมีส/วนลาดชันไม/เกิน ๑๐ ใน ๑๐๐ 
สะพานที่ใช>เป2นทางสาธารณะสําหรับรถยนตH ต>องมีทางเดินรถกว>างไม/น>อยกว/า ๖ 

เมตร มีส/วนลาดชันไม/เกิน ๘ ใน ๑๐๐ มีทางเท>าสองข>างกว>างข>างละไม/น>อยกว/า ๑.๕๐ เมตร เว>นแต/
สะพานที่สร>างสําหรับรถยนตHโดยเฉพาะจะไม/มีทางเท>าก็ได> และมีราวสะพานที่มั่นคงแข็งแรงยาว
ตลอดตัวสะพานสองข>างด>วย 

 
ข>อ ๗  ปTายหรือสิ่งที่สร>างข้ึนสําหรับติดหรือต้ังปTายที่อาคารต>องไม/บังช/องระบาย

อากาศ หน>าต/าง ประตู หรือทางหนีไฟ 
 
ข>อ ๘  ปTายหรือสิ่งที่สร>างข้ึนสําหรับติดหรือต้ังปTายบนหลังคาหรือดาดฟTาของอาคาร

ต>องไม/ล้ําออกนอกแนวผนังรอบนอกของอาคาร และส/วนบนสุดของปTายหรือสิ่งที่สร>างข้ึนสําหรับติด
หรือต้ังปTายต>องสูงไม/เกิน ๖ เมตรจากส/วนสูงสุดของหลังคาหรือดาดฟTาของอาคารที่ติดต้ังปTายน้ัน 

 
ข>อ ๙  ปTายที่ย่ืนจากผนังอาคารให>ย่ืนได>ไม/เกินแนวกันสาด และให>สูงได>ไม/เกิน ๖๐ 

เซนติเมตร หรือมีพ้ืนที่ปTายไม/เกิน ๒ ตารางเมตร 
 
ข>อ ๑๐  ปTายที่ติดต้ังเหนือกันสาดและไม/ได>ย่ืนจากผนังอาคาร ให>ติดต้ังได>โดยมี

ความสูงของปTายไม/เกิน ๖๐ เซนติเมตรวัดจากขอบบนของปลายกันสาดน้ัน หรือมีพ้ืนที่ปTายไม/เกิน ๒ 
ตารางเมตร 

 
ข>อ ๑๑  ปTายที่ติดต้ังใต>กันสาดให>ติดต้ังแนบผนังอาคาร และต>องสูงจากพ้ืนทางเท>า

น้ันไม/น>อยกว/า ๒.๕๐ เมตร 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 
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ข>อ ๑๒  ปTายโฆษณาสําหรับโรงมหรสพให>ติดต้ังขนานกับผนังอาคารโรงมหรสพ แต/
จะย่ืนห/างจากผนังได>ไม/เกิน ๕๐ เซนติเมตร หรือหากติดต้ังปTายบนกันสาดจะต>องไม/ย่ืนล้ําแนวปลาย
กันสาดน้ันและความสูงของปTายทั้งสองกรณีต>องไม/เกินความสูงของอาคาร 

 
ข>อ ๑๓  ปTายที่ติดต้ังอยู/บนพ้ืนดินโดยตรง ต>องมีความสูงไม/เกินระยะที่วัดจากจุดที่

ติดต้ังปTายไปจนถึงก่ึงกลางถนนสาธารณะที่อยู/ใกล>ปTายน้ันที่สุด และมีความยาวของปTายไม/เกิน ๓๒ 
เมตร 

 
หมวด ๒ 

ส/วนต/าง ๆ ของอาคาร 
   

ส/วนที่ ๑ 
วัสดุของอาคาร 

   
 
ข>อ ๑๔  สิ่งที่สร>างข้ึนสําหรับติดหรือต้ังปTายที่ติดต้ังบนพ้ืนดินโดยตรงให>ทําด>วยวัสดุ

ทนไฟทั้งหมด 
ข>อ ๑๕  เสา คาน พ้ืน บันได และผนังของอาคารที่สูงต้ังแต/สามช้ันข้ึนไป โรง

มหรสพ หอประชุม โรงงาน โรงแรม โรงพยาบาล หอสมุด ห>างสรรพสินค>า อาคารขนาดใหญ/ สถาน
บริการตามกฎหมายว/าด>วยสถานบริการ ท/าอากาศยาน หรืออุโมงคH ต>องทําด>วยวัสดุถาวรที่เป2นวัสดุ
ทนไฟด>วย 

 
ข>อ ๑๖  ผนังของตึกแถวหรือบ>านแถว ต>องทําด>วยวัสดุถาวรที่เป2นวัสดุทนไฟด>วย 

แต/ถ>าก/อด>วยอิฐธรรมดาหรือคอนกรีตไม/เสริมเหล็ก ผนังน้ีต>องหนาไม/น>อยกว/า ๘ เซนติเมตร 
 
ข>อ ๑๗  ห>องแถว ตึกแถว หรือบ>านแถวที่สร>างติดต/อกัน ให>มีผนังกันไฟทุกระยะไม/

เกินห>าคูหา ผนังกันไฟต>องสร>างต/อเน่ืองจากพ้ืนดินจนถึงระดับดาดฟTาที่สร>างด>วยวัสดุถาวรที่เป2นวัสดุ
ทนไฟ กรณีที่เป2นหลังคาสร>างด>วยวัสดุไม/ทนไฟให>มีผนังกันไฟสูงเหนือหลังคาไม/น>อยกว/า ๓๐ 
เซนติเมตรตามความลาดของหลังคา 

 
ข>อ ๑๘  ครัวในอาคารต>องมีพ้ืนและผนังที่ทําด>วยวัสดุถาวรที่เป2นวัสดุทนไฟ ส/วนฝา

และเพดานน้ัน หากไม/ได>ทําด>วยวัสดุถาวรที่เป2นวัสดุทนไฟ ก็ให>บุด>วยวัสดุทนไฟ 
 

ส/วนที่ ๒ 
พ้ืนที่ภายในอาคาร 
   

 
ข>อ ๑๙  อาคารอยู/อาศัยรวมต>องมีพ้ืนที่ภายในแต/ละหน/วยที่ใช>เพ่ือการอยู/อาศัยไม/
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 
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น>อยกว/า ๒๐ ตารางเมตร 
ข>อ ๒๐  ห>องนอนในอาคารให>มีความกว>างด>านแคบที่สุดไม/น>อยกว/า ๒.๕๐ เมตร 

และมีพ้ืนที่ไม/น>อยกว/า ๘ ตารางเมตร 
 
ข>อ ๒๑  ช/องทางเดินในอาคาร ต>องมีความกว>างไม/น>อยกว/าตามที่ กําหนดไว> 

ดังต/อไปน้ี 
ประเภท ความกว>าง 

๑. อาคารอยู/อาศัย 
๒. อาคารอยู/อาศัยรวม หอพักตาม 

กฎหมายว/าด>วยหอพัก สํานักงาน 
อาคารธารณะ อาคารพาณิชยH 
โรงงาน อาคารพิเศษ 

๑.๐๐ เมตร 
๑.๕๐ เมตร 

 
ข>อ ๒๒  ห>องหรือส/วนของอาคารที่ใช>ในการทํากิจกรรมต/าง ๆ ต>องมีระยะด่ิงไม/น>อย

กว/าตามที่กําหนดไว> ดังต/อไปน้ี 
ประเภทการใช>อาคาร ระยะด่ิง 

๑. ห>องที่ใช>เป2นที่พักอาศัย บ>านแถว 
ห>องพักโรงแรม ห>องเรียนนักเรียนอนุบาล 
ครัวสําหรับอาคารอยู/อาศัย ห>องพักคนไข> 
พิเศษ ช/องทางเดินในอาคาร 

๒. ห>องที่ใช>เป2นสํานักงาน ห>องเรียน ห>องอาหาร 
ห>องโถงภัตตาคาร โรงงาน 

๓. ห>องขายสินค>า ห>องประชุม 
ห>องคนไข>รวม คลังสินค>า โรงครัว ตลาด 
และอ่ืน ๆ ที่คล>ายกัน 

๔. ห>องแถว ตึกแถว 
๔.๑ ช้ันล/าง 
๔.๒ ต้ังแต/ช้ันสองข้ึนไป 

๕. ระเบียง 

๒.๖๐ เมตร 
 
 
 

๓.๐๐ เมตร 
 

๓.๕๐ เมตร 
 
 
 

๓.๕๐ เมตร 
๓.๐๐ เมตร 
๒.๒๐ เมตร 

ระยะด่ิงตามวรรคหน่ึงให>วัดจากพ้ืนถึงพ้ืน ในกรณีของช้ันใต>หลังคาให>วัดจากพ้ืนถึง
ยอดฝาหรือยอดผนังอาคาร และในกรณีของห>องหรือส/วนของอาคารที่อยู/ภายในโครงสร>างของหลังคา 
ให>วัดจากพ้ืนถึงยอดฝาหรือยอดผนังของห>องหรือส/วนของอาคารดังกล/าวที่ไม/ใช/โครงสร>างของหลังคา 

ห>องในอาคารซึ่งมีระยะด่ิงระหว/างพ้ืนถึงพ้ืนอีกช้ันหน่ึงต้ังแต/ ๕ เมตรข้ึนไป จะทํา
พ้ืนช้ันลอยในห>องน้ันก็ได> โดยพ้ืนช้ันลอยดังกล/าวน้ันต>องมีเน้ือที่ไม/เกินร>อยละสี่สิบของเน้ือที่ห>อง 
ระยะด่ิงระหว/างพ้ืนช้ันลอยถึงพ้ืนอีกช้ันหน่ึงต>องไม/น>อยกว/า ๒.๔๐ เมตร และระยะด่ิงระหว/างพ้ืนห>อง
ถึงพ้ืนช้ันลอยต>องไม/น>อยกว/า ๒.๔๐ เมตร ด>วย 

ห>องนํ้า ห>องส>วม ต>องมีระยะด่ิงระหว/างพ้ืนถึงเพดานไม/น>อยกว/า ๒ เมตร 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 
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ส/วนที่ ๓ 
บันไดของอาคาร 
   

 
ข>อ ๒๓ บันไดของอาคารอยู/อาศัยถ>ามีต>องมีอย/างน>อยหน่ึงบันไดที่มีความกว>างสุทธิ

ไม/น>อยกว/า ๘๐ เซนติเมตร ช/วงหน่ึงสูงไม/เกิน ๓ เมตร ลูกต้ังสูงไม/เกิน ๒๐ เซนติเมตร ลูกนอนเมื่อหัก
ส/วนที่ข้ันบันไดเหลื่อมกันออกแล>วเหลือความกว>างไม/น>อยกว/า ๒๒ เซนติเมตร และต>องมีพ้ืนหน>า
บันไดมีความกว>างและยาวไม/น>อยกว/าความกว>างของบันได 

บันไดที่สูงเกิน ๓ เมตร ต>องมีชานพักบันไดทุกช/วง ๓ เมตร หรือน>อยกว/าน้ัน และ
ชานพักบันใดต>องมีความกว>างและยาวไม/น>อยกว/าความกว>างของบันได ระยะด่ิงจากข้ันบันไดหรือชาน
พักบันไดถึงส/วนตํ่าสุดของอาคารที่อยู/เหนือข้ึนไปต>องสูงไม/น>อยกว/า ๑.๙๐ เมตร 

 
ข>อ ๒๔  บันไดของอาคารอยู/อาศัยรวม หอพักตามกฎหมายว/าด>วยหอพัก สํานักงาน 

อาคารสาธารณะ อาคารพาณิชยH โรงงาน และอาคารพิเศษ สําหรับที่ใช>กับช้ันที่มีพ้ืนที่อาคารช้ันเหนือ
ข้ึนไปรวมกันไม/เกิน ๓๐๐ ตารางเมตร ต>องมีความกว>างสุทธิไม/น>อยกว/า ๑.๒๐ เมตร แต/สําหรับบันได
ของอาคารดังกล/าวที่ใช>กับช้ันที่มีพ้ืนที่อาคารช้ันเหนือข้ึนไปรวมกันเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร ต>องมีความ
กว>างสุทธิไม/น>อยกว/า ๑.๕๐ เมตร ถ>าความกว>างสุทธิของบันไดน>อยกว/า ๑.๕๐ เมตร ต>องมีบันได
อย/างน>อยสองบันได และแต/ละบันไดต>องมีความกว>างสุทธิไม/น>อยกว/า ๑.๒๐ เมตร 

บันไดของอาคารที่ใช>เป2นที่ชุมนุมของคนจํานวนมาก เช/น บันไดห>องประชุมหรือห>อง
บรรยายที่มีพ้ืนที่รวมกันต้ังแต/ ๕๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป หรือบันไดห>องรับประทานอาหารหรือสถาน
บริการที่มีพ้ืนที่รวมกันต้ังแต/ ๑,๐๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป หรือบันไดของแต/ละช้ันของอาคารน้ันที่มี
พ้ืนที่รวมกันต้ังแต/ ๒,๐๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป ต>องมีความกว>างไม/น>อยกว/า ๑.๕๐ เมตร อย/างน>อยสอง
บันได ถ>ามีบันไดเดียวต>องมีความกว>างไม/น>อยกว/า ๓ เมตร 

บันไดที่สูงเกิน ๔ เมตร ต>องมีชานพักบันไดทุกช/วง ๔ เมตร หรือน>อยกว/าน้ัน และ
ระยะด่ิงจากข้ันบันไดหรือชานพักบันไดถึงส/วนตํ่าสุดของอาคารที่อยู/เหนือข้ึนไปต>องสูงไม/น>อยกว/า 
๒.๑๐ เมตร 

ชานพักบันไดและพ้ืนหน>าบันไดต>องมีความกว>างและความยาวไม/น>อยกว/าความ
กว>างสุทธิของบันได เว>นแต/บันไดที่มีความกว>างสุทธิเกิน ๒ เมตร ชานพักบันไดและพ้ืนหน>าบันไดจะมี
ความยาวไม/เกิน ๒ เมตรก็ได> 

บันไดตามวรรคหน่ึงและวรรคสองต>องมีลูกต้ังสูงไม/เกิน ๑๘ เซนติเมตร ลูกนอนเมื่อ
หักส/วนที่ขั้นบันไดเหลื่อมกันออกแล>วเหลือความกว>างไม/น>อยกว/า ๒๕ เซนติเมตร และต>องมีราวบันได
กันตกบันไดที่มีความกว>างสุทธิเกิน ๖ เมตร และช/วงบันไดสูงเกิน ๑ เมตร ต>องมีราวบันไดทั้งสองข>าง
บริเวณจมูกบันไดต>องมีวัสดุกันลื่น 

 
ข>อ ๒๕  บันไดตามข>อ ๒๔ จะต>องมีระยะห/างไม/เกิน ๔๐ เมตร จากจุดที่ไกลสุดบน

พ้ืนช้ันน้ัน 
 
ข>อ ๒๖  บันไดตามข>อ ๒๓ และข>อ ๒๔ ที่เป2นแนวโค>งเกิน ๙๐ องศา จะไม/มีชานพัก
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 
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บันไดก็ได> แต/ต>องมีความกว>างเฉลี่ยของลูกนอนไม/น>อยกว/า ๒๒ เซนติเมตร สําหรับบันไดตามข>อ ๒๓  
และไม/น>อยกว/า ๒๕ เซนติเมตร สําหรับบันไดตามข>อ ๒๔  

 
ส/วนที่ ๔ 

บันไดหนีไฟ 
   

 
ข>อ ๒๗  อาคารที่สูงต้ังแต/สี่ช้ันข้ึนไปและสูงไม/เกิน ๒๓ เมตร หรืออาคารที่สูงสามช้ัน

และมีดาดฟTาเหนือช้ันที่สามที่มีพ้ืนที่เกิน ๑๖ ตารางเมตร นอกจากมีบันไดของอาคารตามปกติแล>ว 
ต>องมีบันไดหนีไฟที่ทําด>วยวัสดุทนไฟอย/างน>อยหน่ึงแห/ง และต>องมีทางเดินไปยังบันไดหนีไฟน้ันได>โดย
ไม/มีสิ่งกีดขวาง 

 
ข>อ ๒๘  บันไดหนีไฟต>องมีความลาดชันน>อยกว/า ๖๐ องศา เว>นแต/ตึกแถวและบ>าน

แถวที่สูงไม/เกินสี่ช้ัน ให>มีบันไดหนีไฟที่มีความลาดชันเกิน ๖๐ องศาได> และต>องมีชานพักบันไดทุกช้ัน 
 
ข>อ ๒๙  บันไดหนีไฟภายนอกอาคารต>องมีความกว>างสุทธิไม/น>อยกว/า ๖๐ 

เซนติเมตรและต>องมีผนังส/วนที่บันไดหนีไฟพาดผ/านเป2นผนังทึบก/อสร>างด>วยวัสดุถาวรที่เป2นวัสดุทน
ไฟ 

บันไดหนีไฟตามวรรคหน่ึง ถ>าทอดไม/ถึงพ้ืนช้ันล/างของอาคารต>องมีบันไดโลหะที่ 
สามารถเลื่อนหรือยึดหรือหย/อนลงมาจนถึงพ้ืนช้ันล/างได> 

 
ข>อ ๓๐  บันไดหนีไฟภายในอาคารต>องมีความกว>างสุทธิไม/น>อยกว/า ๘๐ เซนติเมตร

มีผนังทึบก/อสร>างด>วยวัสดุถาวรที่เป2นวัสดุทนไฟก้ันโดยรอบ เว>นแต/ส/วนที่เป2นช/องระบายอากาศและ
ช/องประตูหนีไฟ และต>องมีอากาศถ/ายเทจากภายนอกอาคารได>โดยแต/ละช้ันต>องมีช/องระบายอากาศ
ที่เปWดสู/ภายนอกอาคารได>มีพ้ืนที่รวมกันไม/น>อยกว/า ๑.๔ ตารางเมตร กับต>องมีแสงสว/างให>เพียงพอทั้ง
กลางวันและกลางคืน 

 
ข>อ ๓๑  ประตูหนีไฟต>องทําด>วยวัสดุทนไฟ มีความกว>างสุทธิไม/น>อยกว/า ๘๐ 

เซนติเมตร สูงไม/น>อยกว/า ๑.๙๐ เมตร และต>องทําเป2นบานเปWดชนิดผลักออกสู/ภายนอกเท/าน้ัน กับ
ต>องติดอุปกรณHชนิดที่บังคับให>บานประตูปWดได>เอง และต>องสามารถเปWดออกได>โดยสะดวกตลอดเวลา 
ประตูหรือทางออกสู/บันไดหนีไฟต>องไม/มีธรณีหรือขอบก้ัน 

 
ข>อ ๓๒  พ้ืนหน>าบันไดหนีไฟต>องกว>างไม/น>อยกว/าความกว>างของบันไดและอีกด>าน

หน่ึงกว>างไม/น>อยกว/า ๑.๕๐ เมตร 
 

หมวด ๓ 
ที่ว/างภายนอกอาคาร 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 
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ข>อ ๓๓  อาคารแต/ละหลังหรือหน/วยต>องมีที่ว/างตามที่กําหนด ดังต/อไปน้ี 
(๑) อาคารอยู/อาศัย และอาคารอยู/อาศัยรวม ต>องมีที่ว/างไม/น>อยกว/า ๓๐ ใน ๑๐๐ 

ส/วนของพ้ืนที่ช้ันใดช้ันหน่ึงที่มากที่สุดของอาคาร 
(๒) ห>องแถว ตึกแถว อาคารพาณิชยH โรงงาน อาคารสาธารณะ และอาคารอ่ืนซึ่ง

ไม/ได>ใช>เป2นที่อยู/อาศัย ต>องมีที่ว/างไม/น>อยกว/า ๑๐ ใน ๑๐๐ ส/วนของพ้ืนที่ช้ันใดช้ันหน่ึงที่มากที่สุด
ของอาคารแต/ถ>าอาคารดังกล/าวใช>เป2นที่อยู/อาศัยด>วยต>องมีที่ว/างตาม (๑) 

 
ข>อ ๓๔  ห>องแถวหรือตึกแถวซึ่งด>านหน>าไม/ติดริมถนนสาธารณะ ต>องมีที่ว/าง

ด>านหน>าอาคารกว>างไม/น>อยกว/า ๖ เมตร โดยไม/ให>มีส/วนใดของอาคารย่ืนล้ําเข>าไปในพ้ืนที่ดังกล/าว 
ห>องแถวหรือตึกแถว ต>องมีที่ว/างด>านหลังอาคารกว>างไม/น>อยกว/า ๓ เมตร เพ่ือใช>

ติดต/อถึงกันโดยไม/ให>มีส/วนใดของอาคารย่ืนล้ําเข>าไปในพ้ืนที่ดังกล/าว เว>นแต/การสร>างบันไดหนีไฟ
ภายนอกอาคารที่ยื่นล้ําไม/เกิน ๑.๔๐ เมตร 

ระหว/างแถวด>านข>างของห>องแถวหรือตึกแถวที่สร>างถึงสิบคูหา หรือมีความยาว
รวมกันถึง ๔๐ เมตร ต>องมีที่ว/างระหว/างแถวด>านข>างของห>องแถวหรือตึกแถวน้ันกว>างไม/น>อยกว/า ๔ 
เมตร เป2นช/องตลอดความลึกของห>องแถวหรือตึกแถวเพ่ือเช่ือมกับที่ว/างหลังอาคาร 

ห>องแถวหรือตึกแถวที่สร>างติดต/อกันไม/ถึงสิบคูหา หรือมีความยาวรวมกันไม/ถึง ๔๐ 
เมตรแต/มีที่ว/างระหว/างแถวด>านข>างของห>องแถวหรือตึกแถวน้ันกว>างน>อยกว/า ๔ เมตร ไม/ให>ถือว/า
เป2นที่ว/างระหว/างแถวด>านข>างของห>องแถวหรือตึกแถว แต/ให>ถือว/าห>องแถวหรือตึกแถวน้ันสร>าง
ต/อเน่ืองเป2นแถวเดียวกัน 

ที่ว/างตามวรรคหน่ึง วรรคสอง และวรรคสาม จะก/อสร>างอาคาร ร้ัว กําแพง หรือ
สิ่งก/อสร>างอ่ืนใดหรือจัดให>เป2นบ/อนํ้า สระว/ายนํ้า ที่พักมูลฝอย หรือที่พักรวมมูลฝอยไม/ได> 

ห>องแถวหรือตึกแถวที่มีด>านข>างใกล>เขตที่ดินของผู>อ่ืน ต>องมีที่ว/างระหว/างด>านข>าง
ของห>องแถวหรอืตึกแถวกับเขตที่ดินของผู>อ่ืนน้ันกว>างไม/น>อยกว/า ๒ เมตร เว>นแต/ห>องแถวหรือตึกแถว
ที่ก/อสร>างข้ึนทดแทนอาคารเดิมโดยมีพ้ืนที่ไม/มากกว/าพ้ืนที่ของอาคารเดิมและมีความสูงไม/เกิน ๑๕ 
เมตร 

 
ข>อ ๓๕  ห>องแถวหรือตึกแถวที่มีที่ว/างหลังอาคารตามข>อ ๓๔ วรรคสอง และได>ร/น

แนวอาคารตามข>อ ๔๑ แล>ว ไม/ต>องมีที่ว/างตามข>อ ๓๓ (๑) และ (๒) อีก 
 
ข>อ ๓๖  บ>านแถวต>องมีที่ว/างด>านหน>าระหว/างร้ัวหรือแนวเขตที่ดินกับแนวผนัง

อาคารกว>างไม/น>อยกว/า ๓ เมตร และต>องมีที่ว/างด>านหลังอาคารระหว/างร้ัวหรือแนวเขตที่ดินกับแนว
ผนังอาคารกว>างไม/น>อยกว/า ๒ เมตร 

ระหว/างแถวด>านข>างของบ>านแถวที่สร>างถึงสิบคูหา หรือมีความยาวรวมกันถึง ๔๐ 
เมตร ต>องมีที่ว/างระหว/างแถวด>านข>างของบ>านแถวน้ันกว>างไม/น>อยกว/า ๔ เมตร เป2นช/องตลอดความ
ลึกของบ>านแถว 

บ>านแถวที่สร>างติดต/อกันไม/ถึงสิบคูหา หรือมีความยาวรวมกันไม/ถึง ๔๐ เมตร แต/มี
ที่ว/างระหว/างแถวด>านข>างของบ>านแถวน้ันกว>างน>อยกว/า ๔ เมตร ไม/ให>ถือว/าเป2นที่ว/างระหว/างแถว
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ด>านข>างของบ>านแถว แต/ให>ถือว/าบ>านแถวน้ันสร>างต/อเน่ืองเป2นแถวเดียวกัน 
 
ข>อ ๓๗  บ>านแฝดต>องมีที่ว/างด>านหน>าและด>านหลังระหว/างร้ัวหรือแนวเขตที่ดินกับ

แนวผนังอาคารกว>างไม/น>อยกว/า ๓ เมตรและ ๒ เมตรตามลําดับ และมีที่ว/างด>านข>างกว>างไม/น>อยกว/า 
๒ เมตร 

 
ข>อ ๓๘  คลังสินค>าที่มีพ้ืนที่ของอาคารทุกช้ันรวมกันต้ังแต/ ๑๐๐ ตารางเมตร แต/ไม/

เกิน ๕๐๐ ตารางเมตร ต>องมีที่ว/างห/างแนวเขตที่ดินที่ใช>ก/อสร>างอาคารน้ันไม/น>อยกว/า ๖ เมตร สอง
ด>าน ส/วนด>านอ่ืนต>องมีที่ว/างห/างแนวเขตที่ดินไม/น>อยกว/า ๓ เมตร 

คลังสินค>าที่มีพ้ืนที่ของอาคารทุกช้ันรวมกันเกิน ๕๐๐ ตารางเมตร ต>องมีที่ว/างห/าง
แนวเขตที่ดินที่ใช>ก/อสร>างอาคารน้ันไม/น>อยกว/า ๑๐ เมตร สองด>าน ส/วนด>านอ่ืนต>องมีที่ว/างห/างจาก
แนวเขตที่ดินไม/น>อยกว/า ๕ เมตร 

 
ข>อ ๓๙  โรงงานที่มีพ้ืนที่ที่ใช>ประกอบกิจการของอาคารทุกช้ันรวมกันต้ังแต/ ๒๐๐ 

ตารางเมตรแต/ไม/เกิน ๕๐๐ ตารางเมตร ต>องมีที่ว/างห/างแนวเขตที่ดินที่ใช>ก/อสร>างอาคารน้ันไม/น>อย
กว/า ๓ เมตร จํานวนสองด>านโดยผนังอาคารทั้งสองด>านน้ีให>ทําเป2นผนังทึบด>วยอิฐหรือคอนกรีต
ยกเว>นประตูหนีไฟส/วนด>านที่เหลือให>มีที่ว/างไม/น>อยกว/า ๖ เมตร 

โรงงานที่มีพ้ืนที่ที่ใช>ประกอบกิจการของอาคารทุกช้ันรวมกันต้ังแต/ ๕๐๐ ตาราง
เมตรแต/ไม/เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ต>องมีที่ว/างห/างแนวเขตที่ดินที่ใช>ก/อสร>างอาคารน้ันไม/น>อยกว/า ๖ 
เมตรทุกด>าน 

โรงงานที่มีพ้ืนที่ที่ใช>ประกอบกิจการของอาคารทุกช้ันรวมกันเกิน ๑,๐๐๐ ตาราง
เมตร ต>องมีที่ว/างห/างแนวเขตที่ดินที่ใช>ก/อสร>างอาคารน้ันไม/น>อยกว/า ๑๐ เมตร ทุกด>าน 

 
หมวด ๔ 

แนวอาคารและระยะต/าง ๆ ของอาคาร 
   

 
ข>อ ๔๐  การก/อสร>างหรือดัดแปลงอาคารหรือส/วนของอาคารจะต>องไม/ล้ําเข>าไปในที่

สาธารณะ เว>นแต/จะได>รับอนุญาตจากเจ>าพนักงานซึ่งมีอํานาจหน>าที่ดูแลรักษาที่สาธารณะน้ัน 
 
ข>อ ๔๑  อาคารที่ก/อสร>างหรือดัดแปลงใกล>ถนนสาธารณะที่มีความกว>างน>อยกว/า ๖ 

เมตร ให>ร/นแนวอาคารห/างจากก่ึงกลางถนนสาธารณะอย/างน>อย ๓ เมตร 
อาคารที่สูงเกินสองช้ันหรือเกิน ๘ เมตร ห>องแถว ตึกแถว บ>านแถว อาคารพาณิชยH 

โรงงาน อาคารสาธารณะ ปTายหรือสิ่งที่สร>างข้ึนสําหรับติดหรือต้ังปTายหรือคลังสินค>า ที่ก/อสร>างหรือ
ดัดแปลงใกล>ถนนสาธารณะ 

(๑) ถ>าถนนสาธารณะน้ันมีความกว>างน>อยกว/า ๑๐ เมตร ให>ร/นแนวอาคารห/างจาก
ก่ึงกลางถนนสาธารณะอย/างน>อย ๖ เมตร 

(๒) ถ>าถนนสาธารณะน้ันมีความกว>างต้ังแต/ ๑๐ เมตรข้ึนไป แต/ไม/เกิน ๒๐ เมตร ให>
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ร/นแนวอาคารห/างจากเขตถนนสาธารณะอย/างน>อย ๑ ใน ๑๐ ของความกว>างของถนนสาธารณะ 
(๓) ถ>าถนนสาธารณะน้ันมีความกว>างเกิน ๒๐ เมตรข้ึนไป ให>ร/นแนวอาคารห/างจาก

เขตถนนสาธารณะอย/างน>อย ๒ เมตร 
 
ข>อ ๔๒  อาคารที่ก/อสร>างหรือดัดแปลงใกล>แหล/งนํ้าสาธารณะ เช/น แม/นํ้า คู คลอง 

ลํารางหรือลํากระโดง ถ>าแหล/งนํ้าสาธารณะน้ันมีความกว>างน>อยกว/า ๑๐ เมตร ต>องร/นแนวอาคารให>
ห/างจากเขตแหล/งนํ้าสาธารณะน้ันไม/น>อยกว/า ๓ เมตร แต/ถ>าแหล/งนํ้าสาธารณะน้ันมีความกว>างต้ังแต/ 
๑๐ เมตรข้ึนไป ต>องร/นแนวอาคารให>ห/างจากเขตแหล/งนํ้าสาธารณะน้ันไม/น>อยกว/า ๖ เมตร 

สําหรับอาคารที่ก/อสร>างหรือดัดแปลงใกล>แหล/งนํ้าสาธารณะขนาดใหญ/ เช/น บึง 
ทะเลสาบ หรือทะเล ต>องร/นแนวอาคารให>ห/างจากเขตแหล/งนํ้าสาธารณะน้ันไม/น>อยกว/า ๑๒ เมตร 

ทั้งน้ี เว>นแต/ สะพาน เข่ือน ร้ัว ท/อระบายนํ้า ท/าเรือ ปTาย อู/เรือ คานเรือ หรือที่ว/างที่
ใช>เป2นที่จอดรถไม/ต>องร/นแนวอาคาร 

 
ข>อ ๔๓  ให>อาคารที่สร>างตามข>อ ๔๑ และข>อ ๔๒ ต>องมีส/วนตํ่าสุดของกันสาดหรือ

ส/วนย่ืนสถาปUตยกรรมสูงจากระดับทางเท>าไม/น>อยกว/า ๓.๒๕ เมตร  ทั้งน้ี ไม/นับส/วนตบแต/งที่ย่ืนจาก
ผนังไม/เกิน ๕๐ เซนติเมตร และต>องมีท/อรับนํ้าจากกันสาดหรือหลังคาต/อแนบหรือฝUงในผนังหรือเสา
อาคารลงสู/ท/อสาธารณะหรือบ/อพัก 

 
ข>อ ๔๔  ความสูงของอาคารไม/ว/าจากจุดหน่ึงจุดใด ต>องไม/เกินสองเท/าของระยะราบ 

วัดจากจุดน้ันไปต้ังฉากกับแนวเขตด>านตรงข>ามของถนนสาธารณะที่อยู/ใกล>อาคารน้ันที่สุด 
ความสูงของอาคารให>วัดแนวด่ิงจากระดับถนนหรือระดับพ้ืนดินที่ก/อสร>างข้ึนไปถึง

ส/วนของอาคารที่สูงที่สุด สําหรับอาคารทรงจ่ัวหรือปUVนหยาให>วัดถึงยอดผนังของช้ันสูงสุด 
 
ข>อ ๔๕  อาคารหลังเดียวกันซึ่งมีถนนสาธารณะสองสายขนาดไม/เท/ากันขนาบอยู/เมื่อ

ระยะระหว/างถนนสาธารณะสองสายน้ันไม/เกิน ๖๐ เมตร และส/วนกว>างของอาคารตามแนวถนน
สาธารณะที่กว>างกว/าไม/เกิน ๖๐ เมตร ความสูงของอาคาร ณ จุดใดต>องไม/เกินสองเท/าของระยะราบที่
ใกล>ที่สุดจากจุดน้ันไปต้ังฉากกับแนวเขตถนนสาธารณะด>านตรงข>ามของสายที่กว>างกว/า 

 
ข>อ ๔๖  อาคารหลังเดียวกันซึ่งอยู/ที่มุมถนนสาธารณะสองสายขนาดไม/เท/ากัน ความ

สูงของอาคาร ณ จุดใดต>องไม/เกินสองเท/าของระยะราบที่ใกล>ที่สุด จากจุดน้ันไปต้ังฉากกับแนวเขต
ถนนสาธารณะด>านตรงข>ามของสายที่กว>างกว/า และความยาวของอาคารตามแนวถนนสาธารณะที่
แคบกว/าต>องไม/เกิน ๖๐ เมตร 

สําหรับอาคารซึ่งเป2นห>องแถวหรือตึกแถว ความยาวของอาคารตามแนวถนน
สาธารณะที่แคบกว/าต>องไม/เกิน ๑๕ เมตร 

 
ข>อ ๔๗  ร้ัวหรือกําแพงที่สร>างข้ึนติดต/อหรือห/างจากถนนสาธารณะน>อยกว/าความสูง

ของร้ัวให>ก/อสร>างได>สูงไม/เกิน ๓ เมตร เหนือระดับทางเท>าหรือถนนสาธารณะ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 
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ข>อ ๔๘  การก/อสร>างอาคารใกล>อาคารอ่ืนในที่ดินเจ>าของเดียวกัน พ้ืนหรือผนังของ
อาคารสูงไม/เกิน ๙ เมตร ต>องห/างอาคารอ่ืนไม/น>อยกว/า ๔ เมตร และสําหรับอาคารที่สูงเกิน ๙ เมตร 
แต/ไม/ถึง ๒๓ เมตร ต>องห/างอาคารอ่ืนไม/น>อยกว/า ๖ เมตร 

ความในวรรคหน่ึงมิให>ใช>บังคับแก/ที่ว/างที่ใช>เป2นที่จอดรถ 
 
ข>อ ๔๙  การก/อสร>างอาคารในบริเวณด>านข>างของห>องแถวหรือตึกแถว 
(๑) ถ>าห>องแถวหรือตึกแถวน้ันมีจํานวนรวมกันได>ต้ังแต/สิบคูหา หรือมีความยาว

รวมกันได>ต้ังแต/ ๔๐ เมตรข้ึนไป และอาคารที่จะสร>างข้ึนเป2นห>องแถวหรือตึกแถว ห>องแถวหรือ
ตึกแถวที่จะสร>างข้ึนต>องห/างจากผนังด>านข>างของห>องแถวหรือตึกแถวเดิมไม/น>อยกว/า ๔ เมตร แต/ถ>า
เป2นอาคารอ่ืนต>องห/างจากผนังด>านข>างของห>องแถวหรือตึกแถวเดิมไม/น>อยกว/า ๒ เมตร 

(๒) ถ>าห>องแถวหรือตึกแถวน้ันมีจํานวนไม/ถึงสิบคูหาและมีความยาวรวมกันไม/ถึง 
๔๐ เมตร อาคารที่สร>างข้ึนจะต>องห/างจากผนังด>านข>างของห>องแถวหรือตึกแถวน้ันไม/น>อยกว/า ๒ 
เมตร เว>นแต/การสร>างห>องแถวหรือตึกแถวต/อจากห>องแถวหรือตึกแถวเดิมตามข>อ ๔ 

 
ข>อ ๕๐  ผนังของอาคารที่มีหน>าต/าง ประตู ช/องระบายอากาศหรือช/องแสงหรือ

ระเบียงของอาคารต>องมีระยะห/างจากแนวเขตที่ดินดังน้ี 
(๑) อาคารที่มีความสูงไม/เกิน ๙ เมตร ผนังหรือระเบียงต>องอยู/ห/างเขตที่ดินไม/น>อย

กว/า ๒ เมตร 
(๒) อาคารที่มีความสูงเกิน ๙ เมตร แต/ไม/ถึง ๒๓ เมตร ผนังหรือระเบียงต>องอยู/ห/าง

เขตที่ดินไม/น>อยกว/า ๓ เมตร 
ผนังของอาคารที่อยู/ห/างเขตที่ดินน>อยกว/าตามที่กําหนดไว>ใน (๑) หรือ (๒) ต>องอยู/

ห/างจากเขตที่ดินไม/น>อยกว/า ๕๐ เซนติเมตร เว>นแต/จะก/อสร>างชิดเขตที่ดินและอาคารดังกล/าวจะ
ก/อสร>างได>สูงไม/เกิน ๑๕ เมตร ผนังของอาคารที่อยู/ชิดเขตที่ดินหรือห/างจากเขตที่ดินน>อยกว/าที่ระบุไว>
ใน (๑) หรือ (๒) ต>องก/อสร>างเป2นผนังทึบ และดาดฟTาของอาคารด>านน้ันให>ทําผนังทึบสูงจากดาดฟTา
ไม/น>อยกว/า ๑.๘๐ เมตร ในกรณีก/อสร>างชิดเขตที่ดินต>องได>รับความยินยอมเป2นหนังสือจากเจ>าของ
ที่ดินข>างเคียงด>านน้ันด>วย 

 
 

ให>ไว> ณ วันที ่๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
พินิจ  จารุสมบัติ 

รัฐมนตรีช/วยว/าการฯ ปฏิบัติราชการแทน 
รัฐมนตรีว/าการกระทรวงมหาดไทย 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช>กฎกระทรวงฉบับน้ี คือ โดยที่เป2นการสมควรกําหนดลักษณะ 
แบบ รูปทรง สัดส/วน เน้ือที่ ที่ต้ังของอาคาร ระดับ เน้ือที่ของที่ว/างภายนอกอาคารหรือแนวอาคาร 
และระยะหรือระดับระหว/างอาคารกับอาคารหรือเขตที่ดินของผู>อ่ืน หรือระหว/างอาคารกับถนน ทาง
เท>าหรือที่สาธารณะ เพ่ือประโยชนHแห/งความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การปTองกันอัคคีภัย การ
สาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล>อม การผังเมือง การสถาปUตยกรรมและการอํานวยความ 
สะดวกแก/การจราจร ประกอบกับมาตรา  ๘ (๑) (๗) และ (๘) แห/งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ได>บัญญัติให>การกําหนดดังกล/าวต>องเป2นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเป2นต>อง
ออกกฎกระทรวงน้ี 
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หนา   ๒๙ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มีนาคม   ๒๕๕๐ 
 

กฎกระทรวง 
ฉบับที่  ๖๑  (พ.ศ.  ๒๕๕๐) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  (๓)  แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
และมาตรา  ๘  (๑)  (๗)  และ  (๘)  แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้   

ใหยกเลิกความในขอ  ๔๘  แหงกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๕๕  (พ.ศ.  ๒๕๔๓)  ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  และใหใชความตอไปนี้แทน   

“ขอ ๔๘ การกอสรางอาคารในที่ดินเจาของเดียวกัน  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้  
(๑) ผนังของอาคารดานที่มีหนาตาง  ประตู  ชองระบายอากาศหรือชองแสง  หรือระเบียง

ของอาคารตองมีระยะหางจากผนังของอาคารอื่นดานที่มีหนาตาง  ประตู  ชองระบายอากาศหรือชองแสง  
หรือระเบียงของอาคาร  ดังตอไปนี้   

 (ก) อาคารที่มีความสูงไมเกิน  ๙  เมตร  ผนังหรือระเบียงของอาคารตองอยูหางจากผนัง
หรือระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงไมเกิน  ๙  เมตร  ไมนอยกวา  ๔  เมตร   

 (ข) อาคารที่มีความสูงไมเกิน  ๙  เมตร  ผนังหรือระเบียงของอาคารตองอยูหางจากผนัง
หรือระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงเกิน  ๙  เมตร  แตไมถึง  ๒๓  เมตร  ไมนอยกวา  ๕  เมตร 

 (ค) อาคารที่มีความสูงเกิน  ๙  เมตร  แตไมถึง  ๒๓  เมตร  ผนังหรือระเบียงของอาคารตอง
อยูหางจากผนังหรือระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงเกิน  ๙  เมตร  แตไมถึง  ๒๓  เมตร  ไมนอยกวา  ๖  เมตร 
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หนา   ๓๐ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มีนาคม   ๒๕๕๐ 
 

(๒) ผนังของอาคารดานที่เปนผนังทึบตองมีระยะหางจากผนังของอาคารอื่นดานที่มีหนาตาง  
ประตู  ชองระบายอากาศหรือชองแสง  หรือระเบียงของอาคาร  ดังตอไปนี้   

 (ก) อาคารที่มีความสูงไมเกิน  ๑๕  เมตร  ผนังของอาคารตองอยูหางจากผนังหรือ
ระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงไมเกิน  ๙  เมตร  ไมนอยกวา  ๒  เมตร 

 (ข) อาคารที่มีความสูงไมเกิน  ๑๕  เมตร  ผนังของอาคารตองอยูหางจากผนังหรือ
ระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงเกิน  ๙  เมตร  แตไมถึง  ๒๓  เมตร  ไมนอยกวา  ๓  เมตร 

 (ค) อาคารที่มีความสูงเกิน  ๑๕  เมตร  แตไมถึง  ๒๓  เมตร  ผนังของอาคารตองอยูหาง
จากผนังหรือระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงไมเกิน  ๙  เมตร  ไมนอยกวา  ๒.๕๐  เมตร 

 (ง) อาคารที่มีความสูงเกิน  ๑๕  เมตร  แตไมถึง  ๒๓  เมตร  ผนังของอาคารตองอยูหาง
จากผนังหรือระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงเกิน  ๙  เมตร  แตไมถึง  ๒๓  เมตร  ไมนอยกวา  ๓.๕๐  เมตร 

(๓) ผนังของอาคารที่มีความสูงเกิน  ๑๕  เมตร  แตไมถึง  ๒๓  เมตร  ดานที่เปนผนังทึบตอง
อยูหางจากผนังของอาคารอื่นที่มีความสูงเกิน  ๑๕  เมตร  แตไมถึง  ๒๓  เมตร  ดานที่เปนผนังทึบ   
ไมนอยกวา  ๑  เมตร   

สําหรับอาคารที่มีลักษณะตาม  (๒)  และ  (๓)  ผนังของดาดฟาของอาคารดานที่อยูใกลกับ
อาคารอื่นใหทําการกอสรางเปนผนังทึบสูงจากพื้นดาดฟาไมนอยกวา  ๑.๘๐  เมตร” 

ใหไว  ณ  วันที่  ๑๒  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
บัญญัติ  จันทนเสนะ 

รัฐมนตรีชวยวาการฯ  ปฏิบัติราชการแทน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
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หนา   ๓๑ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มีนาคม   ๒๕๕๐ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่ขอ  ๔๘  แหงกฎกระทรวง  ฉบับท่ี  ๕๕   
(พ.ศ.  ๒๕๔๓)  ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ไดกําหนดหลักเกณฑเกีย่วกบั
ระยะหางของอาคารที่กอสรางในที่ดินเจาของเดียวกันไมสอดคลองกับกรณีการกอสรางอาคารที่อยูในที่ดินตาง
เจาของกัน  สมควรปรับปรุงหลักเกณฑดังกลาวใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
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กฎกระทรวง 
ก้ำหนดกำรรบัน ำ้หนัก  ควำมต้ำนทำน  ควำมคงทนของอำคำร 

และพื นดินทีร่องรับอำคำรในกำรต้ำนทำนแรงสั่นสะเทอืนของแผน่ดนิไหว 
พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

อำศัยอ้ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๕  (๓)  แห่งพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
มำตรำ  ๘  (๑)  (๓)  (๑๑)  และ  (๑๒)  แห่งพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  และมำตรำ  ๘  วรรคสอง  
แห่งพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร  
(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยโดยค้ำแนะน้ำของคณะกรรมกำรควบคุมอำคำร 
ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี  

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก้ำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกำศใน 
รำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงก้ำหนดกำรรับน ้ำหนัก   ควำมต้ำนทำน  ควำมคงทน 
ของอำคำร  และพื นดินที่รองรับอำคำรในกำรต้ำนทำนแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

ข้อ ๓ ในกฎกระทรวงนี  
“บริเวณที่  ๑”  หมำยควำมว่ำ  บริเวณหรือพื นที่ที่ต้องเฝ้ำระวังเนื่องจำกมีควำมเป็นไปได้ว่ำ

อำคำรอำจได้รับผลกระทบทำงด้ำนควำมมั่นคงแข็งแรงและเสถียรภำพเมื่อมีแรงสั่นสะเทือน 
ของแผ่นดินไหว  ได้แก่  จังหวัดกระบี่  จังหวัดชุมพร  จังหวัดตรัง  จังหวัดนครพนม  จังหวัดนครศรีธรรมรำช  
จังหวัดบึงกำฬ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จังหวัดพิษณุโลก  จังหวัดเพชรบุรี  จังหวัดเลย  จังหวัดสงขลำ  
จังหวัดสตูล  จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  และจังหวัดหนองคำย   

“บริเวณที่  ๒”  หมำยควำมว่ำ  บริเวณหรือพื นที่ที่มีควำมเป็นไปได้ว่ำอำคำรอำจได้รับ
ผลกระทบทำงด้ำนควำมมั่นคงแข็งแรงและเสถียรภำพในระดับปำนกลำงเมื่อมีแรงสั่นสะเทือน 
ของแผ่นดินไหว  ได้แก่  กรุงเทพมหำนคร  จังหวัดก้ำแพงเพชร  จังหวัดชัยนำท  จังหวัดนครปฐม  
จังหวัดนครสวรรค์  จังหวัดนนทบุรี  จังหวัดปทุมธำนี  จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ  จังหวัดพังงำ  

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๑๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   มีนาคม   ๒๕๖๔
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จังหวัดภูเก็ต  จังหวัดระนอง  จังหวัดรำชบุรี   จังหวัดสมุทรปรำกำร  จังหวัดสมุทรสงครำม   
จังหวัดสมุทรสำคร  จังหวัดสุพรรณบุรี  และจังหวัดอุทัยธำนี   

“บริเวณที่  ๓”  หมำยควำมว่ำ  บริเวณหรือพื นที่ที่มีควำมเป็นไปได้ว่ำอำคำรอำจได้รับ
ผลกระทบทำงด้ำนควำมมั่นคงแข็งแรงและเสถียรภำพในระดับสูงเมื่อมีแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว   
ได้แก่  จังหวัดกำญจนบุรี  จังหวัดเชียงรำย  จังหวัดเชียงใหม่  จังหวัดตำก  จังหวัดน่ำน  จังหวัดพะเยำ  
จังหวัดแพร่  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  จังหวัดล้ำปำง  จังหวัดล้ำพูน  จังหวัดสุโขทัย  และจังหวัดอุตรดิตถ์   

“ผู้ออกแบบ”  หมำยควำมว่ำ  ผู้ออกแบบงำนสถำปัตยกรรมหรือออกแบบ  และค้ำนวณ 
งำนวิศวกรรม 

“ผู้ออกแบบและค้ำนวณ”  หมำยควำมว่ำ  วิศวกรตำมกฎหมำยวำ่ด้วยวิศวกรซึ่งท้ำหนำ้ที่จดัทำ้
รำยกำรค้ำนวณ  แบบแปลน  และรำยละเอียดในกำรก่อสร้ำงอำคำรด้ำนวิศวกรรม 

ข้อ ๔ กฎกระทรวงนี ให้ใช้บังคับในบริเวณและอำคำร  ดังต่อไปนี  
(๑) บริเวณที่  ๑  และบริเวณที่  ๒   
 (ก) อำคำรที่จ้ำเป็นต่อกำรชว่ยเหลือและบรรเทำภัยหลังเกิดเหตกุำรณ์แผน่ดนิไหว  ไดแ้ก่  

สถำนพยำบำลที่รับผู้ป่วยไว้ค้ำงคืน  สถำนีดับเพลิง  อำคำรศูนย์บรรเทำสำธำรณภัย  อำคำรศูนย์สื่อสำร  
ท่ำอำกำศยำน  โรงไฟฟ้ำ  หรือโรงผลิตและเก็บน ้ำประปำ   

 (ข) คลังสินค้ำที่ใช้เป็นสถำนที่เก็บรักษำวัตถุอันตรำยตำมกฎหมำยว่ำด้วยวัตถุอันตรำย  
ประเภทวัตถุระเบิดได้  วัตถุไวไฟ  วัตถุมีพิษ  หรือวัตถุกัมมันตรังสี 

 (ค) โรงมหรสพ  หอประชุม  ศำสนสถำน  สนำมกีฬำ  อัฒจันทร์   สถำนีขนส่ง   
สถำนบริกำร  หรือท่ำจอดเรือ  ที่มีพื นที่อำคำรตั งแต่  ๖๐๐  ตำรำงเมตรขึ นไป 

 (ง) หอศิลป์  พิพิธภัณฑสถำน  หรือสถำนศึกษำ  ที่มีพื นที่อำคำรตั งแต ่ ๑,๐๐๐  ตำรำงเมตร 
ขึ นไป 

 (จ) หอสมุดที่มีพื นที่อำคำรตั งแต่  ๒,๐๐๐  ตำรำงเมตรขึ นไป 
 (ฉ) ตลำด  ห้ำงสรรพสินค้ำ  หรือศูนย์กำรค้ำ  ที่มีพื นที่อำคำรตั งแต่  ๑,๕๐๐  ตำรำงเมตร 

ขึ นไป 
 (ช) โรงแรม  อำคำรอยู่อำศัยรวม  อำคำรชุด  หรือหอพัก  ที่มีพื นที่อำคำรตั งแต่   

๔,๐๐๐  ตำรำงเมตรขึ นไป 
 (ซ) อำคำรจอดรถที่มีพื นที่อำคำรตั งแต่  ๔,๐๐๐  ตำรำงเมตรขึ นไป 
 (ฌ) สถำนรับเลี ยงเด็กอ่อน  สถำนให้บริกำรดูแลผู้สูงอำยุ  หรือสถำนสงเครำะห์ผู้สูงอำยุ  

ที่มีพื นที่อำคำรตั งแต่  ๓๐๐  ตำรำงเมตรขึ นไป 
 (ญ) เรือนจ้ำตำมกฎหมำยว่ำด้วยรำชทัณฑ์ 
 (ฎ) อำคำรขนำดใหญ่พิเศษ 
 (ฏ) อำคำรที่มีควำมสูงตั งแต่  ๑๕  เมตร  หรือ  ๕  ชั นขึ นไป 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๑๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   มีนาคม   ๒๕๖๔
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 (ฐ) สะพำนหรือทำงยกระดับที่มีช่วงระหว่ำงศูนย์กลำงตอม่อยำวตั งแต่  ๑๐  เมตรขึ นไป  
รวมถึงอำคำรที่ใช้ในกำรควบคุมกำรจรำจรของสะพำนหรือทำงยกระดับดังกล่ำว 

 (ฑ) อุโมงค์ที่ใช้เป็นเส้นทำงคมนำคมขนส่ง 
 (ฒ) เขื่อนเก็บกักน ้ำ  เขื่อนทดน ้ำ  หรือฝำยทดน ้ำ  ที่ตัวเขื่อนหรือตัวฝำยมีควำมสูงตั งแต่  

๑๐  เมตรขึ นไป  รวมถึงอำคำรประกอบที่ใช้ในกำรบังคับหรือควบคุมน ้ำของเขื่อนหรือของฝำยดังกล่ำว 
 (ณ) อำคำรที่ท้ำกำรของส่วนรำชกำร  รัฐวิสำหกิจ  หรือหน่วยงำนของรัฐ  ที่จัดตั งขึ น 

ตำมกฎหมำย 
 (ด) เครื่องเล่นตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยกำรควบคุมเครื่องเล่น  ที่โครงสร้ำงมีควำมสูง

ตั งแต่  ๑๕  เมตรขึ นไป 
(๒) บริเวณที่  ๓ 
 (ก) อำคำรที่จ้ำเป็นต่อกำรช่วยเหลือและบรรเทำภัยหลังเกิดเหตุกำรณ์แผ่นดินไหว   

ได้แก่  สถำนพยำบำลที่รับผู้ป่วยไว้ค้ำงคืน  สถำนีดับเพลิง  อำคำรศูนย์บรรเทำสำธำรณภัย  อำคำร 
ศูนย์สื่อสำร  ท่ำอำกำศยำน  โรงไฟฟ้ำ  หรือโรงผลิตและเก็บน ้ำประปำ   

 (ข) คลังสินค้ำที่ใช้เป็นสถำนที่เก็บรักษำวัตถุอันตรำยตำมกฎหมำยว่ำด้วยวัตถุอันตรำย  
ประเภทวัตถุระเบิดได้  วัตถุไวไฟ  วัตถุมีพิษ  หรือวัตถุกัมมันตรังสี 

 (ค) อำคำรสำธำรณะ   
 (ง) สถำนรับเลี ยงเด็กอ่อน  สถำนให้บริกำรดูแลผู้สูงอำยุ  หรือสถำนสงเครำะห์ผู้สูงอำยุ 
 (จ) เรือนจ้ำตำมกฎหมำยว่ำด้วยรำชทัณฑ์ 
 (ฉ) อำคำรขนำดใหญ่พิเศษ 
 (ช) อำคำรที่มีควำมสูงตั งแต่  ๑๐  เมตร  หรือ  ๓  ชั นขึ นไป 
 (ซ) สะพำนหรือทำงยกระดับที่มีช่วงระหว่ำงศูนย์กลำงตอม่อยำวตั งแต่   ๕  เมตรขึ นไป   

รวมถึงอำคำรที่ใช้ในกำรควบคุมกำรจรำจรของสะพำนหรือทำงยกระดับดังกล่ำว 
 (ฌ) อุโมงค์ที่ใช้เป็นเส้นทำงคมนำคมขนส่ง 
 (ญ) เขื่อนเก็บกักน ้ำ  เขื่อนทดน ้ำ  หรือฝำยทดน ้ำ  ที่ตัวเขื่อนหรือตัวฝำยมีควำมสูงตั งแต่  

๑๐  เมตรขึ นไป  รวมถึงอำคำรประกอบที่ใช้ในกำรบังคับหรือควบคุมน ้ำของเขื่อน  หรือของฝำยดังกล่ำว 
 (ฎ) อำคำรที่ท้ำกำรของส่วนรำชกำร  รัฐวิสำหกิจ  หรือหน่วยงำนของรัฐ  ที่จัดตั งขึ น 

ตำมกฎหมำย 
 (ฏ) อำคำรอยู่อำศัยและอำคำรพำณิชย์ท่ีด้ำเนินกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดสรรที่ดิน 
 (ฐ) เครื่องเล่นตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยกำรควบคุมเครื่องเล่น  ที่โครงสร้ำงมีควำมสูง

ตั งแต่  ๑๐  เมตรขึ นไป 
กำรค้ำนวณพื นที่อำคำรตำมวรรคหนึ่ง  ให้น้ำพื นที่ทำงเดิน  ห้องน ้ำ  ห้องส้วม  หรือพื นที ่

ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกำรและอยู่ภำยในอำคำรนั นมำรวมค้ำนวณด้วย  ส้ำหรับกำรค้ำนวณพื นที่อำคำร 
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ที่ตั งอยู่ในบริเวณที่  ๑  หรือบริเวณที่  ๒  ซึ่งใช้เป็นที่ประกอบกจิกำรหลำยประเภทในอำคำรหลังเดยีวกนั  
หำกน้ำพื นที่ทุกกิจกำรมำรวมกันแล้วเท่ำกับหรือมำกกว่ำพื นที่ที่ก้ำหนดของกิจกำรหนึ่งกิจกำรใด 
ในอำคำรหลังนั นตำม  (๑)  (ค)  (ง)  (จ)  (ฉ)  (ช)  (ซ)  หรือ  (ฌ)  ให้ถือว่ำอำคำรหลังดังกล่ำวอยู่ภำยใต้
บังคับแห่งกฎกระทรวงนี ด้วย 

กำรวัดควำมสูงของอำคำรให้วัดจำกระดับพื นดินที่ก่อสร้ำงถึงส่วนที่สูงที่สุดของอำคำร 
ข้อ ๕ กำรออกแบบอำคำรตำมข้อ  ๔  ให้ผู้ออกแบบค้ำนึงถึงกำรจัดรูปแบบเรขำคณิต 

ของโครงสร้ำงอำคำรให้มีเสถียรภำพในกำรต้ำนทำนแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว   ส้ำหรับอำคำร 
ที่ตั งอยู่ในบริเวณที่   ๒  ซึ่งเป็นอำคำรสูง  และบริเวณที่  ๓  ให้ผู้ออกแบบค้ำนึงถึงส่วนประกอบ 
ของอำคำรด้ำนสถำปัตยกรรมให้มีควำมมั่นคง  ไม่พังทลำย  หรือไม่ร่วงหล่นได้โดยง่ำยด้วย 

ข้อ ๖ กำรออกแบบและค้ำนวณโครงสร้ำงอำคำรตำมข้อ  ๔  ให้ผู้ออกแบบและค้ำนวณ 
จัดโครงสร้ำงทั งระบบ  ก้ำหนดรำยละเอียดปลีกย่อยของชิ นส่วนโครงสร้ำงและบริเวณรอยต่อระหว่ำง
ปลำยชิ นส่วนโครงสร้ำงต่ำง ๆ  อย่ำงน้อยให้มีควำมเหนียวเป็นไปตำมที่รัฐมนตรีโดยค้ำแนะน้ำของ
คณะกรรมกำรควบคุมอำคำรประกำศก้ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ  หรือหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่ำว 
ที่จัดท้ำโดยส่วนรำชกำรอื่นที่มีหน้ำที่และอ้ำนำจในเรื่องนั น 

กำรออกแบบและค้ำนวณโครงสรำ้งอำคำรตำมข้อ  ๔  ที่ตั งอยู่ในบริเวณที ่ ๒  หรือบริเวณที่  ๓  
ให้ผู้ออกแบบและค้ำนวณค้ำนวณให้อำคำรสำมำรถรับแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวได้ด้วย   
โดยกำรค้ำนวณแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวต้องไม่ต่้ำกว่ำที่รัฐมนตรีโดยค้ำแนะน้ำของคณะกรรมกำร 
ควบคุมอำคำรประกำศก้ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ   

ผู้ออกแบบและค้ำนวณต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม  สำขำ
วิศวกรรมโยธำ  ตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิศวกร 

ข้อ ๗ ในกรณีที่ยังไม่มีประกำศของรัฐมนตรีตำมข้อ   ๖  และยังไม่มีหลักเกณฑ์ 
กำรออกแบบและค้ำนวณโครงสร้ำงอำคำรเพ่ือต้ำนทำนแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวที่จัดท้ำ 
โดยส่วนรำชกำรอื่นที่มีหน้ำที่และอ้ำนำจในเรื่องนั น  กำรออกแบบและค้ำนวณโครงสร้ำงอำคำรตำมข้อ  ๔   
ให้กระท้ำโดยนิติบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมหรือได้รับกำรรับรอง  
โดยนิติบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม  โดยนิติบุคคลนั นต้องมีวิศวกรระดับ 
วุฒิวิศวกร  สำขำวิศวกรรมโยธำ  ตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิศวกร  เป็นผู้ให้ค้ำแนะน้ำปรึกษำและลงลำยมือชื่อ 
รับรองวิธีกำรค้ำนวณนั นด้วย 

ข้อ ๘ กำรออกแบบและค้ำนวณโครงสร้ำงอำคำรตำมข้อ   ๔  ประเภทใดที่ประกำศ 
ของรัฐมนตรีตำมข้อ  ๖  ยังไม่มีกำรก้ำหนดรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรออกแบบและค้ำนวณโครงสร้ำงอำคำร 
เพ่ือต้ำนทำนแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวส้ำหรับอำคำรประเภทนั นไว้   และยังไม่มีหลักเกณฑ์ 
กำรออกแบบและค้ำนวณโครงสร้ำงอำคำรเพ่ือต้ำนทำนแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวที่จัดท้ำ 
โดยส่วนรำชกำรอื่นที่มีหน้ำที่และอ้ำนำจในเรื่องนั น  กำรออกแบบและค้ำนวณโครงสร้ำงอำคำรดังกล่ำว 
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ให้กระท้ำโดยนิติบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมหรือได้รับกำรรับรอง  
โดยนิติบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม  โดยนิติบุคคลนั นต้องมีวิศวกรระดับ 
วุฒิวิศวกร  สำขำวิศวกรรมโยธำ  ตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิศวกร  เป็นผู้ให้ค้ำแนะน้ำปรึกษำและ 
ลงลำยมือชื่อรับรองวิธีกำรค้ำนวณนั นด้วย   

กำรออกแบบและค้ำนวณระดับควำมรุนแรงของแผ่นดินไหวของอำคำรตำมวรรคหนึ่ง   
ให้ผู้ออกแบบและค้ำนวณใช้ค่ำระดับควำมรุนแรงของแผ่นดินไหวไม่ต่้ำกว่ำระดับที่ก้ำหนดไว้ในประกำศ
ของรัฐมนตรีตำมข้อ  ๖ 

ข้อ ๙ อำคำรตำมข้อ  ๔  ที่มีอยู่แล้วก่อนวันที่กฎกระทรวงนี ใช้บังคับ  ให้ได้รับยกเว้น 
ไม่ต้องปฏิบัติตำมกฎกระทรวงนี  

อำคำรตำมข้อ  ๔  ที่ได้รับใบอนุญำตหรือใบรับแจ้งกำรก่อสร้ำง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนกำรใช้
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร  และยังก่อสร้ำง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนกำรใช้ไม่แล้วเสร็จ   
หรือที่ได้ยื่นขออนุญำตหรือได้แจ้งกำรก่อสร้ำง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนกำรใช้อำคำรต่อเจ้ำพนักงำน 
ท้องถิ่นตำมมำตรำ  ๓๙  ทวิ  ไว้ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี ใช้บังคับ  และยังอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของ 
เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น  ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตำมกฎกระทรวงนี   และหำกอำคำรนั นเป็นอำคำรที่เคยอยู่ 
ภำยใต้บังคับของกฎกระทรวงก้ำหนดกำรรับน ้ำหนัก  ควำมต้ำนทำน  ควำมคงทนของอำคำร  และ 
พื นดินที่รองรับอำคำรในกำรต้ำนทำนแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว   พ.ศ.  ๒๕๕๐  ก็ให้ปฏิบัต ิ
ตำมกฎกระทรวงดังกล่ำวด้วยโดยอนุโลม 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  28  มกรำคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 

พลเอก อนุพงษ์  เผ่ำจินดำ 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 
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หมำยเหตุ  :-  เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี   คือ  โดยที่กำรก่อสร้ำงอำคำรในพื นที่เสี่ยงภัย
แผ่นดินไหวตำมกฎกระทรวงก้ำหนดกำรรับน ้ำหนัก  ควำมต้ำนทำน  ควำมคงทนของอำคำร  และพื นดิน 
ที่รองรับอำคำรในกำรต้ำนทำนแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ไม่สอดคล้องกับสภำพกำรณ์
ปัจจุบันที่พบว่ำมีพื นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวในประเทศมำกขึ นและเทคนิคกำรก่อสร้ำงอำคำรในกำรต้ำนทำน
แรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวมีควำมทันสมัย  ส่งผลให้กำรก่อสร้ำงอำคำรในเขตท้องที่กำรปกครองบำงพื นที่ 
ที่เป็นพื นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวที่ตรวจพบใหม่ไม่ต้องออกแบบและค้ำนวณโครงสร้ำงอำคำรให้มีกำรต้ำนทำน
แรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว  สมควรก้ำหนดพื นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวและก้ำหนดประเภทอำคำร 
ที่กำรออกแบบและค้ำนวณโครงสร้ำงอำคำรให้มีกำรต้ำนทำนแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวเพ่ิมเติม   รวมทั ง
ปรับปรุงหลักเกณฑ์กำรก้ำหนดกำรรับน ้ำหนัก  ควำมต้ำนทำน  และควำมคงทนของอำคำรในกำรต้ำนทำน
แรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวใหม่  ให้มีควำมทันสมัยและมีควำมปลอดภัยแก่ประชำชนในกำรเข้ำใช้ 
อำคำรมำกยิ่งขึ น  จึงจ้ำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี  
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ท่ี รายการ บริษัท/ย่ีห้อ แหล่งท่ีมา (เว็บไซต์)

1 ตู้เหล็กแบบเต้ีย บานกระจกเล่ือน พร้อมฐานรอง PRELUDE www.homepro.co.th

ICONIC www.iconic-office.com

Luckyworld www.rsbfurniture.co.th

2 ตู้เหล็กแบบเต้ีย บานเล่ือนทึบ พร้อมฐานรอง PRELUDE www.homepro.co.th

ICONIC www.iconic-office.com

OfficeMate www.officemate.co.th

3 โต๊ะท างาน ระดับปฏิบัติการ-ช านาญการ OfficeMate www.officemate.co.th

RF Furniture www.lazada.co.th

rungcharoen www.rungcharoen.com

4 โต๊ะท างาน ระดับช านาญการพิเศษ rungcharoen www.rungcharoen.com

(w 150*D80*H75) OfficeMate www.officemate.co.th

nsboffice http://www.nsboffice.com

5 โต๊ะวางเคร่ืองพิมพ์ (Printer) nsb office http://www.nsboffice.com

KSSFurniture http://www.kssfurniture.com

RSB FURNITURE www.rsbfurniture.co.th

6 โต๊ะพับอเนกประสงค์ boonsub furniture http://www.furniturebyfactory.com

saha furniture http://www.9sahafurniture.com

furfactory http://www.furfactory.co.th

7 เก้าอ้ีท างาน ระดับปฏิบัติการ - ช านาญการ เฟอร์นิเทจ(ประเทศไทย) จ ากัด http://www.thaiofficefurniture.com

RSB FURNITURE https://www.rsbfurniture.co.th

SB FURNITURE www.sbdesignsquare.com

8 เก้าอ้ีท างาน ช านาญการพิเศษ โบ๊ทบุคส์ออฟฟิศเช็นเตอร์ จ ากัด http://www.boatbook.co.th

nuteefurniture http://www.nuteefurniture.com

OfficeMate www.officemate.co.th

9 เก้าอ้ีประชุม gous-furniture www.gous-furniture.com

KSSFurniture http://www.m.kssfurniture.com

rungcharoen http://www.rungcharoen.com

10 ช้ันวางอเนกประสงค์ 4 ช้ัน indexlivingmall www.indexlivingmall.com

officemate www.officemate.co.th

dohome www.dohome.co.th

11 โต๊ะวางเคร่ืองคอมพิวเตอร์ nsb office http://www.nsboffice.com/productdet
ail-gid-5874.aspxRDN-Furniture http://rdn-furniture.com

Smile Office Furniture http://www.smileofficefurniture.com/
p_21004_109356_296100_TB-021โต๊ะ

ตัวอย่างแหล่งสืบค้นราคาครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2566
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การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
----------------------------- 

1. กรณกีารโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  
          ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สำมำรถโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณประจ ำปี ได้ดังนี้ 
 1.1 กำรโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณ กรณีเงินเหลือจ่ำย 
 1.2 กำรโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณ กรณเีปลี่ยนแปลงรำยละเอียดกำรจัดสรร  
 1.3 กำรโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณ กรณีกำรเปลี่ยนแปลงประเภทงบรำยจ่ำย 
           1.4 กำรโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณ กรณีเพ่ิมวงเงิน รำยกำรค่ำครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้ำง ไม่เกิน
ร้อยละ 10 ของวงเงินที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
 
2. ระเบียบ กฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
 2.1 ระเบียบว่ำด้วยบริหำรงบประมำณ พ.ศ.2562 
 2.2 หลักเกณฑ์ว่ำด้วยกำรใช้งบประมำณรำยจ่ำย กำรโอนเงินจัดสรรหรือกำรเปลี่ยนแปลง 
เงินจัดสรร พ.ศ.2562 
 2.3 ค ำสั่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่ 1452/2562 สั่ง ณ วันที่  13 สิงหำคม 
2562 เรื่อง มอบอ ำนำจกำรโอนจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร 
 2.4 ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เรื่อง กำรกระจำยกำรบริหำรและ                 
กำรจัดกำรศึกษำของเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนไปยังคณะกรรมกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ และสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ.2550 ประกำศ  
ณ วันที่ 10 กรกฎำคม พ.ศ. 2550 
 2.5 ค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 19/2560 เรื่อง กำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำค
ของกระทรวงศึกษำธิกำร 
 
3. การด าเนินการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
         กำรขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณสำมำรถโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ไปใช้จ่ำย
เป็นรำยจ่ำยใด ๆ ภำยใต้แผนงำน ผลผลิตหรือโครงกำรเดียวกัน และภำยใต้เงื่อนไข ที่ต้องไม่น ำงบประมำณ
ไปก ำหนดเป็นอัตรำบุคลำกรตั้งใหม่ รำยกำรค่ำจัดหำครุภัณฑ์ยำนพำหนะ รำยกำรค่ำครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อ
หน่วยตั้งแต่หนึ่งล้ำนบำทขึ้นไป รำยกำรค่ำท่ีดิน รำยกำรค่ำสิ่งก่อสร้ำง ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่สิบล้ำนบำท
ขึ้นไป หรือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรต่ำงประเทศชั่วครำว ที่ไม่ได้ก ำหนดไว้ในแผนกำร
ปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ และต้องไม่เป็นกำรก่อหนี้ผูกพันข้ำมปีงบประมำณ ซึ่งเป็น
อ ำนำจของเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่มอบอ ำนำจให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด โดยมีกรณี
ขอโอนเปลี่ยนงบประมำณได้ดังนี้ 
 3.1 กรณีมีเงินจัดสรรเหลือจ่ำย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สำมำรถโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมำณงบเหลือจ่ำยจำกกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ของงบลงทุน 
(งบปีเดียว) และจำกกำรคืนเงินค่ำเสำเข็มงบประมำณรำยกำรผูกพัน ไปด ำเนินกำรเพ่ือแก้ไขกำรปฏิบัติงำน 
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เพ่ิมประสิทธิภำพกำรให้บริกำร เพ่ิมคุณภำพให้บริกำร พัฒนำบุคลำกร พัฒนำเทคโนโลยี จะต้องแสดง
เหตุผลควำมจ ำเป็นหรือควำมเหมำะสมได้ เช่น โอนเปลี่ยนแปลงเป็นค่ำสำธำรณูปโภค งบด ำเนินงำน  
ค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำงรำยกำรอ่ืน ๆ เป็นต้น 

3.2 กรณีเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดกำรจัดสรร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำพิจำรณำเห็นว่ำ 
หน่วยงำนมีควำมจ ำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรำยกำร หรือพ้ืนที่ด ำเนินกำรเพ่ือแก้ไขปัญหำกำรปฏิบัติงำน    
เพ่ิมประสิทธิภำพกำรให้บริกำร เพ่ิมคุณภำพให้บริกำร พัฒนำบุคลำกร พัฒนำเทคโนโลยี จะต้องแสดง
เหตุผลควำมจ ำเป็นหรือควำมเหมำะสมได้ เช่น กำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรครุภัณฑ์ หรือกำรเปลี่ยนแปลง
พ้ืนที่ก่อสร้ำงจำกโรงเรียนหนึ่งไปเป็นอีกโรงเรียนหนึ่ง เป็นต้น 

3.3 กรณีเปลี่ยนแปลงประเภทงบรำยจ่ำย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำพิจำรณำเห็นว่ำ หน่วยงำน
มีควำมจ ำเป็นต้องโอนงบประมำณรำยจ่ำย โอนเงินจัดสรร หรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรไปด ำเนินกำรเพ่ือ
แก้ไขปัญหำกำรปฏิบัติงำน เพ่ิมประสิทธิภำพกำรให้บริกำร เพ่ิมคุณภำพให้บริกำร พัฒนำบุคลำกร พัฒนำ
เทคโนโลยี จะต้องแสดงเหตุผลควำมจ ำเป็นหรือควำมเหมำะสมได้ เช่น  เปลี่ยนแปลงงบรำยจ่ำย 
งบด ำเนินงำน เป็นงบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ เป็นต้น 

3.4 กรณีกำรเพิ่มวงเงิน รำยกำรค่ำครุภัณฑ์ หรือที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
พิจำรณำเห็นว่ำ เมื่อได้รับจัดสรรงบประมำณงบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง และด ำเนินกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงแล้ว งบประมำณท่ีได้รับไม่เพียงพอในกำรด ำเนินกำร สำมำรถขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณ
รำยกำรอื่นมำสมทบไดไ้ม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินที่ได้รับกำรจัดสรร  

นอกเหนือจำกรำยกำรข้ำงต้นนี้ เป็นอ ำนำจของส ำนักงบประมำณ ที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ต้องเสน 

ทั้ง 4 กรณีด าเนินการได้ ดังนี้ 
1. ตรวจสอบเงินเหลือจ่ำย หรือรำยละเอียดกำรจัดสรร หรือควำมจ ำเป็นในกำรเปลี่ยนแปลง 

ประเภทงบรำยจ่ำย หรือเพ่ิมวงเงิน รำยกำรค่ำครุภัณฑ์ หรือที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง เสนอผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เพ่ือพิจำรณำด ำเนินกำร 

2. แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำกำรโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณรำยจ่ำย  
3. เสนอขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณรำยจ่ำย ตามระเบียบ กฎหมาย และหลักเกณฑ์ 

ที่ เกี่ยวข้องข้างต้น แล้วเสนอไปยังผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเพ่ือพิจำรณำอนุมัติ  (ตำมค ำสั่งส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่ 1452/2562 สั่ง ณ วันที่ 13 สิงหำคม 2562 เรื่อง มอบอ ำนำจ 
กำรโอนจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร) 
 หมายเหตุ  

1. กำรโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณรำยจ่ำย เป็นอ ำนำจของเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน ที่มอบอ ำนำจให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด หำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเสนอตำมขั้นตอนแล้ว  
มีเหตุจ ำเป็นอำจเสนอมำยังส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พิจำรณำอนุมัติ 

2. กรณีโรงเรียนหน่วยเบิก ให้ด ำเนินกำรลักษณะเช่นเดียวกับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 

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



ล ำดับ
รหัส OBEC

 6 หลัก
โรงเรียน สพท. กลุ่มโรงเรียน

 จ ำนวน
นักเรียน

25 มิ.ย.64

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มโรงเรียนท่ัวไปและโรงเรียน Stand Alone 

จ ำนวนโรงเรียนท่ีมีนักเรียนต้ังแต่ 1 คนข้ึนไป จำกระบบ DMC ณ วันท่ี 25 มิถุนำยน 2564
ส ำนักนโยบำยและแผนกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน

10,756   410215 บ้านหนองชาด สพป.มหาสารคาม เขต 3 โรงเรียนท่ัวไป 10             
10,757   410217 บ้านหนองมะเม้า สพป.มหาสารคาม เขต 3 โรงเรียนท่ัวไป 18             
10,758   410219 บ้านโคกข่า สพป.มหาสารคาม เขต 3 โรงเรียนท่ัวไป 51             
10,759   410220 บ้านหนองแวง สพป.มหาสารคาม เขต 3 โรงเรียนท่ัวไป 63             
10,760   410221 บ้านโนนศรีสวัสด์ิโนนสวรรค์ สพป.มหาสารคาม เขต 3 โรงเรียนท่ัวไป 92             
10,761   410222 บ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยา สพป.มหาสารคาม เขต 3 โรงเรียนท่ัวไป 45             
10,762   410223 บ้านแบก (แบกสมบูรณ์วิทย์) สพป.มหาสารคาม เขต 3 โรงเรียนท่ัวไป 106            
10,763   410226 บ้านหนองบุญชู สพป.มหาสารคาม เขต 3 โรงเรียนท่ัวไป 43             
10,764   410227 บ้านหนองล่าม สพป.มหาสารคาม เขต 3 โรงเรียนท่ัวไป 65             
10,765   410228 บ้านนาทอง สพป.มหาสารคาม เขต 3 โรงเรียนท่ัวไป 42             
10,766   410229 บ้านหนองเด่ิน สพป.มหาสารคาม เขต 3 โรงเรียนท่ัวไป 17             
10,767   410545 บ้านกุดเม็ก สพป.มหาสารคาม เขต 3 โรงเรียนท่ัวไป 88             
10,768   410546 บ้านส้าโรงหัวนาโนนจันทร์หอม สพป.มหาสารคาม เขต 3 โรงเรียนท่ัวไป 191            
10,769   410547 บ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย สพป.มหาสารคาม เขต 3 โรงเรียนท่ัวไป 57             
10,770   410548 บ้านหัวช้าง สพป.มหาสารคาม เขต 3 โรงเรียนท่ัวไป 93             
10,771   410549 บ้านหนองคลองหัวขัว สพป.มหาสารคาม เขต 3 โรงเรียนท่ัวไป 115            
10,772   410551 บ้านศรีอรุณ สพป.มหาสารคาม เขต 3 โรงเรียนท่ัวไป 20             
10,773   410552 บ้านบ่อแกบ่อทอง สพป.มหาสารคาม เขต 3 โรงเรียนท่ัวไป 71             
10,774   410553 บ้านห้วยแคนโนนสูง สพป.มหาสารคาม เขต 3 โรงเรียนท่ัวไป 188            
10,775   410555 บ้านโสกคลอง สพป.มหาสารคาม เขต 3 โรงเรียนท่ัวไป 90             
10,776   410556 บ้านหนองบอน สพป.มหาสารคาม เขต 3 โรงเรียนท่ัวไป 84             
10,777   410557 บ้านจอมทอง สพป.มหาสารคาม เขต 3 โรงเรียนท่ัวไป 40             
10,778   410558 บ้านโสกกาว สพป.มหาสารคาม เขต 3 โรงเรียนท่ัวไป 93             
10,779   410560 บ้านไพศาล (ล้ีลอยอุทิศ) สพป.มหาสารคาม เขต 3 โรงเรียนท่ัวไป 52             
10,780   410561 บ้านนาโพธ์ิ สพป.มหาสารคาม เขต 3 โรงเรียนท่ัวไป 157            
10,781   410562 บ้านหนองโดน สพป.มหาสารคาม เขต 3 โรงเรียนท่ัวไป 105            
10,782   410563 บ้านโนนสมบูรณ์ สพป.มหาสารคาม เขต 3 โรงเรียนท่ัวไป 101            
10,783   410564 บ้านหัวนาค้าโนนสมบัติ สพป.มหาสารคาม เขต 3 โรงเรียนท่ัวไป 68             
10,784   410565 บ้านโนนสะอาด สพป.มหาสารคาม เขต 3 โรงเรียนท่ัวไป 57             
10,785   410568 บ้านโนนทัน สพป.มหาสารคาม เขต 3 โรงเรียนท่ัวไป 57             
10,786   410569 ดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยา สพป.มหาสารคาม เขต 3 โรงเรียนท่ัวไป 42             
10,787   410570 บ้านโคกกลางน้้าจ้ันจอมศรี สพป.มหาสารคาม เขต 3 โรงเรียนท่ัวไป 67             
10,788   410571 บ้านหนองนาไร่เดียว สพป.มหาสารคาม เขต 3 โรงเรียนท่ัวไป 145            
10,789   410574 บ้านผักแว่น สพป.มหาสารคาม เขต 3 โรงเรียนท่ัวไป 37             
10,790   410575 บ้านส้มกบ สพป.มหาสารคาม เขต 3 โรงเรียนท่ัวไป 89             
10,791   410576 บ้านผือ สพป.มหาสารคาม เขต 3 โรงเรียนท่ัวไป 62             
10,792   410579 บ้านกุดจอก สพป.มหาสารคาม เขต 3 โรงเรียนท่ัวไป 14             
10,793   730002 บ้านท่าไค้ สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 129            
10,794   730003 บ้านนาโปน้อย สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 85             
10,795   730004 บ้านโนนศรี สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 100            
10,796   730005 บ้านบุ่งอุทัย สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 84             
10,797   730006 มุกดาลัย สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 929            
10,798   730009 แก้งโนนค้าประชาสรรค์ สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 145            
10,799   730010 บ้านค้าป่าหลาย สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 233            
10,800   730011 บ้านนาค้าน้อย 2 สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 90             
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10,801   730012 บ้านนาตะแบง 1 สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 275            
10,802   730013 บ้านนาสองห้อง สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 68             
10,803   730014 บ้านนาเสือหลายหนองยอ สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 121            
10,804   730016 บ้านค้าเขือง สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 73             
10,805   730017 บ้านค้าเม็ก สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 22             
10,806   730018 บ้านโค้งส้าราญ สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 104            
10,807   730019 บ้านดงมัน สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 43             
10,808   730020 บ้านโนนสะอาดราษฎร์บ้ารุง สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 34             
10,809   730021 บ้านพรานอ้น สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 108            
10,810   730022 บ้านเหล่าคราม สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 260            
10,811   730024 บ้านโคก 1 สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 84             
10,812   730025 บ้านป่าหวาย สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 78             
10,813   730026 บ้านพังคอง สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 151            
10,814   730027 บ้านสงเปือย สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 137            
10,815   730028 บ้านหนองบัว สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 67             
10,816   730029 บ้านดงเย็น สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 141            
10,817   730030 บ้านค้าบง 2 สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 5               
10,818   730031 บ้านโคกขามเลียน สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 182            
10,819   730034 บ้านโพนสวาง สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 165            
10,820   730035 บ้านสามขัว สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 123            
10,821   730036 บ้านหนองแคนนาจาน สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 139            
10,822   730037 บ้านป่งเปือย สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 176            
10,823   730038 บ้านนาโด่ สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 92             
10,824   730039 แก้งนาบอนพิทยาสรรค์ สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 140            
10,825   730041 บ้านหนองน้้าเต้า สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 92             
10,826   730042 บ้านนาหัวภู สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 40             
10,827   730043 บ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 129            
10,828   730044 บ้านค้าผักหนอกสงเปือย สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 79             
10,829   730045 ค้าฮีเบ็ญจวิทย์ สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 200            
10,830   730046 บ้านดอนม่วย สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 60             
10,831   730047 ชุมชนบางทรายใหญ่ สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 107            
10,832   730048 บ้านหนองหอยป่าหวาย สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 167            
10,833   730050 บ้านค้าฮี สาขาดอนม่วงพัฒนา สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 19             
10,834   730052 บ้านค้าผ้ึง สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 52             
10,835   730053 บ้านจอมมณีใต้ สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 35             
10,836   730055 บ้านนาดี 2 สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 26             
10,837   730056 บ้านโนนตูม สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 14             
10,838   730057 บ้านผ่ึงแดด สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 101            
10,839   730058 บ้านสงเปือยเหนือ สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 206            
10,840   730059 ห้วยยางจอมมณี สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 63             
10,841   730060 บ้านหนองไผ่ สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 42             
10,842   730061 บ้านไร่ สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 22             
10,843   730063 บ้านกุดแข้ใต้ สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 42             
10,844   730064 บ้านแก่นเต่า สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 33             
10,845   730065 บ้านดงยางนันทวัน สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 80             
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10,846   730066 บ้านนาถ่อน สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 131            
10,847   730067 บ้านนาโสกน้อย สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 49             
10,848   730069 บ้านม่วงหัก สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 41             
10,849   730070 บ้านหนองหญ้าไซย์ สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 96             
10,850   730071 ค้าสายทองวิทยา สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 23             
10,851   730072 บ้านกุดโง้ง สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 125            
10,852   730073 บ้านดานค้า สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 45             
10,853   730074 นาค้าน้อยวิทยา สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 93             
10,854   730076 บ้านศูนย์ไหม สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 144            
10,855   730077 บ้านเหมืองบ่า สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 45             
10,856   730078 อนุบาลมุกดาหาร สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 1,389         
10,857   730079 บ้านน้้าเท่ียงวันครู 2501 สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 402            
10,858   730081 บ้านโนนสังข์ศรี สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 258            
10,859   730082 บ้านม่วง สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 67             
10,860   730083 บ้านแมด สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 100            
10,861   730087 บ้านโคก 2 สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 78             
10,862   730088 บ้านดงยาง 1 สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 72             
10,863   730089 บ้านดอนป่าแคน สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 30             
10,864   730090 บ้านตูมหวาน สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 112            
10,865   730091 บ้านแฝก สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 70             
10,866   730092 ไทยรัฐวิทยา 11 (บ้านแข้) สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 60             
10,867   730094 บ้านหนองสระพังทอง สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 47             
10,868   730095 ห้วยตาเปอะ สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 261            
10,869   730097 บ้านกกไฮโนนน้้าค้า สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 39             
10,870   730098 บ้านแก้งช้างเนียม สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 26             
10,871   730099 บ้านนาปุ่ง สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 25             
10,872   730100 บ้านโนนสว่าง 1 สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 45             
10,873   730101 บ้านหนองกะปาด สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 48             
10,874   730102 วัดหลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย ราษฎร์ประสงค์ สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 140            
10,875   730103 บ้านกลาง สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 39             
10,876   730105 บ้านบาก1 สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 23             
10,877   730106 บ้านห้วยล้าโมง สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 45             
10,878   730108 บ้านโคกสว่าง 2 สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 50             
10,879   730109 บ้านนาหลวง 1 สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 29             
10,880   730110 บ้านหนองบง สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 132            
10,881   730111 บ้านหนองไฮ สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 52             
10,882   730114 บ้านนาม่วง สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 62             
10,883   730115 บ้านโพนสว่าง สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 135            
10,884   730116 บ้านห้วยกอก 2 สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 46             
10,885   730118 บ้านโคกพัฒนา สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 108            
10,886   730119 บ้านนาสะโน สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 91             
10,887   730120 นาหว้าประชาสรรค์ สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 173            
10,888   730121 บ้านหนองกระยัง สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 56             
10,889   730123 บ้านนายาง สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 102            
10,890   730124 บ้านภูล้อม สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 91             
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10,891   730125 บ้านหนองบอน สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 104            
10,892   730126 บ้านภูผาหอมพัฒนา สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 60             
10,893   730128 บ้านนาทาม สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 290            
10,894   730129 บ้านนาป่ง สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 127            
10,895   730130 บ้านนามน สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 57             
10,896   730131 บ้านโนนสวาท สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 186            
10,897   730132 บ้านห้วยทราย 2 สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 122            
10,898   730133 บ้านหนองเม็ก สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 152            
10,899   730134 ชุมชนโพธ์ิไทร สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 85             
10,900   730135 บ้านแก้ง 2 สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 60             
10,901   730136 บ้านโคกหนองหล่ม สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 121            
10,902   730137 บ้านค้าดู่ สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 53             
10,903   730139 บ้านนาค้าน้อย 1 สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 63             
10,904   730141 บ้านภูวง สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 27             
10,905   730143 บ้านโคกสว่าง 1 สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 76             
10,906   730144 บ้านท่าห้วยค้า สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 46             
10,907   730145 บ้านนายอ สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 78             
10,908   730146 บ้านป่าพยอม สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 54             
10,909   730147 สยามกลการ4 สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 185            
10,910   730148 บ้านเหล่าแขมทอง สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 26             
10,911   730149 ชุมชนบ้านม่วงไข่ สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 74             
10,912   730151 บ้านด่านมน สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 19             
10,913   730152 บ้านโนนเกษม สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 45             
10,914   730153 บ้านภูแผงม้า สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 156            
10,915   730156 บ้านนาหลวง 2 สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 53             
10,916   730157 บ้านบะ สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 85             
10,917   730158 บ้านป่าแดง สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 58             
10,918   730159 บ้านหนองสระพัง สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 78             
10,919   730160 บ้านอุ่มไผ่ สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 31             
10,920   730161 ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 125            
10,921   730163 บ้านค้าพอก 2 สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 22             
10,922   730164 บ้านนิคมร่มเกล้า สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 64             
10,923   730166 บ้านหนองนกเขียน สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 96             
10,924   730167 ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย สาขาหนองล้าดวน สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 30             
10,925   730168 บ้านห้วยกอก 1 สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 56             
10,926   730169 เตรียมทหารรุ่นท่ี 13 อนุสรณ์ สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 87             
10,927   730171 บ้านนาสองเหมือง สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 136            
10,928   730172 บ้านน้้าเท่ียง 2 สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 11             
10,929   730173 บ้านนาอุดม สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 158            
10,930   730174 บ้านขอนแก่น สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 162            
10,931   730175 บ้านค้าไหล สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 82             
10,932   730176 คณะเทศบาลนครกรุงเทพ ๓ สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 152            
10,933   730179 บ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 139            
10,934   730180 บ้านโนนสะอาด 2 สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 43             
10,935   730181 หนองข่าประชาอุทิศ สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 108            
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ล ำดับ
รหัส OBEC

 6 หลัก
โรงเรียน สพท. กลุ่มโรงเรียน

 จ ำนวน
นักเรียน

25 มิ.ย.64

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มโรงเรียนท่ัวไปและโรงเรียน Stand Alone 

จ ำนวนโรงเรียนท่ีมีนักเรียนต้ังแต่ 1 คนข้ึนไป จำกระบบ DMC ณ วันท่ี 25 มิถุนำยน 2564
ส ำนักนโยบำยและแผนกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน

10,936   730182 บ้านหนองแวงใหญ่ สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 133            
10,937   730184 บ้านเปียด สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 126            
10,938   730185 บ้านโพนแดง สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 166            
10,939   730186 บ้านโสก สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 243            
10,940   730189 บ้านขัวสูง สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 59             
10,941   730190 บ้านนาหินกอง สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 129            
10,942   730191 บ้านปากช่อง สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 8               
10,943   730193 บ้านสานแว้ สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 277            
10,944   730194 หมู่บ้านป่าไม้ สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 59             
10,945   730196 บ้านก้านเหลืองดง สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 115            
10,946   730197 บ้านต้ิวราษฎร์อุทิศ สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 90             
10,947   730198 บ้านนาหลัก สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 70             
10,948   730200 บ้านโพนไฮ สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 103            
10,949   730201 บ้านมะนาว สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 96             
10,950   730203 พระราชทานบ้านหนองหมู สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 74             
10,951   730204 บ้านโพนไฮ สาขาบ้านโคกยาว สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 6               
10,952   730207 บ้านน้้าบ่อดง สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 20             
10,953   730208 บ้านหนองยาง สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 362            
10,954   730209 บ้านหนองหนาว สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 90             
10,955   730210 บ้านเหล่าดง สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 80             
10,956   730211 บ้านย้อมพัฒนา สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 99             
10,957   730213 บ้านนาขามป้อมวิทยาคม สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 74             
10,958   730214 บ้านนาดีโคกสวาท สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 69             
10,959   730215 บ้านป่งขาม สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 62             
10,960   730218 บ้านหนองผือดอนม่วง สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 44             
10,961   730219 บ้านหว้านน้อย สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 44             
10,962   730220 บ้านนาแพงโคกน้้าสร้าง สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 161            
10,963   730221 เมืองพาลุกากรภูมิ สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 83             
10,964   730222 บ้านขามป้อม สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 174            
10,965   730224 บ้านทรายทอง สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 83             
10,966   730225 บ้านโนนสว่าง 2 สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 35             
10,967   730228 บ้านคันแท สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 34             
10,968   730229 บ้านนาตะแบง 2 สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 94             
10,969   730232 บ้านวังไฮ สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 92             
10,970   730234 บ้านค้าพอก 1 สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 94             
10,971   730235 บ้านง้ิว สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 154            
10,972   730236 บ้านวังนอง สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 50             
10,973   730237 บ้านหนองโอใหญ่ สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 75             
10,974   730238 บ้านโคกกลาง สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 37             
10,975   730239 บ้านค้าพ้ี สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 41             
10,976   730240 บ้านโคกหินกอง สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 64             
10,977   730242 บ้านภู สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 33             
10,978   730244 บ้านหลุบป้ึง สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 54             
10,979   730245 บ้านเหล่าน้อย สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 22             
10,980   730246 บ้านเหล่าป่าเป้ด สพป.มุกดาหาร โรงเรียนท่ัวไป 141            

559



ล ำดับ
รหัส OBEC 

6 หลัก
โรงเรียน สพท. กลุ่มโรงเรียน

 จ ำนวน
นักเรียน

25 มิ.ย.64

กลุ่มท่ี 2 กลุ่มโรงเรียนคุณภำพ (โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล และโรงเรียนต้นแบบคุณภำพ)

ส ำนักนโยบำยและแผนกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน
จ ำนวนโรงเรียนท่ีมีนักเรียนต้ังแต่ 1 คนข้ึนไป จำกระบบ DMC ณ วันท่ี 25 มิถุนำยน 2564

4,023    410149 บ้านเข่ือน (เข่ือนศึกษาคาร) สพป.มหาสารคาม เขต 3 โรงเรียนคุณภาพ 171            
4,024    410155 บ้านแห่บริหารวิทย์ สพป.มหาสารคาม เขต 3 โรงเรียนคุณภาพ 145            
4,025    410163 บ้านแก้งขิงแคง สพป.มหาสารคาม เขต 3 โรงเรียนคุณภาพ 183            
4,026    410168 บ้านยางสินไชย หนองหาด สพป.มหาสารคาม เขต 3 โรงเรียนคุณภาพ 91             
4,027    410174 บ้านทันดู่เหนือ สพป.มหาสารคาม เขต 3 โรงเรียนคุณภาพ 155            
4,028    410178 บ้านกอกหนองผือ สพป.มหาสารคาม เขต 3 โรงเรียนคุณภาพ 157            
4,029    410184 บ้านสว่างยางท่าแจ้ง สพป.มหาสารคาม เขต 3 โรงเรียนคุณภาพ 128            
4,030    410185 บ้านยางใหญ่ สพป.มหาสารคาม เขต 3 โรงเรียนคุณภาพ 94             
4,031    410189 บ้านเลิงใต้ สพป.มหาสารคาม เขต 3 โรงเรียนคุณภาพ 123            
4,032    410193 บ้านสร้างแก้ว สพป.มหาสารคาม เขต 3 โรงเรียนคุณภาพ 149            
4,033    410199 บ้านหนองซอน สพป.มหาสารคาม เขต 3 โรงเรียนคุณภาพ 214            
4,034    410202 บ้านโพน สพป.มหาสารคาม เขต 3 โรงเรียนคุณภาพ 184            
4,035    410204 บ้านแฝกโนนส้าราญ สพป.มหาสารคาม เขต 3 โรงเรียนคุณภาพ 122            
4,036    410209 บ้านขามเป้ีย สพป.มหาสารคาม เขต 3 โรงเรียนคุณภาพ 190            
4,037    410216 บ้านจานโนนสูง สพป.มหาสารคาม เขต 3 โรงเรียนคุณภาพ 207            
4,038    410224 บ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา สพป.มหาสารคาม เขต 3 โรงเรียนคุณภาพ 187            
4,039    410225 บ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธ์ิ สพป.มหาสารคาม เขต 3 โรงเรียนคุณภาพ 87             
4,040    410543 บ้านกุดรัง สพป.มหาสารคาม เขต 3 โรงเรียนคุณภาพ 132            
4,041    410544 บ้านหนองแสง สพป.มหาสารคาม เขต 3 โรงเรียนคุณภาพ 236            
4,042    410550 บ้านเลิงแฝกบัวแก้ว สพป.มหาสารคาม เขต 3 โรงเรียนคุณภาพ 148            
4,043    410554 บ้านหนองแวงสหคามวิทย์ สพป.มหาสารคาม เขต 3 โรงเรียนคุณภาพ 199            
4,044    410559 บ้านหนองแหน สพป.มหาสารคาม เขต 3 โรงเรียนคุณภาพ 145            
4,045    410566 อนุบาลช่ืนชม สพป.มหาสารคาม เขต 3 โรงเรียนคุณภาพ 184            
4,046    410567 ชุมชนบ้านกุดปลาดุก สพป.มหาสารคาม เขต 3 โรงเรียนคุณภาพ 184            
4,047    410573 กระบากวิทยาคาร สพป.มหาสารคาม เขต 3 โรงเรียนคุณภาพ 194            
4,048    410577 บ้านหนองกุง สพป.มหาสารคาม เขต 3 โรงเรียนคุณภาพ 143            
4,049    730032 นราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง สพป.มุกดาหาร โรงเรียนคุณภาพ 104            
4,050    730162 บ้านค้าบง 1 สพป.มุกดาหาร โรงเรียนคุณภาพ 445            
4,051    730001 ชุมชนศรีบุญเรือง สพป.มุกดาหาร โรงเรียนคุณภาพ 97             
4,052    730007 บ้านส้มป่อย 'รอดนุกูล' สพป.มุกดาหาร โรงเรียนคุณภาพ 226            
4,053    730008 บ้านสามขามิตรภาพท่ี 3 สพป.มุกดาหาร โรงเรียนคุณภาพ 388            
4,054    730015 ค้าอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา สพป.มุกดาหาร โรงเรียนคุณภาพ 152            
4,055    730023 บ้านหนองแวง สพป.มุกดาหาร โรงเรียนคุณภาพ 218            
4,056    730033 บ้านป่งโพน สพป.มุกดาหาร โรงเรียนคุณภาพ 156            
4,057    730040 ชุมชนนาโสก สพป.มุกดาหาร โรงเรียนคุณภาพ 224            
4,058    730049 บ้านหนองแอก สพป.มุกดาหาร โรงเรียนคุณภาพ 97             
4,059    730051 บ้านดงมอน สพป.มุกดาหาร โรงเรียนคุณภาพ 165            
4,060    730054 บ้านนาค้า (ไตรมิตรวิทยาคม) สพป.มุกดาหาร โรงเรียนคุณภาพ 125            
4,061    730062 บ้านกุดแข้ สพป.มุกดาหาร โรงเรียนคุณภาพ 132            
4,062    730068 ชุมชนโพนทราย สพป.มุกดาหาร โรงเรียนคุณภาพ 125            
4,063    730075 เมืองใหม่ สพป.มุกดาหาร โรงเรียนคุณภาพ 132            
4,064    730080 บ้านซ่ง สพป.มุกดาหาร โรงเรียนคุณภาพ 123            
4,065    730084 บ้านหนองเอ่ียนดง 'ราษฎร์สงเคราะห์ ' สพป.มุกดาหาร โรงเรียนคุณภาพ 196            
4,066    730085 บ้านเหล่า สพป.มุกดาหาร โรงเรียนคุณภาพ 188            
4,067    730086 บ้านค้อ บ้านค้อวิทยาคาร สพป.มุกดาหาร โรงเรียนคุณภาพ 90             
4,068    730093 บ้านโพนงาม สพป.มุกดาหาร โรงเรียนคุณภาพ 121            
4,069    730096 ชุมชนบ้านค้าชะอี สพป.มุกดาหาร โรงเรียนคุณภาพ 149            
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ล ำดับ
รหัส OBEC 

6 หลัก
โรงเรียน สพท. กลุ่มโรงเรียน

 จ ำนวน
นักเรียน

25 มิ.ย.64

กลุ่มท่ี 2 กลุ่มโรงเรียนคุณภำพ (โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล และโรงเรียนต้นแบบคุณภำพ)

ส ำนักนโยบำยและแผนกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน
จ ำนวนโรงเรียนท่ีมีนักเรียนต้ังแต่ 1 คนข้ึนไป จำกระบบ DMC ณ วันท่ี 25 มิถุนำยน 2564

4,070    730104 ค้าบกราษฎร์นุกูล สพป.มุกดาหาร โรงเรียนคุณภาพ 48             
4,071    730107 บ้านหนองเอ่ียน สพป.มุกดาหาร โรงเรียนคุณภาพ 150            
4,072    730112 บ้านเหล่าสร้างถ่อ สพป.มุกดาหาร โรงเรียนคุณภาพ 127            
4,073    730113 ชุมชนดอนตาล สพป.มุกดาหาร โรงเรียนคุณภาพ 290            
4,074    730117 นาสะเม็งวิทยา สพป.มุกดาหาร โรงเรียนคุณภาพ 247            
4,075    730122 บ้านบาก 2 สพป.มุกดาหาร โรงเรียนคุณภาพ 381            
4,076    730127 ป่าไร่ป่าชาดวิทยา สพป.มุกดาหาร โรงเรียนคุณภาพ 194            
4,077    730138 บ้านดง สพป.มุกดาหาร โรงเรียนคุณภาพ 96             
4,078    730140 บ้านนาโพธ์ิ สพป.มุกดาหาร โรงเรียนคุณภาพ 178            
4,079    730142 บ้านเหล่าหมี สพป.มุกดาหาร โรงเรียนคุณภาพ 214            
4,080    730150 บ้านค้าสร้อย สพป.มุกดาหาร โรงเรียนคุณภาพ 341            
4,081    730154 ค้าแฮดประชาสรรค์ สพป.มุกดาหาร โรงเรียนคุณภาพ 87             
4,082    730155 บ้านค้านางโอก สพป.มุกดาหาร โรงเรียนคุณภาพ 125            
4,083    730165 บ้ารุงพงศ์อุปถัมภ์ สพป.มุกดาหาร โรงเรียนคุณภาพ 427            
4,084    730170 บ้านนากอก สพป.มุกดาหาร โรงเรียนคุณภาพ 54             
4,085    730177 บ้านป่าเตย สพป.มุกดาหาร โรงเรียนคุณภาพ 177            
4,086    730178 ป่งแดงวิทยาคม สพป.มุกดาหาร โรงเรียนคุณภาพ 168            
4,087    730183 บ้านดงหลวง สพป.มุกดาหาร โรงเรียนคุณภาพ 194            
4,088    730199 บ้านฝ่ังแดง สพป.มุกดาหาร โรงเรียนคุณภาพ 271            
4,089    730205 ชุมชนบ้านหนองบัว สพป.มุกดาหาร โรงเรียนคุณภาพ 249            
4,090    730206 บ้านชะโนด 2 สพป.มุกดาหาร โรงเรียนคุณภาพ 314            
4,091    730212 บ้านหว้านใหญ่ สพป.มุกดาหาร โรงเรียนคุณภาพ 209            
4,092    730217 บ้านสองคอน สพป.มุกดาหาร โรงเรียนคุณภาพ 242            
4,093    730223 บ้านชะโนด1 สพป.มุกดาหาร โรงเรียนคุณภาพ 147            
4,094    730226 ชุมชนบ้านบางทรายน้อย สพป.มุกดาหาร โรงเรียนคุณภาพ 92             
4,095    730227 ชุมชนเมืองหนองสูง สพป.มุกดาหาร โรงเรียนคุณภาพ 194            
4,096    730230 บ้านนาหนองแคน สพป.มุกดาหาร โรงเรียนคุณภาพ 37             
4,097    730231 บ้านบุ่ง สพป.มุกดาหาร โรงเรียนคุณภาพ 77             
4,098    730233 บ้านโนนยาง สพป.มุกดาหาร โรงเรียนคุณภาพ 109            
4,099    730241 บ้านเป้าป่าแสด สพป.มุกดาหาร โรงเรียนคุณภาพ 123            
4,100    730243 บ้านแวง สพป.มุกดาหาร โรงเรียนคุณภาพ 91             
4,101    420104 บ้านห้วยปูลิง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 โรงเรียนคุณภาพ 103            
4,102    420002 อนุบาลขุนยวม สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 โรงเรียนคุณภาพ 227            
4,103    420001 ขุนยวม สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 โรงเรียนคุณภาพ 376            
4,104    420003 ชุมชนต่อแพวิทยา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 โรงเรียนคุณภาพ 131            
4,105    420020 บ้านปางตอง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 โรงเรียนคุณภาพ 185            
4,106    420023 ชุมชนบ้านเมืองปอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 โรงเรียนคุณภาพ 169            
4,107    420025 บ้านหว่าโน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 โรงเรียนคุณภาพ 60             
4,108    420026 บ้านแม่ก๊ิ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 โรงเรียนคุณภาพ 77             
4,109    420036 อนุบาลปาย (เวียงใต้) สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 โรงเรียนคุณภาพ 474            
4,110    420039 บ้านเวียงเหนือ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 โรงเรียนคุณภาพ 196            
4,111    420044 บ้านทุ่งยาว สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 โรงเรียนคุณภาพ 173            
4,112    420053 บ้านแม่ปิง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 โรงเรียนคุณภาพ 169            
4,113    420056 บ้านเมืองแปง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 โรงเรียนคุณภาพ 242            
4,114    420072 บ้านหมอแปง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 โรงเรียนคุณภาพ 138            
4,115    420075 บ้านโป่งสา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 โรงเรียนคุณภาพ 123            
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