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 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้กระจายอ านาจ       
ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ให้กับส านักงาน        
เขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียน เพ่ือให้ได้ครุภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการ คุ้มค่าในการใช้งานและเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ตอบสนองต่อการปฏิรูปการเรียนรู้ และนโยบายของรัฐบาลใน
การพัฒนาการเรียนการสอน เป็นกรอบในการเสนอขอตั้งงบประมาณ  
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดกรอบวงเงินงบประมาณ งบลงทุน  
รายการค่าครุภัณฑ์ ส าหรับสถานศึกษาในสังกัด ยกเว้น โรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
โรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริ และโรงเรียนเฉลิมพรระเกียรติ 20 กลุ่ม (เนื่องจากได้มีการเสนอขอตั้ ง
งบประมาณเป็นโครงการเฉพาะรองรับไว้แล้ว) ซึ่งก าหนดผลผลิตให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัด  จ าแนกเป็น 3 ผลผลิต  ดังนี้ 

 1.   ผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา 
 2.   ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
 3.   ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

แนวทางการจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ 

ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
   

 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แจ้งนโยบายและแนวทางการจัดตั้งงบประมาณรายการ           
ค่าครุภัณฑ์ให้โรงเรียนด าเนินการจัดตั้งงบประมาณและกรอกข้อมูลค าขอตั้งงบประมาณ รายการค่าครุภัณฑ์       
ที่ขาดแคลน จ าเป็น ส่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ภายในกรอบเวลาที่ก าหนด 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ของโรงเรียน
ประกอบด้วย ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นประธาน รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาที่รับผิดชอบกลุ่มนโยบายและแผน ผู้แทนผู้บริหารโรงเรียนตามขนาดโรงเรียน และ/หรือผู้แทน
เครือข่ายกลุ่มโรงเรียน ในกรณีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีโรงเรียนที่ตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนบน
พ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร และโรงเรียนพ้ืนที่เกาะ) ให้มีผู้แทนร่วมด้วย  โดยมีผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน
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เป็นกรรมการและเลขานุการ ท าหน้าที่จัดตั้งงบประมาณให้เป็นไปตามแนวทางการจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน  
รายการค่าครุภัณฑ์ เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และด าเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง 

 3. การขอจัดตั้งงบประมาณ ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการ ดังนี้ 
  3.1 ด าเนินการตรวจสอบพิกัด Latitude และ Longitude ของทุกโรงเรียนที่ได้น ามาจากระบบ 

DMC ให้ถูกต้อง และบันทึกพิกัด Latitude และ Longitude ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด้วย หากไม่
บันทึกจะไมส่ามารถขอตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ.2565 ได ้

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

 กรณีโรงเรียนที่มีนักเรียนรวมทั้งสิ้นตั้งแต่ 20 คนลงมา ไม่สามารถจัดตั้งงบประมาณรายการค่า
ครุภัณฑ์ได้ และโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 20 คนลงมา ให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาให้สอดคล้องกับนโยบาย หรือพิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละพ้ืนที่ 

  3.3 จัดตั้งงบประมาณรายการค่าครุภัณฑ์ ตามประเภท รายการให้สอดคล้องกับขนาดและ
ระดับการศึกษาที่เปิดสอน โดยให้เลือกรายการครุภัณฑ์ตามความจ าเป็นและเหมาะสม ตามกรอบวงเงินของ
ครุภัณฑ์แต่ละรายการ  
  3.3.1 อุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก ให้ด าเนินการจัดตั้งให้โรงเรียนขนาด
เล็ก เพ่ือให้การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและบริการโรงเรียนขนาดเล็กอ่ืนๆ ได ้
  3.3.2 อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
(ประถมศึกษา) ให้ด าเนินการจัดตั้งให้โรงเรียนประถมศึกษา 
  3.3.3 อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา–มัธยมศึกษา อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น) ให้ด าเนินการจัดตั้งให้โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  
  3.3.4 อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา ให้ด าเนินการจัดตั้งให้โรงเรียนมัธยมศึกษา 
  3.3.5 รายการอุปกรณ์ เช่น อุปกรณ์วิชางานเกษตร ครุภัณฑ์ส าหรับโรงฝึกงาน ครุภัณฑ์
ส าหรับงานไฟฟ้า ครุภัณฑ์ส าหรับงานไม้ ครุภัณฑ์ส าหรับงานโลหะ อุปกรณ์วิชางานยนต์ อุปกรณ์วิชางาน
อาหารและโภชนาการ ให้ขอจัดตั้งให้โรงเรียนที่มีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ (โรงฝึกงาน) ครูผู้สอน และ/
หรือวิทยากรท้องถิ่นทางวิชาชีพที่ตรงกับครุภัณฑ์นั้นๆ  
  3.3.6 ครุภัณฑ์ดนตรีไทย สากล  พ้ืนบ้าน–วงโยธวาทิต ให้ขอจัดตั้งส าหรับโรงเรียนที่มี
ความพร้อมด้านครูผู้สอน และ/หรือ วิทยากรท้องถิ่นท่ีสามารถท าการสอนได้ 
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  3.3.7 ครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอ้ีนักเรียนทุกระดับ สามารถจัดตั้งได้ตามความจ าเป็นขาดแคลน               
ตามระดับที่เปิดสอน โดยขอจัดตั้งไม่น้อยกว่าจ านวน 10 ชุดต่อโรงเรียน 
  3.3.8 ครุภัณฑ์การศึกษา (เลือกรายการ) ให้ขอตั้งได้ตามขนาดโรงเรียนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 90 ตามกรอบวงเงินในแต่ละรายการ เช่น โรงเรียนขนาดกลาง เลือกครุภัณฑ์ดนตรีพ้ืนบ้าน (เลือกรายการ) 
แบบ 2 กรอบวงเงิน 70,000 บาท จะต้องจัดตั้งไม่น้อยกว่า 63,000 บาท แต่ไม่เกิน 70,000 บาท โดยให้บันทึก
ยอดงบประมาณในเว็บไซด์เท่ากับที่ขอจัดตั้งจริง (หากโรงเรียนขดจัดตั้ง 65,300 บาท ให้บันทึกในระบบ 
65,300 บาท) 
 4. การขอตั้งงบประมาณรายการค่าครุภัณฑ์ส าหรับโรงเรียน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้
ขอจัดตั้งงบประมาณภายในกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรรและตามรายการที่ก าหนดไว้ในคู่มือนี้  
 5. จัดท าและสรุปค าขอตั้งงบประมาณ รายการค่าครุภัณฑ์ จ าแนกรายผลผลิต พร้อมตรวจสอบ
ความถูกต้องของกรอบวงเงินงบประมาณ งบประมาณทุกรายการ โดยด าเนินการตามข้ันตอนที่เกี่ยวข้องและส่ง
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 1 ชุด ภายในเวลาที่ก าหนด ดังนี้ 
  5.1 แบบ 1,2,3, 3-2 ,3-3 และ 4 เป็นแบบค าขอจัดตั้งครุภัณฑ์ที่ต้องจัดส่งให้ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
  5.2 แบบ 3-1, 3-2, 3-3 และ 4-1 เป็นแบบค าขอจัดตั้งครุภัณฑ์ที่โรงเรียนต้องจัดส่งให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  5.3 แบบ 4 และแบบ 4-1 ใช้ส าหรับเสนอขอจัดตั้ งครุภัณฑ์ของโรงเรียนในพ้ืนที่สูงและ 
ถิ่นทุรกันดาร และโรงเรียนพื้นที่เกาะ เท่านั้น 
 6. การเลือกครุภัณฑ์ ให้เลือกครุภัณฑ์ตามรายการที่ก าหนดไว้ในคู่มือ โดยด าเนินการดังนี้ 
  6.1 สามารถเลือกรายการมาตรฐานครุภัณฑ์ จากส านักงบประมาณ หรือกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมก าหนด โดยสืบค้นได้จาก www.bb.go.th และ www.mdes.go.th 
  6.2 กรณีเลือกรายการครุภัณฑ์จากส่วนาชการอ่ืน จะต้องจัดท าหนังสือขอใช้คุณลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์และราคาต่อหน่วยไปยังส่วนราชการนั้น และต้องได้รับอนุญาตให้ใช้ก่อน จึงจะสามารถด าเนินการได้ 
  6.3 กรณีที่เลือกรายการครุภัณฑ์ ที่ต้องก าหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เอง ให้ด าเนินการ
ตามแนวทางการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 
 ทั้งนี้ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ตามข้อ 6.1-6.3 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดหาและจัดท า
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามแนวทางการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะครุภัณฑ์ และรวบรวมคุณลักษณะเฉพาะของโรงเรียนที่ได้รับพิจารณาให้จัดตั้งงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ไว้ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือส่งให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน หากส านักงบประมาณต้องการใช้ประกอบการเสนอขอจัดตั้งงบประมาณรายการดังกล่าว ซึ่งจะแจ้งให้
ทราบต่อไป  
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 7. การขอจัดตั้งงบประมาณรายการรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ า
กว่า 2,400 ซีซี ส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ต้องการจ าเป็น โดยทดแทนคันเดิมที่ช ารุดทรุดโทรม มี
อายุ   ที่เกินกว่า 12 ปี (ตามแบบ 2) พร้อมแนบเอกสารตามที่ก าหนด ส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่
ได้รับจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แล้ว ไม่ต้องเสนอขอจัดตั้งงบประมาณในครั้งนี ้
 8. การจัดตั้งงบประมาณรายการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ให้ขอจั้งตั้งเฉพาะโรงเรียนบน
พ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร และโรงเรียนพื้นที่เกาะเท่านั้น (ตามแบบ 4)  
 9. การขอจัดตั้งงบประมาณ รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   
ให้กลุ่มส่งเสริมการจัดศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดท า โครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน เสนอพร้อมค าขอจัดตั้งงบประมาณประจ าปี 2565 โดยใช้งบประมาณ     
ในกรอบวงเงินที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับ ส่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือน าเข้า
คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาอนุมัติต่อไป   
 ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หากโรงเรียนมีความขาดแคลนจ าเป็นที่ต้องใช้ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือเป็นการเตรียมการจัดตั้งงบประมาณ เนื่องจากรายการครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนจะต้องจัดท าโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่ขอใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
ก่อน 1 ปีงบประมาณ (ตามแบบข้อเสนอโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เอกสารภาคผนวก) 
โดยใช้บัญชีรายการครุภัณฑ์และเกณฑ์การขอจัดตั้งงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ.2565 รายการครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์เท่านั้น ไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือตรวจสอบความขาดแคลนและจ าเป็น และรวบรวม
โครงการของโรงเรียนเป็นรายโรง ส่งส านักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ภายใน 31 มีนาคม 2564 เพ่ือน าเข้าคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาอนุมัติ หากคณะกรรมการดังกล่าวอนุมัติโครงการ โรงเรียนจึงจะสามารถ
ด าเนินการขอจัดตั้งงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้ ซึ่งในการจัดตั้งงบประมาณจะต้องอยู่ในกรอบ
วงเงินของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 10. ให้ด าเนินการบันทึกค าขอตั้งงบประมาณผ่านเว็บไซต์ http://budget65.jobobec.in.th 
ภายในเวลาที่ก าหนด และพิมพ์เป็นเอกสาร (print out) รับรองความถูกต้อง ส่งพร้อมเอกสารค าขอตั้งงบประมาณ                 
รายการค่าครุภัณฑ์ ตาม ข้อ 5 ข้อ 7 (ถ้ามี) ข้อ 8 (ถ้ามี) และข้อ 9 (ถ้ามี) ด้วย กรณีคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ตาม 
ข้อ 6 ให้จัดส่งเมื่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแจ้งให้ส่งในภายหลัง 
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ระดับโรงเรียน 

 1. ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีส่วนร่วมในการวางแผนก าหนดแนวนโยบายในการจัดตั้ง
งบประมาณรายการค่าครุภัณฑ์ส าหรับโรงเรียน 

 2. ให้ด าเนินการตรวจสอบพิกัด Latitude และ Longitude ของโรงเรียนที่ได้น ามาจากระบบ 
DMC ให้ถูกต้อง และบันทึกพิกัด Latitude และ Longitude ด้วย หากไม่บันทึกและยืนยันพิกัด Latitude และ 
Longitude ของโรงเรียน จะไม่สามารถขอตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ. 2565 ได ้

 3. เสนอขอตั้งงบประมาณ ตามความขาดแคลน จ าเป็น ตามเกณฑ์มาตรฐานครุภัณฑ์ โดยให้
สอดคล้องกับเป้าหมายจุดเน้นตามนโยบาย ทั้งนี้ให้ค านึงถึงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ   
 4. เรียงล าดับความส าคัญของรายการครุภัณฑ์ตามความต้องการจ าเป็นและขาดแคลนส่งส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาตามล าดับ  
 5. การเสนอขอตั้งงบประมาณ รายการครุภัณฑ์การศึกษา ยกเว้นรายการโต๊ะ-เก้าอ้ีนักเรียน     
ต้องเป็นความต้องการของครูผู้สอนและรายการที่เลือกต้องสอดคล้องกับวิชาที่สอน ส่งส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ตามแบบที่ก าหนด 
 6. การเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ รายการครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอ้ีนักเรียนทุกระดับ สามารถจัดตั้งได้
ตามความจ าเป็นขาดแคลนตามระดับที่เปิดสอน โดยขอจัดตั้งไม่น้อยกว่าจ านวน 10 ชุดต่อโรงเรียน 
 7. การเลือกครุภัณฑ ์ให้เลือกรายการตามรายการที่ก าหนดไว้ในคู่มือ โดยด าเนินการดังนี้  
  7.1 สามารถเลือกรายการมาตรฐานครุภัณฑ์ จากส านักงบประมาณ หรือกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมก าหนด โดยสืบค้นได้จาก www.bb.go.th และ www.mdes.go.th 
  7.2 กรณี เลือกรายการครุภัณฑ์จากส่วนราชการอ่ืน จะต้องจัดท าหนังสือขอใช้คุณ
ลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และราคาต่อหน่วยไปยังส่วนราชการนั้น และต้องได้รับอนุญาตให้ใช้ก่อน จึงจะสามารถ
ด าเนินการได ้
  7.3 กรณีที่เลือกรายการครุภัณฑ์ ที่ต้องก าหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เอง ให้ด าเนินการ
ตามแนวทางการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 
  ทั้งนี้ การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ขึ้นเอง ต้องให้เป็นไปตามการจ าแนกประเภท
รายจ่ายงบประมาณที่ส านักงบประมาณก าหนด  
  7.4 รายการครุภัณฑ์การศึกษา  สามารถเลือกได้ทุกรายการ หากเลือกรายการครุภัณฑ์
การศึกษาที่ก าหนดให้เลือกรายการใดแล้ว ต้องแจกรายละเอียดที่เลือกรายการรายละเ อียด (ตามแบบ 3-3) 
ยกเว้นรายการระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและเครือข่าย ไม่สามารถขอจัดตั้งได้ เนื่องจากเป็นภารกิจของ
ส านักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการขอจัดตั้งให้กับ
โรงเรียน 
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  ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หากโรงเรียนมีความขาดแคลนจ าเป็นที่ต้องใช้ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือเป็นการเตรียมการจัดตั้งงบประมาณ เนื่องจากรายการครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนจะต้องจัดท าโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่ขอใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
ก่อน 1 ปีงบประมาณ (ตามแบบข้อเสนอโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เอกสารภาคผนวก) 
โดยใช้บัญชีรายการครุภัณฑ์และเกณฑ์การขอจัดตั้งงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ.2565 รายการครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์เท่านั้น ไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือตรวจสอบความขาดแคลนและจ าเป็น และรวบรวม
โครงการของโรงเรียนเป็นรายโรง ส่งส านักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ภายใน 31 มีนาคม 2564 เพ่ือน าเข้าคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาอนุมัติ หากคณะกรรมการดังกล่าวอนุมัติโครงการ โรงเรียนจึงจะสามารถ
ด าเนินการขอจัดตั้งงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้ ซึ่งในการจัดตั้งงบประมาณจะต้องอยู่ในกรอบ
วงเงินของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 7.5 รายการครุภัณฑ์การศึกษา (เลือกรายการ) ให้ขอจัดตั้งได้ตามขนาดโรงเรียนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 ของกรอบวงเงินในแต่ละรายการ เช่น ครุภัณฑ์ดนตรีพ้ืนบ้าน (เลือกรายการ) แบบ 2 กรอบวงเงิน 
70,000 บาท จะต้องจัดตั้งไม่น้อยกว่า 63,000 บาท แต่ไม่เกิน 70,000 บาท โดยให้บันทึกยอดงบประมาณใน
เว็บไซด์เท่ากับที่ขอจัดตั้งจริง (หากโรงเรียนขดจัดตั้ง 65,300 บาท ให้บันทึกในระบบ 65,300 บาท) 
 8. จัดท าและสรุปค าขอตั้งงบประมาณ รายการค่าครุภัณฑ์ จ าแนกรายผลผลิต พร้อมตรวจสอบ
ความถูกต้องของกรอบวงเงินงบประมาณ งบประมาณทุกรายการ โดยจัดส่งเอกสารตามแบบ 3-1, 3-2, 3-3  
(ถ้ามี) และ 4-1 (ถ้ามี) ส่งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาภายในเวลาที่ก าหนด 
 กรณี การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ตามข้อ 7.1 – 7.3 ให้โรงเรียนจัดหาและจัดท า
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ตามแนวทางการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ส่งส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
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การก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เพื่อใช้เฉพาะการขอจัดตั้งงบประมาณ 

 การจัดหาครุภัณฑ์ ต้องมีการด าเนินการก าหนดรายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ต้องการ ซึ่งหมายถึง 
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ของรายการครุภัณฑ์นั้น ๆ พร้อมทั้งก าหนดราคาต่อหน่วย เพ่ือด าเนินการจัดหา             
ให้ตรงตามความต้องการและจ าเป็นในการใช้งาน ซึ่งครุภัณฑ์ที่ใช้ในหน่วยงานทางการศึกษา  มีทั้งครุภัณฑ์              
ที่ได้ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ไว้แล้ว และที่ต้องก าหนดขึ้นเอง  ในกรณีที่มีความต้องการนอกเหนือ  
จากรายการครุภัณฑท์ี่ส่วนราชการก าหนดไว้ มีรายละเอียดการด าเนินการ ดังนี้     
 1. รายการ ราคา และคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ที่ส่วนราชการก าหนด 
     เมื่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนต้องการครุภัณฑ์รายการใด ต้องตรวจสอบว่าครุภัณฑ์
รายการนั้นได้มีส่วนราชการการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์หรือไม่ หากเป็นครุภัณฑ์ที่ก าหนดไว้แล้ว 
สามารถเลือกใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และราคาต่อหน่วยที่ส านักงบประมาณ และกระทรวงดิจิทัล                 
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมก าหนด กรณีที่ต้องการครุภัณฑ์ที่ส่วนราชการอ่ืนก าหนด ให้จัดท าหนังสือ                  
ขอใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ และราคาต่อหน่วยไปยังส่วนราชการนั้น ซึ่งจะต้องได้การอนุญาตให้ใช้ก่อน 
 2. รายการ ราคา และคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ที่ไม่มีส่วนราชการก าหนด ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและโรงเรียนสามารถก าหนดขึ้นเองได้   โดยด าเนินการดังนี้  
 2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้ใช้ครุภัณฑ์ดังกล่าว เพ่ือท าหน้าที่ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์และราคามาตรฐาน อย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วย ผู้ใช้ (อาทิเช่น ครูผู้สอน หัวหน้ากลุ่มสาระ              
การเรียนรู้ เป็นต้น) และหรือมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะส าหรับครุภัณฑ์ที่ต้องการจัดหา โดยจ าเป็นต้องอาศัยเทคนิค
เป็นการเฉพาะ (หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถเป็นการเฉพาะส าหรับครุภัณฑ์ที่จะก าหนด ซึ่งอาจเป็น
บุคคลภายในหรือภายนอกหน่วยงานก็ได้)  
    2.2 คณะกรรมการต้องก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ไม่ให้สนับสนุนหรือใกล้เคียง
กับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งเป็นการเฉพาะ โดยต้องก าหนดให้ตรงตามความต้องการผู้ใช้ มีผู้เสนอราคาได้มากยี่ห้อ 
ภายในวงเงินงบประมาณและคุณภาพเหมาะสมกับราคาต่อหน่วย ในการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 
ควรก าหนดรายละเอียดที่เป็นสาระส าคัญที่บ่งบอกถึงภาพรวมของครุภัณฑ์นั้น ในการก าหนด ขนาด /ปริมาณ 

ของครุภัณฑ์ ไม่ควรก าหนดขนาด/ปริมาณท่ีเฉพาะเจาะจง ควรก าหนดให้เป็นขนาด/ปริมาณที่ต่ าสุดหรือสูงสุด 
เช่น ไม่น้อยกว่า ......ไม่ต่ ากว่า ........ไม่เกิน .........เป็นต้น และควรระบุระยะเวลาการรับประกันด้วย  

 2.3 ห้ามก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ที่กีดกันสินค้าไทยเข้าเสนอราคา 
              2.4 กรณีครุภัณฑ์ที่ก าหนด มีผู้ผลิตได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม )มอก (.ตั้งแต่ 3 ราย ขึ้นไป  
ให้ระบุหมายเลข มอก  .เป็นรายละเอียดคุณลักษะเฉพาะได้  
 การก าหนดรายละเ อียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ที่ ก าหนดขึ้ น เอง  คณะกรรมการ                          
ที่ได้รับการแต่งตั้งสามารถน ารายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์หลากหลายยี่ห้อมาศึกษา เพ่ือก าหนด                  
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการ โดยไม่สนับสนุนสินค้ายี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งเป็นการเฉพาะ 
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ตัวอย่าง   การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดโต๊ะพับอเนกประสงค์ ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาหรือโรงเรียนต้องการก าหนดขึ้นเอง มีข้ันตอนดังนี้ 

1) ก าหนดชื่อครุภัณฑ์ที่ต้องการ โดยชื่อที่ก าหนดขึ้นต้องไม่ตรงกับชื่อครุภัณฑ์ที่ส่วนราชการ 
ได้ก าหนดไว้ 

2) ก าหนดรายละเอียดประกอบคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์  
     (1) หน้าโต๊ะเป็นโฟเมก้า หนาไม่น้อยกว่า 25 มม. ด้านล่างปิดด้วยแผ่นเมลามีนสีขาว  
    (2) โครงชุบโครเมี่ยม แข็งแรงทนทาน 

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

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

ทุกหน้า (มุมล่างขวา) 
         6. กรณีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นผู้ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ให้เสนอผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้อนุมัติ หากโรงเรียนเป็นผู้ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ให้เสนอ
ผู้อ านวยการโรงเรียนเป็นผู้อนุมัต ิ
         7. รายละเอียดเอกสารที่ต้องจัดส่ง มีดังนี้ 

    7.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์  
    7.2 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ พร้อมราคาต่อหน่วย  

    7.3 แบบรูปรายการครุภัณฑ์ )ถ้ามี(  
หมายเหตุ  แนวทางข้างต้นนี้อ้างอิงจาก หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 

04002/ว2766  เรื่อง แนวทางการด าเนินงานก าหนดราคามาตรฐานและ คุณลักษณะเฉพาะ 
(Specification : Spec) ลงวันที่ 19 กันยายน 2559 และหนังสือส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04002/ว4885 เรื่อง เกณฑ์ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 
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แนวทางการจัดตั้งงบประมาณ  งบลงทุน  รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 

ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
 

 1. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประกอบด้วย ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นประธาน รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาที่รับผิดชอบกลุ่มนโยบายและแผน ผู้แทนผู้บริหารโรงเรียนตามขนาดโรงเรียน และ/หรือ          ผู้แทน
เครือข่ายกลุ่มโรงเรียน ในกรณีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีโรงเรียนที่ตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนบน
พ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร และโรงเรียนพ้ืนที่เกาะ) ให้มีผู้แทนร่วมด้วย โดยมีผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผนเป็น
กรรมการและเลขานุการ ท าหน้าที่จัดตั้งงบประมาณให้เป็นไปตามแนวทางการจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน 
รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และด าเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง 

 2.  การจัดตั้งงบประมาณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการจัดตั้ง ดังนี้ 
2.1 ตรวจสอบการบันทึกและยืนยันข้อมูลในระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) ของ

โรงเรียน เนื่องจากการขอตั้งงบประมาณปี พ.ศ.2563 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดให้
โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) เชื่อมโยงกับ เว็บไซต์การขอตั้งงบประมาณ  
http://budget63.jobobec.in.th รวมทั้งตรวจสอบพิกัด Latitude และ Longitude ของทุกโรงเรียนที่
ได้น ามาจากระบบ DMC ให้ถูกต้อง และบันทึกพิกัด Latitude และ Longitude ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาด้วย หากไม่บันทึกและยืนยันข้อมูลในโปรแกรม B-OBEC และพิกัดจะไม่สามารถขอตั้งงบประมาณ   
ปี พ.ศ.2563 ได้ 
  2.2 การจัดตั้งงบประมาณ กรณีงบปีเดียว รายการค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง (ตามแบบ
สิ่งก่อสร้างที่ระบุไว้ หน้า 82)   

  2.2.1 รายการค่าก่อสร้างอาคารเรียน อาคารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา อาคารประกอบ และ
สิ่งก่อสร้างอ่ืน  
  

กรอบแนวทางการจัดตั้งงบประมาณประจ าปี  พ.ศ. 2563 
งบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

27



 

 

2.2.2 รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอ่ืน        
(ให้จัดส่ งรายละเอียดประมาณราคาแบบ ปร.4,  ปร.5 และ ปร.6 พร้อมทั้ งรายการซ่อมแซมตาม             
ตัวอย่าง ห น้า  93- 94 แ ล ะ เ อก ส า ร ที ่ เ กี ่ ย ว ข ้อ ง ท ุก ร า ย ก า ร  โ ด ย แ น บ ไ ฟล์  pdf ใ น เ ว ็บ ไ ซ ต ์  
http ://budget63.jobobec.in.th พร้อมเอกสาร 1 ชุด) 

2.2.3  รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หากมีความจ าเป็น
จัดตั้งในรายการนี้ ให้จัดตั้งได้ในวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท  

ทั้งน้ี ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดเรียงล าดับความส าคัญจ าเป็น ในข้อ 
2.2.1, 2.2.2 และ 2.2.3  รวมทุกรายการให้อยู่ในบัญชีเดียวกัน กรณี งบประมาณในภาพรวมของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่ละแห่งถูกปรับลด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
จะตัดจากล าดับสุดท้ายขึ้นไป  

2.3 การจัดตั้งงบประมาณ กรณีงบผูกพัน รายการค่าท่ีดิน และสิ่งก่อสร้าง หากมีความจ าเป็น
ให้เสนอขอตั้งงบประมาณไปที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยไม่ซ้ ากับที่ได้รับจัดสรร        ใน
ปีงบประมาณ 2562 
 - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหรือโรงเรียนในสังกัด ขอจัดตั้งได้ไม่เกิน    
เขตละ 1 หลัง 
 - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหรือโรงเรียนในสังกัด ขอจัดตั้งได้ไม่เกิน     
เขตละ 3 หลัง 
  2.3.1  การจัดตั้งงบประมาณกรณีงบผูกพัน ส าหรับอาคารเรียนของโรงเรียน  

                 1(  ต้องเป็นโรงเรียนที่มีนักเรียน ตั้งแต่ 400 คน และ 
                 2)  มีความขาดแคลนห้องตามเกณฑ์ ตั้งแต่ 10 ห้อง ขึ้นไป 

 2.3.2 การจัดตั้งงบประมาณกรณีงบผูกพัน ส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หากมี
ความจ าเป็นจัดตั้งงบประมาณในการก่อสร้างอาคารส านักงาน สามารถจัดตั้งได้ 3 รูปแบบ คือ  

    แบบที่ 1   ราคา  22,054,000 บาท 
          แบบที่ 2   ราคา  18,513,000 บาท 

    แบบที่ 3 (รูปตัว L)  ราคา  20,113,000 บาท 
ส าหรับแบบที่ 4  ราคา 10,415,000 บาท  )ให้จัดตั้งในรายการงบปีเดียว       

ให้รวมในข้อ 2.2.1 ภายในกรอบวงเงินที่ได้รับแจ้งจัดสรร( 
 3.  การจัดตั้งงบประมาณของโรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องเป็นไปตามคู่มือ            

และแนวทางที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด  โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา            
อาจพิจารณาก าหนดรายละเอียด เกณฑ์  ประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติมได้ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของแต่ละ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กรณีโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีนัก เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   
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ต่ ากว่า 20 คน ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาให้สอดคล้องกับนโยบาย หรือพิจารณาตาม          
ความเหมาะสมของแต่ละพ้ืนที่ด้วย 
 4.  ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
โดยใช้แบบรายการและราคามาตรฐานตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด ส าหรับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงต่อแผ่นดินไหว (ตามประกาศพ้ืนที่เสี่ ยงภัยแผ่นดินไหว        
ของกระทรวงมหาดไทย) กรณีที่มีแบบอาคารเรียนเฉพาะต้านแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวก าหนดไว้ ให้
ใช้แบบตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด หน้า 72-74  
 5.  รายละเอียดประกอบการขอตั้งงบประมาณให้เป็นไปตามแบบฟอร์ม พร้อมส่งเอกสารประกอบ 
ดังนี้ 
  5.1  อาคารเรียน กรณีงบผูกพัน ได้แก่ 
        5.1.1 แผนผังอาคารเรียน  อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืนของโรงเรียน (Master Plan) 
ระบุพ้ืนที่ที่จะก่อสร้าง 
        5.1.2 เหตุผลและความจ าเป็นประกอบการพิจารณา 
        5.1.3 หนังสือยืนยันว่ามีสถานที่ก่อสร้างเพียงพอและพร้อมในการก่อสร้าง 
        5.1.4 ภาพถ่าย สภาพอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืน ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
        5.1.5 แบบส ารวจข้อมูลประกอบการเสนอขอตั้งงบประมาณปี 2563 กรณีงบผูกพัน  
        5.1.6 กรณีของการขอตั้งงบประมาณทดแทนอาคารเดิมที่ได้รับอนุมัติให้รื้อถอนแล้ว      
ให้จัดส่งส าเนาหนังสือที่ได้รับอนุมัติให้รื้อถอนด้วย ทั้งนี้ต้องได้รับการอนุมัติให้รื้อถอนก่อนวันที่ 16 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
  5.2 อาคารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ท้ังกรณีงบผูกพัน และงบปีเดียว) ได้แก่ 
        5.2.1  แผนผังบริเวณท่ีจะก่อสร้าง พร้อมระบุพ้ืนที่ที่จะก่อสร้าง 
        5.2.2  เหตุผลและความจ าเป็นประกอบการพิจารณา 
        5.2.3  ส าเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน/การขอใช้ที่ดิน  
        5.2.4  ภาพถ่าย สภาพอาคารส านักงานท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 
        5.2.5  จ านวนบุคลากรในส านักงาน ตามกรอบอัตราก าลัง       
 

 ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะพิจารณาเฉพาะส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาที่จัดส่งเอกสาร ถูกต้อง ครบถ้วน และตรวจสอบได้เท่านั้น 
 6. จัดท าและสรุปค าขอตั้งงบประมาณรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามแบบในโปรแกรม 
Microsoft Excel เท่านั้น พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลงบประมาณทุกรายการ โดยจัดท าเป็นเอกสาร จ านวน       
1 ชุด ส่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานภายในเวลาที่ก าหนด  
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 7. ตรวจสอบแบบอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอ่ืน ต้องเหมาะสมกับพ้ืนที่ 
ในการก่อสร้าง ทั้งนี้ หากได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว ห้ามมิให้เปลี่ยนแปลงแบบและโรงเรียน         
โดยเด็ดขาด 
 8. ให้บันทึกค าขอตั้งงบประมาณผ่านเว็บไซต์ http://budget63.jobobec.in.th ภายในเวลา    
ที่ก าหนด และพิมพ์เป็นเอกสาร (print out) รับรองความถูกต้องส่งพร้อมเอกสารค าขอตั้งงบประมาณรายการ
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามข้อ 6 ด้วย  
     ส าหรับรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอ่ืน ให้แนบไฟล์ 
pdf แบบ ปร.4 ,ปร.5 และ ปร.6 พร้อมทั้งรายการซ่อมแซมตามตัวอย่าง หน้าที่ 95-105 และเอกสาร            ที่
เกี่ยวข้องทุกรายการ ในเว็บไซตด์้วย 
 9. กรณีมีการขอเพ่ิมค่าขนส่ง ส าหรับโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในสภาพภูมิประเทศที่ยากล าบากในการ
ขนส่ง วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ให้ค านวณค่าขนส่งตามข้อเท็จจริง ตามแบบ ปร.4 (พ/1) และ ปร.4 (พ/2) ที่ก าหนด
ไว้ในคู่มือ ดังนี้ 
  9.1  ค่าขนส่งทางรถ ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง โดยศึกษารายละเอียด
ได้จาก เวบ็ไซต ์www.gprocurement.go.th หัวข้อ “ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลางงานก่อสร้าง” 
  9.2 ค่าขนส่งทางเรือ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล 
องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นต้น หรือจากการสืบราคาจากผู้ประกอบการในพ้ืนที่ที่โรงเรียนตั้งอยู่ เป็นผู้รับรอง
ค่าขนส่ง  
 ทั้งนี ้ ให้จัดส่งเอกสารค าขอตั้งงบประมาณและเอกสารประกอบตามที่ก าหนด ให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
ตรงตามข้อมูลที่บันทึกในเว็บไซต์ http://budget63.jobobec.in.th ภายในเวลาที่ก าหนด หากเอกสาร 
ที่จัดส่งไม่ตรงกับข้อมูลที่บันทึก รวมทั้งกรณีที่ไม่ได้บันทึกข้อมูล และจัดส่งเอกสารไม่ถูกต้อง ไม่
ครบถ้วน ไม่ทันตามเวลาที่ก าหนด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะไม่พิจารณา
รายการดังกล่าว 
  
ระดับโรงเรียน 

 1. บันทึกข้อมูลในระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน    
ทุกรายการ พร้อมทั้งยืนยันข้อมูลในระบบ เนื่องจากการขอตั้งงบประมาณปี พ.ศ.2563 ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดให้โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) เชื่อมโยงกับ เว็บไซต์การขอตั้ง
งบประมาณ http://budget63.jobobec.in.th รวมทั้งบันทึกพิกัด Latitude และ Longitude ของ
โรงเรียนในระบบ DMC ให้ถูกต้องด้วย หากไม่บันทึกและยืนยันข้อมูลในโปรแกรม B-OBEC และบันทึกพิกัดจะ
ไม่สามารถขอตั้งงบประมาณปี พ.ศ.2563 ได้ 
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 2. ตรวจสอบ ทบทวนข้อมูลความขาดแคลน จ าเป็นด้านอาคารเรียน อาคารประกอบและ
สิ่งก่อสร้างอ่ืน ให้สอดคล้องกับแผนการจัดชั้นเรียน และแนวโน้มการขยายตัวของประชากรวัยเรียนในอนาคต 
  3. แบบอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอ่ืน ต้องเหมาะสมกับพ้ืนที่ในการก่อสร้าง 
ทั้งน้ี หากได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว ห้ามมิให้เปลี่ยนแปลงแบบโดยเด็ดขาด 
 4. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีส่วนร่วมในการวางแผนก าหนดแนวนโยบาย                     
ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืนของโรงเรียน  
 5. เสนอขอตั้งงบประมาณ อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืน ที่มีความขาดแคลน  
จ าเป็นตามเกณฑ์มาตรฐานสิ่งก่อสร้าง และการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืน       
ส่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามแบบและเวลาที่ก าหนด   
 6. กรณีขอตั้งงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน และอาคารประกอบ นอกเหนือแบบมาตรฐาน      
ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด ให้จัดส่งเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ 
  6.1 แบบรูปรายการก่อสร้างต้องมีสถาปนิกตาม พ.ร.บ.สถาปนิก พ.ศ. 2543 และวิศวกรตาม 
พ.ร.บ.วิศวกร พ.ศ. 2542 และข้อบังคับสภาวิศวกร พ.ศ. 2551 รับรองโดยแนบส าเนาใบประกอบวิชาชีพ  
พร้อมรายการค านวณโครงสร้าง รายการประมาณราคา(ปร.4 ปร.5 และ ปร.6) รายละเอียดการแบ่งงวดงาน 
งวดเงินและระยะเวลาการก่อสร้าง โดยลงลายมือชื่อสถาปนิก/วิศวกรรับรองจริงทุกฉบับ  จ านวน 2 ชุด   
  6.2 เหตุผลความจ าเป็น  
 7. กรณีที่ต้องรื้อถอนอาคารเดิมเพ่ือก่อสร้างอาคารทดแทน โรงเรียนต้องเตรียมจัดท าแผนรองรับ
ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น 
 8. กรณีมีการขอเพ่ิมค่าขนส่ง ส าหรับโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในสภาพภูมิประเทศที่ยากล าบากในการ
ขนส่ง วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ให้ค านวณค่าขนส่งตามข้อเท็จจริง ตามแบบ ปร.4 (พ/1) และ ปร.4 (พ/2) ที่ก าหนด
ไว้ในคู่มือ ดังนี้ 
  8.1  ค่าขนส่งทางรถ ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง โดยศึกษารายละเอียด
ได้จาก เวบ็ไซต ์www.gprocurement.go.th หัวข้อ “ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลางงานก่อสร้าง” 
  8.2 ค่าขนส่งทางเรือ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล 
องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นต้น หรือจากการสืบราคาจากผู้ประกอบการในพ้ืนที่ที่โรงเรียนตั้งอยู่ เป็นผู้รับรอง
ค่าขนส่ง  
   กรณีโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ต้านแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว (ตามหนังสือ ศธ 04001/447 ลงวันที่ 
26 กุมภาพันธ์ 2552) ให้เสนอของบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืนตาม
แบบอาคารต้านแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดในคู่มือนี้  
โดยมรีายชื่อจังหวัด ได้แก่ 
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1. บริเวณเฝ้าระวัง  หมายถึง  พ้ืนที่หรือบริเวณท่ีได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว ได้แก่ จังหวัด 
กระบี่ ชุมพร พังงา ภูเก็ต ระนอง สงขลา และสุราษฎร์ธานี  

2. บริเวณท่ี 1  หมายถึง  พื้นที่หรือบริเวณที่เป็นดินอ่อน  อาจได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว 
ระยะไกล  ได้แก่  กรุงเทพมหานคร  นนทบุรี  ปทุมธานี  สมุทรปราการ  และสมุทรสาคร 

3. บริเวณที่ 2  หมายถึง  พ้ืนที่หรือบริเวณที่อยู่ใกล้รอยเลื่อนที่อาจได้รับ ผลกระทบจาก  
แผ่นดินไหว  ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี  เชียงราย  เชียงใหม่  ตาก  น่าน  พะเยา  แพร่  แม่ฮ่องสอน  ล าปาง   
และล าพูน  
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เกณฑก์ารจัดตั้งงบประมาณสิ่งก่อสร้างของโรงเรียน 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

************* 
 
 สิ่งก่อสร้างของโรงเรียนนับเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญอย่างหนึ่ง  เพราะเป็นสิ่งอ านวยความสะดวก
ในการจัดการเรียนการสอน  และอ านวยความสะดวกในการบริหารจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนให้บรรลุ
จุดมุง่หมายของการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
     

 เกณฑ์การจัดตั้งส าหรับโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  
 

1. อาคารเรียน  ประกอบด้วย ห้องเรียน และห้องพิเศษ 
  -  ห้องเรียน  หมายถึง ห้องท่ีใช้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

-  ห้องพิเศษ  หมายถึง ห้องอ านวยความสะดวกในการบริหารและจัดกิจกรรมสนับสนุน     
การเรียนการสอน เช่น ห้องพักครู ห้องพยาบาล ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ฯลฯ 
       

 เกณฑ์การจัดอาคารเรียน   ใช้จ านวนนักเรียนและแผนการจัดชั้นเรียนเป็นเกณฑ์การจัดสรร ดังนี้ 
 1. ใช้จ านวนนักเรียนเป็นเกณฑ์   
 2. ใช้แผนการจัดชั้นเรียน  โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานควรมีห้องเรียนตามแผนจัดชั้นเรียน  ดังนี้ 
(ใช้แผนการจัดชั้นเรียนและจ านวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)  
  2.1 ระดับอนุบาล คิดจ านวนนักเรียน 30 คน : ห้อง ในแต่ละระดับชั้น และหากมีเศษปัดเพ่ิม ได้อีก  
1 ห้อง 
  2.2 ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา คิดจ านวนนักเรียน 40 คน : ห้อง ในแต่ละระดับชั้น 
และหากมีเศษปัดเพ่ิมได้อีก 1 ห้อง 
 3. โรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียน 120 คนลงมา ใช้เกณฑ์ควรมีห้องเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน     
โดยให้รวมห้องพิเศษได้อีก 3 ห้อง                                     
 4. โรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียน 121 – 200 คน ใช้เกณฑ์ควรมีห้องเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน โดย 
ให้รวมห้องพิเศษได้อีก 4 ห้อง (ยกเว้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ให้ใช้เกณฑ์ตามตารางเกณฑ์
มาตรฐานสิ่งก่อสร้างของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) 
 5. โรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียน 201 คนข้ึนไป ใช้เกณฑ์ตามตารางเกณฑ์มาตรฐานสิ่งก่อสร้างของ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  
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 6. โรงเรียนบนพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร และโรงเรียนพ้ืนที่เกาะ ที่จ าเป็นต้องคงอยู่ และมีนักเรียน 60 คนลงมา 
ให้เสนอขออาคารเรียนเฉพาะกรณีทดแทนอาคารเดิมที่ได้รับการอนุญาตให้รื้อถอนได้ 1 หลัง   โดยให้ขอตามแบบ สปช.
103/26 อาคารเรียนชั้นเดียว 3 ห้องเรียน  (พ้ืนยกสูง) หรือแบบ สปช.103/26 อาคารเรียนชั้นเดียว 3 ห้องเรียน ยกพ้ืนสูง    
(ในเขตแผ่นดินไหว) เท่านั้น 
 7. การจัดตั้งงบประมาณของโรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียน ตั้งแต่ 120 คนลงมา ให้แนบหนังสือ
รับรองสถานะโรงเรียนขนาดเล็ก (แบบฟอร์มหน้า 274-275) ประกอบค าขอจัดตั้งงบประมาณ โดยแนบไฟล์ 
PDF ทุกรายการที่ขอในเว็บไซต์ และส่งเอกสารด้วย โดยมีเงื่อนไขผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2561 - 
2562 ดังนี้ 
  7.1 คะแนน O – NET มากกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ อย่างน้อย 2 สาระวิชา ใน 4 สาระ
วิชา กรณีไม่มีคะแนน O – NET ให้ใช้เกณฑ์ในข้อ 8.2 
  7.2 คะแนน NT มากกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ อย่างน้อย 1 ด้าน ใน 3 ด้าน 
 การเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ รายการค่าก่อสร้างอาคารเรียนส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก 
ที่มีนักเรียน จ านวน 60 – 120 คน ซึ่งเป็นโรงเรียนหลักกรณีมีนักเรียนมาเรียนรวม (มีนักเรียนมาเรียนรวม 
ตั้งแต่ 1 โรงเรียน ขึ้นไป) หรือ เป็นโรงเรียน Stand Alone หรือ โรงเรียนที่ประสบอุทกภัยทุกปี ให้เสนอขอ
อาคารเรียนเฉพาะกรณีทดแทนอาคารเดิมที่ได้รับการอนุญาตให้รื้อถอนได้ 1 หลัง   โดยให้ขอตามแบบ อาคาร
เรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น 2 ข้าง หรือแบบ อาคารเรียน 
OBEC 104 ล./61 ขนาด 4 ห้องเรียน หรืออาคารเรียน 105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว 4 ห้องเรียน ส่วนการ
ขอจัดตั้งงบประมาณรายการค่าก่อสร้างอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามเกณฑ์จ านวนนักเรียนที่ก าหนดไว้ 
 8. โรงเรียนในพ้ืนที่สูงและถิ่นทุรกันดาร และโรงเรียนพ้ืนที่เกาะ ที่มีนักเรียน 31 - 60 คน ให้เสนอขอ 
อาคารเรียนเฉพาะกรณีทดแทนอาคารเดิมที่ได้รับการอนุญาตให้รื้อถอนได้ 1 หลัง   โดยให้ขอตามแบบ สปช.103/26 อาคาร
เรียน ชั้นเดียว 3 ห้องเรียน (พ้ืนยกสูง) หรือแบบ สปช.103/61 ขนาด 3 ห้องเรียน ยกพ้ืนสูง (ในเขตแผ่นดินไหว) เท่านั้น  
(กรณีท่ีเป็นโรงเรียนมารวม ที่ไม่ใช่โรงเรียนหลัก ไม่สามารถขอจัดตั้งงบประมาณได้) 
 9. เกณฑ์การนับห้องเรียนในอาคาร ให้นับจ านวนห้องเรียนตามแบบรูปมาตรฐานของอาคาร
เรียนนั้นๆ รวมทั้งการต่อเติมห้องเรียนที่ใช้งบประมาณของทางราชการ เงินนอกงบประมาณ เงินบริจาค 
และอ่ืนๆ ให้นับจ านวนห้องเรียนด้วย ทั้งนี้ การกรอกจ านวนห้องเรียนที่มีอยู่ในแบบค าขอจัดตั้งงบประมาณจะต้อง
เป็นข้อมูลเดียวกันกับ B-OBEC 
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เกณฑ์มาตรฐานสิ่งก่อสร้างของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา และโรงเรียนที่มีนักเรียน 201คน ขึ้นไป 
 

แผนจัด
ชั้นเรียน 

เกณฑ์ควรมี 
แผนจัด
ชั้นเรียน 

เกณฑ์ควรม ี
แผนจัดชั้น

เรียน 

เกณฑ์ควรมี 

ห้องเรียน 
ห้อง
พิเศษ 

รวม ห้องเรียน 
ห้อง 
พิเศษ 

รวม ห้องเรียน 
ห้อง 
พิเศษ 

รวม 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18 18 11 29 42 42 17 59     

19 19 12 31 43 43 17 60     

20 20 12 32 44 44 19 63     

21 21 12 33 45 45 20 65     

22 22 13 35 46 46 21 67     

23 23 13 36 47 47 22 69     

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

26 26 15 41 50 50 22 72     

27 27 15 42 51 51 22 73     

28 28 16 44 52 52 22 74     

29 29 16 45 53 53 22 75     

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

35



 

 

2. อาคารประกอบ 

       2.1 อาคารอเนกประสงค์, หอประชุม, โรงอาหาร มีเกณฑ์ดังนี้ 
    2.1.1 โรงเรียนควรมี อาคารอเนกประสงค์ หรือหอประชุม จ านวน 1 หลัง ที่สอดคล้อง
กับจ านวนนักเรียน 
    2.1.2 โรงเรียนควรมี โรงอาหาร 1 หลัง ที่สอดคล้องกับจ านวนนักเรียน 
    2.1.3 อาคารอเนกประสงค์ หอประชุม โรงอาหารเสนอขอตั้งได้ ดังนี้ 
          1 )  แบบ  สปช .  202 /26 เ ป็ นอาคาร  ค . ส . ล .  ชั้ น เ ดี ย ว  พ้ื น เ สมอดิ น                   
ขนาดของอาคาร กว้าง 10.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร ก่อสร้างในโรงเรียนที่มีนักเรียน จ านวน 60 - 200 คน 
      2) แบบ สปช. 201/26 เป็นอาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว พ้ืนเสมอดิน ขนาดของ
อาคาร 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 ขนาดของ
อาคาร 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 
      5) โรงอาหาร 84 ที่นั่ง เป็นอาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว พ้ืนเสมอดิน ขนาดของ
อาคาร กว้าง 10.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร  ก่อสร้างในโรงเรียนที่มีความขาดแคลนตามเกณฑ์ 1 หลัง และมี
นักเรียนตามแผนชั้นเรียน จ านวน 80 คนข้ึนไป 
      6)  โรงอาหาร 260 ที่นั่ง เป็นอาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว พ้ืนเสมอดิน ขนาดของ
อาคาร กว้าง 16.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร ก่อสร้างในโรงเรียนที่มีความขาดแคลนตามเกณฑ์ 1 หลัง และมี
นักเรียน จ านวน 200 คนขึ้นไป 
      7)  โรงอาหาร 500 ที่นั่ง เป็นอาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว พ้ืนเสมอดิน ขนาดของ
อาคาร กว้าง 19.00 เมตร ยาว 38.50 เมตร ก่อสร้างในโรงเรียนที่มีความขาดแคลนตามเกณฑ์ 1 หลัง และมี
นักเรียน 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) 
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      9) โรงเรียนที่มีอาคารอเนกประสงค์ หอประชุม โรงอาหาร อยู่แล้วตามเกณฑ์ 
และยังมีความขาดแคลนจ าเป็นเนื่องจากมีจ านวนนักเรียนมากกว่าแบบอาคารที่มีอยู่ สามารถขอเพ่ิมเติม          
ตามแบบที่มีความเหมาะสมได้อีก 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 

  2.2  โรงฝึกงาน ใช้แผนจัดชั้นเรียนเป็นเกณฑ์ดังนี้ 
   แผนจัดชั้นเรียน  
   3 - 8   ห้องเรียน  ควรมี 1 หน่วย 
   9 - 14  ห้องเรียน  ควรมี 2 หน่วย 
   15 - 26  ห้องเรียน  ควรมี 4 หน่วย 
   27 – 44  ห้องเรียน  ควรมี 6 หน่วย 
   45  ห้องเรียนขึ้นไป  ควรมี 8 หน่วย 
 

2.3 ส้วมนักเรียน 
 ใช้เกณฑ์  
- นักเรียนไม่เกิน 80 คน  ควรมี 1 หลัง 4 ที่นั่ง    
- นักเรียน 81 -320 คน ควรมี 2 หลัง 8 ที่นั่ง (เพ่ือแยก ชาย – หญิง)  
- นักเรียนตั้งแต่ 321 คน ให้คิดตามเกณฑ์นักเรียนจ านวนนักเรียน  40 คน ควรมี 1 ที่นั่ง     
- กรณีโรงเรียนในพ้ืนที่สูงและถิ่นทุรกันดาร และโรงเรียนพื้นที่เกาะ ที่จ าเป็นต้องคงอยู่

และมีนักเรียน 10 คนขึ้นไป ให้มีส้วมได้ 1 หลัง 4 ที่นั่ง โดยให้ขอจัดตั้งส้วมนักเรียน แบบอาคาร สพฐ. 4 (ห้อง
ส้วม 4 ห้อง) 
 2.4 บ้านพักครู ใช้เกณฑ์ตามความต้องการและจ าเป็นของจ านวนบุคลากรที่ต้องการบ้านพัก
ในแต่ละโรงเรียน 
 

  2.5 บ้านพักนักเรียน  ใช้ เกณฑ์ตามความต้องการ จ าเป็นและตามจ านวนนักเรียน                  
ที่มีความประสงค์จะเข้าพัก 
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 3.  สิ่งก่อสร้างอ่ืน 
3.1 สนามกีฬา  มีเกณฑ์ ดังนี้ 

  3.1.1  สนามบาสเกตบอล  สร้างเฉพาะโรงเรียนที่ เปิดสอนมัธยมศึกษา โดยใช้                
แผนจัดชั้นเรียนเป็นเกณฑ์  
                   แผนจัดชั้นเรียน 
        6 – 12  ห้อง   ควรมี       1      สนาม 
               13 – 36  ห้อง   ควรมี       2  สนาม 
               37 ห้องข้ึนไป    ควรมี       3   สนาม 
 

  3.1.2  สนามฟุตบอล จัดให้ทุกโรงเรียนตามความเหมาะสม 1 โรงเรียนต่อ 1 สนาม 
 

  3.1.3  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 
 

3.2 รั้ว ถนน และรางระบายน้ า โรงเรียนต้องจัดท าแบบรายการประมาณราคา (ปร.4 (ก)  
ปร.5 (ก) และ ปร.6) ประกอบการขอจัดตั้งงบประมาณ 

 

 4. รายการอื่นๆ 
 

 4.1 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืนที่ช ารุดทรุดโทรม และ
ประสบอุบัติภัย จัดต้ังงบประมาณให้แก่โรงเรียนที่มีอาคารเรียน อาคารประกอบ ที่มีสภาพช ารุดทรุดโทรม และ
ประสบอุบัติภัย ให้ค านึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อส ร้างอ่ืน และ
งบประมาณที่ใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซม เพ่ือให้การใช้งบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุด ส าหรับกรณีการ
ปรับปรุงซ่อมแซม การต่อเติม และการรื้อถอน ที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักหรือมีผลกระทบต่อความ
ปลอดภัย จ าเป็นต้องมีแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ที่ผ่านการรับรองจากผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และ
จ าเป็นต้องมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการด าเนินการด้วย สาระส าคัญตามหนังสือของ
กระทรวงการคลัง ที่ กค (กวจ.) 0405.2/ว 259 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561 กรณีที่ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้าง 
ให้จัดท ารายละเอียดการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืน พร้อม ปร.4 (ก) ปร.
5 (ก) และ ปร.6 (รายละเอียดตามภาคผนวก หน้า..........ถึง.........) 
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  4.2 ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา (การติดตั้งครั้งแรก) รั้ว เขื่อน ถนนและปรับปรุงบริเวณจัดให้โรงเรียน
ที่มีความขาดแคลน และเดือดร้อน โรงเรียนที่ไม่มีไฟฟ้า ประปา รั้ว ถนน และใช้ในการปรับปรุงบริเวณโรงเรียน
เพ่ือให้เอ้ือต่อการเรียนการสอน 
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ท่ี แบบ/รายการ ราคาค่าก่อสร้าง/หลัง

1. อาคารเรียน
1 อาคารเรียนอนุบาล ขนาด 2 ห้องเรียน - อาคาร ค.ส.ล. ช้ันเดียว   - 2,906,000 

   (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 2,079,000 

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

ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน
ค่าก่อสร้างอาคารส านักงาน  อาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอ่ืน

ลักษณะอาคาร วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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ท่ี แบบ/รายการ ราคาค่าก่อสร้าง/หลัง

ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน
ค่าก่อสร้างอาคารส านักงาน  อาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอ่ืน

ลักษณะอาคาร วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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) 120 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)  90 ชุด

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

 - ห้องเรียน 4 ห้อง 4  ใบ

 - ห้องเรียน ขนาด 6.00 x 9.00 เมตร

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
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ท่ี แบบ/รายการ ราคาค่าก่อสร้าง/หลัง

ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน
ค่าก่อสร้างอาคารส านักงาน  อาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอ่ืน

ลักษณะอาคาร วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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

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 5,376,000 
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
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ท่ี แบบ/รายการ ราคาค่าก่อสร้าง/หลัง

ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน
ค่าก่อสร้างอาคารส านักงาน  อาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอ่ืน

ลักษณะอาคาร วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

11 อาคารเรียน สปช. 105/29  - อาคาร ค.ส.ล. 2 ช้ัน ช้ันล่างโล่งสูง 1.  กระดานด้าตามแบบก้าหนด 6,264,000 
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

12 อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง  - อาคาร ค.ส.ล. 2 ช้ัน บันได 2 ข้าง 1.  กระดานด้าตามแบบก้าหนด 4,757,000 

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 4,955,000 

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
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ท่ี แบบ/รายการ ราคาค่าก่อสร้าง/หลัง

ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน
ค่าก่อสร้างอาคารส านักงาน  อาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอ่ืน

ลักษณะอาคาร วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

14 อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง  - อาคาร ค.ส.ล. 2 ช้ัน บันได 2 ข้าง 1.  กระดานด้าตามแบบก้าหนด 5,129,000 
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

15 อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง  - อาคาร ค.ส.ล. 2 ช้ัน บันได 2 ข้าง 1.  กระดานด้าตามแบบก้าหนด 5,337,000 

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 6,268,000 

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
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ท่ี แบบ/รายการ ราคาค่าก่อสร้าง/หลัง

ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน
ค่าก่อสร้างอาคารส านักงาน  อาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอ่ืน

ลักษณะอาคาร วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

17 อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง  - อาคาร ค.ส.ล. 2 ช้ัน บันได 2 ข้าง 1.  กระดานด้าตามแบบก้าหนด 7,098,000 

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

18 อาคารเรียน 105 ล/58 (ข)  - อาคาร ค.ส.ล. 2 ช้ัน 1. โต๊ะ-เก้าอ้ี ห้องละ 1 ชุด 6,866,000 
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 8,084,000 

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
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ท่ี แบบ/รายการ ราคาค่าก่อสร้าง/หลัง

ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน
ค่าก่อสร้างอาคารส านักงาน  อาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอ่ืน

ลักษณะอาคาร วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

20 อาคารเรียน สปช. 2/28  - อาคาร ค.ส.ล. 3 ช้ัน ขนาด 15 ห้องเรียน 1.  กระดานด้าตามแบบก้าหนด 9,441,000 

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 13,166,000 

อาคารเรียน 108 ล./59 - ข (พ้ืนท่ีใช้สอย 1,512.00 ตร.ม.) 2. โต๊ะ-เก้าอ้ีนักเรียน ห้องละ 40 ชุด 13,436,000 

(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 

22 อาคารเรียน 212 ล./57 - ก  - อาคาร ค.ส.ล. 3 ช้ัน ขนาด 12 ห้องเรียน 1. โต๊ะ-เก้าอ้ีครู ห้องละ 1 ชุด 17,840,000 
อาคารเรียน 212 ล./57 - ข (พ้ืนท่ีใช้สอย 2,088.00 ตร.ม.) 2. โต๊ะ-เก้าอ้ีนักเรียน ห้องละ 40 ชุด 18,176,000 
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)
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ท่ี แบบ/รายการ ราคาค่าก่อสร้าง/หลัง

ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน
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ลักษณะอาคาร วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

23 อาคารเรียน 216 ล./57 - ก  - อาคาร ค.ส.ล. 3 ช้ัน ขนาด 16 ห้องเรียน 1. โต๊ะ-เก้าอ้ีครู ห้องละ 1 ชุด 21,230,000 

อาคารเรียน 216 ล./57 - ข (พ้ืนท่ีใช้สอย 2,592.00 ตร.ม.) 2. โต๊ะ-เก้าอ้ีนักเรียน ห้องละ 40 ชุด 21,683,000 

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)

24 อาคารเรียน 318 ล./55 - ก  - อาคาร ค.ส.ล. 4 ช้ัน ขนาด 18 ห้องเรียน โต๊ะ-เก้าอ้ีครู ห้องละ 1 ชุด 22,576,000 

นอกเขตแผ่นดินไหว (พ้ืนท่ีใช้สอย 2,756.00 ตร.ม.) โต๊ะ-เก้าอ้ีนักเรียน ห้องละ 40 ชุด 24,200,000 

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 
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ท่ี แบบ/รายการ ราคาค่าก่อสร้าง/หลัง

ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน
ค่าก่อสร้างอาคารส านักงาน  อาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอ่ืน

ลักษณะอาคาร วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

         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 26,733,000 
นอกเขตแผ่นดินไหว (พ้ืนท่ีใช้สอย 3,596.00 ตร.ม.) 2. โต๊ะ-เก้าอ้ีนักเรียน ห้องละ 40 ชุด 27,652,000 
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. 2565

1 สปช. 201/26  - อาคาร ค.ส.ล. 1 ช้ัน พ้ืนเสมอดิน 1. ตู้เก็บอุปกรณ์ ตามแบบก้าหนด 1 ชุด 1,139,800 

 (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 865,800 

  (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 2,616,000 
(พ้ืนท่ีใช้สอย 448.00 ตร.ม.) จ้านวน 72 ชุด

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

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

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

 - จุ 84 คน 3. อ่างล้างจานสแตนเลสส้าเร็จรูป

 - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่ จ้านวน 1 ชุด

 - กรอบอาคาร กว้าง 12.70 เมตร ยาว 14.00 เมตร สูง 4.55 เมตร 

 - ประกอบด้วย ห้องปรุงอาหาร

พ้ืนท่ีรับประทานอาหาร

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

ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน
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ลักษณะอาคาร วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

5 โรงอาหารขนาดเล็ก  - อาคาร ค.ส.ล. ช้ันเดียว พ้ืนติดดิน 1. โต๊ะอาหาร จ้านวน 44 ตัว 3,405,000 

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 6,912,000 

 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 13,518,000 

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 8,519,000 

(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
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ท่ี แบบ/รายการ ราคาค่าก่อสร้าง/หลัง

ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน
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งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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

1 อาคารโรงฝึกงาน 102/27  - อาคาร ค.ส.ล. 1 ช้ัน พ้ืนเสมอดิน เคร่ืองดับเพลิงตามท่ีระบุในรายการ 3,017,000 

 (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 5,735,000 

 (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 อาคารโรงฝึกงาน 306 ล./27  - อาคาร ค.ส.ล. 4  ช้ัน ช้ันล่างโล่ง เคร่ืองดับเพลิงตามท่ีระบุในรายการ 8,910,640 

 (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

    3. โรงฝึกงาน
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ลักษณะอาคาร วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1 บ้านพักครู 8 ครอบครัว  - อาคาร ค.ส.ข. 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 1,190,000 

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

         ห้องน้้า-ส้วม

 - ช้ัน 2 ห้องนอน 2 ห้อง, ห้องน้้า-ส้วม

4 บ้านพักข้าราชการ  - อาคาร ค.ส.ล. 2 ช้ัน  -
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 1,539,000 

สูง 8.90 เมตร

 - ช้ันล่าง ห้องอเนกประสงค์ ห้องครัว

           ห้องน้้า-ส้วม ห้องเก็บของ

 - ช้ันบน ห้องนอน 3 ห้อง  ห้องน้้า-ส้วม

    4. บ้านพักครู  บ้านพักนักเรียน
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5 แบบหอนอนแบบมาตรฐาน 26  - อาคาร ค.ส.ล. 2 ช้ัน ส้าหรับนักเรียนจ้านวน 40 คน 1. เตียงนอนครู พร้อมอุปกรณ์ท่ีนอน 3,154,000 
 - (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 7,715,000 
 - (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 1,381,000 
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

1 ห้องน้้าห้องส้วมนักเรียนหญิง  - อาคาร ค.ส.ล. 1 ช้ัน พ้ืนเสมอดิน  - ถังน้้าหินขัดส้าเร็จรูป 4 ใบ 400,200 

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

   5. ห้องน ้า ห้องส้วม
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2 ห้องน้้าห้องส้วมนักเรียนชาย  - อาคาร ค.ส.ล. 1 ช้ัน พ้ืนเสมอดิน  - ถังน้้าหินขัดส้าเร็จรูป 4 ใบ 530,200 

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

3 ห้องน้้าห้องส้วมนักเรียนหญิง  - อาคาร ค.ส.ล. 1 ช้ัน พ้ืนเสมอดิน  - ถังน้้าหินขัดส้าเร็จรูป 6 ใบ 525,900 

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 665,900 

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 420,200 

ขนาด 4 ท่ีน่ัง (พ้ืนท่ีใช้สอย 53.20 ตร.ม.)

 - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม

 - แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนละ 2 ห้อง ห้องละ 1 ท่ี

 - ขนาด กว้าง 2.80 เมตร ยาว 5.20 เมตร

 - ห้องกว้าง 1.30 เมตร ยาว 1.40 เมตร

ทาสีอาคาร

พ้ืนและผนังปูกระเบ้ืองเคลือบ

54



ท่ี แบบ/รายการ ราคาค่าก่อสร้าง/หลัง

ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน
ค่าก่อสร้างอาคารส านักงาน  อาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอ่ืน

ลักษณะอาคาร วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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

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  - 724,000 

 - มีประตูฟุตบอล 1 ชุด (2 ด้าน)

5 สนามฟุตบอล ฟ.3 (พิเศษ)  - สนามฟุตบอล พร้อมลู่ว่ิง 8 ลู่  - 1,698,000 

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

   6. สนามกีฬา
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ท่ี แบบ/รายการ ราคาค่าก่อสร้าง/หลัง

ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน
ค่าก่อสร้างอาคารส านักงาน  อาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอ่ืน

ลักษณะอาคาร วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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

3 ร้ัวมาตรฐานแบบโปร่ง  - โครงสร้าง ค.ส.ล. (ช่วงเสาห่างกัน 2.950 เมตร)  - 2,580.00 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  - 2,360.00 บาท / เมตร

(ฐานรากไม่ตอกเข็ม) ชนิดฐานรากมีเสาเข็ม ไม่รวม Factor F

แต่ยกเว้น การตอกเสาเข็ม

5 ร้ัวลวดหนาม 7 เส้น  - ขนาด 7 เส้น สูง 1.50 เมตร  - 270.00 บาท / เมตร

ร้ัวลวดหนาม 9 เส้น  - ขนาด 9 เส้น สูง 1.90 เมตร 320.00 บาท / เมตร

ร้ัวลวดหนาม 12 เส้น  - ขนาด 12 เส้น (เตรียมโครงสร้างไว้ส้าหรับ 2,610.00 บาท / เมตร

ต่อเติมเป็นร้ัวมาตรฐานแบบทึบ/โปร่ง) ไม่รวม Factor F

 - ช่วงเสาห่าง 2.00 เมตร

6 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - กว้าง 3.00 เมตร  - 1,470.00 บาท / เมตร

บนผิวถนนเดิม  - กว้าง 4.00 เมตร 1,880.00 บาท / เมตร

 - กว้าง 5.00 เมตร 2,390.00 บาท / เมตร

 - กว้าง 6.00 เมตร 2,770.00 บาท / เมตร

ไม่รวม Factor F

7 รางระบายน้้าฝาเปิด  - ราง ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.35 เมตร  - 1,360.00 บาท / เมตร

 - ลึก 0.50 เมตร ไม่รวม Factor F

 พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ 10.00 เมตร

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

ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน
ค่าก่อสร้างอาคารส านักงาน  อาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอ่ืน

ลักษณะอาคาร วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

8 รางระบายน้้าฝาเหล็ก  - ราง ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.35 เมตร  - 2,590.00 บาท / เมตร

 - ลึก 0.50 เมตร ไม่รวม Factor F

 พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ 10.00 เมตร

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  - 1,060.00 บาท / เมตร

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

 - ขนาดกว้าง 0.70 เมตร
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ท่ี แบบ/รายการ ราคาค่าก่อสร้าง/หลัง

ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน
ค่าก่อสร้างอาคารส านักงาน  อาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอ่ืน

ลักษณะอาคาร วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. อาคารส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษา  (สพป./สพม.)

1 อาคารส้านักงานเขตพ้ืนท่ี  - อาคาร ค.ส.ล. 3 ช้ัน  - เคร่ืองปรับอากาศและ 22,267,000 

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 19,340,000 

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
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ท่ี แบบ/รายการ ราคาค่าก่อสร้าง/หลัง

ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน
ค่าก่อสร้างอาคารส านักงาน  อาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอ่ืน

ลักษณะอาคาร วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

3 อาคารส้านักงานเขตพ้ืนท่ี  - อาคาร ค.ส.ล. 2 ช้ัน  - เคร่ืองปรับอากาศและ 9,804,000 

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

ให้ สพท. ยึดรำคำในเว็บไซต์เป็นราคากลางในการจัดต้ังตามกรอบงบประมาณท่ีได้รับ
รหัส - แบบส่ิงก่อสร้ำง รำคำต่อหน่วย

105 อาคารเรียน สปช.103/61 ขนาด 3 ห้องเรียน ยกพ้ืนสูง (ในเขตแผ่นดินไหว) 2,576,000   บาท
106 อาคารเรียน สปช.103/61 ขนาด 4 ห้องเรียน ยกพ้ืนสูง (ในเขตแผ่นดินไหว) 3,358,000   บาท
121 อาคารเรียน 105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว 4 ห้องเรียน 6,866,000   บาท
122 อาคารเรียน 105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว 5 ห้องเรียน 8,084,000   บาท
125 อาคารเรียน 108 ล/59-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) 13,436,000 บาท

1.2 สีตัวอักษร
สีน้ าเงิน จัดต้ังได้เฉพาะพ้ืนท่ีปกติ
สีแดง จัดต้ังได้เฉพาะพ้ืนท่ีเส่ียงต่อแผ่นดินไหว
สีด า จัดต้ังได้ท้ังพ้ืนท่ีปกติและพ้ืนท่ีเส่ียงต่อแผ่นดินไหว

1.3 สีพ้ืนราคาต่อหน่วย
ราคากลางส านักงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ราคากลางกลุ่มออกแบบและก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. รำคำกลำงและเง่ือนไขในกำรจัดต้ัง

ปกติ
แผ่นดิน

ไหว
นักเรียน
ต้ังแต่

1 101 อาคารเรียนอนุบาล ขนาด 2 ห้องเรียน 2,906,000   ปีเดียว   1 หลัง 31 (เฉพาะ นร.อนุบาล)

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

1 104 สปช.103/26 อาคารเรียนช้ันเดียว 3 ห้องเรียน (พ้ืนยกสูง) 2,079,000 ปีเดียว  2 ห้อง 60           
1 105 อาคารเรียน สปช.103/61 ขนาด 3 ห้องเรียน ยกพ้ืนสูง (ในเขตแผ่นดินไหว) 2,576,000 ปีเดียว  2 ห้อง 60           
1 106 อาคารเรียน สปช.103/61 ขนาด 4 ห้องเรียน ยกพ้ืนสูง (ในเขตแผ่นดินไหว) 3,358,000 ปีเดียว  3 ห้อง 60           

ตำรำงแบบส่ิงก่อสร้ำงและเง่ือนไข ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

13,166,000    

รหัส ควำม
ขำดแคลน

เง่ือนไขส ำหรับพ้ืนท่ีระยะ
เวลำ

ก่อสร้ำง

รำคำ
ต่อหน่วย

แบบส่ิงก่อสร้ำง

รำคำในเว็บไซต์
2,079,000      
2,772,000      
4,012,000      
5,376,000      

อำคำรเรียน
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ปกติ
แผ่นดิน

ไหว
นักเรียน
ต้ังแต่

รหัส ควำม
ขำดแคลน

เง่ือนไขส ำหรับพ้ืนท่ีระยะ
เวลำ

ก่อสร้ำง

รำคำ
ต่อหน่วย

แบบส่ิงก่อสร้ำง

1 109 อาคารเรียน OBEC 104 ล./61 5,653,000 ปีเดียว  3 ห้อง 121          
1 110 อาคารเรียน OBEC 105 ล./61 6,796,000 ปีเดียว  4 ห้อง 121          
1 111 อาคารเรียน OBEC 106 ล./61 7,926,000 ปีเดียว  5 ห้อง 121          
1 112 อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคาร 2 ช้ัน 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดข้ึน 2 ข้าง 4,012,000 ปีเดียว  3 ห้อง 121          
1 113 อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ช้ัน 5 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) 5,376,000 ปีเดียว  4 ห้อง 121          
1 114 อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ช้ัน 6 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) 6,264,000 ปีเดียว  5 ห้อง 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          
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          
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          
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          
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          
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          
1 121 อาคารเรียน 105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว 4 ห้องเรียน 6,866,000 ปีเดียว  3 ห้อง 121          
1 122 อาคารเรียน 105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว 5 ห้องเรียน 8,084,000 ปีเดียว  4 ห้อง 121          
1 123 อาคารเรียน สปช.2/28 ปรับปรุง 3 ช้ัน 15 ห้องเรียน 9,441,000 ปีเดียว  12 ห้อง 400          
1 124 อาคารเรียน 108 ล./59-ก 13,166,000 ปีเดียว  6 ห้อง 240          
1 125 อาคารเรียน 108 ล./59-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) 13,436,000 ปีเดียว  6 ห้อง 240          
1 131 อาคารเรียน 212 ล./57-ก 17,840,000 ผูกพัน  10 ห้อง 400          
1 132 อาคารเรียน 212 ล./57-ข ส าหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว 18,176,000 ผูกพัน  10 ห้อง 400          
1 133 อาคารเรียน 216 ล./57-ก 21,230,000 ผูกพัน  14 ห้อง 400          
1 134 อาคารเรียน 216 ล./57-ข ส าหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว 21,683,000 ผูกพัน  14 ห้อง 400          
1 135 อาคารเรียน 318 ล./55-ก นอกเขตแผ่นดินไหว 22,576,000 ผูกพัน  15 ห้อง 400          
1 136 อาคารเรียน 318 ล./55-ข ในเขตแผ่นดินไหว 24,200,000 ผูกพัน  15 ห้อง 400          
1 137 อาคารเรียน 324 ล./55-ก นอกเขตแผ่นดินไหว 26,733,000 ผูกพัน  20 ห้อง 400          
1 138 อาคารเรียน 324 ล./55-ข ในเขตแผ่นดินไหว 27,652,000 ผูกพัน  20 ห้อง 400          
1 998 อาคารเรียน แบบพิเศษ - ปีเดียว   3 ห้อง 121          
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1 999 อาคารเรียน แบบพิเศษ - ผูกพัน   10 ห้อง 400          

2 201 สปช. 201/26 1,139,800 ปีเดียว   1 หลัง 121          
2 202 สปช. 202/26 865,800 ปีเดียว   1 หลัง 60           
2 203 สปช. 205/26 2,616,000 ปีเดียว   1 หลัง 350          
2 205 โรงอาหาร 84 ท่ีน่ัง 1,109,600 ปีเดียว   1 หลัง 80           
2 206 โรงอาหารขนาดเล็ก 260 ท่ีน่ัง 3,405,000 ปีเดียว   1 หลัง 200          
2 207 โรงอาหารขนาดกลาง 500 ท่ีน่ัง 6,912,000 ปีเดียว   1 หลัง 400          
2 208 โรงอาหาร แบบ 101 ล./27 พิเศษ (ปรับปรุงช้ันบนเป็นโรงพลศึกษา) 13,518,000 ปีเดียว   1 หลัง 800          
2 209 อาคารหอประชุม 100/27 8,519,000 ปีเดียว   1 หลัง 400          
2 210 อาคารห้องสมุด 3,001,400 ปีเดียว   1 หลัง 400          
2 997 หลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ แบบพิเศษ - ปีเดียว   1 หลัง 121          
2 998 อาคารอเนกประสงค์ แบบพิเศษ - ปีเดียว   1 หลัง 340          
2 999 อาคารอเนกประสงค์ แบบพิเศษ - ผูกพัน   1 หลัง 800          

3 301 อาคารโรงฝึกงาน 102/27 3,017,000 ปีเดียว   1 หน่วย 400          
3 302 โรงฝึกงาน 204/27 5,735,000 ปีเดียว   1 หน่วย 600          
3 303 อาคารโรงฝึกงาน 306 ล./27 8,910,600 ปีเดียว   1 หลัง 1,080       

4 404 บ้านพักครู 8 ครอบครัว 4,142,000 ปีเดียว   121          
4 406 บ้านพักข้าราชการ ระดับช านาญงาน (ระดับ 1-2) หรือเทียบเท่า (บ้านแฝด) บ้านพักครู 204/61 (ฝ) 1,649,000 ปีเดียว   60           
4 408 บ้านพักข้าราชการระดับอาวุโส และช านาญการ  เน้ือท่ี 87 ตารางเมตร  1,190,000 ปีเดียว   60           
4 410 บ้านพักข้าราชการอ านวยการระดับต้น และช านาญการพิเศษ  เน้ือท่ี 105 ตารางเมตร 1,539,000 ปีเดียว   60           
4 412 หอนอนแบบมาตรฐาน 26 3,154,000 ปีเดียว   60           
4 413 หอนอนนักเรียน 38 7,715,000 ปีเดียว   60           
4 414 แบบรูปการก่อสร้างบ้านพักนักศึกษา ในโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพ่ือชีวิตของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 1,381,000 ปีเดียว   60           

ตามจ าเป็น
ตามจ าเป็น

ตามจ าเป็น

ตามจ าเป็น
ตามจ าเป็น
ตามจ าเป็น
ตามจ าเป็น

อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/หอประชุม/ห้องสมุด

โรงฝึกงาน

บ้ำนพักครู/บ้ำนพักนักเรียน
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4 998 บ้านพักนักเรียน แบบพิเศษ - ปีเดียว   60           
4 999 บ้านพักครู แบบพิเศษ - ปีเดียว   60           

5 501 ห้องน้ าห้องส้วมนักเรียนหญิง 4 ท่ี/49 400,200 ปีเดียว   2 ท่ีน่ัง 60           
5 502 ห้องน้ าห้องส้วมนักเรียนชาย 4 ท่ี/49 530,200 ปีเดียว   2 ท่ีน่ัง 60           
5 503 ห้องน้ าห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ท่ี/49 525,900 ปีเดียว   4 ท่ีน่ัง 60           
5 504 ห้องน้ าห้องส้วมนักเรียนชาย 6 ท่ี/49 665,900 ปีเดียว   4 ท่ีน่ัง 60           
5 505 อาคาร สพฐ. 4 (ห้องส้วม 4 ห้อง) 420,200 ปีเดียว   2 ท่ีน่ัง 60           

7 701 สนามบาสเก็ตบอลมาตรฐาน FIBA 421,000 ปีเดียว   1 สนาม 60           
7 702 ลานกีฬาอเนกประสงค์ 170,800 ปีเดียว   1 สนาม 60           
7 703 สนามฟุตบอล ฟ. 1/42 926,000 ปีเดียว   1 สนาม 60           
7 704 สนามกีฬา ฟ. 3/42 724,000 ปีเดียว   1 สนาม 60           
7 705 สนามฟุตบอล ฟ. 3 (พิเศษ) 1,698,000 ปีเดียว   1 สนาม 121          
7 706 สนามกีฬาอเนกประสงค์ 1,307,700 ปีเดียว   1 สนาม 121          

8 801 ร้ัวมาตรฐานแบบทึบ (ฐานรากตอกเข็ม) - เข็ม ค.ส.ล. 1,550 ปีเดียว   60           
8 803 ร้ัวมาตรฐานแบบทึบ (ฐานรากไม่ตอกเข็ม) 1,510 ปีเดียว   60           
8 804 ร้ัวมาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากตอกเสาเข็ม) 2,580 ปีเดียว   60           
8 805 ร้ัวมาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากไม่ตอกเข็ม) 2,360 ปีเดียว   60           
8 806 ร้ัวลวดหนาม 7 เส้น 270 ปีเดียว   60           
8 807 ร้ัวลวดหนาม 9 เส้น 320 ปีเดียว   60           
8 808 ร้ัวลวดหนาม 12 เส้น 2,610 ปีเดียว   60           
8 809 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม กว้าง 3.00 เมตร 1,470 ปีเดียว   60           
8 810 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม กว้าง 4.00 เมตร 1,880 ปีเดียว   60           
8 811 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม กว้าง 5.00 เมตร 2,390 ปีเดียว   60           

ตามจ าเป็น
ตามจ าเป็น

ตามจ าเป็น
ตามจ าเป็น
ตามจ าเป็น
ตามจ าเป็น
ตามจ าเป็น
ตามจ าเป็น
ตามจ าเป็น
ตามจ าเป็น
ตามจ าเป็น
ตามจ าเป็น

ร้ัว/ถนน/รางระบายน้้า

ห้องน้้าห้องส้วม

สนามกีฬา

63



 

ปกติ
แผ่นดิน

ไหว
นักเรียน
ต้ังแต่

รหัส ควำม
ขำดแคลน

เง่ือนไขส ำหรับพ้ืนท่ีระยะ
เวลำ

ก่อสร้ำง

รำคำ
ต่อหน่วย

แบบส่ิงก่อสร้ำง

8 812 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม กว้าง 6.00 เมตร 2,770 ปีเดียว   60           
8 813 รางระบายน้ าฝาเปิด 1,360 ปีเดียว   60           
8 814 รางระบายน้ าฝาเหล็ก 2,590 ปีเดียว   60           
8 815 รางระบายน้ าแบบรางวี (ไม่มีฝาปิด) 1,010 ปีเดียว   60           
8 816 รางระบายน้ ารูปตัว V 1,060 ปีเดียว   60           

9 901 อาคารส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา แบบท่ี 1 22,267,000 ผูกพัน   1 หลัง
9 902 อาคารส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา แบบท่ี 2 19,340,000 ผูกพัน   1 หลัง
9 904 อาคารส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา แบบท่ี 4 9,804,000 ปีเดียว   1 หลัง
9 998 อาคารส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา แบบพิเศษ - ปีเดียว   1 หลัง
9 999 อาคารส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา แบบพิเศษ - ผูกพัน   1 หลัง

R R01 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอ่ืน  ต้ังแต่ 
50,000 บาท

ข้ึนไป

ปีเดียว   1             ตามจ าเป็น

ตามจ าเป็น
ตามจ าเป็น
ตามจ าเป็น
ตามจ าเป็น
ตามจ าเป็น

อาคารส้านักงาน

ปรับปรุงซ่อมแซม
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แบบค ำขอจดัตั้งงบประมำณ  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
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ล ำดับที.่........................  โรงเรียน.........................................   อ ำเภอ................................ จังหวัดพงังำ

ผลผลิต ผู้จบกำรศึกษำภำคบงัคับ

รายการค่าก่อสรา้งอาคารเรยีน

จ ำนวน จ ำนวน ขำดแคลน หลัง หอ้ง งบประมำณ

นักเรียน จัดชั้นเรียน หอ้งพเิศษ รวมหอ้ง หอ้งเรียน หอ้งเรียน

(หอ้ง) ควรมี ควรมี ท่ีมีอยู่จริง

รายการก่อสรา้งอาคารเรยีนทดแทนอาคารที่รือ้ถอน
กรณีท่ีร้ือถอน

จ ำนวน จดัช้ันเรียน หอ้งพิเศษ รวม หอ้งเรียน แล้วขำด จ ำนวน จ ำนวน งบประมำณ

นักเรียน แบบ ปี พ.ศ. จ ำนวน ท่ีมีอยู่จริง หอ้งเรียน แบบ หลัง หอ้ง

ท้ังหมด ท่ีสร้ำง หอ้งเรียน (หอ้ง) (หอ้ง) (หอ้ง) (หอ้ง) (หอ้ง)

รายการค่าก่อสรา้งอาคารอเนกประสงค์/หอประชมุ/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน

จ ำนวน จัด เกณฑ์ อำคำรท่ีมี

นักเรียน ชั้นเรียน ควรมี อยู่แล้ว

(คน) (ห้อง) (หลัง) (หลัง) (หลัง)

รายการค่าก่อสรา้งหอ้งส้วมนักเรยีน

จ ำนวน เกณฑ์ควรมี ขำดแคลน

นักเรียน (ที่นั่ง) หลัง ที่นั่ง ที่นั่ง แบบ หลัง ที่น่ัง งบประมำณ

รายการค่าก่อสรา้งบา้นพักคร/ูบคุลากร ใหแ้นบรายชื่อครทูั้งหมดที่ประสงค์พักบา้นพักคร ูเปน็เกณฑ์ควรมี

จ ำนวนครู/ จ ำนวนครู

บคุลำกร ที่ต้องกำร เกณฑ์ควรมี มีอยู่แล้ว ขำดแคลน แบบ หลัง

ทั้งหมด เข้ำพกั (คน) (หลัง) (หลัง) (หลัง)

รายการค่าก่อสรา้งสนามกีฬา

จ ำนวน เกณฑ์

นักเรียน ควรมี ลำนกีฬำ ฟุตบอล บำสเกตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ อื่นๆ (ระบุ) แบบ สนำม งบประมำณ

รายการค่าก่อสรา้งอ่ืนๆ (รัว้ ถนน คสล. ถังน้้า และสิ่งก่อสรา้งอ่ืนๆ) ตอ้งแนบประมาณการราคาดว้ย

จ ำนวน เกณฑ์ควรมี มีอยู่แล้ว ขำดแคลน จ ำนวน รำคำ ค่ำ Factor f งบประมำณ

นักเรียน (ม.) (ม.) (ม.) หน่วย ต่อหน่วย

 ขอรับรองว่ำ โรงเรียนมีควำมประสงค์ในกำรขอต้ังงบประมำณข้ำงต้น 

และมีพื้นที่ก่อสร้ำงเพยีงพอในกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำง เรียงล ำดับควำมต้องกำรก่อสร้ำง

ล ำดับที่ 1    ค่ำก่อสร้ำง..........................

ลงชื่อ........................................................... ล ำดับที่ 2    ค่ำก่อสร้ำง..........................

          (...............................................) ล ำดับที่ 3    ค่ำก่อสร้ำง..........................

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

หอ้งเรียนควรมี แบบ

แบบค้าขอตั้งงบประมาณค่าก่อสรา้งอาคารเรยีน อาคารประกอบ   ปงีบประมาณ  2565

งบลงทนุ ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง

แผนงำน  พื้นฐำนด้ำนกำรพฒันำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์

ข้อมูลควำมขำดแคลน แบบอำคำรที่เสนอขอ

ข้อมูลอำคำรเรียนทดแทนอำคำรทีร้ื่อถอน ข้อมูลควำมขำดแคลน อำคำรทีข่อสร้ำงทดแทน

ข้อมูลควำมขำดแคลน
แบบอำคำรที่เสนอขอ

ขำดแคลน

แบบ หลัง งบประมำณ

ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ แบบสนำมกีฬำที่เสนอขอ

ข้อมูลประกอบ (ส้วม)
แบบอำคำรที่เสนอขอ

มีอยู่แล้ว

ข้อมูลควำมขำดแคลน แบบอำคำรที่เสนอขอ

งบประมำณ

จ ำนวนสนำมกีฬำที่มีอยูแ่ล้ว

ข้อมูลควำมขำดแคลน รำยกำรที่เสนอขอ

รำยกำร
รำคำยังไม่

รวมค่ำ 
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ล ำดับท่ี ..........................  โรงเรียน....................................................อ ำเภอ............................ รหัส 6 หลัก ............................

ท่ี ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง
เข้ำพักบ้ำนพัก

แล้วต้ังแต่วันท่ี

ยืนยัน 

(,)

มีสิทธิเ์บิก

ค่ำเช่ำบ้ำน 

()

ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ลงช่ือ รับรองถูกต้อง

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

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

รำยช่ือครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำท่ีมีควำมประสงค์เข้ำพักบ้ำนพักครู (ท้ังรำยเกำ่ และรำยใหม่)
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หนังสือรับรองสถานะโรงเรียนขนาดเล็ก 
ประกอบการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายการค่าก่อสร้าง .................................................................. 
โรงเรียน ............................................... ต าบล .................. อ าเภอ ................... จังหวัด ....................... 

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

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

  กรณีโรงเรียนหลักท่ีมีนักเรียนมาเรียนรวม 
 กรณีโรงเรียนที่มีลักษณะเป็น Stand Alone 
 กรณีโรงเรียนโรงเรียนในพ้ืนที่สูงและถิ่นทุรกันดาร และโรงเรียนพ้ืนที่เกาะ 
 
1. เป็นโรงเรียนหลักท่ีมีจ านวนนักเรียน จ านวน .............. คน (ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563) 

2. จ านวนนักเรียนที่มาเรียนรวม จ านวน .............. คน (ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563) 
     2.1 จาก โรงเรียน ............................................................ ระดับชั้น .............................. จ านวน ........... คน 
 ตามประกาศ สพป. / สพม. ................................................. ประกาศ ณ วันที่ ...................................... 
     2.2 จาก โรงเรียน ............................................................ ระดับชั้น .............................. จ านวน ........... คน 
 ตามประกาศ สพป. / สพม. ................................................. ประกาศ ณ วันที่ ...................................... 
     2.3 จาก โรงเรียน ............................................................ ระดับชั้น .............................. จ านวน ........... คน 
 ตามประกาศ สพป. / สพม. ................................................. ประกาศ ณ วันที่ ......................................  

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
     3.1 ผลการทดสอบความรู้ ความสามารถพ้ืนฐานผู้เรียนระดับชาติ (NT : National Test) 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
 ปีการศึกษา 2561 

ระดับ 
ความสามารถรายด้าน 

ด้านภาษา  ด้านการค านวณ  ด้านเหตุผล 
(Literacy) (Numeracy) (Reasoning Ability) 

โรงเรียน       
เขตพ้ืนที่       
สพฐ.       
ประเทศ       
เปรียบเทียบกับระดับประเทศ       
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ปีการศึกษา 2562 

ระดับ 
ความสามารถรายด้าน 

คณิตศาสตร ์ ภาษาไทย 

โรงเรียน     

เขตพ้ืนที่     

สพฐ.     

เปรียบเทียบกับระดับประเทศ     
 
     3.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O – NET) 

สาระวิชา 

ผลการประเมิน 

ระดับโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
เปรียบเทียบกับ
ระดับประเทศ 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562 

ภาษาไทย                     

สังคมศึกษา                     

ภาษาอังกฤษ                     

คณิตศาสตร์                     

วิทยาศาสตร์                     

เฉลี่ยรวม                     
หมายเหตุ : กรณโีรงเรียนในพ้ืนที่สูงและถิ่นทุรกันดาร และโรงเรียนพ้ืนที่เกาะ จะไม่น าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมา

เป็นข้อมูลในการพิจารณา 
 
ลงชื่อ ................................................ ผู้กรอกข้อมูล      ลงชื่อ ........................................... ผู้รับรองข้อมูล 
     (......................................................)            (......................................................) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน .......................   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ สพป. / สพม. ...................... 
 
ลงชื่อ ................................................ ผู้ตรวจสอบข้อมูล 
     (......................................................) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
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 สพป. / สพม.

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

 จ ำนวน



1

ยอดสุทธิ **

แบบแสดงการค านวณและเหตุผลความจ าเปน็

ส าหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนด

งานก่อสร้าง  (ระบรุำยกำรค่ำใช้จำ่ยพิเศษตำมข้อก ำหนด)

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

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียน ......................................................

แบบ ปร.4(พ) ที่แนบ/เอกสำรประกอบ แผ่น

ประมำณรำคำเมื่อวันที่
เหตผุลและความจ าเป็นที่ตอ้งมีค่าใชจ่้ายพิเศษตามขอ้ก าหนดฯรายการน้ี

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

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

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

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

ล าดับที่ รายการ
ค่างาน

หมายเหตุ
 หน่วย : บาท

ส่วนท่ี 3 ค่ำขนส่งวัสดุ

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

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

(………………………………………………..)

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

(………………………………………………..)

รับรองควำมถูกต้อง ............................................................................................... นักวิเครำะหน์โยบำยและแผน สพท.

(………………………………………………..)

(………………………………………………..)

ตรวจสอบควำมถูกต้อง ............................................................................................... ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน สพท.
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แบบ ปร.4 (พ)

สพป. / สพม.
สพป. / สพม.

 ค่าใช้จ่ายรวม
 (ค่าก่อสรา้ง)

   ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดฯ 
1       

- งำน

หน่วย หมายเหตุ

งานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเปน็ต้องมี

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานก่อสรา้ง
สถานที่ก่อสรา้ง โรงเรียน .............................................................

(ค่าใชจ้่ายพิเศษตามขอ้ก าหนดและค่าใชจ้่ายอ่ืนทีจ่ าเป็นตอ้งม)ี

ค่ำขนส่งวสัดุและหรืออุปกรณ์ก่อสร้ำงในกรณีท่ีจ ำเปน็ต้องค ำนวณค่ำขนส่ง

รวมค่างานส่วนที่ 3 ทั้งหมด

ล าดับที่ รายการ จ านวน
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ตัวอย่างต่าง ๆ 
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(ลงชื่อ................................................ผู้ประมาณราคา 
        (..............................................) 
           วัน...../เดือน........../ปี…….  (ลงชื่อ)...................................................ผู้อ านวยการโรงเรียน 

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

 ตัวอย่าง 

รายละเอียดการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืน 

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

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

อาคารเรียน แบบ ก ข ค 
รายการรื้อถอน 

 งานพ้ืน 
     ให้รื้อพ้ืนไม้ และตงไม้ชั้นที่ 1 ภายในทั้งหมด พร้อมระเบียงทางเดินด้านหลังออกทั้งหมด         
(ไม้พ้ืนที่ใช้ได้ให้เก็บมาท าใหม่ และหากไม่พอให้หามาเพ่ิม)   
รายการปรับปรุงซ่อมแซมใหม่ 
 1. ให้ติดตั้งตงเหล็ก เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม ขนาด 150x80x4.5 มม. @ 0.80 เมตร เนื่องจากระยะ        
ตงห่ างของตงเดิม   @ 0 .80 เมตร มี ระยะรองรับอยู่ แล้ ว  สลับด้ วยตงเหล็ก เหล็กกล่องสี่ เหลี่ ยม                
ขนาด 100x50x2.3 มม. @ 0.80 เมตร โดยให้ติดตั้งแทนช่องตงเดิม ให้ทาสีกันสนิมก่อนท าการติดตั้ง           
ทั้งภายในและช่องระเบียง 
 2. ให้ปูพื้นไม้เนื้อแข็ง ขนาดเท่าแผ่นไม้เดิม (ขนาด 1”x6”) ปูเต็มพื้นที่ ขัดผิวเคลือบด้วยน้ ามันเคลือบเงา 
 
อาคารเรียน แบบ 108 ล/59 
รายการรื้อถอน 
  งานฝ้าเพดาน 
     ให้รื้อฝ้าเพดานใต้ท้องพ้ืนชั้นที่ 2 ออกทั้งหมด (ยกเว้น ฝ้าเพดานเหนือระเบียงทางเดินด้านหลัง) 
พร้อมดวงโคมไฟฟ้า ขนาด 2x36 W จ านวน 12 ชุด 
รายการปรับปรุงซ่อมแซมใหม่ 
 1. ให้ติดตั้งฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี ทาสี (ใต้ท้องพ้ืนชั้นที่ 2) 
 2. ให้ติดตั้งโคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรงอลูมิเนียมถ่ีใบพับติดลอย T8 ขนาด 2x36 วัตต์ จ านวน 12 ชุด 
 3. ให้ติดตั้งเต้ารับไฟฟ้าขากลม – แบน จ านวน 8 ชุด 
 4. ให้ทาสีอาคารใหม่ทั้งหมด ส่วนที่เป็นผิวไม้และเหล็กให้ทาด้วยสีน้ ามัน ส่วนที่เป็นผิวปูนให้ทาด้วย  
สีน้ าอะครีลิคส าหรับอาคารเก่า ก่อนทาสีต้องขูดล้างท าความสะอาดผิวก่อนท าการทาสี 

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

สถานที่ จังหวัด

ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงิน ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงิน
1

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

-                87,850.00      87,850.00       
ร้ือสวิทซ์, ปล๊ัก พร้อมสายไฟ

รวมงานรื้อถอนทั้งหมด

ร้ือประตูเหล็กม้วน
ร้ือถอนหน้าต่างพร้อมวงกบ

หมายเหตุ
 รวมค่าวัสด ุ 

และค่าแรงงาน
จ านวน หน่วย

งานรื้อถอน
ร้ือเหล็กโครงหลังคา
ร้ือวัสดุมุงหลังคา

ร้ือถอนดวงโคมพร้อมสายไฟ

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

รายการปรมิาณงานและราคา

ค่าแรงงานค่าวัสดุ

ประมาณราคาโดย
 

 

ล าดบัที่ รายการ

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ร้ือฝ้าเพดานพร้อมโครงคร่าว
ร้ือแผงบงัแดดพร้อมโครงคร่าวไมเ้น้ือแข็ง
ร้ือพื้นปกูระเบื้อง (ทกุชนดิ/ทกุขนาด)
ร้ือถอนประตูพร้อมวงกบ

ร้ือถอนราวบนัได
ร้ือถอนสุขภณัฑ์

    ลงชื่อ..........................................................................ผู้ประมาณราคา   แผ่นที่ 1 / 9
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ตัวอยา่ง ประมาณราคาซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 216 ล. (ปรับปรุง 29) ปร.4 (ก)

สถานที่ จังหวัด

ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงิน ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงิน
2

2.1
- 80            ทอ่น 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     

ฝ้าเพดานกระเบื้องเส้นใยแผ่นเรียบ หนา 4 มม.คร่าวไม้เนื้อแข็ง

บวัฝ้าเพดาน 1/2"x2"
ทาสีฝ้าเพดานและแผงบงัแดด

รวมงานขอ้ 2.3

ทาสีกนัสนิมโครงหลังคา
รวมงานขอ้ 2.1

งานปรับปรุง ซ่อมแซม

 รวมค่าวัสด ุ 

และค่าแรงงาน
จ านวน หน่วย

น๊อตเหล็ก Ø 3/4" ยาว 0.30 เมตร

งานโครงหลงัคาเหลก็
เหล็กตัวซี   100 x 50 x 20 x 3.2  มม.
แผ่นเหล็ก ขนาด 4x8 ฟตุ หนา 4 มม.

รายการ

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

หมายเหตุ
ค่าแรงงานค่าวัสดุ

ล าดบัที่

โรงเรียน

งานมงุหลงัคา

รวมงานขอ้ 2.2

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

ฝ้าแผงลวดตาข่ายกนันกคร่าวไม้เน้ือแข็ง
แผงบงัแดดแผ่นเรียบ หนา 6 มม. คร่าวไมเ้นื้อแช็ง

แผ่นกนัความร้อนอลูมิเนียมฟอยล์ 2 ด้าน
เชิงชายไมเ้น้ือแข็ง ขนาด 1"x8"

งานฝ้าเพดาน

 

    ลงชื่อ..........................................................................ผู้ประมาณราคา   แผ่นที่ 2 / 9
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ตัวอยา่ง ประมาณราคาซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 216 ล. (ปรับปรุง 29) ปร.4 (ก)

สถานที่ จังหวัด

ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงิน ราคาตอ่หน่วย 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 พร้อมอปุกรณ์ 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       

รวมงานขอ้ 2.6
งานฉาบปนู

ฉาบปนูเรียบผนัง
ฉาบปนูเรียบโครงสร้าง

รวมงานขอ้ 2.7
งานประตหูน้าตา่งและชอ่งแสง/ระบายอากาศ

ประตู ป.1 พร้อมอปุกรณ์

ประตู ป.3 (เหล็กมว้น) พร้อมอปุกรณ์

หน้าต่าง น.2 พร้อมอปุกรณ์
รวมงานขอ้ 2.8

งานตกแตง่ผิวบนัได + บนัไดเหลก็
ราวบนัไดไมเ้น้ือแข็ง พร้อมลูกกรงเหล็ก

รวมงานขอ้ 2.9

ล าดบัที่ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

หมายเหตุ
 รวมค่าวัสด ุ 

และค่าแรงงาน

ประตู ป.2 พร้อมอปุกรณ์

งานพ้ืน
พื้นปกูระเบื้องผิวด้าน ขนาด 12'x12'

รวมงานขอ้ 2.4
งานผนัง

ผนังบกุระเบื้องเคลือบ ขนาด 8"x12"
รวมงานขอ้ 2.5

งานบวัเชงิผนัง
บวัเชิงผนังไมเ้น้ือแข็ง 1"x4"

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม
รายการปรมิาณงานและราคา

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

สถานที่ จังหวัด

ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงิน ราคาตอ่หน่วย 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             อนั 150.00          900.00             70.00           420.00           1,320.00          
- 8             อนั 90.00           720.00             50.00           400.00           1,120.00          
- 8             อนั 120.00          960.00             25.00           200.00           1,160.00          
- 4             อนั 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       

งานเดนิทอ่โสโครก
เดินทอ่ส้วม
เดินทอ่ปสัสาวะ
เดินทอ่น้้าทิ้งอา่งล้างหน้า
เดินทอ่รูน้้าทิ้ง
เดินทอ่ระบายอากาศ

รวมงานขอ้ 2.12

ทาสีน้้ามนั
รวมงานขอ้ 2.11

ตะขอแขวนเส้ือชุบโครเมี่ยม
กอ๊กน้้าชุบโครเมี่ยม
ถ้วยตะแกรงกรองผง Ø 2" - 3"

รวมงานขอ้ 2.10
งานทาสี

ทาสีพลาสติกอมิลัชั่น 

ล าดบัที่ รายการ

โถปสัสาวะชายพร้อมกอ๊กน้้าแบบกด  สีขาว
อา่งล้างหน้าแบบแขวน สีขาว
กระจกเงาของอา่งล้างหน้า
หิ้งวางของอา่งล้างหน้า

งานสขุภณัฑ์และอุปกรณ์หอ้งน้ า-สว้ม
โถส้วมน่ังยองแบบราดน้้า มฐีาน  สีขาว

 รวมค่าวัสด ุ 

และค่าแรงงาน
หมายเหตุ

โรงเรียน  

จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

รายการปรมิาณงานและราคา
งานปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ 216 ล. (ปรับปรุง 29) 
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ตัวอยา่ง ประมาณราคาซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 216 ล. (ปรับปรุง 29) ปร.4 (ก)

สถานที่ จังหวัด

ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงิน ราคาตอ่หน่วย 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       รวมงานขอ้ 2.17

งานดวงโคมไฟฟ้า

รวมงานขอ้ 2.14
งานระบบดบัเพลงิ

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

รวมงานขอ้ 2.16
งานสวิทซ์และเตา้รับ (ปลั๊ก)

สวิทซ์เด่ียว
สวิทซ์ 2 ทาง
เต้ารับเด่ียว (ปล๊ัก)

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

งานเดนิทอ่น้ าดี
เดินทอ่น้้าปสัสาวะ
เดินทอ่น้้าอา่งล้างหน้า
เดินทอ่กอ๊กน้้า

รวมงานขอ้ 2.13
งานระบบสขุาภบิาลภายนอกอาคาร

บอ่เกรอะ-บอ่ซึม (ตามแบบ)

รวมงานขอ้ 2.15

รายการปรมิาณงานและราคา

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

เคร่ืองดับเพลิง ขนาด 10 ปอนด์

 รวมค่าวัสด ุ 

และค่าแรงงาน
หมายเหตุล าดบัที่ รายการ จ านวน หน่วย
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ตัวอยา่ง ประมาณราคาซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 216 ล. (ปรับปรุง 29) ปร.4 (ก)

สถานที่ จังหวัด

ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงิน ราคาตอ่หน่วย 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   

หมายเหต ุ   - ราคาวัสดุใหใ้ช้ราคาของพาณิชย์จังหวัด / จังหวัดใกล้เคียง / สืบราคาจากท้องถิ่น

 - ค่าแรงงานใหใ้ช้ตามบญัชีมาตรฐานค่าแรงงานของกรมบญัชีกลาง

หมายเหตุ

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

โรงเรียน  

ล าดบัที่ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

รวมงานขอ้ 2.18
รวมค่าวัสดแุละค่าแรงงานงานปรับปรุง ซ่อมแซม

งานเดนิสายไฟฟ้า
เดินสายไฟฟา้ ดวงโคม
เดินสายไฟฟา้ สวิทซ์
เดินสายไฟฟา้ ปล๊ัก

 รวมค่าวัสด ุ 

และค่าแรงงาน

รวมค่าวัสดแุละค่าแรงงานทั้งหมด (รวมค่ารื้อถอน)
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แบบ ปร.5(ก)



 สพป. / สพม.

หน่วยงาน โรงเรียน สพป. / สพม.

 จ้านวน 7 แผ่น

ค่างานตน้ทุน  ค่าก่อสร้าง
 หน่วย : บาท  หน่วย : บาท

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

3,720,386.89       

ยอดสุทธิ 3,720,000.00       **

นกัวิเคราะหน์โยบายและแผน สพท.

ตวัอย่าง ประมาณราคาซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 216 ล. (ปรับปรุง 29) 

โรงเรียน

(สามล้านเจด็แสนสองหมื่นบาทถ้วน)

   ค่าภาษมีูลค่าเพิ่ม.................

รับรองความถูกต้อง

สรุปค่าปรับปรุง-ซ่อมแซม

ล าดบัที่

0.00%

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ 216 ล. (ปรับปรุง 29) 

ประมาณราคาเมื่อวันท่ี

สถานที่

  รวมค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม

(………………………………………………..)

 

เง่ือนไข

(………………………………………………..)

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

(………………………………………………..)

...............................................................................................รับรองความถูกต้อง

(………………………………………………..)

ผู้ประมาณราคา

แบบ ปร.4(ก) ท่ีแนบ

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

รายการ Factor  F

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

ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม

6.00%

0.00%   เงินประกันผลงานหกั..........

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

หมายเหตุ

7.00%

ผู้อ้านวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพท.ตรวจสอบความถูกต้อง ...............................................................................................

ผู้อ้านวยการโรงเรียน

ครู ................................
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แบบ ปร.6

สถานที่ สพป. / สพม.

โรงเรียน สพป. / สพม.

แผ่น

 

1

**

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

ผู้อ้านวยการโรงเรียน

ตัวอย่าง ประมาณราคาซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 216 ล. (ปรับปรุง 29) 

ผู้อ้านวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพท.
(................................................................................)

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

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

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

ผู้ประมาณราคา

รับรองความถูกต้อง

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

หมายเหต ุแบบฟอร์มน้ี  สามารถปรับปรุงและเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องโครงการ /

งานก่อสร้างท่ีค้านวณราคากลาง

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

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

รับรองความถูกต้อง

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

นักวิเคราะหน์โยบายและแผน สพท.

สรุปราคาค่าปรับปรุง-ซ่อมแซม

ล าดับที่ หมายเหตุ

ประมาณราคาเมือ่วันท่ี

จ้านวน

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ 216 ล. (ปรับปรุง 29) 

โรงเรียน

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

หน่วยงาน

3,720,000.00       

(สามล้านเจ็ดแสนสองหมืน่บาทถ้วน)

รวมค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมเปน็เงินท้ังส้ิน   

10

รายการ
 ค่าก่อสร้าง

 หน่วย : บาท

สรุป

ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม 3,720,000.00       

สรุป
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งานก่อสร้าง การปรับปรุง/ซ่อมแซม..........
สถานที่ก่อสร้าง จังหวัด
หน่วยงาน กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง ส้านักอ้านวยการ ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน

ค่างาน(ทุน)

ล้านบาท

0.00% <0.5 1.3056

0.00% 1 1.3033

6.00% 2 1.3017

7.00% 5 1.2985
10 1.2926
15 1.2576
20 1.2500
25 1.2230
30 1.2147

A = ค่าวัสดุและแรงงานต้นทุน  = 40 1.2143

B = ค่างานตัวต้่ากว่าต้นทุน  = 50 1.2142

C = ค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน  = 60 1.2043

D = Factor F ของค่างานตัวต้่ากว่าต้นทุน  = 70 1.2032

E = Factor F ของค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน  = 80 1.2032
แทนค่า 90 1.2032

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

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

สรุปค่าต้นทุนงาน 2,865,142.00        บาท 250 1.1996

ค่า FACTOR F เท่ากับ 1.3026 300 1.1934

350 1.1848

 400 1.1840

500 1.1853

>500 1.1770

1. กรณีค่างานอยูร่ะหว่างช่วงของค่างานต้นทุนท่ีก้าหนด ใหเ้ทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F

2. ถ้าเปน็งานเงินกูใ้หใ้ช้ Factor F ในช่อง " รวมในรูป Factor "

สูตรค านวณหาค่า FACTOR  F

ตวัอย่าง ประมาณราคาซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 216 ล. (ปรับปรุง 29) 

ตารางแสดงการค านวณหาค่า FACTOR F งานอาคาร

โรงเรียน ทั่วประเทศ

เงื่อนไข FACTOR F

เงินล่วงหน้าจา่ย ( ร้อยละ )

ค่าประกันผลงาน หกั  (ร้อยละ)

ดอกเบี้ยเงินกู ้(ร้อยละ)

ค่าภาษมีูลค่าเพิ่ม ( VAT )  (ร้อยละ)

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

}( C - B )

ลงชือ่.............................................................................................ผู้ประมาณราคา

เมือ่ 2,865,142.00                  

2,000,000.00                  

5,000,000.00                  

1.3035

1.3003
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ตวัอยา่ง ประมาณการราคาค่าซ่อมแซมทั่วไป
ปร. 4 (ก)

สถานที่ 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            จดุ 145.00          1,740.00        80.00           960.00           2,700.00          
2.11 8             จดุ 130.00          1,040.00        90.00           720.00           1,760.00          
2.12 6             จดุ 52.00           312.00           80.00           480.00           792.00            

 ลงชื่อ .............................................. ผู้ประมาณราคา  แผ่น 1/2

ประมาณราคาเมื่อวันที่

รายการรือ้ถอน

รายการปรับปรุง ซ่อมแซม

ล าดับที่ รายการ หมายเหตุ
 รวมค่าวัสดุ  

และค่าแรงงาน

ร้ือดวงโคม

ร้ือพื้นไม้ชั้นที่ 1
ร้ือตงไม้
ร้ือฝ้าเพดาน
ร้ือบันไดไม้

ตงเหล็ก เหล็กกล่องส่ีเหล่ียม ขนาด 150x75x4.5 มม.

รายการปริมาณงานและราคา
งานปรับปรุง/ซ่อมแซม

ค่าแรงงานค่าวัสดุ

ประมาณราคาโดย

จ านวน หน่วย

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

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

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

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

ทาสีน้า้มัน ตงเหล็ก

เต้ารับไฟฟ้าขากลม-แบน

ทาสีกนัสนิม ตงเหล็ก

ขดัผิวพื้นไม้ ลงน้า้ยาเคลือบเงาไม้

ปูพื้นไม้ซ้ือเพิ่ม ขนาด 1"x6"

ติดต้ังฝ้าเพดานยบิซ่ัมบอร์ด คร่าวโลหะขบุสังกะสี
ติดต้ังโคมไฟฟา้แบบมีตะแกรงอลูมิเนียมถีใ่บพบัติดลอย T8 2x36 วตัต์

สวิทซ์

เดินสายไฟดวงโคม

ลงชื่อ..........................................................................ผู้ประมาณราคา   แผ่นที่ 1 / 5
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ตวัอยา่ง ประมาณการราคาค่าซ่อมแซมทั่วไป
ปร. 4 (ก)

สถานที่ สพป./สพม.

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน
3

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

242,925.00    146,043.00    388,968.00      

 ลงชื่อ .............................................. ผู้ประมาณราคา  แผ่น 2/2

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด

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

 รวมค่าวัสดุ  

และค่าแรงงาน

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

งานทาสี
งานท้าความสะอาดผนัง + ฝ้าเพดาน
งานทาสีน้า้มัน
งานทาสีน้า้อะครีลิค ส้าหรับอาคารเกา่

รายการปริมาณงานและราคา

ล าดับที่ รายการ

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

หมายเหตุจ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

ลงชื่อ..........................................................................ผู้ประมาณราคา   แผ่นที่ 2 / 5
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แบบ ปร.5(ก)



 สพป./สพม.



 จ้านวน 2 แผ่น

ค่างานตน้ทุน  ค่าก่อสร้าง
 หน่วย : บาท  หน่วย : บาท

1 388,968.00        1.3056     507,836.62         

507,836.62         

ยอดสุทธิ 507,000.00         **

นกัวิเคราะหน์โยบายและแผน สพท.

ผู้อ้านวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพท.

(………………………………………………..)

(………………………………………………..)

รับรองความถูกต้อง

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

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

(………………………………………………..)

ตรวจสอบความถูกต้อง

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

(………………………………………………..)

รับรองความถูกต้อง

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

ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม

เง่ือนไข

   ดอกเบี้ยเงินกู.้.......................

   ค่าภาษมีลูค่าเพิ่ม.................

  รวมค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม

(หา้แสนเจ็ดพันบาทถ้วน)

6.00%

7.00%

ผู้ประมาณราคา

0.00%   เงินประกนัผลงานหกั..........

   เงินล่วงหน้าจา่ย................... 0.00%

Factor  F

ตวัอย่าง ประมาณการราคาค่าซ่อมแซมทั่วไป

สรุปค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม

ล าดบัที่ รายการ

สถานที่ โรงเรียน .................................................

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

แบบ ปร.4(ก) ท่ีแนบ

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม

หน่วยงาน

หมายเหตุ

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

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

...................................ประมาณราคาเมือ่วันท่ี
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แบบ ปร. 6

สถานที่

แผ่น

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

1

**

ครู................................

ผู้อ้านวยการโรงเรียน

นกัวิเคราะหน์โยบายและแผน สพท

ผู้อ้านวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพท

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

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

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

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

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

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

สรปุราคาค่าปรบัปรงุ/ซ่อมแซม

ล าดบัที่ หมายเหตุ

ประมาณราคาเมือ่วันท่ี

จ้านวน 5

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

 หน่วย : บาท

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม

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

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

รายการ
 ค่าก่อสร้าง

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

สรุป

(หา้แสนเจ็ดพันบาทถ้วน)

ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม 507,000.00            

507,000.00            รวมค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมเปน็เงินท้ังส้ิน   

ตวัอย่าง ประมาณการราคาค่าซ่อมแซมทั่วไป

ตรวจสอบความถูกต้อง

รับรองความถูกต้อง

ผู้ประมาณราคา

รับรองความถูกต้อง

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

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

สรุป
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งานปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร.........................................

สถานทีก่่อสร้าง

หน่วยงาน .........................................................   

ค่างาน(ทนุ)

ล้านบาท

0.00% <0.5 1.3056

0.00% 1 1.3033

6.00% 2 1.3017

7.00% 5 1.2985
10 1.2926
15 1.2576
20 1.25
25 1.223
30 1.2147

A = ค่าวสัดุและแรงงานต้นทุน  = 40 1.2143

B = ค่างานตัวต้่ากวา่ต้นทุน  = 50 1.2142

C = ค่างานตัวสูงกวา่ต้นทุน  = 60 1.2043

D = Factor F ของค่างานตัวต้่ากวา่ต้นทุน  = 70 1.2032

E = Factor F ของค่างานตัวสูงกวา่ต้นทุน  = 80 1.2032
แทนค่า 90 1.2032

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

( 500,000.00            - -                     ) 150 1.2005
200 1.2005

สรุปค่าต้นทุนงาน 388,968.00           บาท 250 1.1996

ค่า FACTOR F เท่ากบั 1.3074 300 1.1934

350 1.1848

 400 1.184

500 1.1853

>500 1.1770

1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนทีก่้าหนด ให้เทียบอตัราส่วนเพือ่หาค่า Factor F

2. ถา้เป็นงานเงินกู้ให้ใช้ Factor F ในช่อง " รวมในรูป Factor "

FACTOR F

ตารางแสดงการค านวณหาค่า FACTOR F งานอาคาร

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

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

เมื่อ 388,968.00                    

-                              

500,000.00                    

1.3074

1.3074

ตัวอยา่ง ประมาณการราคาค่าซ่อมแซมทั่วไป

( C - B )

สูตรค านวณหาค่า FACTOR  F

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

}

เงินล่วงหน้าจา่ย ( ร้อยละ )

ค่าประกนัผลงาน หัก  (ร้อยละ)

ดอกเบีย้เงินกู้ (ร้อยละ)

ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ ( VAT )  (ร้อยละ)

เงือ่นไข
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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 
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https://budget-school.jobobec.in.th                                                        คู่มือสำหรับสถานศึกษา : 2 

 

 

 
 

 
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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https://budget-school.jobobec.in.th                                                        คู่มือสำหรับสถานศึกษา : 3 

 

 

 
 
 

 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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https://budget-school.jobobec.in.th                                                        คู่มือสำหรับสถานศึกษา : 4 

 

 

 
 
 
 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 
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 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 

96



https://budget-school.jobobec.in.th                                                        คู่มือสำหรับสถานศึกษา : 10 

 

 

 
 

 
 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 

102



https://budget-school.jobobec.in.th                                                        คู่มือสำหรับสถานศึกษา : 16 

 

 

 
 
 
 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

105



https://budget-school.jobobec.in.th                                                        คู่มือสำหรับสถานศึกษา : 19 

 

 

 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 
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 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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แนวทางปฏิบัติตามหนังสอืเวียนกรมบัญชีกลาง ออกหนังสือ ดว่นที่สุด 

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

เร่ือง ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย “งานก่อสร้าง” 

1. การเตรียมแบบรูปรายการเพื่อของบประมาณก่อสร้างอาคารแบบพิเศษ 
(นอกเหนือจากแบบมาตรฐาน) 

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

ระดับสถาปนิกในการออกแบบ 
-ขอบเขตงานออกแบบตามพรบ.สถาปนิก พ.ศ.2543 

ประเภทอาคาร ระดับสถาปนิก 

อาคารที่มีพ้ืนที่ 150 - 1,000 ตารางเมตรหรือ สูงไม่เกิน 
15.00 เมตร 

สถาปนิก ระดับ ภาคีสถาปนิก 

อาคารที่มีพ้ืนที่ เกิน 1,000 ตารางเมตร สถาปนิก ระดับ สามัญสถาปนิก ขึ้นไป 
 

ระดับวิศวกรในการออกแบบ 
-ขอบเขตงานออกแบบตามข้อบังคับสภาวิศวกร พ.ศ.2551 

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

วิศวกร ระดับ ภาคีวิศวกร 

อาคารสาธารณะทุกประเภทเช่น อาคารเรียนและอาคารประกอบ วิศวกร ระดับ สามัญวิศวกร ขึ้นไป 
 

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

1.2 โรงเรียนและหน่วยงานในสังกัด สพฐ. ขอความอนุเคราะห์ส่วนราชการที่มีหน่วยงานออกแบบและ
ก่อสร้างจัดท าแบบรูปรายการพร้อมพร้อมเอกสารการแบ่งงวดงาน งวดเงินและระยะเวลาก่อสร้าง  

2   การเตรียมแบบรูปรายการเพื่อของบประมาณในการซ่อมแซม ปรับปรุง ต่อเติม รื้อถอน ที่มีผลกระทบ
ต่อโครงสร้างหลัก หรือ มีผลกระทบต่อความปลอดภัย 

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

 การปรับปรุง ซ่อมแซมฐานราก ต่อม่อ เสา คาน  
 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของโครงหลังคาโดยการเปลี่ยนวัสดุหรือขนาดที่เป็นการเพ่ิมน้ าหนัก เช่น 

การเปลี่ยนจากโครงไม้เป็นโครงเหล็ก หรือ การเปลี่ยนโครงเหล็กเดิมเป็นโครงเหล็กใหม่ หรือ การ
เปลี่ยนรูปทรงของโครงหลังคา 

 การเพ่ิมน้ าหนักบรรทุกบนหลังคา เช่น ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ หรือ การติดตั้งหลังคาคลุมพ้ืนดาดฟ้า 
 การเปลี่ยนแปลงวัสดุมุงหลังคาที่เป็นการเพ่ิมน้ าหนักให้กับโครงสร้าง เช่นการเปลี่ยนจากหลังคา

สังกะสีเป็นกระเบื้องลอนคู่ หรือ การเปลี่ยนจากกระเบื้องลอนคู่เป็นกระเบื้องคอนกรีต 
 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของอาคารที่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตอัดแรง หรือโครงสร้างเหล็ก

รูปพรรณ เช่น การยกอาคาร การเคลื่อนย้ายอาคาร  การตัดเสาเพื่อหล่อเสาใหม่  
 การเปลี่ยนแปลงชนิดของพ้ืนและโครงสร้างรับพ้ืนที่เป็นการเพิ่มน้ าหนักให้กับโครงสร้าง เช่น การ

เปลี่ยนแปลงจากตงไม้ พื้นไม้ เป็นพื้นคอนกรีตส าเร็จรูป 
 การต่อเติมที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างอาคารเดิม 

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

2.2   โรงเรียนและหน่วยงานในสังกัด สพฐ. ขอความอนุเคราะห์ส่วนราชการที่มีหน่วยงานออกแบบและ
ก่อสร้างจัดท าแบบรูปรายการพร้อมเอกสารการแบ่งงวดงาน งวดเงินและระยะเวลาก่อสร้าง  

3. การรื้อถอน  
การพิจารณาให้ความเห็นถึงความเหมาะสมในการรื้อถอนอาคารเรียน อาคารประกอบ และ

สิ่งก่อสร้างอ่ืน กรณีทีเ่กิดความเสียหายจากโครงสร้างหลักของอาคาร ควรมีคณะกรรมการที่ประกอบด้วย
วิศวกรโยธา หรือมีการให้ความเห็นจากวิศวกรโยธาสังกัดหน่วยงานของรัฐไว้ก่อนแล้ว  
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เกณฑ์การเผื่อ 

และการค านวณเผื่อปริมาณวัสดุมวลรวมต่อหน่วย 

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

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

     เกณฑ์การเผื่อ 

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

มาตรฐานขนาดและน้ าหนักเหล็กเสริมคอนกรีตและเหล็กรูปพรรณ 
 

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

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

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

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

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

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

  1. วัสดุมวลรวมของงานคอนกรีตส่วนผสม (ผสมเอง) 
  2. วัสดุมวลรวมของงานคอนกรีตตามมาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง (ผสมเอง)  
  3. วัสดุมวลรวมของงานคอนกรีตผสมเสร็จ (ขนส่งด้วยรถโม่ปูน) 
  4. วัสดุมวลรวมของงานคอนกรีตเททับหน้าพ้ืนส าเร็จรูป 
  5. วัสดุมวลรวมของงานคอนกรีตเสาเอ็น  คานทับหลัง และเคารเ์ตอร์ คสล. 
  6. วัสดุมวลรวมของน้ ายากันซึมผสมต่อคอนกรีต 
  7. วัสดุมวลรวมของงานท าฝ้าเพดานด้วยวัสดุส าเร็จรูปต่าง ๆ 
  8. วัสดุมวลรวมของงานก่อผนังของวัสดุชนิดต่าง ๆ  
  9. วัสดุมวลรวมของงานฉาบปูน , งานท าผิวผนัง และงานบุผนังของวัสดุส าเร็จรูปต่าง ๆ 
  10. วัสดุมวลรวมงานท าผนังเบาด้วยวัสดุส าเร็จรูปต่าง ๆ 
  11. วัสดุมวลรวมของงานปูพ้ืนด้วยวัสดุส าเร็จรูปต่าง ๆ  
  12. วัสดุมวลรวมของงานทาสี 
  13. วัสดุมวลรวม งานเคาเตอร์ห้องน้ า ครัว ปูหินอ่อน หินแกรนิต 
  14. วัสดุมวลรวม งานประตู หน้าต่าง วงกบไม้ 
  15. วัสดุมวลรวมงานท่อระบายน้ า คสล. ขนาดต่าง ๆ  
 ในการน าหลักเกณฑ์และตารางค านวณค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วยดังกล่าวไปใช้ มีข้อก าหนด ดังนี้ 
  1.  กระทรวงพาณิชย์  หมายถึง ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กรณีการ
ก่อสร้างในส่วนกลาง และหมายถึง ส านักงานพาณิชย์จังหวัดที่สิ่งก่อสร้างนั้นตั้งอยู่ หากเป็นกรณีการ
ก่อสร้างในส่วนภูมิภาค 
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  2.  ข้อมูลในช่อง ราคา/หน่วย เป็นข้อมูลที่ก าหนดขึ้นเพ่ือเป็นตัวอย่าง เมื่อน าไปใช้งาน
จริงต้องใช้ข้อมูลราคาวัสดุ ค่าแรงงาน และหรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นปัจจุบัน ณ วันที่ค านวณราคากลาง 
แทนค่าลงไปแทน 
  3. ราคาต่อหน่วย  หมายถึง  ราคาวัสดุตามข้อก าหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุ
ก่อสร้างและหรืออัตราค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน/ด าเนินการส าหรับการถอดแบบค านวณราคากลาง
งานก่อสร้าง ตามที่ก าหนดในส่วนของแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงาน
ก่อสร้าง โดยอาจต้องค านวณและหรือแปลงหน่วยวัดให้สอดคล้องกับหน่วยของข้อมูลที่ก าหนดส าหรับแต่
ละสูตร (หลักเกณฑ์)  
  4. รายการงานก่อสร้างใดที่สามารถค านวณได้ทั้งกรณีการใช้หลักเกณฑ์หรือสูตรค านวณ   
ค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วย และค านวณโดยวิธีการถอดแบบค านวณราคากลางปกติ ให้ใช้กรณีที่ผลลัพธ์ที่ได้
จากการค านวณท่ีต่ ากว่า  
  5. รายการงานก่อสร้างใดที่จ าเป็นต้องค านวณค่างานในลักษณะค่าวัสดุมวลรวมผสมต่อ
หน่วยแต่มิได้ก าหนดสูตรหรือหลักเกณฑ์ไว้ในส่วนนี้ ให้ผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางก าหนดเองตามข้อมูล
ข้อเท็จจริง ส าหรับรายการงานก่อสร้างนั้นหรือสืบราคาต่อหน่วย พร้อมทั้งให้จัดท าบันทึกแสดงรายละเอียด
ของการด าเนินการต่อกรณีดังกล่าวประกอบไว้ด้วย 
  ทั้งนี้ ตัวอย่างรายละเอียดของหลักเกณฑ์และตารางค านวณค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วย 
ปรากฏตามตารางในหน้าต่อไป 
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ราคา/หน่วย ราคารวม

(บาท) (บาท)

1 วสัดุมวลรวมของงานคอนกรีตส่วนผสมต่างๆ  

1.1 คอนกรีตส่วนผสม 1 : 3 : 5 (คอนกรีตหยาบ)  

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

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

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

1.2 คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4  

 - ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด์ (เช่น ตราชา้ง,พญานาค,เพชร ฯ) 342.00 กก. -               มอก.15/2555

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

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

1.3 คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4 (พืน้ที่น า้เค็ม,ดินเค็ม)  

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

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

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

2 วสัดุมวลรวมของงานคอนกรีตตามมาตรฐานกรมโยธาธิการฯ  

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

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

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

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

3 วสัดุมวลรวมของงานคอนกรีตผสมเสร็จ (ด้วยรถผสมปูน)   ระยะทาง ไม่เกิน

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

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

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

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

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

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

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

ล าดับที่ รายการ

ตารางแสดงวิธีการค านวณหาค่าวสัดมุวลรวมต่อหน่วยของงานก่อสรา้งประเภทต่างๆ

จ านวน หน่วย หมายเหตุ

121



ราคา/หน่วย ราคารวม

(บาท) (บาท)
ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย หมายเหตุ

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

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

4 วสัดุมวลรวมของงานคอนกรีตเททบัหน้าพืน้ส าเร็จรูป

4.1   คอนกรีตเททบัหน้าหนา 5 ซม.(ไม่รวมเหล็กเสริมพ้ืน)

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

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

      รวมคอนกรีตเททบัหนา้พ้ืนส าเร็จรูป 1.00 ตร.ม.  = -             

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

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

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

      รวมคอนกรีตเททบัหนา้พ้ืนส าเร็จรูปเสริมเหล็ก 1.00 ตร.ม.  = -             

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

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

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

      รวมคอนกรีตเททบัหนา้พ้ืนส าเร็จรูปเสริมเหล็ก 1.00 ตร.ม.  = -             

5 วสัดุมวลรวมของงานก่อผนงัด้วยวสัดุชนดิต่างๆ  

5.1 ผนังก่อสามญั(อิฐมอญ)คร่ึงแผ่นอิฐ  

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

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

               รวมผนงัก่ออิฐสามญัคร่ึงแผ่นอิฐ 1.00 ตร.ม.  = -              *
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5.2 ผนังก่อสามญั(อิฐมอญ)เต็มแผ่นอิฐ  

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

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

               รวมผนงัก่ออิฐสามญัคร่ึงแผ่นอิฐ 1.00 ตร.ม.  = -              *

5.3 ผนังก่อคอนกรีตบล๊อกขนาด 0.07x0.19x0.39 ม.  

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

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

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

5.4 ผนังก่ออิฐมวลเบาขนาด 0.075x0.20x0.60 ม.  

 - คอนกรีตมวลเบา 9.00 กอ้น -            
 - ปูนก่อส าเร็จรูป 3.84 กก. -             

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

6 วสัดุมวลรวมของงานบุผนงัด้วยวสัดุส าเร็จรูปต่างๆ  

6.1 ปูนทรายส าหรับรองพืน้บุวสัดุแผ่นส าเร็จรูป (หนา 1.5 ซม.เผ่ือวสัดุเสียหายแลว้)  

 - ปูนซีเมนตผ์สม(Silica Cement) 12.05 กก. -             

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

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

6.2 ปูนฉาบผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.เผ่ือวสัดุเสียหายแลว้)  

 - ปูนซีเมนตผ์สม(Silica Cement) 12.05 กก. -             

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

    รวมปูนฉาบผิวเรียบ 1.00 ตร.ม.  = -              *

6.3 ปูนฉาบผิวเรียบ ส าหรับอิฐมวลเบา (หนา 1.25 ซม.เผ่ือวสัดุเสียหายแลว้)  

 - ปูนฉาบส าเร็จรูป 19.10 กก. -             

 - น ้าผสมปูน 3.00 ลิตร -            

123



ราคา/หน่วย ราคารวม

(บาท) (บาท)
ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย หมายเหตุ

    รวมปูนฉาบผิวซีเมนตข์ดัมนัเรียบ 1.00 ตร.ม.  = -              *

6.4 ฉาบ SKIM COAT สีธรรมชาติ ฉาบเฉล่ีย หนา 1-2 มม. (กรณีทาสี)  

 - ปูนส าเร็จรูป SKIM COAT หนา เฉล่ีย 1.5 มม. 2.32 กก. -             

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

    รวมปูนฉาบผิวซีเมนตข์ดัมนัเรียบผสมน ้ายากนัซึม 1.00 ตร.ม.  = -              *

6.5 ผนังบุกระเบือ้งเซรามคิเคลือบสีธรรมดาขนาด 8"x8"  

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

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

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

6.6 ผนังบุกระเบือ้งเซรามคิเคลือบสีธรรมดาขนาด 12"x12"  

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

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

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

7 วสัดุมวลรวมของงานท าผนงัเบาด้วยวสัดุส าเร็จรูปต่างๆ  

7.1    ฝาไม้ยางตีซ้อนเกล็ดทางนอน 1/2"x6"โครงคร่าวไม้เนือ้แข็ง    

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

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

    รวมวสัดุท าฝาไมย้างซอ้นเกล็ดทางนอน 1.00 ตร.ม.  = -              *

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

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

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

    รวมวสัดุท าฝาไมย้างซอ้นเกล็ดทางนอน 1.00 ตร.ม.  = -              *

7.3   ผนังไม้อัดยางหนา 6 มม. 4'x8' โครงคร่าวไม้เนือ้แข็งขนาด      
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1-1/2"x 3" ระยะห่าง c/c 0.40x0.60 เมตร # บุด้านเดียว      

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

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

7.4   ผนังไม้อัดยางหนา 6 มม. 4'x8' โครงคร่าวไม้เนือ้แข็งขนาด      

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

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

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

7.5      ผนังกระเบือ้งแผ่นเรียบหนา 6 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม.      

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

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

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

7.6      ผนังกระเบือ้งแผ่นเรียบหนา 6 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม.      

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

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

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

8 วสัดุมวลรวมของงานพืน้ต่างๆ  

8.1 พืน้ปูกระเบือ้งเซรามคิสีธรรมดาขนาด 8"x8"  

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

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

    รวมพ้ืนปูกระเบ้ืองเซรามิคสีธรรมดา 8"x8" 1.00 ตร.ม.  = -              *

8.2 พืน้ปูกระเบือ้งเซรามคิสีธรรมดาขนาด 12"x12"  

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

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

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

8.3 พืน้ปูกระเบือ้งเซรามคิสีธรรมดาขนาด 16"x16"  

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

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

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

8.4 พืน้ไม้เนือ้แข็งเข้าลิน้1"x 6"ปูบนตงไม้เนือ้แข็ง1-1/2"x 6"  

ระยะห่างของตงไม้ไม่เกิน 0.50 ม.c/c      

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

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

9 วสัดุมวลรวมของงานท าฝ้าเพดานด้วยวสัดุส าเร็จรูปต่างๆ  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 - แผ่นยบิซัม่บอร์ดหนา 9 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. 0.40 แผ่น -            

 - โครงคร่าวไมเ้น้ือแข็งใส 1 ดา้น ขนาด 1-1/2"x 3" 0.56 ลบ.ฟ. -            

 - ตะปู 0.20 กก. -            

 - ปูนฉาบรอยต่อ ผา้แถบ 1.00 ตร.ม. -            
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 - ตะปูเกลียว 0.11 กก. -            
รวมวสัดุฝ้าเพดานแผ่นยบิซัม่บอร์ดหนา 9 มม. 1.00 ตร.ม.  = -            

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

มอีะลูมเินียมฟอยล์ คร่าวเหล็กชุบสังกะสี@ 0.60 ม.      

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

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

10 วสัดุมวลรวมของงานทาสี (ต่อพืน้ที ่1 ตารางเมตร)  

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

 - สีโป๊ว 0.10 กก. -             

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

    รวมวสัดุทาสีภายนอก 1.00 ตร.ม.  = -              *

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

 - สีโป๊ว 0.10 กก. -             

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

    รวมวสัดุทาสีภายนอก 1.00 ตร.ม.  = -              *

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

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

    รวมวสัดุทาสีภายนอก 1.00 ตร.ม.  = -              *

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

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

    รวมวสัดุทาสีภายนอก 1.00 ตร.ม.  = -              *

10.5    งานทาสีน า้มนัทาไม้      

 - กระดาษทราย เบอร์เหมาะสมกบังาน 0.50 แผ่น -             

 - สีโป๊ว 0.10 กก. -             
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 - สีทารองพ้ืนไม ้2 เท่ียว 0.076 GL. -            
 - สีทาทบัหนา้ 2 เท่ียว 0.076 GL. -            
 - น ้ามนัผสมสี 0.031 GL. -            

    รวมวสัดุทาสีน ้ามนั 1.00 ตร.ม.  = -              *

10.6    งานทาสีน า้มนักันสนิมเหล็ก (รองพ้ืนกนัสนิม+สีน ้ามนั 2 เท่ียว)    

 - สีรองพ้ืนกนัสนิม 0.038 GL. -             

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

    รวมวสัดุทาสีเหล็กกนัสนิม 1.00 ตร.ม.  = -              *

11 วสัดุมวลรวมของงานประตู-หน้าต่าง-ช่องแสง  

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

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

   พร้อมอุปกรณ์

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

 - วงกบไมเ้น้ือแข็ง ขนาด 2"x 4"(0.1824 ลบ.ฟ./ม.) ลบ.ฟ. -            
 - บานหนา้ต่างไมเ้น้ือแข็ง ขนาด...................... ชุด -            
 - กระจกสี.............หนา...........มม. ตร.ฟ. -            
 - บานพบัธรรมดา ขนาด..........รุ่น.......... ชุด -            
 - บานพบั Whitco ขนาด..............รุ่น............... ชุด -            
 - มือจบั ชุด -            
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 - กลอน ขนาด.............น้ิว ชุด -            
 - ขอสบั ขนาด.............น้ิว ชุด -            
 - ค่าแรงท าวงกบ ม. 50.00        -            
 - ค่าแรงติดตั้งวงกบไม้ ตร.ม. 175.00      -            
 - ค่าแรงติดตั้งบานหนา้ต่างไม้ ตร.ม. 105.00      -            
 - ค่าแรงติดตั้งกระจก ตร.ฟ. -            
   รวมงานหนา้ต่างบานไมเ้น้ือแข็ง วงกบ (ไม่รวมงานสี) 1 ชุด ชุด  = -            

   พร้อมอุปกรณ์

การคิดค านวณปริมาตรไม้ เป็น ลูกบาศก์ฟุต (ลบ.ฟ.)
สูตร 
ปริมาตรไม้(ลบ.ฟ.) = กว้าง(นิว้) x หนา(นิว้) x ยาว(เมตร) x จ านวน(ท่อน) x 0.0228 (ค่าคงที)่

ตวัอยา่ง (1)    ขนาดไม ้1" x 1" x 5.00 (เมตร) จ านวน 10 ท่อน

                  =  1 x 1 x 5 x 10 x 0.0228  =  1.1400  ลูกบาศกฟ์ตุ

ตวัอยา่ง (2)    ขนาดไม ้1 1/2" x 6" x 5.00 (เมตร) จ านวน 10 ท่อน

                  =  1.5 x 6 x 5 x 10 x 0.0228  =  10.2600  ลูกบาศกฟ์ตุ

ตวัอยา่ง (3)    ขนาดไม ้3/4" x 6" x 5.00 (เมตร) จ านวน 10 ท่อน

                  =  0.75 x 6 x 5 x 10 x 0.0228  =  5.1300  ลูกบาศกฟ์ตุ
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ระยะห่างระหว่างอาคาร แนวเขตที่ดิน 

*************** 
 
ในปัจจุบันได้มีกฎกระทรวงฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2550) ออกมาใช้บังคับกับอาคารที่ก่อสร้างในที่ดินผืน
เดียวกัน (แปลงเดียวกัน)  
1. ผนังอาคารด้านที่ใกล้กันมีระเบียงหรือมีหน้าต่าง ประตูท้ัง 2 อาคารต้องมีระยะห่าง ดังนี้ 
   1.1 สูงไม่เกิน 9 เมตร ทั้ง 2 หลัง ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร (ริมหน้าหน้า หรือริมระเบียบ) 
   1.2 สูงไม่เกิน 9 เมตร หนึ่งหลังและอีกหลังสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร จะต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 
5.00 เมตร 
   1.3 สูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ทั้ง 2 หลัง ต้องมีระยะห่าง 6 เมตร 
2. อาคารที่มีผนังทึบต้องอยู่ห่างผนังของอีกอาคารหนึ่งที่มีระเบียง ประตู หน้าต่าง ดังนี้ 
   2.1 สูงไม่เกิน 15 เมตร ต้องอยู่ห่างผนัง หรือระเบียง อีกหลังหนึ่งที่สูงไม่เกิน 9 เมตร เป็นระยะ 2 เมตร 
   2.2 สูงไม่เกิน 15 เมตร ต้องอยู่ห่าง อีกหลังที่สูงเกิน 9 เมตร (แต่ไม่ถึง 23 เมตร) เป็นระยะ 3 เมตร 
   2.3 อาคารมีความสูงเกิน 15 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ห่างอาคารอีกหลังที่สูงไม่เกิน 9 เมตร เป็นระยะ 2.50 
เมตร 
   2.4 อาคารมีความสูงเกิน 15 เมตร แต่ไม่ถึง  23 เมตร ห่างอาคารอีกหลังที่สูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 
เมตร เป็นระยะ 3.50 เมตร 
3 ผนังของอาคารที่เป็นผนังทึบและอาคารสูงเกิน 15 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ทั้ง 2 หลัง ต้องมีระยะห่างไม่
น้อยกว่า 1 เมตร เท่านั้น 
 
ระยะห่างจากแนวเขตที่ดินที่ติดถนนสาธารณะ กฏกระทรวง ฉบับท่ี 55 
     1.  ถนนสาธารณะกว้างน้อยกว่า 10.00 เมตร ร่นแนวอาคารจากก่ึงกลาง ถนนสาธารณะ6.00 เมตร  
     2.  ถนนสาธารณะกว้างมากกว่า 10.00 เมตร ร่นแนวอาคารจากเขตถนน อย่างน้อย 1ใน10 (10%) ของ
ความกว้างถนน  
     3.  ถนนสาธารณะกว้างมากกว่า 20.00 เมตร ร่นแนวอาคารจากเขตถนนอย่างน้อย 2.00 เมตร  
            (ท้ังนี้ถ้าอยู่ในถนนที่มีการบังคับระยะร่นไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร ของกรมทางหลวงหรือ 15.00 เมตร 
ของกทม. ก็ต้องปฏิบัติตามด้วย )  
        
ระยะห่างเขตที่ดินข้างเคียงของช่องแสง ช่องระบายอากาศ , ประตู, หน้าต่างและริมกันตกระเบียบของ
อาคารต่างๆ  
       1. ตั้งแต่ชั้น1 และชั้น 2 ต้องห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร  
       2. ตั้งแต่ชั้น 3 ขึ้นไป ต้องห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร  
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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

ตัวอย่างแหล่งสืบค้นราคาครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2565

Smile Office Furniture http://www.smileofficefurniture.com/
p_21004_109356_296100_TB-021โต๊ะ
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http://www.homepro.co.th/
http://www.iconic-office.com/
http://www.officemate.co.th/
http://www.officemate.co.th/
http://www.lazada.co.th/
http://www.rungcharoen.com/
http://www.rungcharoen.com/
http://www.officemate.co.th/
http://www.nsboffice.com/
http://www.nsboffice.com/
http://www.kssfurniture.com/
http://www.rsbfurniture.co.th/
http://www.furniturebyfactory.com/
http://www.furfactory.co.th/
http://www.thaiofficefurniture.com/
https://www.rsbfurniture.co.th/
http://www.sbdesignsquare.com/
http://www.boatbook.co.th/
http://www.nuteefurniture.com/
http://www.officemate.co.th/
http://www.gous-furniture.com/
http://www.m.kssfurniture.com/
http://www.rungcharoen.com/
http://www.indexlivingmall.com/
http://www.officemate.co.th/
http://www.dohome.co.th/
http://rdn-furniture.com/


 
 

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 ทีต่้องไม่น 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 

132



 
 

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
รำยกำรอื่นมำสมทบได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินที่ได้รับกำรจัดสรร  

นอกเหนือจำกรำยกำรข้ำงต้นนี้ เป็นอ ำนำจของส ำนักงบประมำณ ที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ต้องเสน 

ทั้ง 4 กรณีด าเนินการได้ ดังนี้ 
1. ตรวจสอบเงินเหลือจ่ำย หรือรำยละเอียดกำรจัดสรร หรือควำมจ ำเป็นในกำรเปลี่ยนแปลง 

ประเภทงบรำยจ่ำย หรือเพ่ิมวงเงิน รำยกำรค่ำครุภัณฑ์ หรือที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง เสนอผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เพ่ือพิจำรณำด ำเนินกำร 

2. แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำกำรโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณรำยจ่ำย  
3. เสนอขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณรำยจ่ำย ตามระเบียบ กฎหมาย และหลักเกณฑ์ 

ที่ เกี่ยวข้องข้างต้น แล้วเสนอไปยังผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเพ่ือพิจำรณำอนุมัติ  (ตำมค ำสั่งส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่ 1452/2562 สั่ง ณ วันที่ 13 สิงหำคม 2562 เรื่อง มอบอ ำนำจกำร
โอนจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร) 
 หมายเหตุ  

1. กำรโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณรำยจ่ำย เป็นอ ำนำจของเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน ที่มอบอ ำนำจให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด หำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเสนอตำมขั้นตอนแล้ว  
มีเหตุจ ำเป็นอำจเสนอมำยังส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พิจำรณำอนุมัต ิ

2. กรณีโรงเรียนหน่วยเบิก ให้ด ำเนินกำรลักษณะเช่นเดียวกับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 

*********************** 
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   ข้อเสนอโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

กระทรวงศึกษาธิการ  

 
ค าชี้แจง : 

 โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน หรือโครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ    
การสื่อสาร ครอบคลุมถึงการจัดซื้อ การจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและควบคุมงาน และการเช่า
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เชื่อมโยง ซอฟต์แวร์ ระบบต่างๆ โปรแกรมประยุกต์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 
ตลอดจนอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์อ่ืนใดที่มีลักษณะเป็นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามที่ส่วนราชการส่วนกลาง 
(กรมบัญชีกลาง ส านักงบประมาณ หรือกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม) ก าหนด เพ่ือขออนุมัติในการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน ที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน และได้มีการบูรณาการงบประมาณเทคโนโลยี 
และการใช้ข้อมูลร่วมกัน เพ่ือลดความซ้ าซ้อนในการด าเนินการ รวมทั้งให้มีการใช้เกณฑ์มาตรฐานเดียวกัน 
ในการพิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะด าเนินการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ให้จัดท าข้อเสนอโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (คณะกรรมการ ICT) ให้
ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ขอให้ระบุรายละเอียดของโครงการให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาของคณะกรรมการ  

เอกสารที่ใชอ้้างอิงและข้อมูลเพิ่มเติม : 
1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจ้างบุคลากรด้าน ICT  เช่น ค่าจ้างบุคลากรในการพัฒนาระบบ ค่าจ้างบุคลากร

ในการบ ารุงรักษาระบบ ค่าจ้างบุคลากรในการบริหารจัดการระบบ ค่าจ้างบุคลากรในการติดตั้งและทดสอบระบบ 
เป็นต้น ควรจัดท ารายละเอียดค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตาม “หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา” กลุ่มวิชาชีพ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง  

2. เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ที่กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม  ประกาศใช้ครั้งล่าสุดก่อนวันยื่นค าขออนุมัติโครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร       
ดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ http://www.mdes.go.th  

3. หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พิจารณาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ    
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

4. แบบบัญชีราคากลาง งานพัฒนาระบบ ประเภทโปรแกรมประยุกต์ (Application Software 
Development) 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อโครงการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ส่วนราชการ   (รายละเอียดเกี่ยวกับส่วนราชการที่ขออนุมัติ) 
2.1 ชื่อส่วนราชการ  (ระบุส่วนราชการระดับกรม หรือองค์กรในก ากับ หรือองค์การมหาชน)  

134



 
  

2.2  สถานที่ตั้ง   (ระบุสถานที่ตั้งของส่วนราชการระดับกรม หรือองค์กรในก ากับ)  
      

2.3 หัวหน้าส่วนราชการ (ระบุชื่อและต าแหน่งของหวัหน้าสว่นราชการระดับกรมหรือองค์กรในก ากับ หรือองค์การมหาชน) 
      

2.4 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของส่วนราชการ  
           ชื่อ-นามสกุล      ต าแหน่ง                                                 
.  โทรศัพท์       e-mail :                                                 
. 

2.5 ผู้รับผิดชอบโครงการ    
           ชื่อ-นามสกุล      ต าแหน่ง                                                 
.          โทรศัพท์       โทรสาร                                                   

 e-mail :                                                                                                                         
. 
2.6 หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน (อ านาจหน้าที่ตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ) 

 
 
 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลโครงการ 
 
3. หลักการและเหตุผล 

 
 
 

4. วัตถุประสงค์  (ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการที่เสนอขอความเห็นชอบ) 
       

5. เป้าหมาย (โครงการที่เสนอ ระบุเป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมายการให้บริการแก่ใครบ้าง) 
             

6. งบประมาณ 
6.1 โครงการปีเดียว  ปีงบประมาณ..........................วงเงินงบประมาณ  ………………………  บาท 
6.2 โครงการมากกว่า 1 ปี ปีงบประมาณ.................. ถึง..........................  

ปีงบประมาณ........................        วงเงินงบประมาณ ............................................. ........  บาท 
ปีงบประมาณ........................        วงเงินงบประมาณ ............................................. ........  บาท 
ปีงบประมาณ........................        วงเงินงบประมาณ ............................................. ........  บาท 

                                                รวมวงเงินงบประมาณท้ังสิ้น  .................................... บาท 
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7. ลักษณะโครงการ   

  จัดหาใหม่    ขยายระบบเดิม     ทดแทนระบบเดิม 
  โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/บูรณาการ             โครงการตามภารกิจพ้ืนฐาน 
  อ่ืนๆ (ระบุ) ...................................................................................... .................. 

 
8. ความสอดคล้องกับนโยบายหรือแผนที่เกี่ยวข้อง  
            สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ /แผนปฏิรูปประเทศ 
            สอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม/แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศ 
            สอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือการศึกษาของกระทรวง 
            สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการดิจิทัลของหน่วยงาน 
            อ่ืน ๆ ระบุ  

 (อธิบายถึงความสอดคล้องกับนโยบายหรือแผนที่เก่ียวข้องกับโครงการที่เสนอขออนุมัติ)  
 
 

 
9. สภาพปัจจุบัน (ระบบและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่สอดคล้องกับระบบหรืออุปกรณ์ท่ีขอจัดหาใหม่) 

9.1 สถานภาพของระบบและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน 
9.1.1 ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์  

รายการ รายละเอียด จ านวน ปีท่ีติดตั้ง ช่ือระบบงานที่ใช้ สถานท่ีติดตั้ง 
ระบุรายการฮารด์แวร ์ ระบุ ยี่ห้อ รุ่น คณุลักษณะของ

อุปกรณ์   
    

ระบุรายการซอฟต์แวร ์      
 
 9.1.2 ระบบเครือข่าย 

 รายการอุปกรณ ์ รายละเอียด จ านวน ปีท่ีติดตั้ง สถานท่ีติดตั้ง 
ระบุรายการอุปกรณ ์ ระบุยี่ห้อ รุ่น คณุลักษณะของอุปกรณ์      

     
ผู้ใช้บริการ ระบุข้อมูลผู้ใช้บริการ    
     

9.1.3 ระบบงานและปริมาณงาน  (อธิบายลักษณะงาน  จ านวนผู้ใช้งาน ปริมาณข้อมูล  ความถี่ในการ
ใช้ข้อมูลของผู้ใช้งาน)   

ช่ือระบบงาน ลักษณะงาน จ านวนผู้ใช้งาน ปริมาณข้อมูล   ความถี่ในการใช้ข้อมูล 
     

     
 
9.1.4 สื่ออิเล็กทรอนิกส์  (แสดงรายการสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ระบบบริหารจัดการสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

จ านวนผู้ใช้งาน) 
ช่ือสื่ออิเล็กทรอนิกส์   ลักษณะ/ประเภท/ระดับของสื่อ จ านวนผู้ใช้งาน ระบบบริหารจัดการสื่อ 
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9.2 ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน   

     (ให้แสดงรายละเอียดปัญหาอุปสรรคของระบบงานปัจจุบัน  ปัญหาอุปสรรคของผู้รับบริการ ที่
ท าให้จ าเป็นต้องเสนอโครงการจัดหาใหม่) 
          
             

           
10. ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์/ระบบงาน ที่จะด าเนินการ  

10.1 ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ 
      10.1.1 รายละเอียดระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ขออนุมัติ  
                    (แสดงรายการ  จ านวน และคุณลักษณะเฉพาะของระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนอขออนุมัติ) 

รายการและคุณลักษณะ 
คุณลักษณะ 

จ านวน 
ราคา 

ต่อหน่วย 
รวม    

เป็นเงิน 
สถานที่ติดตั้ง 

MDES อ่ืน 
       
       
     
 10.2 ระบบงาน 

        10.2.1 ชื่อระบบงาน ......................................................................... ........................................ 
         10.2.2 ขอบเขตและข้อก าหนดของระบบงาน   

 
 
 

  10.2.3 ปริมาณข้อมูลน าเข้า  (แสดงความพร้อมของข้อมูลที่จะน าเข้า) 
    ปริมาณข้อมูล  
    ปีที่ 1 จ านวน.......................... 
    ปีที่ 2 จ านวน.......................... 
    ปีที่ 3 จ านวน.......................... 
    มีข้อมูลอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์  

ระบุวิธีการถ่ายโอนข้อมูล.......................................................................................... 
ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการ................................................................................. 

    บันทึกข้อมูลใหม่ โดย  น าเข้าเอง      จัดจ้างน าเข้า 
                   10.2.4  แนวคิดของระบบงาน    
   1) Conceptual Diagram 
   2) Context Diagram 
   3) ER-Diagram 
   4) Data Flow Diagram (อย่างน้อย Level 1) 
   5) System Flow Chart 
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   6) Structure Chart 
     10.2.5  รายละเอียดค่าใช้จ่าย 

รายการคา่ใช้จ่าย ระยะเวลา อัตรา จ านวน รวมค่าใช้จ่าย 
รวม     
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรที่ใช้ในการพฒันาระบบ 

1.1 ผู้จัดการโครงการ 
1.2 นักวิเคราะห์ระบบ 
1.3 ... 

    

2. ค่าใช้จ่ายซอฟต์แวร์และเครื่องมือท่ีใช้ในการพัฒนาระบบ     
3. ค่าที่ปรึกษาโครงการหรือผูเ้ชี่ยวชาญ     
4. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ     
หมายเหตุ   ใหจ้ าแนกเป็นรายการค่าใชจ้่ายตามหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานพัฒนาระบบของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ
หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาของกระทรวงการคลัง 

  10.2.6 แผนการด าเนินงานและระยะเวลาด าเนินงาน 
   ระยะเวลาด าเนินการเริ่มตั้งแต่ ………………………………………..ถึง ...............................................  
กิจกรรม ก าหนดด าเนินการ (เดือน) หมายเหตุ 

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

              

              

(แสดงรายละเอยีดและระยะเวลาด าเนินงานของแต่ละกจิกรรมเพื่อการจัดหา ติดตั้งและ ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ที่ขออนุมัตติั้งแต่
ขั้นตอนการเสนอโครงการ) 
 
 10.2.7 การบ ารุงรักษา (งบประมาณต่อปี วิธีหรือขั้นตอนการบ ารุงรักษา)   

วิธี/ขั้นตอนการบ ารุงรักษา 
งบประมาณต่อปี  

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 
 
 

   

 
11. ผลผลิตของโครงการ  

 

12. ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ด้าน ICT 
 

13. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางแก้ไข 
 

 14. ประโยชน์ที่จะได้รับ (แสดงรายละเอียดถึงผู้ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ หรือผลที่จะได้จากโครงการ) 
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ส่วนที่  3  การลงนามรับรองโครงการ  
 
 
 
 

 
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ ลงชื่อ.......................................................... ....................... 

       (........................................................ .......................) 
ต าแหน่ง  ผอ.กลุ่ม         /ผูท้ี่ได้รับมอบหมาย 
หน่วยงาน        สพป./สพม.    เขต              
โทรศัพท์..............................โทรสาร.................................. 
e-Mail.......................................................... ................... 
 

 

2. ผู้ควบคุมโครงการ ลงชื่อ.......................................................... .................... 
(....................................................................................) 
ต าแหน่ง ผอ.สพท./รอง ผอ.สพท ที่ได้รับมอบหมาย 
หน่วยงาน         สพป./สพม.    เขต                  

3. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน
ระดับกระทรวง/กรม 

ลงชื่อ......................................................... ..................... 
(............................................................... .....................) 
ต าแหน่ง......................................................... ............... 
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) 
หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
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