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ขั้นตอนการจัดทางบประมาณในระบบโปรแกรม SET โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ / โรงเรียนเฉพาะความพิการ / ศูนย์ การศึกษาพิเศษ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565

1. ตรวจสอบข้ อมูล
1.1

ขั้นตอน

เมนู

เข้ าสู่ ระบบ โปรแกรม SET

ให้ เจ้าหน้าที่สารสนเทศ ( ที่ทาข้อมูลนักเรี ยนผ่านระบบ SET
ของสถานศึกษานั้น ๆ )สร้าง ชื่ อผูใ้ ช้ และ รหัสผ่าน ให้กบั
เจ้าหน้าที่แผนฯ

เปิ ด Google Chrome เข้า
www.specialset.bopp.go.th
1.2 ตรวจสอบข้ อมูลพืน้ ฐานสถานศึกษา
- ต้ องมีชื่อ ผอ. / ที่อยูส่ ถานศึกษา ตาบล อาเภอ จังหวัด / พืน้ ที่
ไร่ งาน วา / ตาแหน่งบนแผนที่ (พิกัด)
/ ศูนย์การศึกษาพิเศษแนบกรรมสิ ทธิ์ทดี่ นิ ทีล่ งสิ่งก่ อสร้ าง

เมนู : รายงาน >> ข้อมูลสถานศึกษา
>> รายงานข้อมูลสถานศึกษา

- หากมีรายการต้องแก้ไข

เมนู : ข้ อมูลสถานศึกษา >> ข้อมูลพื้นฐาน

1.3 ตรวจสอบ รายการสิ่ งก่อสร้าง ทีม่ ีแล้ ว
ต้ องระบุ ปี / สภาพ ครบถ้ วน

เมนู : รายงาน >> ข้อมูลงบประมาณ >>
รายงานข้อมูลรายการสิ่ งก่อสร้าง

- หากมีรายการต้องแก้ไข
1.4 ตรวจสอบรายการครุภัณฑ์ ยานพาหนะทีม่ ีแล้ ว
- ต้ องมี เลขทะเบียน / วันเดือนปี ที่จดทะเบียน / สภาพ ครบ

- หากมีรายการต้ องแก้ไข

เมนู : งบประมาณ >> ข้อมูลรายการสิ่ งก่อสร้าง
เมนู : รายงาน >>ข้อมูลงบประมาณ >>
รายงานข้อมูลรายการยานพาหนะ
เมนู : งบประมาณ >> ข้อมูลรายการยานพาหนะ

เลือกเมนู,ปุ่ ม

2. บันทึกคาขอตั้งงบประมาณ
2.1 บันทึกคาขอตั้งงบประมาณ

เมนู :งบประมาณ >>จัดตั้งงบประมาณ>>ตั้งงบประมาณสิ่งก่อสร้าง

รายการสิ่ งก่ อสร้ าง
2.2 บันทึกคาขอตั้งงบประมาณ

เมนู :งบประมาณ >>จัดตั้งงบประมาณ>>ตั้งงบประมาณปรับปรุ ง

ค่าปรับปรุง
2.3 บันทึกคาขอตั้งงบประมาณ

เมนู :งบประมาณ >>จัดตั้งงบประมาณ>>ตั้งงบประมาณยานพาหนะ

รายการยานพาหนะ
2.4 บันทึกคาขอตั้งงบประมาณ

เมนู :งบประมาณ >>จัดตั้งงบประมาณ>>ตั้งงบประมาณครุ ภณั ฑ์

รายการครุ ภณ
ั ฑ์
2.5 บันทึกแผนการให้บริ การศูนย์การศึกษาพิเศษ
ศูนย์ฯ ปี การศึกษา 2565

เมนู : รายงาน >> ข้อมูลสถานศึกษา >> รายงานแผนเต็มรู ปการให้บริ การ

2

3

3. พิมพ์ รายงาน (ใบงาน) เสนอ ผู้บริหารสถานศึกษา ลงนามรับรอง ทุกแผ่ น
ขั้นตอน
3.1

พิมพ์รายงานแผนชั้นเรี ยน (ใบงานที่ 2)

เมนู
เมนู : รายงาน>>ข้อมูลสถานศึกษา>>รายงานแผนชั้ นเรียน

3.2 ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา (ใบงานที่ 3)

เมนู : รายงาน >> ข้อมูลสถานศึกษา >> รายงานข้อมูล
สถานศึกษา

3.3 ข้อมูลสิ่ งก่อสร้างอาคารประกอบที่มีแล้ว

เมนู : รายงาน >> ข้อมูลงบประมาณ >> รายงานข้อมูล
รายการสิ่ งก่อสร้าง

(ใบงานที่ 4)

ปุ่ ม

3.4 ข้อมูลยานพาหนะที่มีแล้ว (ใบงานที่ 5)

เมนู : รายงาน >>ข้อมูลงบประมาณ >> รายงานข้อมูลรายการ
ยานพาหนะ

3.5 รายการจัดตั้งงบประมาณปี 2564 รายการสิ่ งก่อสร้าง
ปรับปรุ ง ยานพาหนะ และครุ ภณั ฑ์ (ใบงานที่ 6 ถึง 10)

เมนู : รายงาน >>ข้อมูลงบประมาณ >>รายงานการขอตั้ง
งบประมาณ

**ท่านสามารถ Download file excel เพื่อดูวา่ ทะเบียนรายการ ค่าวัสดุกอ่ สร้าง มีชื่ออะไรบ้าง เพื่อนาไปตั้งงบปรับปรุ ง
ได้จาก เมนู : รายงาน >> ข้อมูลงบประมาณ >>Download ทะเบียนรายการ ค่าวัสดุก่อสร้าง
สาหรับ ที่มา ของค่าวัสดุก่อสร้างที่นามาใช้ขอตั้งงบค่าปรับปรุ ง ปี งบประมาณ 2565 มาจากบัญชี คา่ วัสดุและค่าแรงงาน ปรับปรุ งราคาปี งบประมาณ 2563
โดยกลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สอ. สพฐ. จัดทาขึ้น
http://designobec.blogspot.com/p/blog-page_2.html
สศศ. ได้นามาใช้ในระบบโปรแกรม SET เพื่อให้สถานศึกษาใช้ในการขอตั้งงบประมาณปี 2564 ไปก่อน เพื่อความสะดวกในการรวบรวมข้อมูล
ทัว่ ประเทศมีปริ มาณมาก ซึ่ ง หากงบประมาณได้รับการอนุมตั ิ แล้วจะแจ้งสถานศึกษาดาเนิ นการจัดทาแบบประมาณการราคาท้องถิ่น
โดยคณะกรรมการกาหนดราคากลาง ตามวงเงินค่าปรับปรุ งที่ได้รับจัดสรร อีกครั้งในภายหลัง
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สรุปใบงาน
ใบงานคาขอตั้งงบประมาณที่สถานศึกษาแต่ละแห่งต้องจัดส่ง
สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ใบงานที่ 1 รายละเอียดคาขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ปก)
ใบงานที่ 2 รายงานแผนชั้นเรียนเต็มรูป(ร.ร.) หรือ แผนการให้บริการ(ศูนย์ฯ)
ใบงานที่ 3 รายการข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา
ใบงานที่ 4 ใบงานรายงานข้อมูลรายการสิ่งก่อสร้างอาคารเรียนอาคารประกอบ (ที่มีแล้ว)
ใบงานที่ 5 ใบงานรายงานข้อมูลรายการยานพาหนะ (ทีม่ ีแล้ว)
ใบงานที่ 6 ใบงานรายการจัดตั้งงบประมาณรายการสิ่งก่อสร้าง
ใบงานที่ 7 ใบงานรายการจัดตั้งงบประมาณรายการค่าปรับปรุง ซ่อมแซม
ใบงานที่ 8 ใบงานประมาณการราคางาน ปรับปรุง
ใบงานที่ 9 ใบงานรายการตั้งงบประมาณยานพาหนะ
ใบงานที่ 10 ใบงานรายการตั้งครุภณ
ั ฑ์ประเภทที่ไม่ใช่ยานพาหนะ
11. เอกสารประกอบคาขอ ได้แก่
- กรรมสิทธิ์ที่ดิน
- Masterplan ผังบริเวณสิ่งก่อสร้าง
- เอกสารการรือ้ ถอนอาคารเก่า กรณีขอทดแทน
- แบบรูปรายการ / ประมาณการราคา สิ่งก่อสร้าง แบบพิเศษ
- ใบประกอบวิชาชีพ วิศวกร
- ทะเบียนยานพาหนะ ทีข่ อทดแทน

5
(ใบงานที่ 1 ปก)
รายละเอียดคาขอตั้งงบประมาณปี 2565 (งบลงทุน)
ของโรงเรียน/ศูนย์ ................................................................................................................................
ตรวจสอบ work sheet (สาหรับคณะทางานฯ 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 คาขอจัดตั้งสิ่งก่อสร้าง
พิจารณา ดังนี้
1) ขอตั้งหรือไม่ ( ขอ / ไม่ขอ )
2) จานวนรายการสิ่งก่อสร้างที่ ขอตั้งงบ 2565 ทั้งหมดจานวน ................... รายการ
เป็นรายการขอใหม่ ............รายการ ขอทดแทน ..................รายการ
3) กรณี ขอทดแทน มีเอกสาร การรื้อถอน หรือไม่ (มี / ไม่มี)
4) แบบอาคารที่ขอตั้ง เป็นแบบใด (แบบมาตรฐาน จานวน ...... รายการ / แบบพิเศษ จานวน ....... รายการ)
5) กรณี แบบพิเศษ
5.1) ชื่อรายการ .................................................................
5.2) เอกสาร แบบรูปรายการ (มี / ไม่มี) และ ประมาณการราคา (มี / ไม่มี)
5.3) พื้นที่ใช้สอยทั้งหมดของอาคาร ......................ตารางเมตร
5.4) กรณี พื้นที่ใช้สอยเกิน 2,000 ตารางเมตร มีใบรับรองแบบอาคารการศึกษาจากกระทรวงพลังงาน (มี / ไม่มี)
**โรงเรียนมีเหตุผลความจาเป็นที่จะขอสิ่งก่อสร้างแบบพิเศษ  สศศ. กอส. ออกแบบ และเสนอ สพฐ. ลง
นามถึงกระทรวงพลังงานเพื่อขอใบรับรองแบบอาคารการศึกษา**
5.5) ชื่อผู้ออกแบบ (วิศวกร) ..........................................................ตาแหน่ง .................................
และชื่อผู้ประมาณการราคา คือ ................................................ตาแหน่ง...............................
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 คาขอจัดตั้งงบประมาณครุภัณฑ์ประเภทอื่น ที่ไม่ใช่ยานพาหนะ (ขอ / ไม่ขอ)

6
คู่มือระบบจัดตั้งงบประมาณ
ตั้งงบประมาณสิ่งก่อสร้าง
1. เข้าเมนู งบประมาณ -> จัดตั้งงบประมาณ -> ตั้งงบประมาณสิ่งก่อสร้าง
2. คลิกที่ปุ่ม เลือก รายการที่ต้องการ

3. กรอกข้อมูลความต้องการขอ (ศูนย์การศึกษาพิเศษให้แนบผังบริเวณด้วย) แล้วคลิกที่ปุ่ม บันทึกข้อมูล
3.1 หน้าฟอร์มขอตั้งงบประมาณของศูนย์การศึกษาพิเศษ
กรณีเลือกผังบริเวณที่อยู่ปัจจุบัน ดังรูป

เกณฑ์ ความต้ องการขอสิ่งก่ อสร้ าง
1. อาคารต่ างๆ ขอทดแทน เงื่อนไขอาคาร
ที่มีอายุ 30 ปี ขึน้ ไป และมีใบตรวจสอบ
สภาพอาคารว่ าสมควรรือ้ ถอน
2. เสาธง / ป้ายชื่อโรงเรียน ควรขอทดแทน
เท่ านัน้ เนื่องจากมีครบทุกสถานศึกษา
แล้ ว

7
กรณีเลือกผังบริเวณที่อยู่ใหม่ (มีกรรมสิทธิ์ที่ดินแล้ว) ขึ้นแจ้งเตือนดังรูป

ให้แนบกรรมสิทธิ์ที่ดินและกรอกในเมนู -> ข้อมูลสถานศึกษา -> ข้อมูลพื้นฐานสถานที่ตั้งศูนย์ใหม่ -> แก้ไขข้อมูล
กลับมาเลือก ผังบริเวณที่อยู่ใหม่(มีกรรมสิทธิ์ที่ดินแล้ว)

8
3.2 หน้าฟอร์มขอตั้งงบประมาณของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์-ราชประชานุเคราะห์/และโรงเรียนเฉพะความพิการ

เกณฑ์การขอสิ่งก่อสร้าง 1. อาคารต่างๆ ขอทดแทน เงื่อนไขอาคารที่มีอายุ 30 ปี ขึ้นไป และมีใบตรวจสอบสภาพอาคาร
ว่าสมควรรื้อถอน
2. เสาธง / ป้ายชื่อโรงเรียน ควรขอทดแทน เท่านั้น เนื่องจากมีครบทุกสถานศึกษาแล้ว
4. สามารถตั้งลาดับความจาเป็นในแถวลาดับความจาเป็น ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วคลิกปุ่ม ยืนยันข้อมูลจัดตั้งงบ

9
ตั้งงบประมาณปรับปรุง ซ่อมแซม
1. เข้าเมนู งบประมาณ -> จัดตั้งงบประมาณ -> ตั้งงบประมาณปรับปรุง
2. คลิกที่ปุ่ม เพิ่มรายการปรับปรุง ซ่อมแซม
3. กรอกข้อมูล งานที่ประมาณราคา, สิ่งก่อสร้างที่ปรับปรุง, ภาพสิ่งก่อสร้างที่ปรับปรุง1, ภาพสิ่งก่อสร้างที่ปรับปรุง2
และผู้ประมาณการ ให้ครบถ้วนระบบจะแสดง ลาดับที่ 4. และ 5. ตามลาดับ

4. กรอกรายการวัสดุ โดยกรอกชื่อวัสดุที่ต้องการจะปรากฏรายชื่อวัสดุขึ้นมาให้เลือก และกรอกจานวนที่ต้องการแล้ว
คลิกที่ปุ่ม เพิ่ม

10
5. กรอกลักษณะการปรับปรุง ซ่อมแซม และเหตุผลในการเสนอขอตั้งงบประมาณ แล้วคลิกที่ปุ่ม บันทึกข้อมูล

11
ตั้งงบประมาณยานพาหนะ
1. เข้าเมนู งบประมาณ -> จัดตั้งงบประมาณ -> ตั้งงบประมาณยานพาหนะ
2. คลิกเลือก รายการที่ต้องการ

3. กรอกเหตุความจาเป็นแล้วคลิกที่ปุ่ม บันทึกข้อมูล

กรณีขอทดแทน ยานพาหนะอายุการใช้งาน 12 ปีขึ้นไป
ตั้งงบประมาณครุภัณฑ์ (ควรเลือกรายการเท่าที่จาเป็น)
1. เข้าเมนู งบประมาณ -> จัดตั้งงบประมาณ -> ตั้งงบประมาณครุภัณฑ์
2. กรอกรายละเอียดการขอครุภัณฑ์ แล้วคลิกที่ เพิ่มรายการ

กรณีขอนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ให้แนบไฟล์ (.pdf) ใบเสนอราคาจานวน 3 ร้านค้า หาไม่แนบไฟล์มาจะไม่
เสนอตั้งให้

12
พิมพ์รายงาน
1. เข้าเมนู รายงาน -> ข้อมูลสถานศึกษา (โรงเรียน) พิมพ์ข้อมูลสถานศึกษาและรายงานแผนชั้นเรียน

2. เข้าเมนู รายงาน -> ข้อมูลสถานศึกษา (ศูนย์การศึกษาพิเศษ) พิมพ์ข้อมูลสถานศึกษาและรายงานแผนเต็มรูป

3. เข้าเมนู รายงาน -> ข้อมูลงบประมาณ พิมพ์รายงานข้อมูลงบประมาณ (ยกเว้นรายงานข้อมูลปรับปรุงซ่อมแซม)
และพิมพ์รายงานการขอตั้งงบประมาณ

13
เกณฑ์มาตรฐานอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างประกอบ ปีงบประมาณ 2565
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
ห้องเรียน

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

รายการ
1. อาคารเรียน
6 9 14 18 23 27 32 36 41 45 50
2. หอประชุม
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3. โรงอาหาร
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4. โรงหุ้งต้มอาหาร
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
คิดจากจ้านวนเด็กนักเรียนประจ้า
5. หอนอน
6. โรงอาบน้านักเรียน
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
7. ห้องน้า - ห้องส้วม (หลัง)
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
8. โรงฝึกงาน (หน่วย)
2 2 2 2 2 2 4 4 4 6 6
9. อาคารพยาบาล
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
75 % ของจ้านวนครู
10. บ้านพักครู
100% ของจ้านวนลูกจ้างตามกรอบอัตราก้าลังของงบประมาณ
11. บ้านพักภารโรง
ตามความจ้าเป็น
12. เรือนเกษตรและหรือ เรือนเพาะช้า
13. โรงเก็บรถยนต์
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14. เสาธง
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ตามความจ้าเป็น
15. สนาม
16. ถังน้า
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ตามความจ้าเป็น
17. คอกสัตว์
1. มีความพร้อมในเรื่อง กรรมสิทธิท์ ดี่ ิน และผังบริเวณระบุมาตราส่วนชัดเจน
หมายเหตุ

24
54 รายการ 1 - 2
1 เลือกได้อย่างใด
1 อย่างหนึ่ง
1
24
24
6
2

1
1
2

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

5

14
เกณฑ์มาตรฐานอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างประกอบ ปีงบประมาณ 2565
โรงเรียนเฉพาะความพิการ
ห้องเรียน
รายการ
1. อาคารเรียน
2. หอประชุม
3. โรงอาหาร
4. โรงหุ้งต้มอาหาร
5. หอนอน

2

4

8

12

16

6
1
1
1

8
1
1
1

16
1
1
1

23
1
1
1

30
1
1
1

6. โรงอาบน้านักเรียน
2
2
7. ห้องน้า - ห้องส้วม (หลัง)
2
2
8. โรงฝึกงาน (หน่วย)
9. อาคารพยาบาล
1
1
10. บ้านพักครู
11. บ้านพักภารโรง
12. เรือนเกษตรและ
หรือ เรือนเพาะช้า
ตามความจ้าเป็น
13. โรงเก็บรถยนต์
1
1
14. เสาธง
1
1
15. สนาม
1
1
16. ถังน้า
2
2
17. คอกสัตว์

20

24

28

31

34 41 47 52
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
คิดจากจ้านวนเด็กนักเรียนประจ้า

34

37

39

40

43

58
1
1
1

63
1
1
1

67
1
1
1

69
1
1
1

73 รายการ 1 - 2
1 เลือกได้อย่างใด
1 อย่างหนึ่ง
1
แบบมาตรฐาน 26 1 หลัง = 40 ที่
แบบมาตรฐาน 38 1 หลัง = 80 ที่
แบบไม้ 210 1 หลัง = 35 ที่

2
3
4
5
2
3
4
5
2
2
2
2
1
1
1
1
75% ของจ้านวนครู
100 % ของจ้านวนลูกจ้าง

6
6
2
1

7
7
2
1

8
8
4
2

9
9
4
2

9
9
4
2

10
10
4
2

10
10
4
2

11
11
4
2

1
1
1
2

1
1
1
2

1
1
1
2

1
1
1
2

1
1
1
2

1
1
1
2

1
1
1
2

1
1
1
2

1
1
1
2

1
1
1
2

1
1
1
2

1
1
1
2

ตามความจ้าเป็น

1. มีความพร้อมในเรือ่ ง กรรมสิทธิท์ ี่ดิน และผังบริเวณระบุมาตราส่วนชัดเจน
2. ในบริเวณและอาคารซึ่งก้าหนดให้อาคารสามารถต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวต้องออกแบบอาคารให้
สามารถต้
นไหว วย กาญจนบุรี เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน พะเยา แพร่
3.
โครงสร้าานทานแรงสั
งต้านแผ่นดิ่นนสะเทื
ไหว อ22นของแผ่
จังหวัดนดิประกอบด้
แม่ฮ่องสอน ล้าปาง ล้าพูน กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร กระบี่ ชุมพร พังงา ภูเก็ต

หมายเหตุ

15
เกณฑ์มาตรฐานสิ่งก่อสร้างศูนย์การศึกษาพิเศษ
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา
ที่
รายการ
1
อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ้าจังหวัด (ส่วนหน้า)
2
อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ้าจังหวัด (ด้านธาราบ้าบัด)
3
อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ้าจังหวัด (ด้านห้องสมุด)
4
ห้องน้า-ห้องส้วม
5
โรงอาบน้า
6
โรงหุงต้มและประกอบอาหาร
7
อาคารพยาบาล
8
บ้านพักครู คิด 75 % ของข้าราชการ พนง.ราชการ
9
บ้านพักผู้บริหาร
10 หอนอนนักเรียน
11 บ้านพักภารโรง คิด 75 % ของลูกจ้างประจ้า
เกณฑ์มาตรฐานสิ่งก่อสร้างศูนย์การศึกษาพิเศษ
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัด
ที่
รายการ
1
อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ้าจังหวัด (ส่วนหน้า)
2
อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ้าจังหวัด (ด้านธาราบ้าบัด)
3
อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ้าจังหวัด (ด้านห้องสมุด)
4
ห้องน้า-ห้องส้วม
5
โรงอาบน้า
6
โรงหุงต้มและประกอบอาหาร
7
อาคารพยาบาล
8
บ้านพักผู้บริหาร

ควรมี
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1

ควรมี
1
1
1
2
1
1
1
1

หมายเหตุ
1. มีความพร้อมในเรื่อง กรรมสิทธิท์ ดี่ ิน และผังบริเวณระบุมาตราส่วนชัดเจน
2. ในบริเวณและอาคารซึ่งก้าหนดให้อาคารสามารถต้านทานแรงสั่นสะเทือน
ของแผ่นดินไหวต้องออกแบบอาคารให้สามารถต้านทานแรงสั่นสะเทือนของ
แผ่นดินไหว
3. โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว 22 จังหวัด ประกอบด้วย กาญจนบุรี เชียงราย
เชียงใหม่ ตาก น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ล้าปาง ล้าพูน
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร กระบี่ ชุมพร
พังงา ภูเก็ต ระนอง สงขลา และสุราษฎร์ธานี

16

17

18

19

20
บัญชีราคามาตรฐานสิง่ ก่อสร้าง อาคารสานักงาน อาคารเรียน อาคารประกอบและสิง่ ก่อสร้างอื่น
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่
ประเภท / รายการสิ่งก่อสร้าง

1
2
3
4

5

6

7
8

หน่วย:บาท

ค่างานต้นทุน

ค่าก่อสร้าง ค่าก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ค่าก่อสร้าง
ค่า Factor F
Factor F จานวนเงิน (รวม Factor F) ไม่รวมครุภณ
ั ฑ์ จัดซื้อ/สั่งซื้อ รวมครุภัณฑ์
(ยอดสุทธิ)

อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัด (ส่วนหน้า)
8,746,858.90 1.2958-1 2,587,320.86 11,334,179.76 11,334,000.00
อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัด (ด้านห้องสมุด) 2,706,052.84 1.3027-1 819,122.19 3,525,175.03 3,525,000.00
อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัด (ด้านธาราบาบัด) 3,430,850.27 1.3020-1 1,036,116.78 4,466,967.05 4,466,000.00
4.1 อาคารเรียน 216 ล./57 - ก
4.2 อาคารเรียน 216 ล./57 - ข สาหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว
เนื้อที่ 2,592.00 ตารางเมตร
5.1 อาคารเรียน 318 ล./55 - ก นอกเขตแผ่นดินไหว
5.2 อาคารเรียน 318 ล./55 - ข เขตแผ่นดินไหว
เนื้อที่ 2,756.00 ตารางเมตร
6.1 อาคารเรียน 324 ล./55 - ก นอกเขตแผ่นดินไหว
6.2 อาคารเรียน 324 ล./55 - ข เขตแผ่นดินไหว
เนื้อที่ 3,596 ตารางเมตร
อาคารหอประชุม 100/27
เนื้อที่ 922.00 ตารางเมตร
โรงอาหารแบบ 101 ล./27 (พิเศษ)
(ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา)
เนื้อที่ 1,840.00 ตารางเมตร

-

วันที่
ประมาณ
ราคา
11,334,000.00 11 ส.ค. 60
3,525,000.00 11 ส.ค. 60
4,466,000.00 1 ส.ค. 61

หมายเหตุ

กอส./สศศ.
กอส./สศศ.
กอส./สศศ.
กอ./สอ.

16,530,056.75 1.2571 - 1
16,957,723.99 1.2565 - 1

4,249,877.59 20,779,934.34 20,779,000.00
4,349,656.20 21,307,380.19 21,307,000.00

1,155,000.00 21,934,000.00
1,155,000.00 22,462,000.00

17,466,371.24 1.2557 - 1
18,070,966.34 1.2548 - 1

4,466,151.13 21,932,522.37 21,932,000.00
4,604,482.22 22,675,448.56 22,675,000.00

1,300,000.00 23,232,000.00
1,300,000.00 23,975,000.00

กอ./สอ.

20,921,586.14 1.2469 - 1
22,009,205.80 1.2410 - 1

5,165,539.62 26,087,125.76 26,087,000.00
5,304,218.60 27,313,424.40 27,313,000.00

1,733,000.00 27,820,000.00
1,733,000.00 29,046,000.00

กอ./สอ.

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.

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.

21
บัญชีราคามาตรฐานสิง่ ก่อสร้าง อาคารสานักงาน อาคารเรียน อาคารประกอบและสิง่ ก่อสร้างอื่น
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่
ประเภท / รายการสิ่งก่อสร้าง

หน่วย:บาท

ค่างานต้นทุน

ค่าก่อสร้าง ค่าก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ค่าก่อสร้าง
ค่า Factor F
Factor F จานวนเงิน (รวม Factor F) ไม่รวมครุภณ
ั ฑ์ จัดซื้อ/สั่งซื้อ รวมครุภัณฑ์
(ยอดสุทธิ)

วันที่
ประมาณ
ราคา

หมายเหตุ

9 โรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง
เนื้อที่ 352.00 ตารางเมตร
10 โรงอาหารขนาดกลาง 500 ที่นั่ง

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

เนื้อที่ 723.00 ตารางเมตร

4,709,022.38 1.3007 - 1

664,000.00 6,789,000.00

อาคารโรงหุงต้มและประกอบอาหาร
อาคารหอนอนแบบมาตรฐาน 38 พร้อมครุภัณฑ์

818,546.30 1.3059-1
5,594,733.59 1.2996-1

อาคารโรงฝึกงาน 102/27 เนื้อที่ 320.00 ตารางเมตร
โรงฝึกงาน 204/27 เนื้อที่ 796.00 ตารางเมตร

2,317,948.44 1.3032 - 1
4,455,370.05 1.3009 - 1

อาคารพยาบาล

829,006.44 1.3058-1

1,416,003.03 6,125,025.41 6,125,000.00
250,393.31 1,068,939.61 1,068,000.00
1,676,182.18 7,270,915.77 7,270,000.00
702,801.97 3,020,750.41 3,020,000.00
1,341,511.92 5,796,881.97 5,796,000.00
1,519,496.00 253,510.16 1,082,516.61

11
12
13
14
15
16

บ้านพักครู 203/27
เนื้อที่ 82.50 ตารางเมตร
17 บ้านพักครู 207
เนื้อที่ 86.00 ตารางเมตร

18
19
20
21

อาคารบ้านพักภารโรงแบบแฟลต 8 หน่วย
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สนามบาสเกตบอลมาตรฐาน FIBA
สนามฟุตบอล ฟ 1/42

21,357.20 1,089,000.00
481,821.00 7,751,000.00
-

3,020,000.00
5,796,000.00

-

1,082,000.00

682,552.97 1.3066 - 1

209,270.74 891,823.71

891,000.00

-

891,000.00

764,246.14 1.3062 - 1

234,012.17 998,258.31

-

998,000.00

2,443,557.61 1.3031-1

740,642.21 3,184,199.92

121,700.00 1.3074 - 1
322,600.00 1.3074 - 1
676,905.00 1.3066 - 1

37,410.58 159,110.58
99,167.24 421,767.24
207,539.07 884,444.07

998,000.00
3,184,000.00
159,000.00
421,000.00
884,000.00

1,280.00 3,185,280.00
12,840.00
-

171,840.00
421,000.00
884,000.00

กอ./สอ.
กอ./สอ.
10 ส.ค. 61 กอส./สศศ.
1 ส.ค. 61 กอส./สศศ.
กอ./สอ.
กอ./สอ.
1 ส.ค. 61 กอส./สศศ.
กอ./สอ.
กอ./สอ.
18 ก.ย. 60 กอส./สศศ.
กอ./สอ.
กอ./สอ.
กอ./สอ.

22
บัญชีราคามาตรฐานสิง่ ก่อสร้าง อาคารสานักงาน อาคารเรียน อาคารประกอบและสิง่ ก่อสร้างอื่น
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่
ประเภท / รายการสิ่งก่อสร้าง

22
23
24
25

หน่วย:บาท

ค่างานต้นทุน

อาคารโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่
อาคารโรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อ
อาคารเรือนเพาะชา
ถังเก็บน้าใต้ดิน จ 120 ลูกบาศก์เมตร

404,664.88
404,664.88
310,814.50
293,079.57

แบบมาตรฐานถังน้า ค.ส.ล. 18/12

ค่าก่อสร้าง ค่าก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ค่าก่อสร้าง
ค่า Factor F
Factor F จานวนเงิน (รวม Factor F) ไม่รวมครุภณ
ั ฑ์ จัดซื้อ/สั่งซื้อ รวมครุภัณฑ์
(ยอดสุทธิ)
1.3074-1
1.3074-1
1.3074-1
1.3074-1

124,393.98
124,393.98
95,544.37
90,092.66

หมายเหตุ

529,058.86
529,058.86
406,358.88
383,172.23

529,000.00
529,000.00
406,000.00
383,100.00

19,000.00
-

398,900.00 1.3074 - 1

122,621.86 521,521.86

521,000.00

14,900.00

26 อาคารโรงอาบน้าเพือ่ คนพิการ
27 อาคารโรงซักผ้าและอาบน้าหญิง
28 ห้องน้าห้องส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49

436,165.64 1.3074-1
378,685.43 1.3074-1

134,077.31 570,242.96
116,407.90 495,093.33

570,000.00
495,000.00

เนื้อที่ 36.00 ตารางเมตร
29 ห้องน้าห้องส้วมนักเรียนชาย 4 ที/่ 49
เนื้อที่ 44.80 ตารางเมตร
30 ห้องน้าห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที/่ 49
เนื้อที่ 49.40 ตารางเมตร
31 ห้องน้าห้องส้วมนักเรียนชาย 6 ที/่ 49
เนื้อที่ 49.40 ตารางเมตร

410,350.70 1.3074 - 1

126,141.81 536,492.51

536,000.00

1,280.00

537,280.00

กอ./สอ.

389,373.31 1.3074 - 1

119,693.36 509,066.67

509,000.00

1,280.00

510,280.00

กอ./สอ.

407,053.25 1.3074 - 1

125,128.17 532,181.42

532,000.00

1,920.00

533,920.00

กอ./สอ.

514,895.85 1.3074 - 1

158,278.98 673,174.83

673,000.00

1,920.00

32 อาคารป้อมยาม
33 ป้ายชื่อศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดแบบ ก.

89,137.80 1.3074-1
109,539.60 1.3074-1

27,400.95 116,538.76
33,672.47 143,212.07

116,000.00
143,000.00

กอ./สอ.
116,000.00 10 ส.ค. 61 กอส./สศศ.
143,000.00 10 ส.ค. 61 กอส./สศศ.

-

-

548,000.00
529,000.00
406,000.00
383,100.00

วันที่
ประมาณ
ราคา
1 ส.ค. 61
1 ส.ค. 61
1 ส.ค. 61
10 ส.ค. 61

กอส./สศศ.
กอส./สศศ.
กอส./สศศ.
กอส./สศศ.
535,900.00
กอ./สอ.
570,000.00 10 ส.ค. 60 กอส./สศศ.
495,000.00 21 ส.ค. 60 กอส./สศศ.

674,920.00

23

ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน
ค่าก่อสร้างอาคารสานักงาน อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่
แบบ/รายการ
1 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัด (ส่วนหน้า)

ลักษณะอาคาร

วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร ราคา/หลัง
- อาคาร ค.ส.ล. ชัน้ เดียว (พื้นที่ใช้สอย 840 ตรม.)
11,334,000.00
- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม
- กรอบอาคาร กว้าง 25 เมตร ยาว 53.50 เมตร
สูง 10.13 เมตร
- ห้องสานักงาน ห้องผู้อานวยการ
ห้องผู้ช่วยอานวยการ ห้องประชุมอเนกประสงค์

2 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัด (ห้องสมุด)

3 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัด (ธาราบาบัด)

ห้องรับประทานอาหาร ห้องครัว ห้องน้า-ส้วม
ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบทีก่ าหนด
ทาสีอาคาร
ภายนอกตกแต่งด้วยกระเบือ้ งดินเผา
ประดับบัวปูน ค.ส.ล.
หลังคามุงกระเบือ้ งคอนกรีต
โครงหลังคาเหล็กตามแบบกาหนด

- อาคาร ค.ส.ล. ชัน้ เดียว (พื้นที่ใช้สอย 280 ตรม.)
- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม
- กรอบอาคาร กว้าง 15 เมตร ยาว 24 เมตร
สูง 9.40 เมตร
- ห้องสมุด ห้องเตรียมความมพร้อม ห้องน้า - ส้วม
- ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบทีก่ าหนด
- ทาสีอาคาร
- ภายนอกตกแต่งด้วยกระเบือ้ งดินเผา
ประดับบัวปูน ค.ส.ล.
- หลังคามุงกระเบือ้ งคอนกรีต
โครงหลังคาเหล็กตามแบบกาหนด
- อาคาร ค.ส.ล. ชัน้ เดียว (พื้นที่ใช้สอย 280 ตรม.)
- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม
- กรอบอาคาร กว้าง 15 เมตร ยาว 24 เมตร
สูง 9.40 เมตร
- ห้องธาราบาบัด ห้องกิจกรรมบาบัด
ห้องฝึกการประกอบอาหาร ห้องน้า - ส้วม
- ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบทีก่ าหนด
- ทาสีอาคาร

-

3,525,000.00

-

4,466,000.00

24

ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน
ค่าก่อสร้างอาคารสานักงาน อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่

แบบ/รายการ
อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัด (ธาราบาบัด)

-

4 อาคารเรียน 216 ล./57 - ก
อาคารเรียน 216 ล./57 - ข
สาหรับก่อสร้าง
ในเขตแผ่นดินไหว

-

ลักษณะอาคาร
ภายนอกตกแต่งด้วยกระเบือ้ งดินเผา
ประดับบัวปูน ค.ส.ล.
หลังคามุงกระเบือ้ งคอนกรีต
โครงหลังคาเหล็กตามแบบกาหนด
อาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น ขนาด 16 ห้องเรียน
(พืน้ ทีใ่ ช้สอย 2,592.00 ตร.ม.)
ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่

- 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
จานวน 8 ห้อง
ห้องน้านักเรียน-ครู แยกชาย-หญิง
- ชั้น 3 - ห้องเรียน ขนาด 8.00 x 8.00 เมตร
จานวน 6 ห้อง

วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร ราคา/หลัง

1. โต๊ะ-เก้าอี้ครู ห้องละ 1 ชุด
2. โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ห้องละ 40 ชุด
3. กระดานดา (ตามแบบ) ห้องละ 1 ชุด

21,934,000.00

โต๊ะ-เก้าอี้ครู ห้องละ 1 ชุด

23,230,000.00

22,462,000.00

- ห้องเรียน ขนาด 10.50 x 12.00เมตร

5 อาคารเรียน 318 ล./55 - ก
นอกเขตแผ่นดินไหว
อาคารเรียน 318 ล./55 - ข
ในเขตแผ่นดินไหว

จานวน 2 ห้อง (หัว-ท้ายอาคาร)
- อาคาร ค.ส.ล. 4 ชั้น ขนาด 18 ห้องเรียน
(พืน้ ทีใ่ ช้สอย 2,756.00 ตร.ม.)
- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่
- 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
จานวน 6 ห้อง
ห้องน้านักเรียน-ครู แยกชาย-หญิง
- ชั้น 3 - ห้องเรียน ขนาด 8.00 x 8.00 เมตร
จานวน 4 ห้อง
- ห้องเรียน ขนาด 10.50 x 12.00เมตร

จานวน 2 ห้อง
- ชั้น 4 - ห้องเรียน ขนาด 8.00 x 8.00 เมตร
จานวน 4 ห้อง
- ห้องเรียน ขนาด 10.50 x 12.00เมตร

จานวน 2 ห้อง (หัว-ท้ายอาคาร)

โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ห้องละ 40 ชุด 23,975,000.00
กระดานดา (ตามแบบ) ห้องละ 1 ชุด

25

ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน
ค่าก่อสร้างอาคารสานักงาน อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่
แบบ/รายการ
6 อาคารเรียน 324 ล./55 - ก
นอกเขตแผ่นดินไหว
อาคารเรียน 324 ล./55 - ข
ในเขตแผ่นดินไหว

ลักษณะอาคาร
- อาคาร ค.ส.ล. 4 ชั้น ขนาด 24 ห้องเรียน
(พืน้ ทีใ่ ช้สอย 3,596.00 ตร.ม.)
- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่
- 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
จานวน 8 ห้อง
ห้องน้านักเรียน-ครู แยกชาย-หญิง
- ชั้น 3 - ห้องเรียน ขนาด 8.00 x 8.00 เมตร
จานวน 6 ห้อง

วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร ราคา/หลัง
1. โต๊ะ-เก้าอี้ครู ห้องละ 1 ชุด 27,820,000.00
2. โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ห้องละ 40 ชุด 29,046,000.00
3. กระดานดา (ตามแบบ) ห้องละ 1 ชุด

- ห้องเรียน ขนาด 10.50 x 12.00เมตร

จานวน 2 ห้อง
- ชั้น 4 - ห้องเรียน ขนาด 8.00 x 8.00 เมตร
จานวน 6 ห้อง
- ห้องเรียน ขนาด 10.50 x 12.00เมตร

จานวน 2 ห้อง (หัว-ท้ายอาคาร)
7 อาคารหอประชุม 100/27
- อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น พืน้ เสมอดิน
1. มีโต๊ะ-เก้าอี้ รับประทานอาหาร 8,676,000.00
(พืน้ ทีใ่ ช้สอย 922.00 ตร.ม.)
จานวน 66 ชุด (ตามแบบ)
- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่
2. แป้นบาสเก็ตบอล จานวน 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
- ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบทีก่ าหนด
- หลังคาสูงใช้เป็นโรงยิมกีฬาได้
8 โรงอาหาร
- อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น
มีโต๊ะ - เก้าอี้ รับประทานอาหาร 13,833,000.00
แบบ 101ล./27 (พิเศษ)
(พืน้ ทีใ่ ช้สอย 1,840.00 ตร.ม.)
จานวน 66 ชุด (เก้าอี้ 396 ตัว)
(ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา) - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่
- กรอบอาคาร กว้าง 24.00 เมตร ยาว 47.00 เมตร สูง 12.75 เมตร
สูง 4.20 เมตร
- ชั้นล่างใช้เป็นสถานทีร่ ับประทานอาหาร
- ชั้นบนใช้เป็นห้องประชุมและยิมกีฬา
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ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน
ค่าก่อสร้างอาคารสานักงาน อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่
แบบ/รายการ
9 โรงอาหารขนาดเล็ก
260 ทีน่ ั่ง

10 โรงอาหารขนาดกลาง
500 ทีน่ ั่ง

11 อาคารโรงหุงต้ม
และประกอบอาหาร

ลักษณะอาคาร
- อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว พืน้ ติดดิน
(พืน้ ทีใ่ ช้สอย 352.00 ตร.ม.)
- จุ 260 คน
- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่
- กรอบอาคาร กว้าง 19.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร สูง 6.30 เมตร
- มีพนื้ ทีร่ ้านค้าสาหรับขายอาหาร
ห้องน้าชาย-หญิง
- ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบทีก่ าหนด
- อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว พืน้ ติดดิน
(พืน้ ทีใ่ ช้สอย 723.00 ตร.ม.)
- จุ 500 คน
- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่
- กรอบอาคาร กว้าง 22.00 เมตร ยาว 40.50 เมตร สูง 6.30 เมตร
- มีพนื้ ทีร่ ้านค้าสาหรับขายอาหาร
ห้องน้าชาย-หญิง
- ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบทีก่ าหนด

วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร ราคา/หลัง
1. โต๊ะอาหาร จานวน 44 ตัว 3,416,000.00
2. เก้าอี้ จานวน 88 ตัว
3. อ่างล้างจานสแตนเลสสาเร็จรูป
จานวน 5 ชุด

1. โต๊ะอาหาร จานวน 84 ตัว

6,789,000.00

2. เก้าอี้ จานวน 168 ตัว
3. อ่างล้างจานสแตนเลสสาเร็จรูป
จานวน 10 ชุด

- อาคาร ค.ส.ล. ชัน้ เดียว (พื้นที่ใช้สอย 107 ตรม.) 1. ชั้นวางของ 1 ชุด
- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม
- กรอบอาคารกว้าง 11 เมตร ยาว 10 เมตร
สูง 7 เมตร
- เคาท์เตอร์อา่ งล้างมือ , เคาท์เตอร์เตาหุงต้ม

1,089,000.00

ค.ส.ล. ตามแบบทีก่ าหนด
- ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบทีก่ าหนด
- ทาสีอาคาร
- หลังคามุงกระเบือ้ งลอนลูกฟูก ลอนเล็ก
โครงหลังคาเหล็กตามแบบกาหนด
12 อาคารหอนอนแบบมาตรฐาน 38 - อาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น (พืน้ ทีใ่ ช้สอย 484.56 ตรม.)
พร้อมครุภัณฑ์
- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม
- กรอบอาคารกว้าง 7 เมตร ยาว 38.50 เมตร
สูง 11.05 เมตร
- ชั้นที่ 1 โล่งอเนกประสงค์และห้องเก็บของ
- ชั้นที่ 2 - 3 ห้องนอนขนาด กว้าง 7 เมตร

1.
2.
3.
4.
5.

เตียงนอนครู 4 ชุด
7,751,000.00
เตียงนอน 2 ชั้น 45 ชุด
ตูเ้ หล็กสาเร็จรูป (เปิด 2 บาน)
ตู้เก็บเสื้อผ้า 90 ใบ
ถังน้าหินขัดสาเร็จรูป 12 ใบ
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ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน
ค่าก่อสร้างอาคารสานักงาน อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่

แบบ/รายการ
อาคารหอนอนแบบมาตรฐาน 38

พร้อมครุภัณฑ์
-

13 อาคารโรงฝึกงาน 102/27

14 โรงฝึกงาน 204/27

15 อาคารพยาบาล

-

ลักษณะอาคาร
วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร ราคา/หลัง
ยาว 24.50 เมตร ห้องพักครู ห้องน้า - ส้วม
และพืน้ ทีต่ ากผ้า
ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบทีก่ าหนด
ทาสีอาคาร
หลังคามุงกระเบือ้ งลอนคู่ (สี)
โครงหลังคาเหล็กตามแบบกาหนด
ไม่อนุญาตให้ต่อเติมชั้นล่างเนือ่ งจากโครงสร้าง
และฐานรากออกแบบไว้รับน้าหนักเฉพาะ
ชั้นบนเท่านั้น
อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น พืน้ เสมอดิน
เครื่องดับเพลิงตามทีร่ ะบุในรายการ 3,020,000.00
ประกอบแบบก่อสร้าง
(พืน้ ทีใ่ ช้สอย 320.00 ตร.ม.)
ฐานราก - ตอกเสาเข็ม

- กรอบอาคาร กว้าง 13.00 เมตร ยาว 34.00 เมตร สูง 4.40 เมตร
- ห้องฝึกงาน 2 หน่วย
- อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น
(พืน้ ทีใ่ ช้สอย 796.00 ตร.ม.)
- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม
- กรอบอาคาร กว้าง 14.00 เมตร ยาว 34.00 เมตร สูง 7.40 เมตร
- ชั้น 1 - 2 ห้องฝึกงาน ชั้นละ 2 หน่วย
รวม 4 หน่วย

- อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว (พืน้ ทีใ่ ช้สอย 98 ตรม.)
- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม
- กรอบอาคารกว้าง 7.75 เมตร ยาว 12 เมตร
สูง 5.65 เมตร
- ห้องพักนักเรียนชาย 1 ห้อง หญิง 1 ห้อง
มีห้องน้า - ส้วม
ห้องครูพยาบาลพร้อมห้องน้า - ส้วม
- ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบทีก่ าหนด
- ทาสีอาคาร
- หลังคากระเบือ้ งคอนกรีตลอนโค้งหรือลอนเหลี่ยม
โครงหลังคาเหล็กตามแบบกาหนด

เครื่องดับเพลิงตามทีร่ ะบุในรายการ 5,796,000.00

ประกอบแบบก่อสร้าง

-

1,082,000.00
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ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน
ค่าก่อสร้างอาคารสานักงาน อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่
แบบ/รายการ
16 บ้านพักครู 203/27

17 บ้านพักครู 207

18 อาคารบ้านพักภารโรง
แบบแฟลต 8 หน่วย

19 ลานกีฬาอเนกประสงค์

ลักษณะอาคาร
วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร
- อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น
(พืน้ ทีใ่ ช้สอย 82.50 ตร.ม.)
- กรอบอาคาร กว้าง 8.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร สูง 5.70 เมตร
- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม
- ชั้นล่างอเนกประสงค์ 1 ห้องน้า
- ชั้นบนมี 3 ห้องนอน
- อาคารคอนกรีต 2 ชั้น
(พืน้ ทีใ่ ช้สอย 86.00 ตร.ม.)
- กรอบอาคาร กว้าง 8.50 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 5.65 เมตร
- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม
- ชั้นล่าง 1 ห้อง ห้องน้า 1 ห้อง ห้องครัว
ห้องอเนกประสงค์
- ชั้นบน 2 ห้อง
- อาคาร ค.ส.ล. 3 ชัน้ (พื้นที่ใช้สอย 363 ตรม.) 1. ถังน้าพลาสติก - ขันตักน้า 8 ชุด
- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม
- กรอบอาคารกว้าง 8.60 เมตร ยาว 19 เมตร
สูง 9.90 เมตร
- ชั้นที่ 1 ใต้ถนุ โล่ง บันได
- ชั้นที่ 2 และชั้นที3่ ห้องพักอาศัยห้องน้า
ระเบียง 8 ห้อง
- ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบทีก่ าหนด
- ทาสีอาคาร
- หลังคามุงกระเบือ้ งลอนคู่
โครงหลังคาเหล็กตามแบบกาหนด
- ไม่อนุญาตให้ต่อเติมชั้นล่างเนือ่ งจากโครงสร้าง
และฐานรากออกแบบไว้รับน้าหนักเฉพาะ
ชั้นบนเท่านั้น
- ลานคอนกรีต ขนาด 14.50 x 24.00 เมตร - ชุดเสาวอลเวลย์บอล+ตะกร้อ 1ชุด
- มีเสาพร้อมตาข่ายวอลเลย์บอลและเซปัคตะกร้อ
- ตีเส้นสนามวอลเลย์บอลและเซปัคตะกร้อ
ขนาดมาตรฐาน

ราคา/หลัง
891,000.00

998,000.00

3,185,280.00

171,840.00
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ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน
ค่าก่อสร้างอาคารสานักงาน อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่
แบบ/รายการ
20 สนามบาสเกตบอลมาตรฐานF1BA
21 สนามฟุตบอล ฟ.1/42

ลักษณะอาคาร
ขนาดกว้าง 18.00 เมตร ยาว 31.00 เมตร
- ขนาดสนามกว้าง 59.00 เมตร ยาว 89.00 เมตร
- มีประตูฟตุ บอล 1 ชุด (2 ด้าน)
- ถมดินไม่น้อยกว่า 1,200 ลบ.ม.

วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร ราคา/หลัง
421,000.00
-

22 อาคารโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่

548,000.00

23

529,000.00

24

25

26

- อาคาร ค.ส.ล. ชัน้ เดียว (พื้นที่ใช้สอย 117 ตรม.)
ฐานราก - ฐานแผ่
- กรอบอาคารกว้าง 4.50 เมตร ยาว 16 เมตร
สูง 4.20 เมตร
- ผนังก่อคอนกรีตบล็อคฉาบเรียบ 2 ด้าน
ตอนบนผนังลวดตาข่ายถัก
- หลังคามุงกระเบือ้ งลอนคู่
โครงหลังคาเหล็กตามแบบกาหนด
โรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อ
- อาคาร ค.ส.ล. ชัน้ เดียว (พื้นที่ใช้สอย 117 ตรม.) 1. เครือ่ งกกลูกไก่พร้อมอุปกรณ์ 3 ชุด
ฐานราก - ฐานแผ่
- กรอบอาคารกว้าง 4.50 เมตร ยาว 16 เมตร
สูง 4.20 เมตร
- ผนังก่อคอนกรีตบล็อคฉาบเรียบ 2 ด้าน
ตอนบนผนังลวดตาข่ายถัก
- หลังคามุงกระเบือ้ งลอนคู่
โครงหลังคาเหล็กตามแบบกาหนด
อาคารเรือนเพาะชา
- อาคารโครงสร้างเหล็กชั้นเดียว (พื้นที่ใช้สอย 60 ตรม.)
- ฐานราก - ฐานแผ่
- กรอบเรือนเพาะชา กว้าง 4 เมตร ยาว 15 เมตร
สูง 4.20 เมตร
- โครงสร้างเสาและโครงหลังคาเป็นเหล็กกลม
ผนังและหลังคาใช้ตะแกรงเหล็ก
ถังเก็บน้าใต้ดิน ค.ส.ล.ขนาด - ถังเก็บน้าใต้ดิน ค.ส.ล.ขนาดความจุ 120 ลบ.ม.
ความจุ 120 ลบ.ม.(ตัวถัง
(ตัวถังโผล่เหนือะดับดิน 0.50 เมตร)
โผล่เหนือะดับดิน 0.50 เมตร) - ขนาดกรอบถังเก็บน้า กว้าง 6 เมตร
ยาว 8 เมตร สูง 2.70 เมตร
อาคารโรงอาบน้าเพือ่ คนพิการ - อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว (พืน้ ทีใ่ ช้สอย 75 ตรม.)
ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ ฐานแผ่

884,300.00

406,000.00

383,100.00

570,000.00
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ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน
ค่าก่อสร้างอาคารสานักงาน อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่

แบบ/รายการ
ลักษณะอาคาร
อาคารโรงอาบน้าเพือ่ คนพิการ - กรอบอาคารกว้าง 4 เมตร ยาว 9 เมตร
สูง 3.95 เมตร
- ภายในมีทอี่ าบน้าแบบยืนอาบ จานวน 4 ที่

วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร ราคา/หลัง

และที่อาบน้าแบบนั่งอาบได้ 1 ที่ ห้องเก็บอุปกรณ์

27

28

29

30

- ผนังก่ออิฐ ฉาบปูนเรียบ ทาสีภายนอก ภายใน
กรุกระเบือ้ ง
- ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบทีก่ าหนด
- ทาสีอาคาร
- หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์
โครงหลังคาเหล็กตามแบบกาหนด
อาคารโรงซักผ้าและอาบน้าหญิง - อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว (พืน้ ทีใ่ ช้สอย 50 ตรม.)
- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม
- กรอบอาคารกว้าง 4.50 เมตร ยาว 11 เมตร
สูง 3.35 เมตร
- ห้องอาบน้า จานวน 12 ห้อง
- อ่างซักผ้า ค.ส.ล.จานวน 2 ชุด ตามแบบทีก่ าหนด
- หลังคามุงกระเบือ้ งลอนคู่
โครงหลังคาไม้ตามแบบกาหนด
ห้องน้าห้องส้วมนักเรียนหญิง - อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น พืน้ เสมอดิน
- ถังน้าหินขัดสาเร็จรูป 4 ใบ
4 ที่/49
(พืน้ ทีใ่ ช้สอย 36.00 ตร.ม.)
ขนาด 4 ทีน่ ั่ง อ่างล้างหน้า 4 ที่
- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม
- กรอบอาคาร กว้าง 5.20 เมตร ยาว 7.00 เมตร สูง 3.60 เมตร
- ห้องกว้าง 1.25 เมตร ยาว 1.30 เมตร
- ทาสีอาคาร
- พืน้ และผนังปูกระเบือ้ งเคลือบ
ห้องน้าห้องส้วมนักเรียนชาย - อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น พืน้ เสมอดิน
- ถังน้าหินขัดสาเร็จรูป 4 ใบ
4 ที่/49
(พืน้ ทีใ่ ช้สอย 44.80 ตร.ม.)
- ขนาด 4 ทีน่ ั่ง อ่างล้างหน้า 4 ที่
ปัสสาวะ 4 ที่
- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม
ห้องน้าห้องส้วมนักเรียนชาย - กรอบอาคาร กว้าง 6.40 เมตร ยาว 7.00 เมตร สูง 3.60 เมตร

495,000.00

537,280.00

510,280.00

31

ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน
ค่าก่อสร้างอาคารสานักงาน อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่

แบบ/รายการ
4 ที่/49

31 ห้องน้าห้องส้วมนักเรียนหญิง
6 ที่/49

32 ห้องน้าห้องส้วมนักเรียนชาย
6 ที่/49

32 อาคารป้อมยาม

33 ป้ายชื่อศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัด (แบบ ก)

-

ลักษณะอาคาร
ห้องกว้าง 1.25 เมตร ยาว 1.30 เมตร
ทาสีอาคาร
พืน้ และผนังปูกระเบือ้ งเคลือบ
อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น พืน้ เสมอดิน
(พืน้ ทีใ่ ช้สอย 49.40 ตร.ม.)
ขนาด 6 ทีน่ ั่ง อ่างล้างหน้า 4 ที่
ฐานราก - ตอกเสาเข็ม

วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร ราคา/หลัง

- ถังน้าหินขัดสาเร็จรูป 6 ใบ

533,920.00

กรอบอาคาร กว้าง 5.20 เมตร ยาว 9.50 เมตร สูง 3.60 เมตร

ห้องกว้าง 1.25 เมตร ยาว 1.30 เมตร
ทาสีอาคาร
พืน้ และผนังปูกระเบือ้ งเคลือบ
อาคารคอนกรีต 1 ชั้น พืน้ เสมอดิน
- ถังน้าหินขัดสาเร็จรูป 6 ใบ
(พืน้ ทีใ่ ช้สอย 49.40 ตร.ม.)
- ขนาด 6 ทีน่ ั่ง อ่างล้างหน้า 4 ที่
ปัสสาวะ 6 ที่
- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม
- กรอบอาคาร กว้าง 6.40 เมตร ยาว 9.50 เมตร สูง 3.60 เมตร
- ห้องกว้าง 1.25 เมตร ยาว 1.30 เมตร
- ทาสีอาคาร
- พืน้ และผนังปูกระเบือ้ งเคลือบ
- อาคาร ค.ส.ล.ชั้นเดียว (พื้นที่ใช้สอย 4 ตรม.)
- ฐานราก - ฐานแผ่
- กรอบอาคารกว้าง 2 เมตร ยาว 2 เมตร
- ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบทีก่ าหนด
- ทาสีอาคาร
- หลังคา ค.ส.ล.ตามแบบกาหนด
- ทาสีอาคาร
- ป้าย ค.ส.ล.
- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม
- กรอบป้าย กว้าง 1 เมตร ยาว 7.20 เมตร สูง 3.50 เมตร
- ผนังก่ออิฐ ฉาบปูนเรียบ ทาสีด้านหน้า
กรุหินแกรนิต ประดับด้วยบัว ค.ส.ล.

674,920.00

116,000.00

143,000.00
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ทะเบียนรายการครุ ภณ
ั ฑ์ สาหรับการตั้งงบประมาณประจาปี 2565
ที่

บัญชี

1 บัญชี สงป.
2 บัญชี สงป.
3 บัญชี สงป.
4 บัญชี สพฐ.
5 บัญชี สงป.
6 บัญชี สงป.
7 บัญชี สงป.
8 บัญชี สงป.
9 บัญชี สงป.
10 บัญชี สงป.
11 บัญชี สพฐ.
12 บัญชี สพฐ.
13 บัญชี สพฐ.
14 บัญชี สพฐ.
15 บัญชี สพฐ.
16 บัญชี สพฐ.
17 บัญชี สพฐ.
18 บัญชี สพฐ.
19 บัญชี สพฐ.
20 บัญชี สพฐ.
21 บัญชี สพฐ.
22 บัญชี สพฐ.
23 บัญชี สพฐ.
24 บัญชี สพฐ.
25 บัญชี สพฐ.
26 บัญชี สพฐ.
27 บัญชี สพฐ.
28 บัญชี สพฐ.
29 บัญชี สพฐ.

ประเภทครุ ภณ
ั ฑ์
การแพทย์
การแพทย์
การแพทย์
การแพทย์
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา

ชื่อครุ ภณ
ั ฑ์
รถเข็นชนิดนั ่ง
รถเข็นทาแผล
รถเข็นอาหาร
เครือ่ งวัดความดันโลหิตแบบตัง้ พืน้
จักรทาลวดลาย
จักรธรรมดา (ชนิดมีมอเตอร์)
จักรพันริม แบบธรรมดา
จักรพันริม แบบอุตสาหกรรม
จักรอุตสาหกรรม แบบเย็บผ้า
จักรอุตสาหกรรม แบบเย็บหนัง
ครุภณ
ั ฑ์งานโลหะ
ครุภณ
ั ฑ์ชดุ นันทนาการ
ครุภณ
ั ฑ์ชดุ ฝึ กทักษะ
ครุภณ
ั ฑ์ดนตรีไทย
ครุภณ
ั ฑ์ดนตรีพน้ื บ้าน
ครุภณ
ั ฑ์ดนตรีสากล
ครุภณ
ั ฑ์ประกอบห้องปฏิบตั กิ ารทางภาษา
ครุภณ
ั ฑ์ประกอบห้องโสตทัศนศึกษา
ครุภณ
ั ฑ์ประจาโรงฝึ กงาน
ครุภณ
ั ฑ์ประจาห้องนาฏศิลป์
ครุภณ
ั ฑ์วชิ าเกษตรกรรม
ครุภณ
ั ฑ์วชิ าคณิตศาสตร์ชดุ ฝึ กทักษะ
ครุภณ
ั ฑ์วชิ าคหกรรม
ครุภณ
ั ฑ์วชิ าช่างอุตสาหกรรม(งานเครือ่ งยนต์)
ครุภณ
ั ฑ์วชิ าช่างอุตสาหกรรม(งานไฟฟ้า)
ครุภณ
ั ฑ์วชิ าช่างอุตสาหกรรม(งานไม้)
ครุภณ
ั ฑ์วชิ าธุรกิจพาณิชยกรรม
ครุภณ
ั ฑ์วชิ าพลศึกษา
ครุภณ
ั ฑ์วชิ าศิลปหัตถกรรม

หน่ วยนับ
คัน
คัน
คัน
เครือ่ ง
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด

ราคารต่ อหน่ วย
6,900
11,000
8,000
7,900
8,800
6,900
14,000
28,000
16,000
18,000
160,900
32,400
48,500
101,100
50,200
224,000
412,500
81,600
88,000
189,400
79,100
48,500
262,700
120,000
100,000
100,000
675,200
50,400
55,000
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ทะเบียนรายการครุ ภณ
ั ฑ์ สาหรับการตั้งงบประมาณประจาปี 2565
ที่

บัญชี

ประเภทครุ ภณ
ั ฑ์

30 บัญชี สพฐ.
31 บัญชี สพฐ.
32 บัญชี สพฐ.
33 บัญชี สพฐ.
34 บัญชี สพฐ.
35 บัญชี สพฐ.
36 บัญชี สพฐ.
37 บัญชี สพฐ.
38 บัญชี สพฐ.
39 บัญชี สพฐ.
40 บัญชี สพฐ.
41 บัญชี สพฐ.
42 บัญชี สพฐ.
43 บัญชี สพฐ.
44 บัญชี สพฐ.
45 บัญชี สพฐ.

การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา

46 บัญชี สพฐ.
47 บัญชี สพฐ.
48 บัญชี สพฐ.
49 บัญชี สพฐ.
50 บัญชี สพฐ.
51 บัญชี สพฐ.
52 บัญชี สพฐ.
53 บัญชี สพฐ.
54 บัญชี สพฐ.
55 บัญชี สพฐ.
56 บัญชี สพฐ.
57 บัญชี สพฐ.

การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา

ชื่อครุ ภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์วทิ ยาศาสตร์ ม.ต้น 85 รายการ
ครุภณ
ั ฑ์สาหรับห้องสมุด
ครุภณ
ั ฑ์หอ้ งปฏิบตั กิ ารคณิตศาสตร์
ครุภณ
ั ฑ์อุปกรณ์วชิ าอาหารและโภชนาการ
เครือ่ งดามแขนและขาชนิดเป่าลมสาหรับเด็กโต
เครือ่ งดามแขนและขาชนิดเป่าลมสาหรับเด็กเล็ก
เครือ่ งตรวจวัดการได้ยนิ แบบอัตโนมัติ
เครือ่ งทาน้ าหวาน ชนิด 3 หัว
เครือ่ งฝึ กพูดFMพร้อมเครือ่ งช่วยฟงั

หน่ วยนับ

ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
เครือ่ ง
ชุด
เครือ่ งฝึ กพูดระบบคอมพิวเตอร์
ชุด
เครือ่ งเล่นสนามแบบพลาสติก
ชุด
เครือ่ งวัดแรงบีบมือและนิ้วมือแบบลูกยาง
เครือ่ ง
เครือ่ งออกกาลังกายกลางแจ้ง
ชุด
ชุดทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
ชุด
ชุดอุปกรณ์เพิม่ ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
ชุด
ตูบ้ ตั รรายการ จานวน 30 ช่อง แบบทาด้วยไม้ ตู้
เนื้อแข็ง
เต้นท์พกั แรม
ชุด
โต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3 - 6
ชุด
โต๊ะเทเบิลเทนนิสชนิดมีลอ้ เลือ่ น
ชุด
โต๊ะนักเรียนแบบ A4
ชุด
ทรงกลมท้องฟ้าใส
ชุด
ทีฝ่ ึ กยืนนอนคว่าหน้า
ชุด
แผ่นปูพน้ื กันกระแทก
ชุด
พาราชูท้
ชุด
โมเดลดวงจันทร์
ชุด
โมเดลดาวศุกร์
ชุด
โมเดลดาวอังคาร
ชุด
ลูกโลกไฟฟ้า ขนาด 12 นิ้ว
ชุด

ราคารต่ อหน่ วย
106,100
64,000
465,700
171,500
55,000
25,000
315,900
45,000
622,600
195,000
157,600
15,000
217,800
300,000
9,000
25,000
9,000
7,900
5,200
1,680
11,000
35,000
20,000
20,000
5,200
11,000
11,000
2,000
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ทะเบียนรายการครุ ภณ
ั ฑ์ สาหรับการตั้งงบประมาณประจาปี 2565
ที่

บัญชี

ประเภทครุ ภณ
ั ฑ์

58 บัญชี สพฐ. การศึกษา
59 บัญชี สพฐ.
60 บัญชี สพฐ.
61 บัญชี สพฐ.
62 บัญชี สพฐ.
63 บัญชี สพฐ.
64 บัญชี สพฐ.
65 บัญชี สพฐ.
66 บัญชี สพฐ.

การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา

67 บัญชี สพฐ. การศึกษา
68 บัญชี สงป. โฆษณาและเผยแพร่
69 บัญชี สงป. โฆษณาและเผยแพร่
70 บัญชี สงป.
71 บัญชี สงป.
72 บัญชี สงป.
73 บัญชี สงป.
74 บัญชี สงป.
75 บัญชี สงป.
76 บัญชี สงป.
77 บัญชี สงป.
78 บัญชี สงป.

งานบ้านงานครัว
งานบ้านงานครัว
งานบ้านงานครัว
งานบ้านงานครัว
งานบ้านงานครัว
งานบ้านงานครัว
งานบ้านงานครัว
งานบ้านงานครัว
งานบ้านงานครัว

79 บัญชี สงป. งานบ้านงานครัว
80 บัญชี สงป. งานบ้านงานครัว
81 บัญชี สงป. งานบ้านงานครัว

ชื่อครุ ภณ
ั ฑ์
อุปกรณ์กระตุน้ ประสาทสัมผัสกล้ามเนื้อมัด
เล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่
อุปกรณ์เครือ่ งเล่นสนาม
อุปกรณ์ทาภาพนูนด้วยมือและกระดาษ
อุปกรณ์ฝึกการทรงตัว
อุปกรณ์ฝึกเดินพืน้ ทีต่ ่างระดับ
อุปกรณ์วชิ าเกษตรกรรม ก.พืช 23 รายการ
อุปกรณ์วชิ าพลานามัย
อุปกรณ์สาหรับฝึ กเดิน
อุปกรณ์หอ้ งปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์ระดับ
ประถมศึกษา
อุปกรณ์หอ้ งปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์โรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษา
เครือ่ งมัลติมเี ดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA
ขนาด 3,000 ANSI Lumens
จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้น
ทะแยงมุม 150 นิ้ว
เครือ่ งดูดควัน
เครือ่ งตัดหญ้า แบบข้อแข็ง
เครือ่ งตัดหญ้า แบบข้ออ่อน
เครือ่ งตัดหญ้า แบบเข็น
เครือ่ งตัดหญ้า แบบนั ่งขับ
เครือ่ งตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน
เครือ่ งทาน้ าเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 1 ก๊อก
เครือ่ งทาน้ าเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก
เครือ่ งทาน้ าร้อน-น้ าเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2
ก๊อก
ตูแ้ ช่อาหาร ขนาด 20 คิวบิกฟุต
ตูแ้ ช่อาหาร ขนาด 32 คิวบิกฟุต
ตูแ้ ช่อาหาร ขนาด 45 คิวบิกฟุต

หน่ วยนับ

ราคารต่ อหน่ วย

ชุด

200,000

ชุด
เครือ่ ง
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด

50,000
90,000
10,500
50,500
67,900
58,600
17,500
180,000

ชุด

600,200

เครือ่ ง

33,000

จอ

20,000

เครือ่ ง
เครือ่ ง
เครือ่ ง
เครือ่ ง
เครือ่ ง
เครือ่ ง
เครือ่ ง
เครือ่ ง
เครือ่ ง
ตู้
ตู้
ตู้

19,000
9,500
11,000
13,000
182,000
12,000
14,000
15,000
26,000
35,000
49,000
66,000

35
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ที่

บัญชี

ประเภทครุ ภณ
ั ฑ์

ชื่อครุ ภณ
ั ฑ์

หน่ วยนับ

ราคารต่ อหน่ วย

82 บัญชี สงป.
83 บัญชี สงป.
84 บัญชี สงป.
85 บัญชี สงป.
86 บัญชี สงป.
87 บัญชี สงป.
88 บัญชี สงป.
89 บัญชี สพฐ.
90 บัญชี สพฐ.

งานบ้านงานครัว
งานบ้านงานครัว
งานบ้านงานครัว
งานบ้านงานครัว
งานบ้านงานครัว
งานบ้านงานครัว
งานบ้านงานครัว
งานบ้านงานครัว
งานบ้านงานครัว

ตูเ้ ย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต
ตูเ้ ย็น ขนาด 16 คิวบิกฟุต
ตูเ้ ย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต
ตูเ้ ย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต
ตูเ้ ย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต
เตาแก๊ส
เตาอบไมโครเวฟ
เครือ่ งกรองน้ า
เครือ่ งทาน้ าเย็นชนิด3ก๊อกพร้อมเครือ่ งกรองน้ า

ตู้
ตู้
ตู้
ตู้
ตู้
เตา
เตา
เครือ่ ง
เครือ่ ง

19,000
25,000
6,500
9,400
15,000
10,000
13,000
9,000
16,200

91 บัญชี สพฐ.
92 บัญชี สพฐ.
93 บัญชี สพฐ.
94 บัญชี สพฐ.
95 บัญชี สงป.
96 บัญชี สงป.
97 บัญชี สงป.
98 บัญชี สงป.
99 บัญชี สพฐ.

งานบ้านงานครัว
งานบ้านงานครัว
งานบ้านงานครัว
งานบ้านงานครัว
ไฟฟ้าและวิทยุ
ไฟฟ้าและวิทยุ
ไฟฟ้าและวิทยุ
ไฟฟ้าและวิทยุ
ไฟฟ้าและวิทยุ

ตูเ้ สือ้ ผ้าเหล็ก
เตียงนอนชันเดี
้ ยวพร้อมเครือ่ งนอน
โต๊ะม้านั ่งรับประทานอาหารนักเรียน
อุปกรณ์การเลีย้ งอาหารนักเรียน

ตู้
ชุด
ชุด
ชุด
เครือ่ ง
เครือ่ ง
เครือ่ ง
เครือ่ ง
ชุด

6,200
6,500
7,500
9,300
24,000
28,000
30,000
12,000
4,200

เครือ่ ง
คัน

4,500
44,800

คัน

51,900

คัน
คัน

1,364,000
854,000

100 บัญชี สพฐ. ไฟฟ้าและวิทยุ
101 บัญชี สงป. ยานพาหนะ
102 บัญชี สงป. ยานพาหนะ
103 บัญชี สงป. ยานพาหนะ
104 บัญชี สงป. ยานพาหนะ

เครือ่ งรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์
เครือ่ งรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจาที่ 10 วัตต์
เครือ่ งรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจาที่ 40 วัตต์
เครือ่ งรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์

โคมไฟแอลอีดี ขนาด 80 วัตต์ ใช้ไฟ 220
โวลต์พร้อมขาตัง้
ลาโพงสะพายบ่า (โทโรโข่ง)
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซ.ี แบบเกียร์
ธรรมดา
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซ.ี แบบเกียร์
อัตโนมัติ
รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ั ่ง (ดีเซล)
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซ.ี ขับเคลือ่ น 2
ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ
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ที่

บัญชี

ประเภทครุ ภณ
ั ฑ์

105 บัญชี สงป. ยานพาหนะ

106 บัญชี สงป. ยานพาหนะ

107 บัญชี สงป. ยานพาหนะ

108 บัญชี สงป. ยานพาหนะ

109 บัญชี สงป. ยานพาหนะ
110 บัญชี สงป. ยานพาหนะ
111 บัญชี สงป. ยานพาหนะ
112 บัญชี สงป. โรงงาน
113 บัญชี สงป. โรงงาน
114 บัญชี สงป. โรงงาน
115 บัญชี สงป. โรงงาน
116 บัญชี สงป.
117 บัญชี สงป.
118 บัญชี สงป.
119 บัญชี สงป.

โรงงาน
โรงงาน
โรงงาน
โรงงาน

ชื่อครุ ภณ
ั ฑ์

หน่ วยนับ

ราคารต่ อหน่ วย

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
คัน
กระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซ.ี ขับเคลือ่ น 2
ล้อ แบบธรรมดา
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
คัน
กระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซ.ี ขับเคลือ่ น 2
ล้อ แบบมีชอ่ งว่างด้านหลังคนขับ(CAB)

575,000

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
คัน
กระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซ.ี ขับเคลือ่ น 4
ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
คัน
กระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซ.ี ขับเคลือ่ น 4
ล้อ แบบมีชอ่ งว่างด้านหลังคนขับ(CAB)

1,025,000

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ คัน
ไม่ต่ากว่า 2,700 ซีซ.ี แบบ 4 ล้อ
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ คัน
ไม่ต่ากว่า 3,000 ซีซ.ี แบบ 6 ล้อ
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ คัน
ไม่ต่ากว่า 4,000 ซีซ.ี แบบ 6 ล้อ

982,000

กบไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว
เครือ่ งขัดกระดาษทราย แบบมือถือ แบบสั ่น
ขนาด 112 x 225 มิลลิเมตร
เครือ่ งขัดกระดาษทราย แบบมือถือ แบบ
สายพาน ขนาด 100 มิลลิเมตร
เครือ่ งขัดกระดาษทราย แบบมือถือ แบบ
สายพาน ขนาด 75 มิลลิเมตร
เครือ่ งเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว
เครือ่ งเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 6 นิ้ว
เครือ่ งเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 7 นิ้ว
เครือ่ งเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 9 นิ้ว

715,000

829,000

1,075,000
1,375,000

ตัว
เครือ่ ง

12,000
8,300

เครือ่ ง

9,400

เครือ่ ง

7,600

ตัว
ตัว
ตัว
ตัว

5,500
5,800
6,300
6,500
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ที่

บัญชี

ประเภทครุ ภณ
ั ฑ์

120 บัญชี สงป. โรงงาน
121 บัญชี สงป. โรงงาน
122 บัญชี สงป. โรงงาน
123 บัญชี สงป.
124 บัญชี สงป.
125 บัญชี สงป.
126 บัญชี สงป.
127 บัญชี สงป.
128 บัญชี สพฐ.
129 บัญชี สงป.
130 บัญชี สงป.
131 บัญชี สงป.
132 บัญชี สงป.
133 บัญชี สงป.
134 บัญชี สงป.

โรงงาน
โรงงาน
โรงงาน
โรงงาน
โรงงาน
โรงงาน
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สานักงาน
สานักงาน

135 บัญชี สงป. สานักงาน
136 บัญชี สงป. สานักงาน
137 บัญชี สงป. สานักงาน
138 บัญชี สงป. สานักงาน
139 บัญชี สงป. สานักงาน
140 บัญชี สงป. สานักงาน

ชื่อครุ ภณ
ั ฑ์

หน่ วยนับ

ราคารต่ อหน่ วย

เครือ่ งตัดเหล็ก แบบมือถือ ขนาด 1.60
เครือ่ ง
มิลลิเมตร
เครือ่ งตัดเหล็ก แบบมือถือ ขนาด 2.50
เครือ่ ง
มิลลิเมตร
เครือ่ งลอกบัว แบบมือถือ ขนาด 12 มิลลิเมตร เครือ่ ง

15,000

แม่แรงตะเฆ่ ขนาด 2 ตัน
แม่แรงตะเฆ่ ขนาด 3 ตัน
แม่แรงตะเฆ่ ขนาด 5 ตัน
เลือ่ ยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด 8 นิ้ว
เลือ่ ยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด 9 นิ้ว
แป้นหมุนขึน้ รูปไฟฟ้า
กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา งานการสอน
กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา งานวิจยั
กล้องจุลทรรศน์ ชนิดตาเดียว
เครือ่ งวัดความเป็ นกรด-ด่าง แบบตัง้ โต๊ะ
เครือ่ งขัดพืน้
เครือ่ งเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะ
กระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก
เครือ่ งเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะ
กระดาษและเข้าเล่มมือโยก
เครือ่ งดูดฝุน่ ขนาด 15 ลิตร
เครือ่ งดูดฝุน่ ขนาด 25 ลิตร
เครือ่ งถ่ายเอกสาร ระบบดิจติ อล (ขาว-ดา
และสี) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที
เครือ่ งถ่ายเอกสาร ระบบดิจติ อล (ขาว-ดา
และสี) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที
เครือ่ งถ่ายเอกสาร ระบบดิจติ อล (ขาว-ดา
และสี) ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที

เครือ่ ง
เครือ่ ง
เครือ่ ง
เครือ่ ง
เครือ่ ง
เครือ่ ง
กล้อง
กล้อง
กล้อง
เครือ่ ง
เครือ่ ง
เครือ่ ง

11,000
15,000
28,000
5,600
6,900
20,000
39,000
50,000
15,000
22,000
20,000
18,000

เครือ่ ง

12,000

เครือ่ ง
เครือ่ ง
เครือ่ ง

13,000
14,000
120,000

เครือ่ ง

250,000

เครือ่ ง

350,000

18,000
9,500
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ประเภทครุ ภณ
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141 บัญชี สงป. สานักงาน
142 บัญชี สงป. สานักงาน
143 บัญชี สงป. สานักงาน
144 บัญชี สงป. สานักงาน
145 บัญชี สงป. สานักงาน
146 บัญชี สงป. สานักงาน
147 บัญชี สงป. สานักงาน
148 บัญชี สงป. สานักงาน
149 บัญชี สงป. สานักงาน
150 บัญชี สงป. สานักงาน
151 บัญชี สงป. สานักงาน

152 บัญชี สงป. สานักงาน

153 บัญชี สงป. สานักงาน

154 บัญชี สงป. สานักงาน

ชื่อครุ ภณ
ั ฑ์
เครือ่ งถ่ายเอกสาร ระบบดิจติ อล (ขาว-ดา
และสี) ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาที
เครือ่ งถ่ายเอกสาร ระบบดิจติ อล (ขาว-ดา)
ความเร็ว 10 แผ่นต่อนาที
เครือ่ งถ่ายเอกสาร ระบบดิจติ อล (ขาว-ดา)
ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที
เครือ่ งถ่ายเอกสาร ระบบดิจติ อล (ขาว-ดา)
ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที
เครือ่ งถ่ายเอกสาร ระบบดิจติ อล (ขาว-ดา)
ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที
เครือ่ งถ่ายเอกสาร ระบบดิจติ อล (ขาว-ดา)
ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาที
เครือ่ งทาลายเอกสาร แบบทาลายครัง้ ละ 10 แผ่น
เครือ่ งทาลายเอกสาร แบบทาลายครัง้ ละ 20 แผ่น
เครือ่ งโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่ง
เอกสารได้ครัง้ ละ 20 แผ่น
เครือ่ งโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่ง
เอกสารได้ครัง้ ละ 30 แผ่น
เครือ่ งปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้ พืน้
หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด
13,000 บีทยี ู
เครือ่ งปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้ พืน้
หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด
15,000 บีทยี ู
เครือ่ งปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้ พืน้
หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด
18,000 บีทยี ู
เครือ่ งปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้ พืน้
หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด
24,000 บีทยี ู

หน่ วยนับ

ราคารต่ อหน่ วย

เครือ่ ง

450,000

เครือ่ ง

50,000

เครือ่ ง

100,000

เครือ่ ง

120,000

เครือ่ ง

180,000

เครือ่ ง

210,000

เครือ่ ง
เครือ่ ง
เครือ่ ง

20,000
32,000
18,000

เครือ่ ง

30,000

เครือ่ ง

23,000

เครือ่ ง

25,900

เครือ่ ง

28,600

เครือ่ ง

32,400

39
ทะเบียนรายการครุ ภณ
ั ฑ์ สาหรับการตั้งงบประมาณประจาปี 2565
ที่

บัญชี

ประเภทครุ ภณ
ั ฑ์

155 บัญชี สงป. สานักงาน

ชื่อครุ ภณ
ั ฑ์
เครือ่ งปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้ พืน้
หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด
30,000 บีทยี ู
เครือ่ งปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้ พืน้
หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด
36,000 บีทยี ู
เครือ่ งปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้ พืน้
หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด
40,000 บีทยี ู
เครือ่ งปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้ พืน้
หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด
44,000 บีทยี ู
เครือ่ งปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้ พืน้
หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด
48,000 บีทยี ู
เครือ่ งปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้ พืน้
หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด
50,000 บีทยี ู
เครือ่ งปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทยี ู

หน่ วยนับ

ราคารต่ อหน่ วย

เครือ่ ง

40,200

เครือ่ ง

47,000

เครือ่ ง

51,200

เครือ่ ง

53,300

เครือ่ ง

55,900

เครือ่ ง

57,000

เครือ่ ง

17,000

162 บัญชี สงป. สานักงาน

เครือ่ งปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง เครือ่ ง
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 16,000 บีทยี ู

20,000

163 บัญชี สงป. สานักงาน

เครือ่ งปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง เครือ่ ง
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทยี ู

21,000

164 บัญชี สงป. สานักงาน

เครือ่ งปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง เครือ่ ง
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทยี ู

28,000

156 บัญชี สงป. สานักงาน

157 บัญชี สงป. สานักงาน

158 บัญชี สงป. สานักงาน

159 บัญชี สงป. สานักงาน

160 บัญชี สงป. สานักงาน

161 บัญชี สงป. สานักงาน

40
ทะเบียนรายการครุ ภณ
ั ฑ์ สาหรับการตั้งงบประมาณประจาปี 2565
ที่

บัญชี

ประเภทครุ ภณ
ั ฑ์

ชื่อครุ ภณ
ั ฑ์

หน่ วยนับ

ราคารต่ อหน่ วย

165 บัญชี สงป. สานักงาน

เครือ่ งปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตูต้ งั ้ พืน้ เครือ่ ง
(ไม่มรี ะบบฟอกอากาศ) ขนาด 56,000 บีทยี ู

58,000

166 บัญชี สงป. สานักงาน

เครือ่ งพิมพ์สาเนาระบบดิจติ อล ความละเอียด เครือ่ ง
300 x 300 จุดต่อตารางนิ้ว
เครือ่ งพิมพ์สาเนาระบบดิจติ อล ความละเอียด เครือ่ ง
400 x 400 จุดต่อตารางนิ้ว
ั เพดาน ขนาด
เครือ่ งฟอกอากาศ แบบฝงใต้
เครือ่ ง
ความเร็วของแรงลมระดับสูง 1,000 ซีเอฟเอ็ม

90,000

167 บัญชี สงป. สานักงาน
168 บัญชี สงป. สานักงาน

180,000
55,000

169 บัญชี สงป. สานักงาน

ั เพดาน ขนาด
เครือ่ งฟอกอากาศ แบบฝงใต้
ความเร็วของแรงลมระดับสูง 500 ซีเอฟเอ็ม

เครือ่ ง

47,000

170 บัญชี สงป.
171 บัญชี สงป.
172 บัญชี สงป.
173 บัญชี สงป.
174 บัญชี สงป.
175 บัญชี สงป.
176 บัญชี สงป.
177 บัญชี สงป.
178 บัญชี สงป.
179 บัญชี สงป.
180 บัญชี สพฐ.
181 บัญชี สพฐ.

โต๊ะหมูบ่ ูชา
ชุด
ถังน้ า แบบพลาสติก ขนาดความจุ 2,000 ลิตร ใบ
ถังน้า แบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 1,000 ลิตร ใบ
ถังน้า แบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 1,500 ลิตร ใบ
ถังน้า แบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร ใบ
ถังน้า แบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,500 ลิตร ใบ
ถังน้ า แบบสแตนเลส ขนาดความจุ 1,000 ลิตร ใบ
ถังน้ า แบบสแตนเลส ขนาดความจุ 1,600 ลิตร ใบ
ถังน้ า แบบสแตนเลส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร ใบ
ถังน้ า แบบสแตนเลส ขนาดความจุ 2,500 ลิตร ใบ
กล้องวงจรปิ ดแบบ16ช่อง
ชุด
เครือ่ งปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตัง้ พืน้
เครือ่ ง
หรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ)ขนาด
40,000บีทยี ู
เครือ่ งพิมพ์สาเนาระบบดิจติ อลความละเอียด เครือ่ ง
300x400จุดต่อตารางนิ้ว
โต๊ะประชุมขนาด12ที่
ชุด

9,900
7,000
5,800
7,500
9,800
10,900
9,900
12,000
15,000
21,000
90,000
51,200

สานักงาน
สานักงาน
สานักงาน
สานักงาน
สานักงาน
สานักงาน
สานักงาน
สานักงาน
สานักงาน
สานักงาน
สานักงาน
สานักงาน

182 บัญชี สพฐ. สานักงาน
183 บัญชี สพฐ. สานักงาน

130,000
16,000

41
ภาคผนวก
1. มติ ครม 21 มีนาคม 2560 เรื่องการพิจารณาและตรวจสอบความพร้อมฯ
2. มติ ครม 4 ตุลาคม 2554 เห็นชอบให้สานักงบประมาณพิจารณาคาขอตั้ง
งบประมาณฯ
3. หนังสือสานักการคลังและสินทรัพย์ ที่ ศธ 04002/ว1792 วันที่ 4 พฤษภาคม
2561 เรื่องการใช้ที่ราชพัสดุ
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