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ค ำน ำ 
 
  ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ    
ได้จัดท าเอกสารคู่มือการจัดท ารายละเอียดค าขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบบริหาร
จัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์ (Special Education Technology : 
SET ในเรื่องแผนชั้นเรียนส าหรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนเฉพาะความพิการ และแผนการให้บริการ
ศูนย์ ข้อมูลพ้ืนฐานสถานศึกษา รายการสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงที่มีแล้ว การจัดท าค าของบประมาณสิ่งก่อสร้าง 
ปรับปรุง และครุภัณฑ์ เพ่ือให้สถานศึกษาใช้จัดท าแผนงบประมาณปี 2565 ตามกระบวนการงบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (SPBB)   ได้อย่างถูกต้อง 
  ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารคู่มือนี้จะเกิดประโยชน์สูงสุด  
ต่อสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเพ่ือเด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส มีความเข้าใจในการจัดท าแผนค าขอตั้ง
งบประมาณปี 2565 อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
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ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
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1.2 ตรวจสอบข้อมูลพืน้ฐานสถานศึกษา

1.3

1.4

 - หากมีรายการตอ้งแกไ้ข เมนู : ข้อมูลสถานศึกษา >> ขอ้มูลพ้ืนฐาน

ตรวจสอบ รายการส่ิงก่อสร้าง ทีม่ีแล้ว
ต้องระบุ ปี / สภาพ  ครบถ้วน

เมนู : รายงาน >>  ขอ้มูลงบประมาณ >> 
รายงานขอ้มูลรายการส่ิงก่อสร้าง

 - หากมีรายการตอ้งแกไ้ข เมนู : งบประมาณ >> ขอ้มูลรายการส่ิงก่อสร้าง

ตรวจสอบรายการครุภัณฑ์ยานพาหนะทีม่ีแล้ว
- ต้องมี เลขทะเบียน / วนัเดือนปีท่ีจดทะเบียน / สภาพ ครบ

เมนู : รายงาน >>ขอ้มูลงบประมาณ >> 
รายงานขอ้มูลรายการยานพาหนะ

 - หากมรีายการต้องแก้ไข เมนู : งบประมาณ >> ขอ้มูลรายการยานพาหนะ

1.1 เข้าสู่ระบบ โปรแกรม SET

เปิด Google Chrome เขา้
www.specialset.bopp.go.th

 - ต้องมีช่ือ ผอ. / ท่ีอยูส่ถานศึกษา ต าบล อ าเภอ จังหวดั / พืน้ที ่
ไร่ งาน วา / ต าแหน่งบนแผนท่ี (พิกัด)

 / ศูนยก์ารศึกษาพิเศษแนบกรรมสิทธ์ิทีด่นิทีล่งส่ิงก่อสร้าง

เมนู : รายงาน >> ขอ้มูลสถานศึกษา 
 >> รายงานขอ้มูลสถานศึกษา

ให ้เจา้หนา้ท่ีสารสนเทศ ( ท่ีท  าขอ้มูลนกัเรียนผ่านระบบ SET
 ของสถานศึกษานั้น ๆ )สร้าง ช่ือผูใ้ช ้และ รหสัผ่าน ใหก้บั

เจา้หนา้ท่ีแผนฯ

ขั้นตอนการจัดท างบประมาณในระบบโปรแกรม SET โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ / โรงเรียนเฉพาะความพิการ / ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. ตรวจสอบข้อมูล
ขั้นตอน เมนู เลอืกเมนู,ปุ่ม
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2.1

 

2.2

2.3

2.4

2.5 

ศูนย์ฯ
บนัทึกแผนการใหบ้ริการศนูยก์ารศึกษาพิเศษ
ปีการศึกษา 2565

เมนู : รายงาน >> ขอ้มูลสถานศึกษา >> รายงานแผนเตม็รูปการใหบ้ริการ

บนัทึกค าขอตั้งงบประมาณ
ค่าปรับปรุง

เมนู :งบประมาณ >>จดัตั้งงบประมาณ>>ตั้งงบประมาณปรับปรุง

บนัทึกค าขอตั้งงบประมาณ
รายการยานพาหนะ

เมนู :งบประมาณ >>จดัตั้งงบประมาณ>>ตั้งงบประมาณยานพาหนะ

บนัทึกค าขอตั้งงบประมาณ
รายการครุภณัฑ์

เมนู :งบประมาณ >>จดัตั้งงบประมาณ>>ตั้งงบประมาณครุภณัฑ์

บนัทึกค าขอตั้งงบประมาณ
รายการส่ิงก่อสร้าง

เมนู :งบประมาณ >>จดัตั้งงบประมาณ>>ตั้งงบประมาณส่ิงก่อสร้าง

2. บันทกึค าขอตั้งงบประมาณ
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**ท่านสามารถ Download file excel เพ่ือดูวา่ทะเบียนรายการ  ค่าวสัดุก่อสร้าง มีช่ืออะไรบา้ง เพ่ือน าไปตั้งงบปรับปรุง 

ไดจ้าก เมนู : รายงาน >> ขอ้มูลงบประมาณ >>Download ทะเบียนรายการ ค่าวสัดุก่อสร้าง

ส าหรับ ท่ีมา ของค่าวสัดุก่อสร้างท่ีน ามาใชข้อตั้งงบค่าปรับปรุง ปีงบประมาณ 2565  มาจากบญัชีค่าวสัดุและค่าแรงงาน ปรับปรุงราคาปีงบประมาณ 2563

โดยกลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สอ. สพฐ. จดัท าข้ึน http://designobec.blogspot.com/p/blog-page_2.html

สศศ. ไดน้ ามาใชใ้นระบบโปรแกรม SET เพ่ือใหส้ถานศึกษาใชใ้นการขอตั้งงบประมาณปี 2564 ไปก่อน เพ่ือความสะดวกในการรวบรวมขอ้มูล

ทัว่ประเทศมีปริมาณมาก ซ่ึง หากงบประมาณไดรั้บการอนุมติั แลว้จะแจง้สถานศึกษาด าเนินการจดัท าแบบประมาณการราคาทอ้งถ่ิน
โดยคณะกรรมการก าหนดราคากลาง ตามวงเงินค่าปรับปรุงท่ีไดรั้บจดัสรร อีกคร้ังในภายหลงั

3.3 เมนู : รายงาน >>  ขอ้มูลงบประมาณ >> รายงานขอ้มูล
รายการส่ิงก่อสร้าง

3.4 เมนู : รายงาน >>ขอ้มูลงบประมาณ >> รายงานขอ้มูลรายการ
ยานพาหนะ

3.5 รายการจดัตั้งงบประมาณปี 2564 รายการส่ิงก่อสร้าง 
ปรับปรุง ยานพาหนะ และครุภณัฑ ์(ใบงานท่ี 6 ถึง 10)

เมนู : รายงาน >>ขอ้มูลงบประมาณ >>รายงานการขอตั้ง
งบประมาณ

ขอ้มูลส่ิงก่อสร้างอาคารประกอบท่ีมีแลว้
(ใบงานท่ี 4)

ขอ้มูลยานพาหนะท่ีมีแลว้ (ใบงานท่ี 5)

3.1
พิมพร์ายงานแผนชั้นเรียน (ใบงานท่ี 2)

เมนู : รายงาน>>ข้อมูลสถานศึกษา>>รายงานแผนช้ันเรียน

3.2 ขอ้มูลพ้ืนฐานสถานศึกษา (ใบงานท่ี 3) เมนู : รายงาน >> ขอ้มูลสถานศึกษา >> รายงานขอ้มูล
สถานศึกษา

3. พิมพ์รายงาน (ใบงาน) เสนอ ผู้บริหารสถานศึกษา  ลงนามรับรอง ทุกแผ่น

ขั้นตอน เมนู ปุ่ม
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สรุปใบงาน 
ใบงานค าขอตั้งงบประมาณที่สถานศึกษาแตล่ะแห่งต้องจดัส่ง 

ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
 

ใบงานที่ 1 รายละเอยีดค าขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ปก) 
ใบงานที่ 2 รายงานแผนชั้นเรียนเต็มรูป(ร.ร.) หรือ แผนการให้บริการ(ศูนย์ฯ) 
ใบงานที่ 3 รายการขอ้มลูพื้นฐานสถานศึกษา 
ใบงานที่ 4 ใบงานรายงานข้อมลูรายการสิ่งก่อสร้างอาคารเรียนอาคารประกอบ (ที่มีแล้ว) 
ใบงานที่ 5 ใบงานรายงานข้อมลูรายการยานพาหนะ (ทีม่ีแล้ว) 
ใบงานที่ 6 ใบงานรายการจัดตั้งงบประมาณรายการสิ่งก่อสรา้ง 
ใบงานที่ 7 ใบงานรายการจัดตั้งงบประมาณรายการคา่ปรับปรุง ซ่อมแซม          
ใบงานที่ 8 ใบงานประมาณการราคางาน ปรับปรุง  
ใบงานที่ 9 ใบงานรายการตั้งงบประมาณยานพาหนะ 
ใบงานที่ 10 ใบงานรายการตั้งครุภณัฑ์ประเภทที่ไม่ใช่ยานพาหนะ 
11.  เอกสารประกอบค าขอ ได้แก่  

- กรรมสิทธิ์ที่ดิน  
- Masterplan ผังบริเวณสิ่งก่อสรา้ง 
- เอกสารการรือ้ถอนอาคารเก่า กรณีขอทดแทน 
- แบบรูปรายการ / ประมาณการราคา สิ่งกอ่สรา้ง แบบพิเศษ  
- ใบประกอบวิชาชีพ วิศวกร 
- ทะเบียนยานพาหนะ ทีข่อทดแทน 
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 (ใบงานที่ 1 ปก) 
รายละเอียดค าขอตั้งงบประมาณปี 2565 (งบลงทุน) 

ของโรงเรียน/ศูนย์ ................................................................................................................................ 
 

ตรวจสอบ work sheet (ส าหรับคณะท างานฯ สศศ. ตรวจสอบ) 
1. ใบงานที่ 2 รายงานแผนชั้นเรียนเต็มรูป / แผนการให้บริการ  
2. ใบงานที่ 3 รายการข้อมูลสถานศึกษา  
3. ใบงานที่ 4 สิ่งก่อสร้าง ที่มีแล้ว  
4. ใบงานที่ 5 ยานพาหนะ ที่มีแล้ว 
 

5. ใบงานที่ 6 รายการจัดตั้งงบประมาณรายการสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2565 ค าขอจัดตั้งสิ่งก่อสร้าง  
    พิจารณา ดังนี้ 
   1)  ขอตั้งหรือไม ่ ( ขอ / ไม่ขอ ) 
   2)  จ านวนรายการสิ่งก่อสร้างที่ ขอตั้งงบ 2565 ทั้งหมดจ านวน ................... รายการ  
        เป็นรายการขอใหม่     ............รายการ ขอทดแทน ..................รายการ 
   3) กรณี ขอทดแทน มีเอกสาร การรื้อถอน หรือไม่ (มี / ไม่มี) 
   4) แบบอาคารที่ขอตั้ง เป็นแบบใด (แบบมาตรฐาน จ านวน ...... รายการ / แบบพิเศษ จ านวน ....... รายการ) 
   5) กรณี แบบพิเศษ 
        5.1) ชื่อรายการ ................................................................. 

5.2) เอกสาร แบบรูปรายการ (มี / ไม่มี) และ ประมาณการราคา (มี / ไม่มี) 
5.3) พ้ืนที่ใช้สอยทั้งหมดของอาคาร ......................ตารางเมตร 
5.4) กรณี พ้ืนที่ใช้สอยเกิน 2,000 ตารางเมตร มีใบรับรองแบบอาคารการศึกษาจากกระทรวงพลังงาน (มี / ไม่มี) 
**โรงเรียนมีเหตุผลความจ าเป็นที่จะขอสิ่งก่อสร้างแบบพิเศษ  สศศ. กอส. ออกแบบ และเสนอ สพฐ. ลง 
นามถึงกระทรวงพลังงานเพ่ือขอใบรับรองแบบอาคารการศึกษา**   
 

5.5) ชื่อผู้ออกแบบ (วิศวกร)  ..........................................................ต าแหน่ง ................................. 
             และชื่อผู้ประมาณการราคา คือ ................................................ต าแหน่ง............................... 

     ใบประกอบวิชาชีพ วิศวกร (มี / ไม่มี) 
   6) เอกสาร master plan ที่แสดงที่ตั้งของอาคารที่ของบประมาณ (มี / ไม่มี) 
   7) เอกสาร กรรมสิทธิ์ที่ดิน ที่จะลงสิ่งก่อสร้าง (มี / ไม่มี) (เช่า / สาธารณประโยชน์ / ราชพัสดุ / ได้รับบริจาค) 
   8) ศูนย์การศึกษาพิเศษ ขอรายการสิ่งก่อสร้างไปลงที่ใด (ศูนย์การศึกษาพิเศษ / ศูนย์สาขา / ศูนย์การเรียน / 
      หน่วยบริการ) 
6. ใบงานที่ 7 รายการจัดตั้งงบประมาณรายการค่าปรับปรุง ซ่อมแซม และ ใบงาน ประมาณการ ราคางาน  
                  ปรับปรุง ขอตั้งหรือไม่  ( ขอ / ไม่ขอ ) 
7. ใบงานที่ 9 รายการตั้งงบประมาณยานพาหนะ 
    7.1) ขอตั้งหรือไม่ (ขอ / ไม่ขอ)     7.2) กรณีขอทดแทน ทะเบียนยานพาหนะ ที่ขอทดแทน (มี / ไม่มี) 
8. ใบงานที่ 10 ค าขอจัดตั้งงบประมาณครุภัณฑ์ประเภทอ่ืน ที่ไม่ใช่ยานพาหนะ (ขอ / ไม่ขอ) 
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คู่มือระบบจัดตั้งงบประมาณ 
 
ตั้งงบประมาณสิ่งก่อสร้าง 

1. เข้าเมนู งบประมาณ -> จัดตั้งงบประมาณ -> ตั้งงบประมาณสิ่งก่อสร้าง 
2. คลิกท่ีปุ่ม เลือก รายการที่ต้องการ 

 
 

3. กรอกข้อมูลความต้องการขอ (ศูนย์การศึกษาพิเศษให้แนบผังบริเวณด้วย) แล้วคลิกท่ีปุ่ม บันทึกข้อมูล 
3.1 หน้าฟอร์มขอตั้งงบประมาณของศูนย์การศึกษาพิเศษ 

กรณีเลือกผังบริเวณท่ีอยู่ปัจจุบัน ดังรูป 
 

 
 
 

 
 

 

เกณฑ์ ความต้องการขอสิ่งก่อสร้าง  

1. อาคารต่างๆ  ขอทดแทน เงื่อนไขอาคาร
ที่มีอายุ 30 ปี ขึน้ไป และมีใบตรวจสอบ
สภาพอาคารว่าสมควรรือ้ถอน 

2. เสาธง / ป้ายชื่อโรงเรียน ควรขอทดแทน 
เท่านัน้ เน่ืองจากมีครบทุกสถานศึกษา
แล้ว 
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กรณีเลือกผังบริเวณท่ีอยู่ใหม่ (มีกรรมสิทธิ์ที่ดินแล้ว) ขึ้นแจ้งเตือนดังรูป 

 
ให้แนบกรรมสิทธิ์ที่ดินและกรอกในเมนู -> ข้อมูลสถานศึกษา -> ข้อมูลพื้นฐานสถานที่ตั้งศูนย์ใหม่ -> แก้ไขข้อมูล  

กลับมาเลือก ผังบริเวณที่อยู่ใหม่(มีกรรมสิทธิ์ที่ดินแล้ว) 
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3.2 หน้าฟอร์มขอตั้งงบประมาณของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์-ราชประชานุเคราะห์/และโรงเรียนเฉพะความพิการ 

 
เกณฑ์การขอสิ่งก่อสร้าง 1. อาคารต่างๆ  ขอทดแทน เงื่อนไขอาคารที่มีอายุ 30 ปี ขึ้นไป และมีใบตรวจสอบสภาพอาคาร
ว่าสมควรรื้อถอน 
   2. เสาธง / ป้ายชื่อโรงเรียน ควรขอทดแทน เท่านั้น เนื่องจากมีครบทุกสถานศึกษาแล้ว 

4. สามารถตั้งล าดับความจ าเป็นในแถวล าดับความจ าเป็น ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วคลิกปุ่ม ยืนยันข้อมูลจัดตั้งงบ 
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ตั้งงบประมาณปรับปรุง ซ่อมแซม 
1. เข้าเมนู งบประมาณ -> จัดตั้งงบประมาณ -> ตั้งงบประมาณปรับปรุง 
2. คลิกท่ีปุ่ม เพ่ิมรายการปรับปรุง ซ่อมแซม 
3. กรอกข้อมูล งานที่ประมาณราคา, สิ่งก่อสร้างที่ปรับปรุง, ภาพสิ่งก่อสร้างที่ปรับปรุง1, ภาพสิ่งก่อสร้างที่ปรับปรุง2

และผู้ประมาณการ ให้ครบถ้วนระบบจะแสดง ล าดับที่ 4. และ 5. ตามล าดับ 

 
4. กรอกรายการวัสดุ โดยกรอกชื่อวัสดุที่ต้องการจะปรากฏรายชื่อวัสดุขึ้นมาให้เลือก และกรอกจ านวนที่ต้องการแล้ว

คลิกท่ีปุ่ม เพ่ิม 
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5. กรอกลักษณะการปรับปรุง ซ่อมแซม และเหตุผลในการเสนอขอตั้งงบประมาณ แล้วคลิกท่ีปุ่ม บันทึกข้อมูล 
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ตั้งงบประมาณยานพาหนะ 
1. เข้าเมนู งบประมาณ -> จัดตั้งงบประมาณ -> ตั้งงบประมาณยานพาหนะ 
2. คลิกเลือก รายการที่ต้องการ 

 
 

3. กรอกเหตุความจ าเป็นแล้วคลิกท่ีปุ่ม บันทึกข้อมูล 

 
 กรณีขอทดแทน ยานพาหนะอายุการใช้งาน 12 ปีขึ้นไป 
 
ตั้งงบประมาณครุภัณฑ์ (ควรเลือกรายการเท่าที่จ าเป็น) 

1. เข้าเมนู งบประมาณ -> จัดตั้งงบประมาณ -> ตั้งงบประมาณครุภัณฑ์ 
2. กรอกรายละเอียดการขอครุภัณฑ์ แล้วคลิกท่ี เพ่ิมรายการ 

 
 กรณีขอนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ให้แนบไฟล์ (.pdf) ใบเสนอราคาจ านวน 3 ร้านค้า หาไม่แนบไฟล์มาจะไม่ 
เสนอตั้งให้  
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พิมพ์รายงาน 

1. เข้าเมนู รายงาน -> ข้อมูลสถานศึกษา (โรงเรียน) พิมพ์ข้อมูลสถานศึกษาและรายงานแผนชั้นเรียน 

 
2. เข้าเมนู รายงาน -> ข้อมูลสถานศึกษา (ศูนย์การศึกษาพิเศษ) พิมพ์ข้อมูลสถานศึกษาและรายงานแผนเต็มรูป 

 
 

3. เข้าเมนู รายงาน -> ข้อมูลงบประมาณ พิมพ์รายงานข้อมูลงบประมาณ (ยกเว้นรายงานข้อมูลปรับปรุงซ่อมแซม) 
และพิมพ์รายงานการขอตั้งงบประมาณ 
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หอ้งเรยีน 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
รายการ
1. อาคารเรียน 6 9 14 18 23 27 32 36 41 45 50 54 รายการ 1 - 2

2.  หอประชุม 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 เลือกได้อย่างใด

3.  โรงอาหาร 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 อย่างหน่ึง

4.  โรงหุ้งต้มอาหาร 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5.  หอนอน    
6.  โรงอาบน ้านักเรียน 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
7.  หอ้งน ้า - หอ้งส้วม (หลัง) 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
8. โรงฝึกงาน  (หน่วย) 2 2 2 2 2 2 4 4 4 6 6 6
9.  อาคารพยาบาล 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
10.  บา้นพกัครู
11.  บา้นพกัภารโรง
12. เรือนเกษตรและหรือ เรือนเพาะช้า
13.  โรงเก็บรถยนต์ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14.  เสาธง 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15.  สนาม
16. ถังน ้า 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
17. คอกสัตว์

หมายเหตุ

2. ในบริเวณและอาคารซ่ึงก้าหนดให้อาคารสามารถต้านทานแรงส่ันสะเทือนของแผ่นดินไหวต้องออกแบบ
อาคารให้สามารถต้านทานแรงส่ันสะเทือนของแผ่นดินไหว

3. โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว 22 จังหวัด ประกอบด้วย กาญจนบุรี เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน พะเยา แพร่
 แม่ฮ่องสอน ล้าปาง ล้าพูน กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร กระบี ่ชุมพร 
พังงา ภูเก็ต ระนอง สงขลา และสุราษฎร์ธานี

1. มีความพร้อมในเร่ือง กรรมสิทธิท์ีดิ่น และผังบริเวณระบุมาตราส่วนชัดเจน

เกณฑ์มาตรฐานอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างประกอบ ปีงบประมาณ 2565
 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์

ตามความจ้าเปน็

ตามความจ้าเปน็

ตามความจ้าเปน็

75 %  ของจ้านวนครู
100%  ของจ้านวนลูกจ้างตามกรอบอัตราก้าลังของงบประมาณ

คิดจากจ้านวนเด็กนักเรียนประจ้า

 5
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                  ห้องเรียน 2 4 8 12 16 20 24 28 31 34 37 39 40 43
รายการ
1. อาคารเรียน 6 8 16 23 30 34 41 47 52 58 63 67 69 73 รายการ 1 - 2

2.  หอประชมุ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 เลือกไดอ้ย่างใด

3.  โรงอาหาร 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 อย่างหน่ึง

4.  โรงหุ้งต้มอาหาร 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5.  หอนอน    แบบมาตรฐาน 26  1 หลัง = 40 ที่ 

แบบมาตรฐาน 38  1 หลัง = 80 ที่ 
แบบไม ้210  1 หลัง = 35 ที่ 

6.  โรงอาบน ้านักเรียน 2 2 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 10 11
7.  ห้องน ้า - ห้องส้วม (หลัง) 2 2 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 10 11
8. โรงฝึกงาน  (หน่วย) 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4
9.  อาคารพยาบาล 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
10.  บ้านพักครู 75% ของจา้นวนครู
11.  บ้านพักภารโรง 100 % ของจา้นวนลูกจา้ง

12.  เรือนเกษตรและ
หรือ เรือนเพาะชา้ ตามความจา้เป็น
13.  โรงเกบ็รถยนต์ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14.  เสาธง 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15.  สนาม 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16. ถงัน ้า 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

17. คอกสัตว์ ตามความจา้เป็น

หมายเหตุ

2. ในบริเวณและอาคารซ่ึงก้าหนดใหอ้าคารสามารถต้านทานแรงส่ันสะเทอืนของแผ่นดินไหวต้องออกแบบอาคารให้
สามารถต้านทานแรงส่ันสะเทอืนของแผ่นดินไหว3. โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว 22 จังหวัด ประกอบด้วย กาญจนบรีุ เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน พะเยา แพร่ 
แม่ฮ่องสอน ล้าปาง ล้าพนู กรุงเทพมหานคร นนทบรีุ ปทมุธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร กระบี่ ชุมพร พงังา ภเูก็ต 

เกณฑ์มาตรฐานอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างประกอบ ปงีบประมาณ 2565
โรงเรียนเฉพาะความพิการ

1. มีความพร้อมในเร่ือง กรรมสิทธิท์ี่ดิน และผังบริเวณระบมุาตราส่วนชัดเจน

คิดจากจา้นวนเด็กนักเรียนประจา้
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ที่ รายการ ควรมี
1 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจ้าจังหวัด (ส่วนหน้า) 1
2 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจ้าจังหวัด (ด้านธาราบ้าบัด) 1
3 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจ้าจังหวัด (ด้านห้องสมุด) 1
4 ห้องน ้า-ห้องส้วม 2
5 โรงอาบน ้า 2
6 โรงหุงต้มและประกอบอาหาร 1
7 อาคารพยาบาล 1
8 บ้านพักครู คิด 75 % ของข้าราชการ พนง.ราชการ 1
9 บ้านพักผู้บริหาร 1
10 หอนอนนักเรียน 1
11 บ้านพักภารโรง คิด 75 % ของลูกจ้างประจ้า 1

ที่ รายการ ควรมี
1 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจ้าจังหวัด (ส่วนหน้า) 1
2 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจ้าจังหวัด (ด้านธาราบ้าบัด) 1
3 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจ้าจังหวัด (ด้านห้องสมุด) 1
4 ห้องน ้า-ห้องส้วม 2
5 โรงอาบน ้า 1
6 โรงหุงต้มและประกอบอาหาร 1
7 อาคารพยาบาล 1
8 บ้านพักผู้บริหาร 1

หมายเหตุ
1. มีความพร้อมในเร่ือง กรรมสิทธิท์ีดิ่น และผังบริเวณระบุมาตราส่วนชัดเจน

2. ในบริเวณและอาคารซ่ึงก้าหนดให้อาคารสามารถต้านทานแรงส่ันสะเทือน
ของแผ่นดินไหวต้องออกแบบอาคารให้สามารถต้านทานแรงส่ันสะเทือนของ
แผ่นดินไหว

3. โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว 22 จังหวัด ประกอบด้วย กาญจนบุรี เชียงราย 
เชียงใหม่ ตาก น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ล้าปาง ล้าพูน 
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร กระบี ่ชุมพร
 พังงา ภูเก็ต ระนอง สงขลา และสุราษฎร์ธานี

เกณฑ์มาตรฐานสิ่งก่อสร้างศูนย์การศึกษาพิเศษ
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา

เกณฑ์มาตรฐานสิ่งก่อสร้างศูนย์การศึกษาพิเศษ
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
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หน่วย:บาท

ที่ ประเภท / รายการส่ิงก่อสร้าง ค่างานต้นทุน ค่าก่อสร้าง ค่าก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ค่าก่อสร้าง วันที่ หมายเหตุ
Factor F จ านวนเงิน (รวม Factor F) ไม่รวมครุภณัฑ์ จัดซ้ือ/ส่ังซ้ือ รวมครุภัณฑ์ ประมาณ

(ยอดสุทธ)ิ ราคา
1 อาคารศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวัด (ส่วนหน้า) 8,746,858.90 1.2958-1 2,587,320.86 11,334,179.76 11,334,000.00 - 11,334,000.00 11 ส.ค. 60 กอส./สศศ.
2 อาคารศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวัด (ด้านห้องสมุด) 2,706,052.84 1.3027-1 819,122.19 3,525,175.03 3,525,000.00 - 3,525,000.00 11 ส.ค. 60 กอส./สศศ.
3 อาคารศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวัด (ด้านธาราบ าบัด) 3,430,850.27 1.3020-1 1,036,116.78 4,466,967.05 4,466,000.00 - 4,466,000.00 1 ส.ค. 61 กอส./สศศ.
4 4.1 อาคารเรียน 216 ล./57 - ก  16,530,056.75  1.2571 - 1 4,249,877.59 20,779,934.34 20,779,000.00 1,155,000.00 21,934,000.00 กอ./สอ.

4.2 อาคารเรียน 216 ล./57 - ข ส าหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว 16,957,723.99  1.2565 - 1 4,349,656.20 21,307,380.19 21,307,000.00 1,155,000.00 22,462,000.00 

เนื้อที่ 2,592.00 ตารางเมตร

5 5.1 อาคารเรียน 318 ล./55 - ก   นอกเขตแผ่นดินไหว 17,466,371.24  1.2557 - 1 4,466,151.13 21,932,522.37 21,932,000.00 1,300,000.00 23,232,000.00 กอ./สอ.
5.2 อาคารเรียน 318 ล./55 - ข  เขตแผ่นดินไหว 18,070,966.34  1.2548 - 1 4,604,482.22 22,675,448.56 22,675,000.00 1,300,000.00 23,975,000.00 

เนื้อที่ 2,756.00 ตารางเมตร

6 6.1 อาคารเรียน 324 ล./55 - ก   นอกเขตแผ่นดินไหว  20,921,586.14 1.2469 - 1 5,165,539.62 26,087,125.76 26,087,000.00 1,733,000.00 27,820,000.00 กอ./สอ.
6.2 อาคารเรียน 324 ล./55 - ข   เขตแผ่นดินไหว 22,009,205.80 1.2410 - 1 5,304,218.60 27,313,424.40 27,313,000.00 1,733,000.00 29,046,000.00 

เนื้อที่ 3,596 ตารางเมตร

7 อาคารหอประชุม 100/27

เนื้อที่ 922.00 ตารางเมตร 6,507,015.90 1.2985 - 1 1,942,344.25 8,449,360.15 8,449,000.00 227,000.00 8,676,000.00 กอ./สอ.
8 โรงอาหารแบบ 101 ล./27 (พเิศษ)

(ปรับปรุงชั้นบนเปน็โรงพลศึกษา)

เนื้อที่ 1,840.00 ตารางเมตร 10,520,760.60 1.2907 - 1 3,058,385.11 13,579,145.71 13,579,000.00 254,000.00 13,833,000.00 กอ./สอ.

บัญชีราคามาตรฐานสิง่ก่อสร้าง อาคารส านักงาน อาคารเรียน  อาคารประกอบและสิง่ก่อสร้างอ่ืน 
งบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ค่า Factor F
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หน่วย:บาท

ที่ ประเภท / รายการส่ิงก่อสร้าง ค่างานต้นทุน ค่าก่อสร้าง ค่าก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ค่าก่อสร้าง วันที่ หมายเหตุ
Factor F จ านวนเงิน (รวม Factor F) ไม่รวมครุภณัฑ์ จัดซ้ือ/ส่ังซ้ือ รวมครุภัณฑ์ ประมาณ

(ยอดสุทธ)ิ ราคา

บัญชีราคามาตรฐานสิง่ก่อสร้าง อาคารส านักงาน อาคารเรียน  อาคารประกอบและสิง่ก่อสร้างอ่ืน 
งบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ค่า Factor F

9 โรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง

เนื้อที่ 352.00 ตารางเมตร 2,356,210.30 1.3032 - 1 714,402.96 3,070,613.26 3,070,000.00 346,000.00 3,416,000.00 กอ./สอ.
10 โรงอาหารขนาดกลาง 500 ที่นั่ง

เนื้อที่ 723.00 ตารางเมตร 4,709,022.38 1.3007 - 1 1,416,003.03 6,125,025.41 6,125,000.00 664,000.00 6,789,000.00 กอ./สอ.
11 อาคารโรงหุงต้มและประกอบอาหาร 818,546.30 1.3059-1 250,393.31 1,068,939.61 1,068,000.00 21,357.20 1,089,000.00 10 ส.ค. 61 กอส./สศศ.
12 อาคารหอนอนแบบมาตรฐาน 38 พร้อมครุภัณฑ์ 5,594,733.59 1.2996-1 1,676,182.18 7,270,915.77 7,270,000.00 481,821.00 7,751,000.00 1 ส.ค. 61 กอส./สศศ.
13 อาคารโรงฝึกงาน 102/27 เนื้อที่ 320.00 ตารางเมตร 2,317,948.44 1.3032 - 1 702,801.97 3,020,750.41 3,020,000.00  - 3,020,000.00 กอ./สอ.
14 โรงฝึกงาน 204/27 เนื้อที่ 796.00 ตารางเมตร 4,455,370.05 1.3009 - 1 1,341,511.92 5,796,881.97 5,796,000.00  - 5,796,000.00 กอ./สอ.
15 อาคารพยาบาล 829,006.44 1.3058-1 1,519,496.00 253,510.16 1,082,516.61 - 1,082,000.00 1 ส.ค. 61 กอส./สศศ.
16 บา้นพกัครู 203/27

เนื้อที่ 82.50 ตารางเมตร 682,552.97 1.3066 - 1 209,270.74 891,823.71 891,000.00  - 891,000.00 กอ./สอ.
17 บา้นพกัครู 207

เนื้อที่ 86.00 ตารางเมตร 764,246.14 1.3062 - 1 234,012.17 998,258.31 998,000.00  - 998,000.00 กอ./สอ.
18 อาคารบ้านพกัภารโรงแบบแฟลต 8 หน่วย 2,443,557.61 1.3031-1 740,642.21 3,184,199.92 3,184,000.00 1,280.00 3,185,280.00 18 ก.ย. 60 กอส./สศศ.
19 ลานกีฬาอเนกประสงค์ 121,700.00 1.3074 - 1 37,410.58 159,110.58 159,000.00 12,840.00 171,840.00 กอ./สอ.
20 สนามบาสเกตบอลมาตรฐาน FIBA 322,600.00 1.3074 - 1 99,167.24 421,767.24 421,000.00  - 421,000.00 กอ./สอ.
21 สนามฟตุบอล  ฟ 1/42 676,905.00 1.3066 - 1 207,539.07 884,444.07 884,000.00  - 884,000.00 กอ./สอ.
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หน่วย:บาท

ที่ ประเภท / รายการส่ิงก่อสร้าง ค่างานต้นทุน ค่าก่อสร้าง ค่าก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ค่าก่อสร้าง วันที่ หมายเหตุ
Factor F จ านวนเงิน (รวม Factor F) ไม่รวมครุภณัฑ์ จัดซ้ือ/ส่ังซ้ือ รวมครุภัณฑ์ ประมาณ

(ยอดสุทธ)ิ ราคา

บัญชีราคามาตรฐานสิง่ก่อสร้าง อาคารส านักงาน อาคารเรียน  อาคารประกอบและสิง่ก่อสร้างอ่ืน 
งบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ค่า Factor F

22 อาคารโรงเรือนเล้ียงไกไ่ข่ 404,664.88 1.3074-1 124,393.98 529,058.86 529,000.00 19,000.00 548,000.00 1 ส.ค. 61 กอส./สศศ.
23 อาคารโรงเรือนเล้ียงไกเ่นื้อ 404,664.88 1.3074-1 124,393.98 529,058.86 529,000.00 - 529,000.00 1 ส.ค. 61 กอส./สศศ.
24 อาคารเรือนเพาะช า 310,814.50 1.3074-1 95,544.37 406,358.88 406,000.00 - 406,000.00 1 ส.ค. 61 กอส./สศศ.
25 ถงัเกบ็น้ าใต้ดิน จ 120 ลูกบาศกเ์มตร 293,079.57 1.3074-1 90,092.66 383,172.23 383,100.00 - 383,100.00 10 ส.ค. 61 กอส./สศศ.

แบบมาตรฐานถังน้ า ค.ส.ล. 18/12 398,900.00 1.3074 - 1 122,621.86 521,521.86 521,000.00 14,900.00 535,900.00 กอ./สอ.
26 อาคารโรงอาบน้ าเพือ่คนพกิาร 436,165.64 1.3074-1 134,077.31 570,242.96 570,000.00 - 570,000.00 10 ส.ค. 60 กอส./สศศ.
27 อาคารโรงซักผ้าและอาบน้ าหญิง 378,685.43 1.3074-1 116,407.90 495,093.33 495,000.00 - 495,000.00 21 ส.ค. 60 กอส./สศศ.
28 ห้องน้ าห้องส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49

เนื้อที่ 36.00 ตารางเมตร 410,350.70 1.3074 - 1 126,141.81 536,492.51 536,000.00 1,280.00 537,280.00 กอ./สอ.
29 หอ้งน้ าหอ้งส้วมนักเรียนชาย 4 ที/่49

เนื้อที่ 44.80 ตารางเมตร 389,373.31 1.3074 - 1 119,693.36 509,066.67 509,000.00 1,280.00 510,280.00 กอ./สอ.
30 หอ้งน้ าหอ้งส้วมนักเรียนหญิง 6 ที/่49

เนื้อที่ 49.40 ตารางเมตร 407,053.25 1.3074 - 1 125,128.17 532,181.42 532,000.00 1,920.00 533,920.00 กอ./สอ.
31 หอ้งน้ าหอ้งส้วมนักเรียนชาย 6 ที/่49

เนื้อที่ 49.40 ตารางเมตร 514,895.85 1.3074 - 1 158,278.98 673,174.83 673,000.00 1,920.00 674,920.00 กอ./สอ.
32 อาคารป้อมยาม 89,137.80 1.3074-1 27,400.95 116,538.76 116,000.00 - 116,000.00 10 ส.ค. 61 กอส./สศศ.
33 ป้ายชื่อศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวัดแบบ ก. 109,539.60 1.3074-1 33,672.47 143,212.07 143,000.00 - 143,000.00 10 ส.ค. 61 กอส./สศศ.
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ที่ แบบ/รายการ ราคา/หลัง

1 อาคารศูนยก์ารศึกษาพเิศษ - อาคาร ค.ส.ล. ชัน้เดียว (พื้นที่ใชส้อย 840 ตรม.) - 11,334,000.00 

ประจ าจงัหวัด (ส่วนหน้า) - ฐานราก - ตอกเสาเขม็

- กรอบอาคาร กวา้ง 25  เมตร ยาว 53.50 เมตร

สูง 10.13 เมตร

- ห้องส านักงาน ห้องผู้อ านวยการ 

ห้องผู้ช่วยอ านวยการ ห้องประชุมอเนกประสงค์

หอ้งรับประทานอาหาร หอ้งครัว หอ้งน้ า-ส้วม

- ติดต้ังไฟฟา้ตามแบบทีก่ าหนด
- ทาสีอาคาร

- ภายนอกตกแต่งด้วยกระเบือ้งดินเผา

ประดับบัวปูน ค.ส.ล.

- หลังคามุงกระเบือ้งคอนกรีต

โครงหลังคาเหล็กตามแบบก าหนด

2 อาคารศูนยก์ารศึกษาพเิศษ - อาคาร ค.ส.ล. ชัน้เดียว (พื้นที่ใชส้อย 280 ตรม.) - 3,525,000.00 

ประจ าจงัหวัด (ห้องสมุด) - ฐานราก - ตอกเสาเขม็

- กรอบอาคาร กว้าง 15  เมตร ยาว 24 เมตร

สูง 9.40 เมตร

- หอ้งสมดุ หอ้งเตรียมความมพร้อม หอ้งน้ า - ส้วม

- ติดต้ังไฟฟา้ตามแบบทีก่ าหนด
- ทาสีอาคาร

- ภายนอกตกแต่งด้วยกระเบือ้งดินเผา

ประดับบัวปูน ค.ส.ล.

- หลังคามุงกระเบือ้งคอนกรีต

โครงหลังคาเหล็กตามแบบก าหนด

3 อาคารศูนยก์ารศึกษาพเิศษ - อาคาร ค.ส.ล. ชัน้เดียว (พื้นที่ใชส้อย 280 ตรม.) - 4,466,000.00 

ประจ าจงัหวัด (ธาราบ าบัด) - ฐานราก - ตอกเสาเขม็

- กรอบอาคาร กว้าง 15  เมตร ยาว 24 เมตร

สูง 9.40 เมตร

- ห้องธาราบ าบัด ห้องกจิกรรมบ าบัด 

หอ้งฝึกการประกอบอาหาร หอ้งน้ า - ส้วม
- ติดต้ังไฟฟา้ตามแบบทีก่ าหนด
- ทาสีอาคาร

ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน
ค่าก่อสร้างอาคารส านักงาน  อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืน

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565
ลักษณะอาคาร วสัดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร
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ที่ แบบ/รายการ ราคา/หลัง

ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน
ค่าก่อสร้างอาคารส านักงาน  อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืน

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565
ลักษณะอาคาร วสัดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร

อาคารศูนยก์ารศึกษาพเิศษ - ภายนอกตกแต่งด้วยกระเบือ้งดินเผา

ประจ าจงัหวัด (ธาราบ าบัด) ประดับบัวปูน ค.ส.ล.

- หลังคามุงกระเบือ้งคอนกรีต

โครงหลังคาเหล็กตามแบบก าหนด

4 อาคารเรียน 216 ล./57 - ก  - อาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น ขนาด 16 ห้องเรียน 1. โต๊ะ-เกา้อี้ครู ห้องละ 1 ชุด 21,934,000.00 

อาคารเรียน 216 ล./57 - ข (พืน้ทีใ่ช้สอย 2,592.00 ตร.ม.) 2. โต๊ะ-เกา้อี้นักเรียน ห้องละ 40 ชดุ 22,462,000.00 

ส าหรับกอ่สร้าง  - ฐานราก - ตอกเสาเขม็/ฐานแผ่ 3. กระดานด า (ตามแบบ) หอ้งละ 1 ชุด

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

 - ชั้นล่าง - โล่ง

 - ชั้น 2 - ห้องเรียน ขนาด 8.00 x 8.00 เมตร 

         จ านวน 8 ห้อง 

         ห้องน้ านักเรียน-ครู แยกชาย-หญิง

 - ชั้น 3 - ห้องเรียน ขนาด 8.00 x 8.00 เมตร 

         จ านวน 6 ห้อง

        - หอ้งเรียน ขนาด 10.50 x 12.00เมตร 

         จ านวน 2 ห้อง (หัว-ท้ายอาคาร)

5 อาคารเรียน 318 ล./55 - ก  - อาคาร ค.ส.ล. 4 ชั้น ขนาด 18 ห้องเรียน โต๊ะ-เกา้อี้ครู ห้องละ 1 ชุด 23,230,000.00 

นอกเขตแผ่นดินไหว (พืน้ทีใ่ช้สอย 2,756.00 ตร.ม.) โต๊ะ-เกา้อี้นักเรียน ห้องละ 40 ชดุ 23,975,000.00 

อาคารเรียน 318 ล./55 - ข  - ฐานราก - ตอกเสาเขม็/ฐานแผ่ กระดานด า (ตามแบบ) หอ้งละ 1 ชุด

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

 - ชั้นล่าง - โล่ง

 - ชั้น 2 - ห้องเรียน ขนาด 8.00 x 8.00 เมตร 

         จ านวน 6 ห้อง 

         ห้องน้ านักเรียน-ครู แยกชาย-หญิง

 - ชั้น 3 - ห้องเรียน ขนาด 8.00 x 8.00 เมตร 

         จ านวน 4 ห้อง

        - หอ้งเรียน ขนาด 10.50 x 12.00เมตร 

         จ านวน 2 ห้อง

 - ชั้น 4 - ห้องเรียน ขนาด 8.00 x 8.00 เมตร 

         จ านวน 4 ห้อง

        - หอ้งเรียน ขนาด 10.50 x 12.00เมตร 

          จ านวน 2 ห้อง (หัว-ท้ายอาคาร)
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ที่ แบบ/รายการ ราคา/หลัง

ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน
ค่าก่อสร้างอาคารส านักงาน  อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืน

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565
ลักษณะอาคาร วสัดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร

6 อาคารเรียน 324 ล./55 - ก  - อาคาร ค.ส.ล. 4 ชั้น ขนาด 24 ห้องเรียน 1. โต๊ะ-เก้าอี้ครู ห้องละ 1 ชุด 27,820,000.00 

นอกเขตแผ่นดินไหว (พืน้ทีใ่ช้สอย 3,596.00 ตร.ม.) 2. โต๊ะ-เกา้อี้นักเรียน ห้องละ 40 ชดุ 29,046,000.00 

อาคารเรียน 324 ล./55 - ข  - ฐานราก - ตอกเสาเขม็/ฐานแผ่ 3. กระดานด า (ตามแบบ) หอ้งละ 1 ชุด

ในเขตแผ่นดินไหว  - กรอบอาคาร กว้าง 14.90 เมตร ยาว 84.40 เมตร สูง 15.40 เมตร

 - ชั้นล่าง - โล่ง

 - ชั้น 2 - ห้องเรียน ขนาด 8.00 x 8.00 เมตร 

         จ านวน 8 ห้อง 

         ห้องน้ านักเรียน-ครู แยกชาย-หญิง

 - ชั้น 3 - ห้องเรียน ขนาด 8.00 x 8.00 เมตร 

         จ านวน 6 ห้อง

        - หอ้งเรียน ขนาด 10.50 x 12.00เมตร 

         จ านวน 2 ห้อง

 - ชั้น 4 - ห้องเรียน ขนาด 8.00 x 8.00 เมตร 

         จ านวน 6 ห้อง

        - หอ้งเรียน ขนาด 10.50 x 12.00เมตร 

          จ านวน 2 ห้อง (หัว-ท้ายอาคาร)

7 อาคารหอประชุม 100/27  - อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น พืน้เสมอดิน 1. มีโต๊ะ-เกา้อี้ รับประทานอาหาร 8,676,000.00 

(พืน้ทีใ่ช้สอย 922.00 ตร.ม.) จ านวน 66 ชุด (ตามแบบ)

 - ฐานราก - ตอกเสาเขม็/ฐานแผ่ 2. แป้นบาสเกต็บอล จ านวน 2 แป้น

 - กรอบอาคาร กว้าง 26.00เมตร ยาว 43.00 เมตร สูง 11.45 เมตร

สูง 7.50 เมตร

 - มีเวที และห้องเกบ็ของ 2 ห้อง

 - มีห้องควบคุม แสง เสียง

 - ติดต้ังไฟฟา้ตามแบบทีก่ าหนด

 - หลังคาสูงใช้เป็นโรงยมิกฬีาได้

8 โรงอาหาร  - อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น  มโีต๊ะ - เกา้อี ้รับประทานอาหาร 13,833,000.00 

แบบ 101ล./27 (พเิศษ)  (พืน้ทีใ่ช้สอย 1,840.00 ตร.ม.) จ านวน 66 ชดุ (เกา้อี้ 396 ตัว)

(ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา)  - ฐานราก - ตอกเสาเขม็/ฐานแผ่

 - กรอบอาคาร กว้าง 24.00 เมตร ยาว 47.00 เมตร สูง 12.75 เมตร

สูง 4.20 เมตร 

 - ชั้นล่างใช้เป็นสถานทีรั่บประทานอาหาร

 - ชั้นบนใช้เป็นห้องประชุมและยมิกฬีา
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ที่ แบบ/รายการ ราคา/หลัง

ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน
ค่าก่อสร้างอาคารส านักงาน  อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืน

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565
ลักษณะอาคาร วสัดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร

9 โรงอาหารขนาดเล็ก  - อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว พืน้ติดดิน 1. โต๊ะอาหาร จ านวน 44 ตัว 3,416,000.00 

260 ทีน่ั่ง  (พืน้ทีใ่ช้สอย 352.00 ตร.ม.) 2. เกา้อี้ จ านวน 88 ตัว

 - จ ุ260 คน 3. อา่งล้างจานสแตนเลสส าเร็จรูป

 - ฐานราก - ตอกเสาเขม็/ฐานแผ่ จ านวน 5 ชุด

 - กรอบอาคาร กวา้ง 19.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร สูง 6.30 เมตร

 - มีพืน้ทีร้่านค้าส าหรับขายอาหาร 

ห้องน้ าชาย-หญิง

 - ติดต้ังไฟฟา้ตามแบบทีก่ าหนด

10 โรงอาหารขนาดกลาง  - อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว พืน้ติดดิน 1. โต๊ะอาหาร จ านวน 84 ตัว 6,789,000.00 

 500 ทีน่ั่ง  (พืน้ทีใ่ช้สอย 723.00 ตร.ม.)

 - จ ุ500 คน 2. เกา้อี้ จ านวน 168 ตัว

 - ฐานราก - ตอกเสาเขม็/ฐานแผ่ 3. อา่งล้างจานสแตนเลสส าเร็จรูป

 - กรอบอาคาร กวา้ง 22.00 เมตร ยาว 40.50 เมตร สูง 6.30 เมตร จ านวน 10 ชุด

 - มีพืน้ทีร้่านค้าส าหรับขายอาหาร 

ห้องน้ าชาย-หญิง

 - ติดต้ังไฟฟา้ตามแบบทีก่ าหนด

11 อาคารโรงหุงต้ม - อาคาร ค.ส.ล. ชัน้เดียว (พื้นที่ใชส้อย 107 ตรม.) 1. ชั้นวางของ 1 ชุด 1,089,000.00 

และประกอบอาหาร - ฐานราก - ตอกเสาเขม็

- กรอบอาคารกว้าง 11  เมตร ยาว 10 เมตร

สูง 7 เมตร

- เคาท์เตอร์อา่งล้างมือ , เคาท์เตอร์เตาหุงต้ม

ค.ส.ล. ตามแบบทีก่ าหนด
- ติดต้ังไฟฟา้ตามแบบทีก่ าหนด
- ทาสีอาคาร

- หลังคามุงกระเบือ้งลอนลูกฟกู ลอนเล็ก 

โครงหลังคาเหล็กตามแบบก าหนด

12 อาคารหอนอนแบบมาตรฐาน 38 - อาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น (พืน้ทีใ่ช้สอย 484.56 ตรม.) 1. เตียงนอนครู 4 ชุด 7,751,000.00 

พร้อมครุภัณฑ์ - ฐานราก - ตอกเสาเขม็ 2. เตียงนอน 2 ชั้น  45 ชุด

- กรอบอาคารกว้าง 7  เมตร ยาว 38.50 เมตร 3. ตู้เหล็กส าเร็จรูป (เปดิ 2 บาน)

สูง 11.05 เมตร 4. ตู้เกบ็เส้ือผ้า 90 ใบ

- ชั้นที ่1 โล่งอเนกประสงค์และห้องเกบ็ของ 5. ถงัน้ าหินขดัส าเร็จรูป 12 ใบ

- ชั้นที ่2 - 3 ห้องนอนขนาด กว้าง 7 เมตร
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ที่ แบบ/รายการ ราคา/หลัง

ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน
ค่าก่อสร้างอาคารส านักงาน  อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืน

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565
ลักษณะอาคาร วสัดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร

อาคารหอนอนแบบมาตรฐาน 38 ยาว 24.50 เมตร ห้องพกัครู ห้องน้ า - ส้วม

พร้อมครุภัณฑ์ และพืน้ทีต่ากผ้า

- ติดต้ังไฟฟา้ตามแบบทีก่ าหนด
- ทาสีอาคาร

- หลังคามุงกระเบือ้งลอนคู่ (สี) 

โครงหลังคาเหล็กตามแบบก าหนด

- ไม่อนุญาตให้ต่อเติมชั้นล่างเนือ่งจากโครงสร้าง

และฐานรากออกแบบไว้รับน้ าหนักเฉพาะ

ชั้นบนเท่านั้น

13 อาคารโรงฝึกงาน 102/27  - อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น พืน้เสมอดิน เคร่ืองดับเพลิงตามทีร่ะบุในรายการ 3,020,000.00 

 (พืน้ทีใ่ช้สอย 320.00 ตร.ม.) ประกอบแบบกอ่สร้าง

 - ฐานราก - ตอกเสาเขม็   

 - กรอบอาคาร กวา้ง 13.00 เมตร ยาว 34.00 เมตร สูง 4.40 เมตร

 - ห้องฝึกงาน 2 หน่วย

14 โรงฝึกงาน 204/27  - อาคาร ค.ส.ล. 2  ชั้น  เคร่ืองดับเพลิงตามทีร่ะบุในรายการ 5,796,000.00 

 (พืน้ทีใ่ช้สอย 796.00 ตร.ม.) ประกอบแบบกอ่สร้าง

 - ฐานราก - ตอกเสาเขม็   

 - กรอบอาคาร กวา้ง 14.00 เมตร ยาว 34.00 เมตร สูง 7.40 เมตร

 - ชั้น 1 - 2  ห้องฝึกงาน ชั้นละ 2 หน่วย

 รวม 4 หน่วย

15 อาคารพยาบาล - อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว (พืน้ทีใ่ช้สอย 98 ตรม.) - 1,082,000.00 

- ฐานราก - ตอกเสาเขม็

- กรอบอาคารกว้าง 7.75  เมตร ยาว 12 เมตร

สูง 5.65 เมตร

- ห้องพกันักเรียนชาย 1 ห้อง หญิง 1 ห้อง

มีห้องน้ า - ส้วม 

ห้องครูพยาบาลพร้อมห้องน้ า - ส้วม

- ติดต้ังไฟฟา้ตามแบบทีก่ าหนด
- ทาสีอาคาร

- หลังคากระเบือ้งคอนกรีตลอนโค้งหรือลอนเหล่ียม

โครงหลังคาเหล็กตามแบบก าหนด

27



ที่ แบบ/รายการ ราคา/หลัง

ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน
ค่าก่อสร้างอาคารส านักงาน  อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืน

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565
ลักษณะอาคาร วสัดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร

16 บ้านพกัครู 203/27  - อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น  - 891,000.00 

 (พืน้ทีใ่ช้สอย 82.50 ตร.ม.)

 -  กรอบอาคาร กวา้ง 8.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร สูง 5.70 เมตร

 - ฐานราก - ตอกเสาเขม็

 - ชั้นล่างอเนกประสงค์ 1 ห้องน้ า

 - ชั้นบนมี 3 ห้องนอน 

17 บ้านพกัครู 207  - อาคารคอนกรีต 2 ชั้น  - 998,000.00 

(พืน้ทีใ่ช้สอย 86.00 ตร.ม.)

 -  กรอบอาคาร กวา้ง 8.50 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 5.65 เมตร

 - ฐานราก - ตอกเสาเขม็

 - ชั้นล่าง 1 ห้อง ห้องน้ า 1 ห้อง  ห้องครัว

ห้องอเนกประสงค์

 - ชั้นบน 2 ห้อง 

18 อาคารบ้านพกัภารโรง - อาคาร ค.ส.ล. 3 ชัน้ (พื้นที่ใช้สอย 363 ตรม.) 1. ถงัน้ าพลาสติก - ขนัตักน้ า 8 ชดุ 3,185,280.00 

แบบแฟลต 8 หน่วย - ฐานราก - ตอกเสาเขม็

- กรอบอาคารกว้าง 8.60 เมตร ยาว 19 เมตร

สูง 9.90 เมตร

- ชั้นที ่1 ใต้ถนุโล่ง  บันได

- ชั้นที ่2 และชั้นที่3 ห้องพกัอาศัยห้องน้ า

ระเบียง 8 ห้อง

- ติดต้ังไฟฟา้ตามแบบทีก่ าหนด

- ทาสีอาคาร

- หลังคามุงกระเบือ้งลอนคู่ 

โครงหลังคาเหล็กตามแบบก าหนด

- ไม่อนุญาตให้ต่อเติมชั้นล่างเนือ่งจากโครงสร้าง

และฐานรากออกแบบไว้รับน้ าหนักเฉพาะ

ชั้นบนเท่านั้น

19 ลานกฬีาอเนกประสงค์  - ลานคอนกรีต ขนาด 14.50 x 24.00 เมตร  - ชุดเสาวอลเวลย์บอล+ตะกร้อ 1ชุด 171,840.00 

  - มีเสาพร้อมตาขา่ยวอลเลยบ์อลและเซปัคตะกร้อ

 - ตีเส้นสนามวอลเลยบ์อลและเซปัคตะกร้อ

ขนาดมาตรฐาน
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ที่ แบบ/รายการ ราคา/หลัง

ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน
ค่าก่อสร้างอาคารส านักงาน  อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืน

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565
ลักษณะอาคาร วสัดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร

20 สนามบาสเกตบอลมาตรฐานF1BA ขนาดกว้าง 18.00 เมตร ยาว 31.00 เมตร  - 421,000.00 

21 สนามฟตุบอล ฟ.1/42  - ขนาดสนามกว้าง 59.00 เมตร ยาว 89.00 เมตร  - 884,300.00 

 - มีประตูฟตุบอล 1 ชุด (2 ด้าน)

 - ถมดินไม่น้อยกว่า 1,200 ลบ.ม.

22 อาคารโรงเรือนเล้ียงไกไ่ข่ - อาคาร ค.ส.ล. ชัน้เดียว (พื้นที่ใชส้อย 117 ตรม.) - 548,000.00 

ฐานราก - ฐานแผ่

- กรอบอาคารกว้าง 4.50 เมตร ยาว 16 เมตร

สูง 4.20 เมตร

-  ผนังกอ่คอนกรีตบล็อคฉาบเรียบ 2 ด้าน 

ตอนบนผนังลวดตาขา่ยถกั

- หลังคามุงกระเบือ้งลอนคู่ 

โครงหลังคาเหล็กตามแบบก าหนด

23 โรงเรือนเล้ียงไกเ่นื้อ - อาคาร ค.ส.ล. ชัน้เดียว (พื้นที่ใชส้อย 117 ตรม.) 1. เคร่ืองกกลูกไก่พร้อมอุปกรณ์ 3 ชุด 529,000.00 

ฐานราก - ฐานแผ่

- กรอบอาคารกว้าง 4.50 เมตร ยาว 16 เมตร

สูง 4.20 เมตร

-  ผนังกอ่คอนกรีตบล็อคฉาบเรียบ 2 ด้าน

 ตอนบนผนังลวดตาขา่ยถกั

- หลังคามุงกระเบือ้งลอนคู่ 

โครงหลังคาเหล็กตามแบบก าหนด

24 อาคารเรือนเพาะช า - อาคารโครงสร้างเหล็กชั้นเดียว (พื้นที่ใช้สอย 60 ตรม.) 406,000.00 

- ฐานราก - ฐานแผ่

- กรอบเรือนเพาะช า กว้าง 4 เมตร ยาว 15 เมตร

สูง 4.20 เมตร

- โครงสร้างเสาและโครงหลังคาเป็นเหล็กกลม 

ผนังและหลังคาใช้ตะแกรงเหล็ก

25 ถงัเกบ็น้ าใต้ดิน ค.ส.ล.ขนาด - ถังเก็บน้ าใต้ดิน ค.ส.ล.ขนาดความจุ 120 ลบ.ม. - 383,100.00 

ความจ ุ120 ลบ.ม.(ตัวถงั (ตัวถงัโผล่เหนือะดับดิน 0.50 เมตร)

โผล่เหนือะดับดิน 0.50 เมตร) - ขนาดกรอบถงัเกบ็น้ า กว้าง 6 เมตร

ยาว 8 เมตร สูง 2.70 เมตร

26 อาคารโรงอาบน้ าเพือ่คนพกิาร - อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว (พืน้ทีใ่ช้สอย 75 ตรม.) 570,000.00 

ฐานราก - ตอกเสาเขม็/ ฐานแผ่
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ที่ แบบ/รายการ ราคา/หลัง

ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน
ค่าก่อสร้างอาคารส านักงาน  อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืน

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565
ลักษณะอาคาร วสัดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร

อาคารโรงอาบน้ าเพือ่คนพกิาร - กรอบอาคารกว้าง 4  เมตร ยาว 9 เมตร

สูง 3.95 เมตร

- ภายในมีทีอ่าบน้ าแบบยนือาบ จ านวน 4 ที่

และที่อาบน้ าแบบนั่งอาบได้ 1 ที่ ห้องเกบ็อุปกรณ์

- ผนังกอ่อฐิ ฉาบปูนเรียบ ทาสีภายนอก ภายใน

กรุกระเบือ้ง

- ติดต้ังไฟฟา้ตามแบบทีก่ าหนด
- ทาสีอาคาร

- หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์

โครงหลังคาเหล็กตามแบบก าหนด

27 อาคารโรงซักผ้าและอาบน้ าหญิง - อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว (พืน้ทีใ่ช้สอย 50 ตรม.) 495,000.00 

- ฐานราก - ตอกเสาเขม็

- กรอบอาคารกว้าง 4.50  เมตร ยาว 11 เมตร

สูง 3.35 เมตร

- ห้องอาบน้ า จ านวน 12 ห้อง

- อ่างซักผ้า ค.ส.ล.จ านวน 2 ชุด ตามแบบทีก่ าหนด

- หลังคามุงกระเบือ้งลอนคู่ 

โครงหลังคาไม้ตามแบบก าหนด

28 ห้องน้ าห้องส้วมนักเรียนหญิง  - อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น พืน้เสมอดิน  - ถงัน้ าหินขดัส าเร็จรูป 4 ใบ 537,280.00 

4 ที่/49 (พืน้ทีใ่ช้สอย 36.00 ตร.ม.)

ขนาด 4 ทีน่ั่ง อา่งล้างหน้า 4 ที่

 - ฐานราก  - ตอกเสาเขม็

 - กรอบอาคาร กว้าง 5.20 เมตร ยาว 7.00 เมตร สูง 3.60 เมตร

 - ห้องกว้าง 1.25 เมตร ยาว 1.30 เมตร

 - ทาสีอาคาร

 - พืน้และผนังปูกระเบือ้งเคลือบ

29 ห้องน้ าห้องส้วมนักเรียนชาย  - อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น พืน้เสมอดิน  - ถงัน้ าหินขดัส าเร็จรูป 4 ใบ 510,280.00 

4 ที่/49  (พืน้ทีใ่ช้สอย 44.80 ตร.ม.)

 - ขนาด 4 ทีน่ั่ง อา่งล้างหน้า 4 ที ่ 

ปัสสาวะ 4 ที่

 - ฐานราก - ตอกเสาเขม็

30 ห้องน้ าห้องส้วมนักเรียนชาย  - กรอบอาคาร กว้าง 6.40 เมตร ยาว 7.00 เมตร สูง 3.60 เมตร
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ที่ แบบ/รายการ ราคา/หลัง

ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน
ค่าก่อสร้างอาคารส านักงาน  อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืน

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565
ลักษณะอาคาร วสัดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร

4 ที่/49  - ห้องกว้าง 1.25 เมตร ยาว 1.30 เมตร

 - ทาสีอาคาร

 - พืน้และผนังปูกระเบือ้งเคลือบ

31 ห้องน้ าห้องส้วมนักเรียนหญิง  - อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น พืน้เสมอดิน  - ถงัน้ าหินขดัส าเร็จรูป 6 ใบ 533,920.00 

6 ที่/49   (พืน้ทีใ่ช้สอย 49.40 ตร.ม.)

 - ขนาด 6 ทีน่ั่ง อา่งล้างหน้า 4 ที ่

 - ฐานราก - ตอกเสาเขม็

 - กรอบอาคาร กว้าง 5.20 เมตร ยาว 9.50 เมตร สูง 3.60 เมตร

 - ห้องกว้าง 1.25 เมตร ยาว 1.30 เมตร

 - ทาสีอาคาร

 - พืน้และผนังปูกระเบือ้งเคลือบ

32 ห้องน้ าห้องส้วมนักเรียนชาย  - อาคารคอนกรีต 1 ชั้น พืน้เสมอดิน  - ถงัน้ าหินขดัส าเร็จรูป 6 ใบ 674,920.00 

6 ที่/49   (พืน้ทีใ่ช้สอย 49.40 ตร.ม.)

 - ขนาด 6 ทีน่ั่ง อา่งล้างหน้า 4 ที ่ 

ปัสสาวะ 6 ที่

 - ฐานราก - ตอกเสาเขม็

 - กรอบอาคาร กว้าง 6.40 เมตร ยาว 9.50 เมตร สูง 3.60 เมตร

 - ห้องกว้าง 1.25 เมตร ยาว 1.30 เมตร

 - ทาสีอาคาร

 - พืน้และผนังปูกระเบือ้งเคลือบ

32 อาคารป้อมยาม - อาคาร ค.ส.ล.ชั้นเดียว (พื้นที่ใช้สอย 4 ตรม.) - 116,000.00 

- ฐานราก - ฐานแผ่

- กรอบอาคารกว้าง 2 เมตร ยาว 2 เมตร

- ติดต้ังไฟฟา้ตามแบบทีก่ าหนด

- ทาสีอาคาร

- หลังคา ค.ส.ล.ตามแบบก าหนด

33 ป้ายชื่อศูนยก์ารศึกษาพเิศษ - ทาสีอาคาร - 143,000.00 

ประจ าจงัหวัด (แบบ ก) - ป้าย ค.ส.ล.

- ฐานราก - ตอกเสาเขม็

- กรอบปา้ย กวา้ง 1 เมตร ยาว 7.20 เมตร สูง 3.50 เมตร

- ผนังกอ่อฐิ ฉาบปูนเรียบ ทาสีด้านหน้า

กรุหินแกรนิต ประดับด้วยบัว ค.ส.ล.
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ที่ บัญชี ประเภทครุภณัฑ์ ช่ือครุภณัฑ์ หน่วยนับ  ราคารต่อหน่วย

1 บญัช ีสงป. การแพทย์ รถเขน็ชนิดนัง่ คนั 6,900            
2 บญัช ีสงป. การแพทย์ รถเขน็ท าแผล คนั 11,000          
3 บญัช ีสงป. การแพทย์ รถเขน็อาหาร คนั 8,000            
4 บญัช ีสพฐ. การแพทย์ เครือ่งวดัความดนัโลหติแบบตัง้พืน้ เครือ่ง 7,900            
5 บญัช ีสงป. การศกึษา จกัรท าลวดลาย คนั 8,800            
6 บญัช ีสงป. การศกึษา จกัรธรรมดา (ชนิดมมีอเตอร)์ คนั 6,900            
7 บญัช ีสงป. การศกึษา จกัรพนัรมิ แบบธรรมดา คนั 14,000          
8 บญัช ีสงป. การศกึษา จกัรพนัรมิ แบบอุตสาหกรรม คนั 28,000          
9 บญัช ีสงป. การศกึษา จกัรอุตสาหกรรม แบบเยบ็ผา้ คนั 16,000          

10 บญัช ีสงป. การศกึษา จกัรอุตสาหกรรม แบบเยบ็หนงั คนั 18,000          
11 บญัช ีสพฐ. การศกึษา ครภุณัฑง์านโลหะ ชดุ 160,900        
12 บญัช ีสพฐ. การศกึษา ครภุณัฑช์ดุนนัทนาการ ชดุ 32,400          
13 บญัช ีสพฐ. การศกึษา ครภุณัฑช์ดุฝึกทกัษะ ชดุ 48,500          
14 บญัช ีสพฐ. การศกึษา ครภุณัฑด์นตรไีทย ชดุ 101,100        
15 บญัช ีสพฐ. การศกึษา ครภุณัฑด์นตรพีืน้บา้น ชดุ 50,200          
16 บญัช ีสพฐ. การศกึษา ครภุณัฑด์นตรสีากล ชดุ 224,000        
17 บญัช ีสพฐ. การศกึษา ครภุณัฑป์ระกอบหอ้งปฏบิตักิารทางภาษา ชดุ 412,500        
18 บญัช ีสพฐ. การศกึษา ครภุณัฑป์ระกอบหอ้งโสตทศันศกึษา ชดุ 81,600          
19 บญัช ีสพฐ. การศกึษา ครภุณัฑป์ระจ าโรงฝึกงาน ชดุ 88,000          
20 บญัช ีสพฐ. การศกึษา ครภุณัฑป์ระจ าหอ้งนาฏศลิป์ ชดุ 189,400        
21 บญัช ีสพฐ. การศกึษา ครภุณัฑว์ชิาเกษตรกรรม ชดุ 79,100          
22 บญัช ีสพฐ. การศกึษา ครภุณัฑว์ชิาคณิตศาสตรช์ดุฝึกทกัษะ ชดุ 48,500          
23 บญัช ีสพฐ. การศกึษา ครภุณัฑว์ชิาคหกรรม ชดุ 262,700        
24 บญัช ีสพฐ. การศกึษา ครภุณัฑว์ชิาชา่งอุตสาหกรรม(งานเครือ่งยนต)์ ชดุ 120,000        
25 บญัช ีสพฐ. การศกึษา ครภุณัฑว์ชิาชา่งอุตสาหกรรม(งานไฟฟ้า) ชดุ 100,000        
26 บญัช ีสพฐ. การศกึษา ครภุณัฑว์ชิาชา่งอุตสาหกรรม(งานไม)้ ชดุ 100,000        
27 บญัช ีสพฐ. การศกึษา ครภุณัฑว์ชิาธุรกจิพาณิชยกรรม ชดุ 675,200        
28 บญัช ีสพฐ. การศกึษา ครภุณัฑว์ชิาพลศกึษา ชดุ 50,400          
29 บญัช ีสพฐ. การศกึษา ครภุณัฑว์ชิาศลิปหตัถกรรม ชดุ 55,000          

ทะเบียนรายการครุภณัฑ์ ส าหรับการตั้งงบประมาณประจ าปี 2565
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ที่ บัญชี ประเภทครุภณัฑ์ ช่ือครุภณัฑ์ หน่วยนับ  ราคารต่อหน่วย

ทะเบียนรายการครุภณัฑ์ ส าหรับการตั้งงบประมาณประจ าปี 2565

30 บญัช ีสพฐ. การศกึษา ครภุณัฑว์ทิยาศาสตร ์ม.ตน้ 85 รายการ ชดุ 106,100        
31 บญัช ีสพฐ. การศกึษา ครภุณัฑส์ าหรบัหอ้งสมดุ ชดุ 64,000          
32 บญัช ีสพฐ. การศกึษา ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารคณิตศาสตร์ ชดุ 465,700        
33 บญัช ีสพฐ. การศกึษา ครภุณัฑอุ์ปกรณ์วชิาอาหารและโภชนาการ ชดุ 171,500        
34 บญัช ีสพฐ. การศกึษา เครือ่งดามแขนและขาชนิดเป่าลมส าหรบัเดก็โต ชดุ 55,000          
35 บญัช ีสพฐ. การศกึษา เครือ่งดามแขนและขาชนิดเป่าลมส าหรบัเดก็เลก็ ชดุ 25,000          
36 บญัช ีสพฐ. การศกึษา เครือ่งตรวจวดัการไดย้นิแบบอตัโนมตัิ ชดุ 315,900        
37 บญัช ีสพฐ. การศกึษา เครือ่งท าน ้าหวาน ชนิด 3 หวั เครือ่ง 45,000          
38 บญัช ีสพฐ. การศกึษา เครือ่งฝึกพดูFMพรอ้มเครือ่งชว่ยฟงั ชดุ 622,600        
39 บญัช ีสพฐ. การศกึษา เครือ่งฝึกพดูระบบคอมพวิเตอร์ ชดุ 195,000        
40 บญัช ีสพฐ. การศกึษา เครือ่งเล่นสนามแบบพลาสตกิ ชดุ 157,600        
41 บญัช ีสพฐ. การศกึษา เครือ่งวดัแรงบบีมอืและนิ้วมอืแบบลูกยาง เครือ่ง 15,000          
42 บญัช ีสพฐ. การศกึษา เครือ่งออกก าลงักายกลางแจง้ ชดุ 217,800        
43 บญัช ีสพฐ. การศกึษา ชดุทดสอบสมรรถภาพรา่งกาย ชดุ 300,000        
44 บญัช ีสพฐ. การศกึษา ชดุอุปกรณ์เพิม่ความแขง็แรงของกลา้มเนื้อ ชดุ 9,000            
45 บญัช ีสพฐ. การศกึษา ตูบ้ตัรรายการ จ านวน 30 ชอ่ง แบบท าดว้ยไม้

เนื้อแขง็
ตู้ 25,000          

46 บญัช ีสพฐ. การศกึษา เตน้ทพ์กัแรม ชดุ 9,000            
47 บญัช ีสพฐ. การศกึษา โต๊ะท างานพรอ้มเกา้อี ้ระดบั 3 - 6 ชดุ 7,900            
48 บญัช ีสพฐ. การศกึษา โต๊ะเทเบลิเทนนิสชนิดมลีอ้เลือ่น ชดุ 5,200            
49 บญัช ีสพฐ. การศกึษา โต๊ะนกัเรยีนแบบ A4 ชดุ 1,680            
50 บญัช ีสพฐ. การศกึษา ทรงกลมทอ้งฟ้าใส ชดุ 11,000          
51 บญัช ีสพฐ. การศกึษา ทีฝึ่กยนืนอนคว ่าหน้า ชดุ 35,000          
52 บญัช ีสพฐ. การศกึษา แผ่นปพูืน้กนักระแทก ชดุ 20,000          
53 บญัช ีสพฐ. การศกึษา พาราชูท้ ชดุ 20,000          
54 บญัช ีสพฐ. การศกึษา โมเดลดวงจนัทร์ ชดุ 5,200            
55 บญัช ีสพฐ. การศกึษา โมเดลดาวศุกร์ ชดุ 11,000          
56 บญัช ีสพฐ. การศกึษา โมเดลดาวองัคาร ชดุ 11,000          
57 บญัช ีสพฐ. การศกึษา ลูกโลกไฟฟ้า ขนาด 12 นิ้ว ชดุ 2,000            
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ที่ บัญชี ประเภทครุภณัฑ์ ช่ือครุภณัฑ์ หน่วยนับ  ราคารต่อหน่วย

ทะเบียนรายการครุภณัฑ์ ส าหรับการตั้งงบประมาณประจ าปี 2565

58 บญัช ีสพฐ. การศกึษา อุปกรณ์กระตุน้ประสาทสมัผสักลา้มเนื้อมดั
เลก็และกลา้มเนื้อมดัใหญ่

ชดุ 200,000        

59 บญัช ีสพฐ. การศกึษา อุปกรณ์เครือ่งเล่นสนาม ชดุ 50,000          
60 บญัช ีสพฐ. การศกึษา อุปกรณ์ท าภาพนูนดว้ยมอืและกระดาษ เครือ่ง 90,000          
61 บญัช ีสพฐ. การศกึษา อุปกรณ์ฝึกการทรงตวั ชดุ 10,500          
62 บญัช ีสพฐ. การศกึษา อุปกรณ์ฝึกเดนิพืน้ทีต่่างระดบั ชดุ 50,500          
63 บญัช ีสพฐ. การศกึษา อุปกรณ์วชิาเกษตรกรรม ก.พชื 23 รายการ ชดุ 67,900          
64 บญัช ีสพฐ. การศกึษา อุปกรณ์วชิาพลานามยั ชดุ 58,600          
65 บญัช ีสพฐ. การศกึษา อุปกรณ์ส าหรบัฝึกเดนิ ชดุ 17,500          
66 บญัช ีสพฐ. การศกึษา อุปกรณ์หอ้งปฏบิตักิารวทิยาศาสตรร์ะดบั

ประถมศกึษา
ชดุ 180,000        

67 บญัช ีสพฐ. การศกึษา อุปกรณ์หอ้งปฏบิตักิารวทิยาศาสตรโ์รงเรยีน
ระดบัมธัยมศกึษา

ชดุ 600,200        

68 บญัช ีสงป. โฆษณาและเผยแพร่ เครือ่งมลัตมิเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA 
ขนาด 3,000 ANSI Lumens

เครือ่ง 33,000          

69 บญัช ีสงป. โฆษณาและเผยแพร่ จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้
ทะแยงมมุ 150 นิ้ว

จอ 20,000          

70 บญัช ีสงป. งานบา้นงานครวั เครือ่งดดูควนั เครือ่ง 19,000          
71 บญัช ีสงป. งานบา้นงานครวั เครือ่งตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ เครือ่ง 9,500            
72 บญัช ีสงป. งานบา้นงานครวั เครือ่งตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน เครือ่ง 11,000          
73 บญัช ีสงป. งานบา้นงานครวั เครือ่งตดัหญา้ แบบเขน็ เครือ่ง 13,000          
74 บญัช ีสงป. งานบา้นงานครวั เครือ่งตดัหญา้ แบบนัง่ขบั เครือ่ง 182,000        
75 บญัช ีสงป. งานบา้นงานครวั เครือ่งตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน เครือ่ง 12,000          
76 บญัช ีสงป. งานบา้นงานครวั เครือ่งท าน ้าเยน็ แบบต่อท่อ ขนาด 1 ก๊อก เครือ่ง 14,000          
77 บญัช ีสงป. งานบา้นงานครวั เครือ่งท าน ้าเยน็ แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก เครือ่ง 15,000          
78 บญัช ีสงป. งานบา้นงานครวั เครือ่งท าน ้ารอ้น-น ้าเยน็ แบบต่อท่อ ขนาด 2 

ก๊อก
เครือ่ง 26,000          

79 บญัช ีสงป. งานบา้นงานครวั ตูแ้ชอ่าหาร ขนาด 20 ควิบกิฟุต ตู้ 35,000          
80 บญัช ีสงป. งานบา้นงานครวั ตูแ้ชอ่าหาร ขนาด 32 ควิบกิฟุต ตู้ 49,000          
81 บญัช ีสงป. งานบา้นงานครวั ตูแ้ชอ่าหาร ขนาด 45 ควิบกิฟุต ตู้ 66,000          
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82 บญัช ีสงป. งานบา้นงานครวั ตูเ้ยน็ ขนาด 13 ควิบกิฟุต ตู้ 19,000          
83 บญัช ีสงป. งานบา้นงานครวั ตูเ้ยน็ ขนาด 16 ควิบกิฟุต ตู้ 25,000          
84 บญัช ีสงป. งานบา้นงานครวั ตูเ้ยน็ ขนาด 5 ควิบกิฟุต ตู้ 6,500            
85 บญัช ีสงป. งานบา้นงานครวั ตูเ้ยน็ ขนาด 7 ควิบกิฟุต ตู้ 9,400            
86 บญัช ีสงป. งานบา้นงานครวั ตูเ้ยน็ ขนาด 9 ควิบกิฟุต ตู้ 15,000 
87 บญัช ีสงป. งานบา้นงานครวั เตาแก๊ส เตา 10,000          
88 บญัช ีสงป. งานบา้นงานครวั เตาอบไมโครเวฟ เตา 13,000          
89 บญัช ีสพฐ. งานบา้นงานครวั เครือ่งกรองน ้า เครือ่ง 9,000            
90 บญัช ีสพฐ. งานบา้นงานครวั เครือ่งท าน ้าเยน็ชนิด3ก๊อกพรอ้มเครือ่งกรองน ้า เครือ่ง 16,200          

91 บญัช ีสพฐ. งานบา้นงานครวั ตูเ้สือ้ผา้เหลก็ ตู้ 6,200            
92 บญัช ีสพฐ. งานบา้นงานครวั เตยีงนอนชัน้เดยีวพรอ้มเครือ่งนอน ชดุ 6,500            
93 บญัช ีสพฐ. งานบา้นงานครวั โต๊ะมา้นัง่รบัประทานอาหารนกัเรยีน ชดุ 7,500            
94 บญัช ีสพฐ. งานบา้นงานครวั อุปกรณ์การเลีย้งอาหารนกัเรยีน ชดุ 9,300            
95 บญัช ีสงป. ไฟฟ้าและวทิยุ เครือ่งรบัส่งวทิยุ ระบบ VHF/FM ชนิดตดิรถยนต์ 25 วตัต์ เครือ่ง 24,000          
96 บญัช ีสงป. ไฟฟ้าและวทิยุ เครือ่งรบัส่งวทิยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจ าที ่10 วตัต์ เครือ่ง 28,000          
97 บญัช ีสงป. ไฟฟ้าและวทิยุ เครือ่งรบัส่งวทิยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจ าที ่40 วตัต์ เครือ่ง 30,000          
98 บญัช ีสงป. ไฟฟ้าและวทิยุ เครือ่งรบัส่งวทิยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมอืถอื 5 วตัต์ เครือ่ง 12,000          
99 บญัช ีสพฐ. ไฟฟ้าและวทิยุ โคมไฟแอลอดี ีขนาด 80 วตัต ์ใชไ้ฟ 220 

โวลตพ์รอ้มขาตัง้
ชดุ 4,200            

100 บญัช ีสพฐ. ไฟฟ้าและวทิยุ ล าโพงสะพายบ่า (โทโรโขง่) เครือ่ง 4,500            
101 บญัช ีสงป. ยานพาหนะ รถจกัรยานยนต ์ขนาด 110 ซซี.ี แบบเกยีร์

ธรรมดา
คนั 44,800          

102 บญัช ีสงป. ยานพาหนะ รถจกัรยานยนต ์ขนาด 110 ซซี.ี แบบเกยีร์
อตัโนมตัิ

คนั 51,900          

103 บญัช ีสงป. ยานพาหนะ รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ัง่ (ดเีซล) คนั 1,364,000      
104 บญัช ีสงป. ยานพาหนะ รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตร

กระบอกสบูไมต่ ่ากว่า 2,400 ซซี.ี ขบัเคลือ่น 2
 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแคบ

คนั 854,000        
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105 บญัช ีสงป. ยานพาหนะ รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตร
กระบอกสบูไมต่ ่ากว่า 2,400 ซซี.ี ขบัเคลือ่น 2
 ลอ้ แบบธรรมดา

คนั 575,000        

106 บญัช ีสงป. ยานพาหนะ รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตร
กระบอกสบูไมต่ ่ากว่า 2,400 ซซี.ี ขบัเคลือ่น 2
 ลอ้ แบบมชีอ่งว่างดา้นหลงัคนขบั(CAB)

คนั 715,000        

107 บญัช ีสงป. ยานพาหนะ รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตร
กระบอกสบูไมต่ ่ากว่า 2,400 ซซี.ี ขบัเคลือ่น 4
 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแคบ

คนั 1,025,000      

108 บญัช ีสงป. ยานพาหนะ รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตร
กระบอกสบูไมต่ ่ากว่า 2,400 ซซี.ี ขบัเคลือ่น 4
 ลอ้ แบบมชีอ่งว่างดา้นหลงัคนขบั(CAB)

คนั 829,000        

109 บญัช ีสงป. ยานพาหนะ รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 2 ตนั ปรมิาตรกระบอกสบู
ไมต่ ่ากว่า 2,700 ซซี.ี แบบ 4 ลอ้

คนั 982,000        

110 บญัช ีสงป. ยานพาหนะ รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 3 ตนั ปรมิาตรกระบอกสบู
ไมต่ ่ากว่า 3,000 ซซี.ี แบบ 6 ลอ้

คนั 1,075,000      

111 บญัช ีสงป. ยานพาหนะ รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 4 ตนั ปรมิาตรกระบอกสบู
ไมต่ ่ากว่า 4,000 ซซี.ี แบบ 6 ลอ้

คนั 1,375,000      

112 บญัช ีสงป. โรงงาน กบไฟฟ้า แบบมอืถอื ขนาด 5 นิ้ว ตวั 12,000          
113 บญัช ีสงป. โรงงาน เครือ่งขดักระดาษทราย แบบมอืถอื แบบสัน่ 

ขนาด 112 x 225 มลิลเิมตร
เครือ่ง 8,300            

114 บญัช ีสงป. โรงงาน เครือ่งขดักระดาษทราย แบบมอืถอื แบบ
สายพาน ขนาด 100 มลิลเิมตร

เครือ่ง 9,400            

115 บญัช ีสงป. โรงงาน เครือ่งขดักระดาษทราย แบบมอืถอื แบบ
สายพาน ขนาด 75 มลิลเิมตร

เครือ่ง 7,600            

116 บญัช ีสงป. โรงงาน เครือ่งเจยี/ตดั แบบมอืถอื ขนาด 5 นิ้ว ตวั 5,500            
117 บญัช ีสงป. โรงงาน เครือ่งเจยี/ตดั แบบมอืถอื ขนาด 6 นิ้ว ตวั 5,800            
118 บญัช ีสงป. โรงงาน เครือ่งเจยี/ตดั แบบมอืถอื ขนาด 7 นิ้ว ตวั 6,300            
119 บญัช ีสงป. โรงงาน เครือ่งเจยี/ตดั แบบมอืถอื ขนาด 9 นิ้ว ตวั 6,500            
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120 บญัช ีสงป. โรงงาน เครือ่งตดัเหลก็ แบบมอืถอื ขนาด 1.60 
มลิลเิมตร

เครือ่ง 15,000          

121 บญัช ีสงป. โรงงาน เครือ่งตดัเหลก็ แบบมอืถอื ขนาด 2.50 
มลิลเิมตร

เครือ่ง 18,000          

122 บญัช ีสงป. โรงงาน เครือ่งลอกบวั แบบมอืถอื ขนาด 12 มลิลเิมตร เครือ่ง 9,500            

123 บญัช ีสงป. โรงงาน แมแ่รงตะเฆ่ ขนาด 2 ตนั เครือ่ง 11,000          
124 บญัช ีสงป. โรงงาน แมแ่รงตะเฆ่ ขนาด 3 ตนั เครือ่ง 15,000          
125 บญัช ีสงป. โรงงาน แมแ่รงตะเฆ่ ขนาด 5 ตนั เครือ่ง 28,000          
126 บญัช ีสงป. โรงงาน เลือ่ยวงเดอืนไฟฟ้า แบบมอืถอื ขนาด 8 นิ้ว เครือ่ง 5,600            
127 บญัช ีสงป. โรงงาน เลือ่ยวงเดอืนไฟฟ้า แบบมอืถอื ขนาด 9 นิ้ว เครือ่ง 6,900            
128 บญัช ีสพฐ. โรงงาน แป้นหมนุขึน้รปูไฟฟ้า เครือ่ง 20,000          
129 บญัช ีสงป. วทิยาศาสตร์ กลอ้งจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา งานการสอน กลอ้ง 39,000          
130 บญัช ีสงป. วทิยาศาสตร์ กลอ้งจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา งานวจิยั กลอ้ง 50,000          
131 บญัช ีสงป. วทิยาศาสตร์ กลอ้งจุลทรรศน์ ชนิดตาเดยีว กลอ้ง 15,000          
132 บญัช ีสงป. วทิยาศาสตร์ เครือ่งวดัความเป็นกรด-ด่าง แบบตัง้โต๊ะ เครือ่ง 22,000          
133 บญัช ีสงป. ส านกังาน เครือ่งขดัพืน้ เครือ่ง 20,000          
134 บญัช ีสงป. ส านกังาน เครือ่งเจาะกระดาษและเขา้เล่ม แบบเจาะ

กระดาษไฟฟ้าและเขา้เล่มมอืโยก
เครือ่ง 18,000          

135 บญัช ีสงป. ส านกังาน เครือ่งเจาะกระดาษและเขา้เล่ม แบบเจาะ
กระดาษและเขา้เล่มมอืโยก

เครือ่ง 12,000          

136 บญัช ีสงป. ส านกังาน เครือ่งดดูฝุน่ ขนาด 15 ลติร เครือ่ง 13,000          
137 บญัช ีสงป. ส านกังาน เครือ่งดดูฝุน่ ขนาด 25 ลติร เครือ่ง 14,000          
138 บญัช ีสงป. ส านกังาน เครือ่งถ่ายเอกสาร ระบบดจิติอล (ขาว-ด า 

และส)ี ความเรว็ 20 แผ่นต่อนาที
เครือ่ง 120,000        

139 บญัช ีสงป. ส านกังาน เครือ่งถ่ายเอกสาร ระบบดจิติอล (ขาว-ด า 
และส)ี ความเรว็ 30 แผ่นต่อนาที

เครือ่ง 250,000        

140 บญัช ีสงป. ส านกังาน เครือ่งถ่ายเอกสาร ระบบดจิติอล (ขาว-ด า 
และส)ี ความเรว็ 40 แผ่นต่อนาที

เครือ่ง 350,000        
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141 บญัช ีสงป. ส านกังาน เครือ่งถ่ายเอกสาร ระบบดจิติอล (ขาว-ด า 
และส)ี ความเรว็ 50 แผ่นต่อนาที

เครือ่ง 450,000        

142 บญัช ีสงป. ส านกังาน เครือ่งถ่ายเอกสาร ระบบดจิติอล (ขาว-ด า) 
ความเรว็ 10 แผ่นต่อนาที

เครือ่ง 50,000          

143 บญัช ีสงป. ส านกังาน เครือ่งถ่ายเอกสาร ระบบดจิติอล (ขาว-ด า) 
ความเรว็ 20 แผ่นต่อนาที

เครือ่ง 100,000        

144 บญัช ีสงป. ส านกังาน เครือ่งถ่ายเอกสาร ระบบดจิติอล (ขาว-ด า) 
ความเรว็ 30 แผ่นต่อนาที

เครือ่ง 120,000        

145 บญัช ีสงป. ส านกังาน เครือ่งถ่ายเอกสาร ระบบดจิติอล (ขาว-ด า) 
ความเรว็ 40 แผ่นต่อนาที

เครือ่ง 180,000        

146 บญัช ีสงป. ส านกังาน เครือ่งถ่ายเอกสาร ระบบดจิติอล (ขาว-ด า) 
ความเรว็ 50 แผ่นต่อนาที

เครือ่ง 210,000        

147 บญัช ีสงป. ส านกังาน เครือ่งท าลายเอกสาร แบบท าลายครัง้ละ 10 แผ่น เครือ่ง 20,000          
148 บญัช ีสงป. ส านกังาน เครือ่งท าลายเอกสาร แบบท าลายครัง้ละ 20 แผ่น เครือ่ง 32,000          
149 บญัช ีสงป. ส านกังาน เครือ่งโทรสาร แบบใชก้ระดาษธรรมดา ส่ง

เอกสารไดค้รัง้ละ 20 แผ่น
เครือ่ง 18,000          

150 บญัช ีสงป. ส านกังาน เครือ่งโทรสาร แบบใชก้ระดาษธรรมดา ส่ง
เอกสารไดค้รัง้ละ 30 แผ่น

เครือ่ง 30,000          

151 บญัช ีสงป. ส านกังาน เครือ่งปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พืน้
หรอืชนิดแขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 
13,000 บทียีู

เครือ่ง 23,000          

152 บญัช ีสงป. ส านกังาน เครือ่งปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พืน้
หรอืชนิดแขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 
15,000 บทียีู

เครือ่ง 25,900          

153 บญัช ีสงป. ส านกังาน เครือ่งปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พืน้
หรอืชนิดแขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 
18,000 บทียีู

เครือ่ง 28,600          

154 บญัช ีสงป. ส านกังาน เครือ่งปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พืน้
หรอืชนิดแขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 
24,000 บทียีู

เครือ่ง 32,400          
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ที่ บัญชี ประเภทครุภณัฑ์ ช่ือครุภณัฑ์ หน่วยนับ  ราคารต่อหน่วย

ทะเบียนรายการครุภณัฑ์ ส าหรับการตั้งงบประมาณประจ าปี 2565

155 บญัช ีสงป. ส านกังาน เครือ่งปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พืน้
หรอืชนิดแขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 
30,000 บทียีู

เครือ่ง 40,200          

156 บญัช ีสงป. ส านกังาน เครือ่งปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พืน้
หรอืชนิดแขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 
36,000 บทียีู

เครือ่ง 47,000          

157 บญัช ีสงป. ส านกังาน เครือ่งปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พืน้
หรอืชนิดแขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 
40,000 บทียีู

เครือ่ง 51,200          

158 บญัช ีสงป. ส านกังาน เครือ่งปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พืน้
หรอืชนิดแขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 
44,000 บทียีู

เครือ่ง 53,300          

159 บญัช ีสงป. ส านกังาน เครือ่งปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พืน้
หรอืชนิดแขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 
48,000 บทียีู

เครือ่ง 55,900          

160 บญัช ีสงป. ส านกังาน เครือ่งปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พืน้
หรอืชนิดแขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 
50,000 บทียีู

เครือ่ง 57,000          

161 บญัช ีสงป. ส านกังาน เครือ่งปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตดิผนงั 
(มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บทียีู

เครือ่ง 17,000          

162 บญัช ีสงป. ส านกังาน เครือ่งปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตดิผนงั 
(มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 16,000 บทียีู

เครือ่ง 20,000          

163 บญัช ีสงป. ส านกังาน เครือ่งปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตดิผนงั 
(มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียีู

เครือ่ง 21,000          

164 บญัช ีสงป. ส านกังาน เครือ่งปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตดิผนงั 
(มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียีู

เครือ่ง 28,000          
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ที่ บัญชี ประเภทครุภณัฑ์ ช่ือครุภณัฑ์ หน่วยนับ  ราคารต่อหน่วย

ทะเบียนรายการครุภณัฑ์ ส าหรับการตั้งงบประมาณประจ าปี 2565

165 บญัช ีสงป. ส านกังาน เครือ่งปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตูต้ ัง้พืน้ 
(ไมม่รีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 56,000 บทียีู

เครือ่ง 58,000          

166 บญัช ีสงป. ส านกังาน เครือ่งพมิพส์ าเนาระบบดจิติอล ความละเอยีด 
300 x 300 จุดต่อตารางนิ้ว

เครือ่ง 90,000          

167 บญัช ีสงป. ส านกังาน เครือ่งพมิพส์ าเนาระบบดจิติอล ความละเอยีด 
400 x 400 จุดต่อตารางนิ้ว

เครือ่ง 180,000        

168 บญัช ีสงป. ส านกังาน เครือ่งฟอกอากาศ แบบฝงัใตเ้พดาน ขนาด
ความเรว็ของแรงลมระดบัสงู 1,000 ซเีอฟเอม็

เครือ่ง 55,000          

169 บญัช ีสงป. ส านกังาน เครือ่งฟอกอากาศ แบบฝงัใตเ้พดาน ขนาด
ความเรว็ของแรงลมระดบัสงู 500 ซเีอฟเอม็

เครือ่ง 47,000          

170 บญัช ีสงป. ส านกังาน โต๊ะหมูบู่ชา ชดุ 9,900            
171 บญัช ีสงป. ส านกังาน ถงัน ้า แบบพลาสตกิ ขนาดความจุ 2,000 ลติร ใบ 7,000            
172 บญัช ีสงป. ส านกังาน ถงัน ้า แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาดความจุ 1,000 ลติร ใบ 5,800            
173 บญัช ีสงป. ส านกังาน ถงัน ้า แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาดความจุ 1,500 ลติร ใบ 7,500            
174 บญัช ีสงป. ส านกังาน ถงัน ้า แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาดความจุ 2,000 ลติร ใบ 9,800            
175 บญัช ีสงป. ส านกังาน ถงัน ้า แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาดความจุ 2,500 ลติร ใบ 10,900          
176 บญัช ีสงป. ส านกังาน ถงัน ้า แบบสแตนเลส ขนาดความจุ 1,000 ลติร ใบ 9,900            
177 บญัช ีสงป. ส านกังาน ถงัน ้า แบบสแตนเลส ขนาดความจุ 1,600 ลติร ใบ 12,000          
178 บญัช ีสงป. ส านกังาน ถงัน ้า แบบสแตนเลส ขนาดความจุ 2,000 ลติร ใบ 15,000          
179 บญัช ีสงป. ส านกังาน ถงัน ้า แบบสแตนเลส ขนาดความจุ 2,500 ลติร ใบ 21,000          
180 บญัช ีสพฐ. ส านกังาน กลอ้งวงจรปิดแบบ16ชอ่ง ชดุ 90,000          
181 บญัช ีสพฐ. ส านกังาน เครือ่งปรบัอากาศแบบแยกส่วนชนิดตัง้พืน้

หรอืชนิดแขวน(มรีะบบฟอกอากาศ)ขนาด
40,000บทียีู

เครือ่ง 51,200          

182 บญัช ีสพฐ. ส านกังาน เครือ่งพมิพส์ าเนาระบบดจิติอลความละเอยีด
300x400จุดต่อตารางนิ้ว

เครือ่ง 130,000        

183 บญัช ีสพฐ. ส านกังาน โต๊ะประชมุขนาด12ที่ ชดุ 16,000          
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ภาคผนวก 

 

1. มติ ครม 21 มีนาคม 2560 เรื่องการพิจารณาและตรวจสอบความพร้อมฯ 
2. มติ ครม 4 ตุลาคม 2554 เห็นชอบให้ส านักงบประมาณพิจารณาค าขอตั้ง

งบประมาณฯ 
3. หนังสือส านักการคลังและสินทรัพย์ ที่ ศธ 04002/ว1792 วันที่ 4 พฤษภาคม 

2561 เรื่องการใช้ท่ีราชพัสดุ 
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