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คำนำ 
 
  ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ    
ได้จัดทำเอกสารคู่มือการจัดทำรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบบริหาร
จัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์ (Special Education Technology : 
SET ในเรื่องแผนชั้นเรียนสำหรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนเฉพาะความพิการ และแผนการให้บริการ
ศูนย์ ข้อมูลพ้ืนฐานสถานศึกษา รายการสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงที่มีแล้ว การจัดทำคำของบประมาณสิ่งก่อสร้าง 
ปรับปรุง และครุภัณฑ์ เพ่ือให้สถานศึกษาใช้จัดทำแผนงบประมาณปี 2567 ตามกระบวนการงบประมาณ 
แบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (SPBB)   ได้อย่างถูกต้อง 
  สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารคู่มือนี้จะเกิดประโยชน์สูงสุด  
ต่อสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเพ่ือเด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส มีความเข้าใจในการจัดทำแผนคำขอตั้ง
งบประมาณปี 2567 อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มแผนและงบประมาณ 
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กรกฎาคม 2565 
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1.2 ตรวจสอบข้อมูลพืน้ฐานสถานศึกษา

1.3

1.4

 - หากมีรายการตอ้งแกไ้ข เมนู : ข้อมูลสถานศึกษา >> ขอ้มูลพ้ืนฐาน

ตรวจสอบ รายการส่ิงก่อสร้าง ที่มีแล้ว
ต้องระบุ ปี / สภาพ  ครบถ้วน

เมนู : รายงาน >>  ขอ้มูลงบประมาณ >> 
รายงานขอ้มูลรายการส่ิงก่อสร้าง

 - หากมีรายการตอ้งแกไ้ข เมนู : งบประมาณ >> ขอ้มูลรายการส่ิงก่อสร้าง

ตรวจสอบรายการครุภณัฑ์ยานพาหนะที่มีแล้ว
- ต้องมี เลขทะเบียน / วนัเดือนปีท่ีจดทะเบียน / สภาพ ครบ

เมนู : รายงาน >>ขอ้มูลงบประมาณ >> 
รายงานขอ้มูลรายการยานพาหนะ

 - หากมีรายการต้องแก้ไข เมนู : งบประมาณ >> ขอ้มูลรายการยานพาหนะ

1.1 เข้าสู่ระบบ โปรแกรม SET

เขา้ www.specialset.bopp.go.th

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

 / ศูนยก์ารศึกษาพิเศษแนบกรรมสิทธ์ิที่ดนิที่ลงส่ิงก่อสร้าง

เมนู : รายงาน >> ขอ้มูลสถานศึกษา 
 >> รายงานขอ้มูลสถานศึกษา

ให้ เจา้หน้าท่ีสารสนเทศ ( ท่ีท  าขอ้มูลนกัเรียนผ่านระบบ SET
 ของสถานศึกษานั้น ๆ )สร้าง ช่ือผูใ้ช ้และ รหสัผ่าน ให้กบั
เจา้หน้าท่ีแผนฯ

1. ขั้นตอนการจัดท างบประมาณในระบบโปรแกรม SET ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1. ตรวจสอบข้อมูล
ขั้นตอน เมนู เลือกเมนู,ปุ่ม
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เมนู : รายงาน >> ขอ้มูลงบประมาณปี พ.ศ. 2566
หมายเหตุ รายการส่ิงก่อสร้าง ครุภัณฑ์ และค่าปรับปรุงซ่อมแซม ทีไ่ด้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   สศศ.ได้ด าเนินการน าข้อมูลเข้าในระบบ SET เรียบร้อยแล้ว สถานศึกษาไม่ต้องเพิม่รายการดังกล่าวในระบบ SET อกี

3.1

 

3.2

3.3

3.4

3.5 

ศูนย์ฯ
บนัทึกแผนการใหบ้ริการศูนยก์ารศึกษาพิเศษ
ปีการศึกษา 2567

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

3. บันทกึค าขอตั้งงบประมาณ ปี 2567

2. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
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**ทา่นสามารถ Download file excel เพ่ือดูวา่ทะเบียนรายการ  ค่าวสัดุก่อสร้าง มีช่ืออะไรบา้ง เพ่ือน าไปตั้งงบปรับปรุง 

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

ท่ีมา ของค่าวสัดุก่อสร้างท่ีน ามาใชข้อตั้งงบค่าปรับปรุง ปีงบประมาณ 2567  มาจาก หนงัสอืบญัชรีาคาคา่วสัดแุละคา่แรงงานปี 2565.pdf - Google ไดรฟ์

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

สศศ. ไดน้ ามาใชใ้นระบบโปรแกรม SET เพ่ือใหส้ถานศึกษาใชใ้นการขอตั้งงบประมาณปี 2567 ไปก่อน เพ่ือความสะดวกในการรวบรวมขอ้มูล

ทัว่ประเทศมีปริมาณมาก ทั้งน้ีสถานศึกษาด าเนินการจดัท าแบบประมาณการราคาทอ้งถ่ินโดยคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
ตามวงเงินค าขอในระบบ ส่ง สศศ. ภายในวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 

4.4 ขอ้มูลยานพาหนะท่ีมีแลว้ (ใบงานท่ี 5) เมนู : รายงาน >>ขอ้มูลงบประมาณ >> รายงานขอ้มูลรายการ
ยานพาหนะ

4.5 รายการจดัตั้งงบประมาณปี 2567 รายการส่ิงก่อสร้าง ปรับปรุง
 ยานพาหนะ และครุภณัฑ ์(ใบงานท่ี 6 ถึง 10)

เมนู : รายงาน >>ขอ้มูลงบประมาณ >>รายงานการขอตั้ง
งบประมาณ

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

4.3 ขอ้มูลส่ิงก่อสร้างอาคารประกอบท่ีมีแลว้
(ใบงานท่ี 4)

เมนู : รายงาน >>  ขอ้มูลงบประมาณ >> รายงานขอ้มูล
รายการส่ิงก่อสร้าง

4. พมิพ์รายงาน (ใบงาน) เสนอ ผู้บริหารสถานศึกษา  ลงนามรับรอง ทุกแผ่น

ขั้นตอน เมนู ปุ่ม

4.1
พิมพร์ายงานแผนชั้นเรียน (ใบงานท่ี 2)

เมนู : รายงาน>>ข้อมูลสถานศึกษา>>รายงานแผนช้ันเรียน

https://drive.google.com/file/d/1pbGAbM4EZIW55QDficU44CIcUUbJAe7R/view
http://designobec.blogspot.com/p/blog-page_2.html
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สรุปใบงาน 
ใบงานคำขอตั้งงบประมาณที่สถานศึกษาแตล่ะแห่งต้องจดัส่ง 

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
 

ใบงานที่ 1 รายละเอยีดคำขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (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.  เอกสารประกอบคำขอ ได้แก่  

- กรรมสิทธิ์ที่ดิน  
- Masterplan ผังบริเวณสิ่งก่อสรา้ง 
- เอกสารการรือ้ถอนอาคารเก่า กรณีขอทดแทน 
- แบบรูปรายการ / ประมาณการราคา สิ่งกอ่สรา้ง แบบพิเศษ  
- ใบประกอบวิชาชีพ วิศวกร 
- ทะเบียนยานพาหนะ ทีข่อทดแทน 
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 (ใบงานที่ 1 ปก) 
รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณปี 2567 (งบลงทุน) 

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

สำหรับ โรงเรียน / ศูนย์ ตรวจสอบ work sheet ด้วยตัวเอง 
1. ใบงานที่ 2 รายงานแผนชั้นเรียนเต็มรูป / แผนการให้บริการ  
2. ใบงานที่ 3 รายการข้อมูลสถานศึกษา  
3. ใบงานที่ 4 สิ่งก่อสร้าง ที่มีแล้ว  
4. ใบงานที่ 5 ยานพาหนะ ที่มีแล้ว 
5. ใบงานที่ 6 รายการจัดตั้งงบประมาณรายการสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2567 คำขอจัดตั้งสิ่งก่อสร้าง  
    พิจารณา ดังนี้ 
   1)  ขอตั้งหรือไม ่ ( ขอ / ไม่ขอ ) 
   2)  จำนวนรายการสิ่งก่อสร้างที่ ขอตั้งงบ 2567 ทั้งหมดจำนวน ................... รายการ  
        เป็นรายการขอใหม ่    ............รายการ ขอทดแทน ..................รายการ 
   3) กรณี ขอทดแทน มีเอกสาร การรื้อถอน หรือไม่ (มี / ไม่มี) 
   4) แบบอาคารที่ขอตั้ง เป็นแบบใด (แบบมาตรฐาน จำนวน ...... รายการ / แบบพิเศษ จำนวน ....... 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) 
**โรงเรียนมเีหตุผลความจำเป็นที่จะขอสิ่งก่อสร้างแบบพิเศษ → สศศ. กอส. ออกแบบ และเสนอ สพฐ. ลง 
นามถึงกระทรวงพลังงานเพ่ือขอใบรับรองแบบอาคารการศึกษา**   
 

5.5) ชื่อผู้ออกแบบ (วิศวกร)  ..........................................................ตำแหน่ง ................................. 
             และชื่อผู้ประมาณการราคา คือ ................................................ตำแหน่ง............................... 

     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) ขอตั้งหรือไม ่(ขอ / ไม่ขอ)     7.2) กรณีขอทดแทน ทะเบียนยานพาหนะ ที่ขอทดแทน (มี / ไม่มี) 
8. ใบงานที่ 10 คำขอจัดตั้งงบประมาณครุภัณฑ์ประเภทอ่ืน ที่ไม่ใช่ยานพาหนะ (ขอ / ไม่ขอ) 
9. ตารางสรุปคำขอ 

พ.ศ. 2567 สิ่งก่อสร้าง ปรับปรุง ครุภัณฑ์ อ่ืนๆ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 
วงเงินงบประมาณ ...(ใส่งปม.ที่ขอ).. ..................... ................................ ................................ 
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4. คู่มือระบบจัดตั้งงบประมาณ 
 
ตั้งงบประมาณสิ่งก่อสร้าง 

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

 
 

3. กรอกข้อมูลความต้องการขอ (ศูนย์การศึกษาพิเศษให้แนบผังบริเวณด้วย) แล้วคลิกท่ีปุ่ม บันทึกข้อมูล 
3.1 หน้าฟอร์มขอตั้งงบประมาณของศูนย์การศึกษาพิเศษ 

กรณีเลือกผังบริเวณท่ีอยู่ปัจจุบัน ดังรูป 
 

 
 
 

 
 

 

เกณฑ ์ความต้องการขอสิ่งกอ่สร้าง  

1. อาคารต่างๆ  ขอทดแทน เงือ่นไขอาคาร
ทีมี่อายุ 30 ปี ขึน้ไป และมีใบตรวจสอบ
สภาพอาคารว่าสมควรรือ้ถอน 

2. เสาธง / ป้ายชื่อโรงเรียน ควรขอทดแทน 
เท่าน้ัน เน่ืองจากมีครบทุกสถานศึกษา
แล้ว 

6



 
 

กรณีเลือกผังบริเวณท่ีอยู่ใหม่ (มีกรรมสิทธิ์ที่ดินแล้ว) ขึ้นแจ้งเตือนดังรูป 

 
ใหแ้นบกรรมสิทธิ์ที่ดินและกรอกในเมนู -> 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. เรียงลำดับความจำเป็นในแถวลำดับความจำเป็น 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 ลำดับที่ 4. และ 5. ตามลำดับ 

 
4. กรอกรายการวัสดุ โดยกรอกชื่อวัสดุที่ต้องการจะปรากฏรายชื่อวัสดุขึ้นมาให้เลือก และกรอกจำนวนที่ต้องการแล้ว

คลิกท่ีปุ่ม เพ่ิม 

 
 
 

** Download file excel เพ่ือดูว่าทะเบียนรายการ  ค่าวัสดุก่อสร้าง มีชื่ออะไรบ้าง เพ่ือนำไปตั้งงบปรับปรุง 
เมนู : รายงาน >> ข้อมูลงบประมาณ >>Download ทะเบียนรายการ ค่าวัสดุก่อสร้าง 
 
ที่มา ของค่าวัสดุก่อสรา้งที่นำมาใช้ขอตั้งงบค่าปรับปรุง ปีงบประมาณ 2567  มาจากหนังสือบัญชีราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานปี 2565.pdf - 
Google   http://designobec.blogspot.com/p/blog-page_2.html   
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5. กรอกลักษณะการปรับปรุง ซ่อมแซม และเหตุผลในการเสนอขอตั้งงบประมาณ แล้วคลิกท่ีปุ่ม บันทึกข้อมูล 
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ตั้งงบประมาณยานพาหนะ 
1. เข้าเมนู งบประมาณ -> จัดตั้งงบประมาณ -> ตั้งงบประมาณยานพาหนะ 
2. คลิกเลือก รายการที่ต้องการ 

 
 

3. กรอกเหตุความจำเป็นแล้วคลิกท่ีปุ่ม บันทึกข้อมูล 

 
 กรณีขอทดแทน ยานพาหนะอายุการใช้งาน 12 ปีขึ้นไป 
 
ตั้งงบประมาณครุภัณฑ์ (ควรเลือกรายการเท่าที่จำเป็น) 

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

 
 กรณีขอนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ให้แนบไฟล์ (.pdf) ใบเสนอราคาจำนวน 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 และพิมพ์รายงานการขอตั้งงบประมาณ 
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ห้องเรียน 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
2.  หอประชุม 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3.  โรงอาหาร 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4.  โรงหุ้งต้มอาหาร 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5.  หอนอน    

แบบมาตรฐาน 38  1 หลัง = 80 ท่ี 
6.  โรงอาบน ้านักเรียน 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
7.  ห้องน ้า - ห้องส้วม (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.  บ้านพักครู
11.  บ้านพักภารโรง
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

3. โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว ท่ีตั งอยู่ในพื นท่ีเส่ียงต่อแผ่นดินไหว ตามประกาศพื นท่ีเส่ียงภัยแผ่นดินไหว ของ
กระทรวงมหาดไทย และเป็นไปตามกฎกระทรวง ก้าหนดการรับน ้าหนัก ความต้านทาน ความคงทนของ
อาคารและพื นท่ีรองรับอาคารในการต้านทานแรงส่ันสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2564 (ภาคผนวกท่ี 5 
กฎกระทรวง....)

2. ในบริเวณและอาคารซ่ึงก้าหนดให้อาคารสามารถต้านทานแรงส่ันสะเทือนของแผ่นดินไหวต้องออกแบบ
อาคารให้สามารถต้านทานแรงส่ันสะเทือนของแผ่นดินไหว

1. มีความพร้อมในเร่ือง กรรมสิทธ์ิท่ีดิน และผังบริเวณระบุมาตราส่วนชัดเจน

5. เกณฑ์มาตรฐานอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างประกอบ
 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์

ตามความจ้าเป็น

ตามความจ้าเป็น

ตามความจ้าเป็น

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
2.  หอประชุม 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3.  โรงอาหาร 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4.  โรงหุ้งต้มอาหาร 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5.  หอนอน    

แบบมาตรฐาน 38  1 หลัง = 80 ท่ี 
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% ของจ้านวนครู
11.  บ้านพักภารโรง 100 % ของจ้านวนลูกจ้าง

12.  เรือนเกษตรและ
หรือ เรือนเพาะช้า ตามความจ้าเป็น
13.  โรงเก็บรถยนต์ 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. ถังน ้า 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
17. คอกสัตว์ ตามความจ้าเป็น

หมายเหตุ

2. ในบริเวณและอาคารซ่ึงก้าหนดให้อาคารสามารถต้านทานแรงส่ันสะเทือนของแผ่นดินไหวต้องออกแบบอาคารให้
สามารถต้านทานแรงส่ันสะเทือนของแผ่นดินไหว

3. โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว ท่ีตั งอยู่ในพื นท่ีเส่ียงต่อแผ่นดินไหว ตามประกาศพื นท่ีเส่ียงภัยแผ่นดินไหว ของ
กระทรวงมหาดไทย และเป็นไปตามกฎกระทรวง ก้าหนดการรับน ้าหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคารและพื นท่ี
รองรับอาคารในการต้านทานแรงส่ันสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2564 (ภาคผนวกท่ี 5 กฎกระทรวง....)

5. เกณฑ์มาตรฐานอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างประกอบ
โรงเรียนเฉพาะความพิการ

1. มีความพร้อมในเร่ือง กรรมสิทธ์ิท่ีดิน และผังบริเวณระบุมาตราส่วนชัดเจน

คิดจากจ้านวนเด็กนักเรียนประจ้า
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ท่ี 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

ท่ี 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
9 บ้านพักครู คิด 75 % ของข้าราชการ พนง.ราชการ 1

หมายเหตุ

3. โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว ท่ีตั งอยู่ในพื นท่ีเส่ียงต่อแผ่นดินไหว 
ตามประกาศพื นท่ีเส่ียงภัยแผ่นดินไหว ของกระทรวงมหาดไทย และเป็นไป
ตามกฎกระทรวง ก้าหนดการรับน ้าหนัก ความต้านทาน ความคงทน
ของอาคารและพื นท่ีรองรับอาคารในการต้านทานแรงส่ันสะเทือน
ของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2564 (ภาคผนวกท่ี 5 กฎกระทรวง....)

2. ในบริเวณและอาคารซ่ึงก้าหนดให้อาคารสามารถต้านทาน
แรงส่ันสะเทือนของแผ่นดินไหวต้องออกแบบอาคารให้สามารถต้านทาน
แรงส่ันสะเทือนของแผ่นดินไหว

เกณฑ์มาตรฐานส่ิงก่อสร้างศูนย์การศึกษาพิเศษ
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา

5. เกณฑ์มาตรฐานส่ิงก่อสร้างศูนย์การศึกษาพิเศษ
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด

1. มีความพร้อมในเร่ือง กรรมสิทธ์ิท่ีดิน และผังบริเวณระบุมาตราส่วนชัดเจน
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หน่วย เกณฑ์ เกณฑ์ เกณฑ์ จ ำนวนขอ
นับ ศึกษำ

สงเครำะห์
ศึกษำพิเศษ ศูนย์กำรศึกษำ

พิเศษ
ต่อคร้ัง

อำคำรเรียน
อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัด (ส่วนหน้า)

11,334,000 หลัง 4 - - อาคารส่วนหน้า 1

อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัด (ห้องสมุด)

3,525,000 หลัง 16 - - อาคารห้องสมุด 1

อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัด (ธาราบ าบัด)

4,466,000 หลัง 20 - - อาคารธาราบ าบัด 1

อาคารเรียน 216 ล/57-ก (นอกเขต
แผ่นดินไหว)

22,703,000 

อาคารเรียน 318 ล./55-ก (นอกเขต
แผ่นดินไหว)

23,953,000 

24,883,000 

อาคารเรียน 324 ล./55-ก (นอกเขต
แผ่นดินไหว)

28,647,000 

29,470,000 

หอประชุม
หอประชุมแบบ 100/27 9,161,000 หลัง 1 หอประชุม หอประชุม - 1

*โรงเรียนท่ีต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีเส่ียงต่อแผ่นดินไหว บริเวณท่ี 2 และ 3 ไม่เหมำะสมต่อกำรใช้งำน (กฎกระทรวงก ำหนดฯ ...ภำคผนวกท่ี 5 )

โรงอำหำร
โรงอาหาร 260 ท่ีน่ัง 3,601,000 ชุด 1 โรงอาหาร โรงอาหาร 1

โรงหุงต้ม
โรงหุงต้ม โรงหุงต้ม โรงหุงต้ม

6. ทะเบียนรำยกำรส่ิงก่อสร้ำง 2567

อาคารเรียน 318 ล./55-ข (ในเขต
แผ่นดินไหว)

- 1

อาคารเรียน 216 ล/57-ข (ในเขต
แผ่นดินไหว)

 23,333,000

อาคารเรียน - 1

อาคารเรียน 324 ล./55-ข (ในเขต
แผ่นดินไหว)

หลัง 24 อาคารเรียน

หลัง 16 อาคารเรียน อาคารเรียน

อาคารเรียน อาคารเรียน - 1หลัง 18

ประเภท / รำยกำร

อาคารโรงหุงต้มและประกอบอาหาร 1,089,000

งบประมำณ จ ำนวน
ห้อง

โรงอาหาร 500 ท่ีน่ัง 7,243,000 ชุด 1 โรงอาหาร โรงอาหาร 1

หลัง 1 1
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หน่วย เกณฑ์ เกณฑ์ เกณฑ์ จ ำนวนขอ
นับ ศึกษำ

สงเครำะห์
ศึกษำพิเศษ ศูนย์กำรศึกษำ

พิเศษ
ต่อคร้ัง

6. ทะเบียนรำยกำรส่ิงก่อสร้ำง 2567
ประเภท / รำยกำร งบประมำณ จ ำนวน

ห้อง

หอนอน
หอนอนแบบมาตรฐาน 38 พร้อมครุภัณฑ์ 7,889,000 หลัง 80 - - - 1

*โรงเรียนท่ีต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีเส่ียงต่อแผ่นดินไหว บริเวณท่ี 3 ไม่เหมำะสมต่อกำรใช้งำน (กฎกระทรวงก ำหนดฯ ...ภำคผนวกท่ี 5 )

โรงฝึกงำน

อำคำรพยำบำล

บ้ำนพักครู

บ้ำนพักภำรโรง

ลำนกีฬำอเนกประสงค์

สนำมกีฬำ
สนามบาสเก็ตบอล แบบ FIBA 421,700 สนาม 1 สนาม

บาสเกตบอล
สนามกีฬา
ส าหรับ
นักเรียนพิการ
เฉพาะทาง

- 1

คอกสัตว์

- 1สนาม สนามกีฬา
ส าหรับ
นักเรียนพิการ
เฉพาะทาง

บ้านพักภารโรงแบบแฟลต 8 หน่วย 3,185,280 หลัง 8 - - - 1

อาคารพยาบาล 1,082,000 หลัง 2 อาคาร
พยาบาล

4 โรงฝึกงาน โรงฝึกงาน -อาคารฝึกงาน แบบ 102/27 3,201,000 หลัง

อาคารพยาบาล อาคารพยาบาล

ลานกีฬาอเนกประสงค์ 170,800 1 สนามกีฬา
มาตรฐาน

อาคารบ้านพักครู 8 หน่วย (แบบ
แฟลต 8 หน่วย)

4,068,000 8 - - - 1หลัง

หลัง

หลัง

3บ้านพักข้าราชการระดับอาวุโส
และช านาญการ (ผู้อ านวยการ)

3 -

1,189,000

บ้านพักข้าราชการอ านวยการ
ระดับต้น และช านาญการพิเศษ

1,539,000

- - 1

- - 1

-

1

1
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หน่วย เกณฑ์ เกณฑ์ เกณฑ์ จ ำนวนขอ
นับ ศึกษำ

สงเครำะห์
ศึกษำพิเศษ ศูนย์กำรศึกษำ

พิเศษ
ต่อคร้ัง

6. ทะเบียนรำยกำรส่ิงก่อสร้ำง 2567
ประเภท / รำยกำร งบประมำณ จ ำนวน

ห้อง

โรงเรือนสุกรขุน 517,700 หลัง 1 คอกสัตว์ คอกสัตว์ - 5
โรงเรือนเล้ียงไก่ไข่ 548,000 หลัง 1 คอกสัตว์ คอกสัตว์ - 5
โรงเรือนเล้ียงไก่เน้ือ 529,000 หลัง 1 คอกสัตว์ คอกสัตว์ - 5

เรือนเพำะช ำ

ถังเก็บน้ ำ

หอถังน้ า 18/12 535,900 ชุด 1 ถังเก็บน้ า ถังเก็บน้ า ห้องน้ า-ห้องส้วม 1
โรงอำบน้ ำนักเรียน

โรงอาบน้ าเพ่ือคนพิการ 570,000 หลัง 4 โรงอาบน้ า
นักเรียน

โรงอาบน้ า
นักเรียน

โรงอาบน้ า 3

อาคารโรงซักผ้าและอาบน้ าหญิง 495,000 หลัง 12 โรงอาบน้ า
นักเรียน

โรงอาบน้ า
นักเรียน

โรงอาบน้ า 5

ห้องน้ ำ ห้องส้วม

อ่ืน ๆ
ป้อมยาม 200,600 หลัง 1 เสาธง เสาธง                   -   1
ป้ายช่ือศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัด (แบบ ก)

143,000 ชุด 1 - -                   -   1

6 ห้องน้ า-ห้องส้วม ห้องน้ า-ห้องส้วม ห้องน้ า-ห้องส้วม 1

4 ห้องน้ า-ห้องส้วม ห้องน้ า-ห้องส้วม ห้องน้ า-ห้องส้วม 1

ห้องน้ า-ห้องส้วม 1

4 ห้องน้ า-ห้องส้วม ห้องน้ า-ห้องส้วม ห้องน้ า-ห้องส้วม 1

6 ห้องน้ า-ห้องส้วม ห้องน้ า-ห้องส้วม

ถังเก็บน้ า ถังเก็บน้ า 1

เรือนเกษตรหรือเรือน
เพาะช า

- 5หลัง

ห้องน้ าห้องส้วมนักเรียนชาย 6 ท่ี/49 671,920

ห้องน้ าห้องส้วมนักเรียนชาย 4 ท่ี/49 510,280

หลัง

หลัง

ห้องน้ าห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ท่ี/49 533,920

ห้องน้ าห้องส้วมนักเรียนหญิง 4 ท่ี/49 537,280

หลัง

หลัง

เรือนเพาะช า 406,000 1 เรือนเกษตรหรือ
เรือนเพาะช า

ถังเก็บน้ าใต้ดิน ค.ส.ล. ขนาดความจุ
 120 ลบ.ม. (ตัวถังโผล่เหนือระดับดิน
 0.50 เมตร)

383,100 1 ถังเก็บน้ าชุด
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ท่ี แบบ/รายการ ราคา/หลัง

1 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ - อาคาร ค.ส.ล. ช้ันเดียว (พ้ืนท่ีใช้สอย 840 ตรม.) 11,334,000 

ประจ าจังหวัด (ส่วนหน้า) - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม

- กรอบอาคาร กว้าง 25  เมตร ยาว 53.50 เมตร

สูง 10.13 เมตร

- ห้องส านักงาน ห้องผู้อ านวยการ 

ห้องผู้ช่วยอ านวยการ ห้องประชุมอเนกประสงค์
ห้องรับประทานอาหาร ห้องครัว ห้องน้ า-ส้วม

- ติดต้ังไฟฟ้าตามแบบท่ีก าหนด
- ทาสีอาคาร

- ภายนอกตกแต่งด้วยกระเบ้ืองดินเผา

ประดับบัวปูน ค.ส.ล.

- หลังคามุงกระเบ้ืองคอนกรีต

โครงหลังคาเหล็กตามแบบก าหนด

2 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ - อาคาร ค.ส.ล. ช้ันเดียว (พ้ืนท่ีใช้สอย 280 ตรม.) 3,525,000 

ประจ าจังหวัด (ห้องสมุด) - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม

- กรอบอาคาร กว้าง 15  เมตร ยาว 24 เมตร

สูง 9.40 เมตร

- ห้องสมุด ห้องเตรียมความมพร้อม ห้องน้ า - ส้วม

- ติดต้ังไฟฟ้าตามแบบท่ีก าหนด
- ทาสีอาคาร

- ภายนอกตกแต่งด้วยกระเบ้ืองดินเผา

ประดับบัวปูน ค.ส.ล.

- หลังคามุงกระเบ้ืองคอนกรีต

โครงหลังคาเหล็กตามแบบก าหนด

3 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ - อาคาร ค.ส.ล. ช้ันเดียว (พ้ืนท่ีใช้สอย 280 ตรม.) 4,466,000 

ประจ าจังหวัด (ธาราบ าบัด) - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม

- กรอบอาคาร กว้าง 15  เมตร ยาว 24 เมตร

สูง 9.40 เมตร

- ห้องธาราบ าบัด ห้องกิจกรรมบ าบัด 

ห้องฝึกการประกอบอาหาร ห้องน้ า - ส้วม
- ติดต้ังไฟฟ้าตามแบบท่ีก าหนด

7. ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน
ค่าก่อสร้างอาคารส านักงาน  อาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอ่ืน

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ลักษณะอาคาร วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร
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ท่ี แบบ/รายการ ราคา/หลัง

7. ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน
ค่าก่อสร้างอาคารส านักงาน  อาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอ่ืน

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ลักษณะอาคาร วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร

- ทาสีอาคาร

- ภายนอกตกแต่งด้วยกระเบ้ืองดินเผา

ประดับบัวปูน ค.ส.ล.

- หลังคามุงกระเบ้ืองคอนกรีต

โครงหลังคาเหล็กตามแบบก าหนด

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

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

ส าหรับก่อสร้าง  - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่ 3. กระดานด า (ตามแบบ) ห้องละ 1 ชุด

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

 - ช้ันล่าง - โล่ง

 - ช้ัน 2 - ห้องเรียน ขนาด 8.00 x 8.00 เมตร 

         จ านวน 8 ห้อง 

         ห้องน้ านักเรียน-ครู แยกชาย-หญิง

 - ช้ัน 3 - ห้องเรียน ขนาด 8.00 x 8.00 เมตร 

         จ านวน 6 ห้อง

        - ห้องเรียน ขนาด 10.50 x 12.00เมตร 

         จ านวน 2 ห้อง (หัว-ท้ายอาคาร)

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

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

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

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

 - ช้ันล่าง - โล่ง

 - ช้ัน 2 - ห้องเรียน ขนาด 8.00 x 8.00 เมตร 

         จ านวน 6 ห้อง 

         ห้องน้ านักเรียน-ครู แยกชาย-หญิง

 - ช้ัน 3 - ห้องเรียน ขนาด 8.00 x 8.00 เมตร 

         จ านวน 4 ห้อง

        - ห้องเรียน ขนาด 10.50 x 12.00เมตร 

         จ านวน 2 ห้อง

 - ช้ัน 4 - ห้องเรียน ขนาด 8.00 x 8.00 เมตร 

         จ านวน 4 ห้อง

20



ท่ี แบบ/รายการ ราคา/หลัง

7. ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน
ค่าก่อสร้างอาคารส านักงาน  อาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอ่ืน

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ลักษณะอาคาร วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร

        - ห้องเรียน ขนาด 10.50 x 12.00เมตร 

          จ านวน 2 ห้อง (หัว-ท้ายอาคาร)

6 อาคารเรียน 324 ล./55 - ก  - อาคาร ค.ส.ล. 4 ช้ัน ขนาด 24 ห้องเรียน 1. โต๊ะ-เก้าอ้ีครู ห้องละ 1 ชุด 28,647,000 

นอกเขตแผ่นดินไหว (พ้ืนท่ีใช้สอย 3,596.00 ตร.ม.) 2. โต๊ะ-เก้าอ้ีนักเรียน ห้องละ 40 ชุด 29,470,000 

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

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

 - ช้ันล่าง - โล่ง

 - ช้ัน 2 - ห้องเรียน ขนาด 8.00 x 8.00 เมตร 

         จ านวน 8 ห้อง 

         ห้องน้ านักเรียน-ครู แยกชาย-หญิง

 - ช้ัน 3 - ห้องเรียน ขนาด 8.00 x 8.00 เมตร 

         จ านวน 6 ห้อง

        - ห้องเรียน ขนาด 10.50 x 12.00เมตร 

         จ านวน 2 ห้อง

 - ช้ัน 4 - ห้องเรียน ขนาด 8.00 x 8.00 เมตร 

         จ านวน 6 ห้อง

        - ห้องเรียน ขนาด 10.50 x 12.00เมตร 

          จ านวน 2 ห้อง (หัว-ท้ายอาคาร)

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

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

 - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่ 2. แป้นบาสเก็ตบอล จ านวน 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

 - ติดต้ังไฟฟ้าตามแบบท่ีก าหนด

 - หลังคาสูงใช้เป็นโรงยิมกีฬาได้

8 โรงอาหารขนาดเล็ก  - อาคาร ค.ส.ล. ช้ันเดียว พ้ืนติดดิน 1. โต๊ะอาหาร จ านวน 44 ตัว 3,601,000 

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

 - จุ 260 คน 3. อ่างล้างจานสแตนเลสส าเร็จรูป

 - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่ จ านวน 5 ชุด

**โรงเรียนท่ีต้ังอยู่ในพ้ืนท่ี

เส่ียงต่อแผ่นดินไหว บริเวณท่ี

 2 และ 3 ไม่เหมาะสมต่อการ

ใช้งาน (กฎกระทรวงก าหนดฯ

 ...ภาคผนวกท่ี 5 )
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ท่ี แบบ/รายการ ราคา/หลัง

7. ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน
ค่าก่อสร้างอาคารส านักงาน  อาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอ่ืน

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ลักษณะอาคาร วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร

 - กรอบอาคาร กว้าง 19.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร สูง 6.30 เมตร

 - มีพ้ืนท่ีร้านค้าส าหรับขายอาหารห้องน้ าชาย-หญิง 

 - ติดต้ังไฟฟ้าตามแบบท่ีก าหนด

9 โรงอาหารขนาดกลาง  - อาคาร ค.ส.ล. ช้ันเดียว พ้ืนติดดิน 1. โต๊ะอาหาร จ านวน 84 ตัว 7,243,000 

 500 ท่ีน่ัง  (พ้ืนท่ีใช้สอย 723.00 ตร.ม.)

 - จุ 500 คน 2. เก้าอ้ี จ านวน 168 ตัว

 - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่ 3. อ่างล้างจานสแตนเลสส าเร็จรูป

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

 - มีพ้ืนท่ีร้านค้าส าหรับขายอาหาร 

ห้องน้ าชาย-หญิง

 - ติดต้ังไฟฟ้าตามแบบท่ีก าหนด

10 อาคารโรงหุงต้ม - อาคาร ค.ส.ล. ช้ันเดียว (พ้ืนท่ีใช้สอย 107 ตรม.) 1. ช้ันวางของ 1 ชุด 1,089,000 

และประกอบอาหาร - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม

- กรอบอาคารกว้าง 11  เมตร ยาว 10 เมตร

สูง 7 เมตร

- เคาท์เตอร์อ่างล้างมือ , เคาท์เตอร์เตาหุงต้ม

ค.ส.ล. ตามแบบท่ีก าหนด
- ติดต้ังไฟฟ้าตามแบบท่ีก าหนด
- ทาสีอาคาร

- หลังคามุงกระเบ้ืองลอนลูกฟูก ลอนเล็ก 

โครงหลังคาเหล็กตามแบบก าหนด

11 อาคารหอนอนแบบมาตรฐาน 38 - อาคาร ค.ส.ล. 3 ช้ัน (พ้ืนท่ีใช้สอย 484.56 ตรม.) 1. เตียงนอนครู 4 ชุด 7,889,000 

พร้อมครุภัณฑ์ - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม 2. เตียงนอน 2 ช้ัน  45 ชุด

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

สูง 11.05 เมตร 4. ตู้เก็บเส้ือผ้า 90 ใบ

- ช้ันท่ี 1 โล่งอเนกประสงค์และห้องเก็บของ 5. ถังน้ าหินขัดส าเร็จรูป 12 ใบ

- ช้ันท่ี 2 - 3 ห้องนอนขนาด กว้าง 7 เมตร

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

 (พ้ืนท่ีใช้สอย 320.00 ตร.ม.) เคร่ืองดับเพลิงตามท่ีระบุในรายการ

 - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม  ประกอบแบบก่อสร้าง

 - กรอบอาคาร กว้าง 13.00 เมตร ยาว 34.00 เมตร สูง 4.40 เมตร

**โรงเรียนท่ีต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีเส่ียงต่อ
แผ่นดินไหว บริเวณท่ี 3 ไม่เหมาะสม
ต่อการใช้งาน (กฎกระทรวงก าหนดฯ
 ...ภาคผนวกท่ี 5 )
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ท่ี แบบ/รายการ ราคา/หลัง

7. ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน
ค่าก่อสร้างอาคารส านักงาน  อาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอ่ืน

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ลักษณะอาคาร วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร

 - ห้องฝึกงาน 2 หน่วย

13 อาคารพยาบาล - อาคาร ค.ส.ล. ช้ันเดียว (พ้ืนท่ีใช้สอย 98 ตรม.) - 1,082,000 

- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม

- กรอบอาคารกว้าง 7.75  เมตร ยาว 12 เมตร

สูง 5.65 เมตร

- ห้องพักนักเรียนชาย 1 ห้อง หญิง 1 ห้อง

มีห้องน้ า - ส้วม 

ห้องครูพยาบาลพร้อมห้องน้ า - ส้วม

- ติดต้ังไฟฟ้าตามแบบท่ีก าหนด
- ทาสีอาคาร

- หลังคากระเบ้ืองคอนกรีตลอนโค้งหรือลอนเหล่ียม

โครงหลังคาเหล็กตามแบบก าหนด

14 บ้านพักข้าราชการ - อาคาร ค.ส.ล. 2 ช้ัน  - 1,189,000 

ระดับอาวุโสและช านาญการ -  (พ้ืนท่ีใช้สอย 87.00 ตร.ม.) เน้ือท่ี 87 ตารางเมตร

เน้ือท่ี 87 ตารางเมตร -  ช้ันล่างสูงจากระดับ 0.00 เท่ากับ 0.70 เมตร

 - แบบตอกเข็ม -  ฐานรากตอกเสาเข็ม ยาว 21.00 เมตร 

-  กรอบอาคาร กว้าง 8.5 เมตร ยาว 10.5 เมตร

-  ช้ันล่าง ห้องเนกประสงค์

ห้องนอน 1 ห้อง ห้องน้ า-ส้วม 

-  ช้ัน 2 ห้องนอน 2 ห้อง, ห้องน้ า-ส้วม

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

อ านวยการระดับต้น - (พ้ืนท่ีใช้สอย 105.00 ตร.ม.)

และช านาญการพิเศษ - ช้ันล่างสูงจากระดับ 0.00 เท่ากับ 0.70 เมตร

เน้ือท่ี 105 ตารางเมตร -  ฐานรากตอกเสาเข็ม ยาว 21.00 เมตร

 - แบบตอกเข็ม - กรอบอาคาร กว้าง 8.5 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 8.90 เมตร

- ช้ันล่าง ห้องอเนกประสงค์ห้องครัว 

ห้องน้ า-ส้วม ห้องเก็บของ 

- ช้ันบน ห้องนอน 3 ห้อง ห้องน้ า-ส้วม

16 อาคารบ้านพักครู 8 หน่วย -  อาคาร ค.ส ล. 3 ช้ัน 8 หน่วย 4,142,000 

แบบแฟลต 8 หน่วย - (พ้ืนท่ีใช้สอย 484.58 ตารางเมตร)

- ฐานราก - ตอกเข็ม
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ท่ี แบบ/รายการ ราคา/หลัง

7. ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน
ค่าก่อสร้างอาคารส านักงาน  อาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอ่ืน

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ลักษณะอาคาร วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร

- กรอบอาคาร กว้าง 8.50 เมตร ยาว 31.00 เมตร สูง 8.25 เมตร

- ช้ันล่าง โล่ง

- ช้ันท่ี 2 - ห้องพัก 4 หน่วย

- ช้ันท่ี 3 - ห้องพัก 4 หน่วย

(1 หน่วย ประกอบด้วย ห้องนอน 2 ห้อง

ห้องอาหาร -ครัว 1 ห้อง ห้องน้ า 1 ห้อง)

17 อาคารบ้านพักภารโรง - อาคาร ค.ส.ล. 3 ช้ัน (พ้ืนท่ีใช้สอย 363 ตรม.) 3,185,280 

แบบแฟลต 8 หน่วย - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม 1. ถังน้ าพลาสติก - ขันตักน้ า 8 ชุด

- กรอบอาคารกว้าง 8.60 เมตร ยาว 19 เมตร

สูง 9.90 เมตร

- ช้ันท่ี 1 ใต้ถุนโล่ง  บันได

- ช้ันท่ี 2 และช้ันท่ี3 ห้องพักอาศัยห้องน้ า

ระเบียง 8 ห้อง

- ติดต้ังไฟฟ้าตามแบบท่ีก าหนด

- ทาสีอาคาร

- หลังคามุงกระเบ้ืองลอนคู่ 

โครงหลังคาเหล็กตามแบบก าหนด

- ไม่อนุญาตให้ต่อเติมช้ันล่างเน่ืองจากโครงสร้าง

และฐานรากออกแบบไว้รับน้ าหนักเฉพาะ

ช้ันบนเท่าน้ัน

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

  - มีเสาพร้อมตาข่ายวอลเลย์บอลและเซปัคตะกร้อ

 - ตีเส้นสนามวอลเลย์บอลและเซปัคตะกร้อ

ขนาดมาตรฐาน

19 สนามบาสเกตบอลมาตรฐานF1BA ขนาดกว้าง 18.00 เมตร ยาว 31.00 เมตร  - 421,000 

20 อาคารโรงเรือนเล้ียงไก่ไข่ - อาคาร ค.ส.ล. ช้ันเดียว (พ้ืนท่ีใช้สอย 117 ตรม.) - 548,000 

ฐานราก - ฐานแผ่

- กรอบอาคารกว้าง 4.50 เมตร ยาว 16 เมตร

สูง 4.20 เมตร

-  ผนังก่อคอนกรีตบล็อคฉาบเรียบ 2 ด้าน 
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ท่ี แบบ/รายการ ราคา/หลัง

7. ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน
ค่าก่อสร้างอาคารส านักงาน  อาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอ่ืน

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ลักษณะอาคาร วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร

ตอนบนผนังลวดตาข่ายถัก

- หลังคามุงกระเบ้ืองลอนคู่ 

โครงหลังคาเหล็กตามแบบก าหนด

21 โรงเรือนเล้ียงไก่เน้ือ - อาคาร ค.ส.ล. ช้ันเดียว (พ้ืนท่ีใช้สอย 117 ตรม.) 1. เคร่ืองกกลูกไก่พร้อมอุปกรณ์ 3 ชุด 529,000 

ฐานราก - ฐานแผ่

- กรอบอาคารกว้าง 4.50 เมตร ยาว 16 เมตร

สูง 4.20 เมตร

-  ผนังก่อคอนกรีตบล็อคฉาบเรียบ 2 ด้าน

 ตอนบนผนังลวดตาข่ายถัก

- หลังคามุงกระเบ้ืองลอนคู่ 

โครงหลังคาเหล็กตามแบบก าหนด

22 อาคารเรือนเพาะช า - อาคารโครงสร้างเหล็กช้ันเดียว (พ้ืนท่ีใช้สอย 60 ตรม.) 406,000 

- ฐานราก - ฐานแผ่

- กรอบเรือนเพาะช า กว้าง 4 เมตร ยาว 15 เมตร

สูง 4.20 เมตร

- โครงสร้างเสาและโครงหลังคาเป็นเหล็กกลม 

ผนังและหลังคาใช้ตะแกรงเหล็ก

23 ถังเก็บน้ าใต้ดิน ค.ส.ล.ขนาด - ถังเก็บน้ าใต้ดิน ค.ส.ล.ขนาดความจุ 120 ลบ.ม. - 383,100 

ความจุ 120 ลบ.ม.(ตัวถัง (ตัวถังโผล่เหนือะดับดิน 0.50 เมตร)

โผล่เหนือะดับดิน 0.50 เมตร) - ขนาดกรอบถังเก็บน้ า กว้าง 6 เมตร

ยาว 8 เมตร สูง 2.70 เมตร

24 อาคารโรงอาบน้ าเพ่ือคนพิการ - อาคาร ค.ส.ล. ช้ันเดียว (พ้ืนท่ีใช้สอย 75 ตรม.) 570,000 

ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ ฐานแผ่

- กรอบอาคารกว้าง 4  เมตร ยาว 9 เมตร

สูง 3.95 เมตร

- ภายในมีท่ีอาบน้ าแบบยืนอาบ จ านวน 4 ท่ี

และท่ีอาบน้ าแบบน่ังอาบได้ 1 ท่ี ห้องเก็บอุปกรณ์

- ผนังก่ออิฐ ฉาบปูนเรียบ ทาสีภายนอก ภายใน

กรุกระเบ้ือง

- ติดต้ังไฟฟ้าตามแบบท่ีก าหนด
- ทาสีอาคาร
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ท่ี แบบ/รายการ ราคา/หลัง

7. ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน
ค่าก่อสร้างอาคารส านักงาน  อาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอ่ืน

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ลักษณะอาคาร วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร

- หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์

โครงหลังคาเหล็กตามแบบก าหนด

25 อาคารโรงซักผ้าและอาบน้ าหญิง - อาคาร ค.ส.ล. ช้ันเดียว (พ้ืนท่ีใช้สอย 50 ตรม.) 495,000 

- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม

- 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 ตามแบบท่ีก าหนด
- หลังคามุงกระเบ้ืองลอนคู่ 

โครงหลังคาไม้ตามแบบก าหนด

26 ห้องน้ าห้องส้วมนักเรียนหญิง  - อาคาร ค.ส.ล. 1 ช้ัน พ้ืนเสมอดิน  - ถังน้ าหินขัดส าเร็จรูป 4 ใบ 537,280 

4 ท่ี/49 (พ้ืนท่ีใช้สอย 36.00 ตร.ม.)

ขนาด 4 ท่ีน่ัง อ่างล้างหน้า 4 ท่ี

 - ฐานราก  - ตอกเสาเข็ม

 - กรอบอาคาร กว้าง 5.20 เมตร ยาว 7.00 เมตร สูง 3.60 เมตร

 - ห้องกว้าง 1.25 เมตร ยาว 1.30 เมตร

 - ทาสีอาคาร

 - พ้ืนและผนังปูกระเบ้ืองเคลือบ

27 ห้องน้ าห้องส้วมนักเรียนชาย  - อาคาร ค.ส.ล. 1 ช้ัน พ้ืนเสมอดิน  - ถังน้ าหินขัดส าเร็จรูป 4 ใบ 535,280 

4 ท่ี/49  (พ้ืนท่ีใช้สอย 44.80 ตร.ม.)

 - ขนาด 4 ท่ีน่ัง อ่างล้างหน้า 4 ท่ี  

ปัสสาวะ 4 ท่ี

 - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม

 - กรอบอาคาร กว้าง 6.40 เมตร ยาว 7.00 เมตร สูง 3.60 เมตร

 - ห้องกว้าง 1.25 เมตร ยาว 1.30 เมตร

 - ทาสีอาคาร

 - พ้ืนและผนังปูกระเบ้ืองเคลือบ

28 ห้องน้ าห้องส้วมนักเรียนหญิง  - อาคาร ค.ส.ล. 1 ช้ัน พ้ืนเสมอดิน  - ถังน้ าหินขัดส าเร็จรูป 6 ใบ 533,920 

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

 - ขนาด 6 ท่ีน่ัง อ่างล้างหน้า 4 ท่ี 
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ท่ี แบบ/รายการ ราคา/หลัง

7. ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน
ค่าก่อสร้างอาคารส านักงาน  อาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอ่ืน

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ลักษณะอาคาร วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร

 - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม

 - กรอบอาคาร กว้าง 5.20 เมตร ยาว 9.50 เมตร สูง 3.60 เมตร

 - ห้องกว้าง 1.25 เมตร ยาว 1.30 เมตร

 - ทาสีอาคาร

 - พ้ืนและผนังปูกระเบ้ืองเคลือบ

29 ห้องน้ าห้องส้วมนักเรียนชาย  - อาคารคอนกรีต 1 ช้ัน พ้ืนเสมอดิน  - ถังน้ าหินขัดส าเร็จรูป 6 ใบ 674,920 

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

 - ขนาด 6 ท่ีน่ัง อ่างล้างหน้า 4 ท่ี  

ปัสสาวะ 6 ท่ี

 - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม

 - กรอบอาคาร กว้าง 6.40 เมตร ยาว 9.50 เมตร สูง 3.60 เมตร

 - ห้องกว้าง 1.25 เมตร ยาว 1.30 เมตร

 - ทาสีอาคาร

 - พ้ืนและผนังปูกระเบ้ืองเคลือบ

30 อาคารป้อมยาม - อาคาร ค.ส.ล.ช้ันเดียว (พ้ืนท่ีใช้สอย 4 ตรม.) - 116,000 

- ฐานราก - ฐานแผ่

- กรอบอาคารกว้าง 2 เมตร ยาว 2 เมตร

- ติดต้ังไฟฟ้าตามแบบท่ีก าหนด

- ทาสีอาคาร

- หลังคา ค.ส.ล.ตามแบบก าหนด

31 ป้ายช่ือศูนย์การศึกษาพิเศษ - ทาสีอาคาร - 143,000 

ประจ าจังหวัด (แบบ ก) - 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.
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ที่ ช่ือครุภณัฑ์ ประเภทครุภณัฑ์
หน่วย

นับ

 ราคาต่อ

หน่วย
1 กบไฟฟ้า แบบมอืถอื ขนาด 5 นิ้ว โรงงาน ตวั 14,500    บญัช ีสงป.
2 กลอ้งจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา วทิยาศาสตร์ กลอ้ง 30,000    บญัช ีสงป.
3 กลอ้งจุลทรรศน์ ชนิดตาเดยีว วทิยาศาสตร์ กลอ้ง 11,000    บญัช ีสงป.
4 กลอ้งวงจรปิดแบบ16ชอ่ง ส านกังาน ชดุ 90,000    บญัช ีสพฐ.

5 ครภุณัฑง์านโลหะ การศกึษา ชดุ 160,900  บญัช ีสพฐ.

6 ครภุณัฑช์ดุนนัทนาการ การศกึษา ชดุ 32,400    บญัช ีสพฐ.

7 ครภุณัฑช์ดุฝึกทกัษะ การศกึษา ชดุ 48,500    บญัช ีสพฐ.

8 ครภุณัฑด์นตรไีทย การศกึษา ชดุ 101,100  บญัช ีสพฐ.

9 ครภุณัฑด์นตรพีืน้บา้น การศกึษา ชดุ 50,200    บญัช ีสพฐ.

10 ครภุณัฑด์นตรสีากล การศกึษา ชดุ 224,000  บญัช ีสพฐ.

11 ครภุณัฑป์ระกอบหอ้งปฏบิตักิารทางภาษา การศกึษา ชดุ 412,500  บญัช ีสพฐ.

12 ครภุณัฑป์ระกอบหอ้งโสตทศันศกึษา การศกึษา ชดุ 81,600    บญัช ีสพฐ.

13 ครภุณัฑป์ระจ าโรงฝึกงาน การศกึษา ชดุ 88,000    บญัช ีสพฐ.

14 ครภุณัฑป์ระจ าหอ้งนาฏศลิป์ การศกึษา ชดุ 189,400  บญัช ีสพฐ.

15 ครภุณัฑว์ชิาเกษตรกรรม การศกึษา ชดุ 79,100    บญัช ีสพฐ.

16 ครภุณัฑว์ชิาคณติศาสตรช์ดุฝึกทกัษะ การศกึษา ชดุ 48,500    บญัช ีสพฐ.

17 ครภุณัฑว์ชิาคหกรรม การศกึษา ชดุ 262,700  บญัช ีสพฐ.

18 ครภุณัฑว์ชิาชา่งอุตสาหกรรม(งานเครือ่งยนต)์ การศกึษา ชดุ 120,000  บญัช ีสพฐ.

19 ครภุณัฑว์ชิาชา่งอุตสาหกรรม(งานไฟฟ้า) การศกึษา ชดุ 100,000  บญัช ีสพฐ.

20 ครภุณัฑว์ชิาชา่งอุตสาหกรรม(งานไม)้ การศกึษา ชดุ 100,000  บญัช ีสพฐ.

21 ครภุณัฑว์ชิาธุรกจิพาณชิยกรรม การศกึษา ชดุ 675,200  บญัช ีสพฐ.

22 ครภุณัฑว์ชิาพลศกึษา การศกึษา ชดุ 50,400    บญัช ีสพฐ.

23 ครภุณัฑว์ชิาศลิปหตัถกรรม การศกึษา ชดุ 55,000    บญัช ีสพฐ.

24 ครภุณัฑว์ทิยาศาสตร ์ม.ตน้ 85 รายการ การศกึษา ชดุ 106,100  บญัช ีสพฐ.

25 ครภุณัฑส์ าหรบัหอ้งสมดุ  การศกึษา ชดุ 64,000    บญัช ีสพฐ.

26 ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารคณติศาสตร ์ การศกึษา ชดุ 465,700  บญัช ีสพฐ.

27 ครภุณัฑอุ์ปกรณ์วชิาอาหารและโภชนาการ การศกึษา ชดุ 171,500  บญัช ีสพฐ.

28 เครือ่งขดักระดาษทราย แบบมอืถอื แบบสายพาน 
ขนาด 75 มลิลเิมตร

โรงงาน เครือ่ง 7,600     บญัช ีสงป.

7. ทะเบียนรายการครภุณัฑ ์ส าหรบัการตัง้งบประมาณประจ าปี 2567
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ที่ ช่ือครุภณัฑ์ ประเภทครุภณัฑ์
หน่วย

นับ

 ราคาต่อ

หน่วย

7. ทะเบียนรายการครภุณัฑ ์ส าหรบัการตัง้งบประมาณประจ าปี 2567

29 เครือ่งขดัพืน้ ส านกังาน เครือ่ง 19,900    บญัช ีสงป.
30 เครือ่งเจาะกระดาษและเขา้เล่ม แบบเจาะกระดาษและ

เขา้เล่มมอืโยก
ส านกังาน เครือ่ง 11,800    บญัช ีสงป.

31 เครือ่งเจยี/ตดั แบบมอืถอื ขนาด 5 นิ้ว โรงงาน ตวั 5,300     บญัช ีสงป.
32 เครือ่งดามแขนและขาชนิดเป่าลมส าหรบัเดก็โต การศกึษา ชดุ 55,000    บญัช ีสพฐ.

33 เครือ่งดามแขนและขาชนิดเป่าลมส าหรบัเดก็เลก็ การศกึษา ชดุ 25,000    บญัช ีสพฐ.

34 เครือ่งดดูควนั งานบา้นงานครวั เครือ่ง 18,600    บญัช ีสงป.
35 เครือ่งดดูฝุ่ น ขนาด 15 ลติร ส านกังาน เครือ่ง 9,900     บญัช ีสงป.
36 เครือ่งดดูฝุ่ น ขนาด 25 ลติร ส านกังาน เครือ่ง 14,000    บญัช ีสงป.
37 เครือ่งตรวจวดัการไดย้นิแบบอตัโนมตั ิ การศกึษา ชดุ 315,900  บญัช ีสพฐ.

38 เครือ่งตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ งานบา้นงานครวั เครือ่ง 9,500     บญัช ีสงป.
39 เครือ่งตดัหญา้ แบบเขน็ งานบา้นงานครวั เครือ่ง 13,800    บญัช ีสงป.
40 เครือ่งตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน งานบา้นงานครวั เครือ่ง 12,000    บญัช ีสงป.
41 เครือ่งตดัเหลก็ แบบมอืถอื ขนาด 1.60 มลิลเิมตร โรงงาน เครือ่ง 15,000    บญัช ีสงป.
42 เครือ่งถ่ายเอกสาร ระบบดจิติอล (ขาว-ด า และส)ี ความเรว็ 20 แผ่นต่อนาที ส านกังาน เครือ่ง 120,000  บญัช ีสงป.
43 เครือ่งถ่ายเอกสาร ระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเรว็ 20 แผ่นต่อนาที ส านกังาน เครือ่ง 87,500    บญัช ีสงป.
44 เครือ่งท าน ้าเยน็ แบบต่อท่อ ขนาด 1 ก๊อก งานบา้นงานครวั เครือ่ง 12,800    บญัช ีสงป.
45 เครือ่งท าน ้าเยน็ แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก งานบา้นงานครวั เครือ่ง 14,600    บญัช ีสงป.
46 เครือ่งโทรสาร แบบใชก้ระดาษธรรมดา ส่งเอกสารไดค้รัง้ละ 20 แผ่น ส านกังาน เครือ่ง 18,000    บญัช ีสงป.
47 เครือ่งปรบัอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าตดิตัง้) 

แบบตัง้พืน้หรอืแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 
18,000 บ

ส านกังาน เครือ่ง 33,500    บญัช ีสงป.

48 เครือ่งปรบัอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าตดิตัง้) 
แบบตัง้พืน้หรอืแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 
24,000 บ

ส านกังาน เครือ่ง 40,900    บญัช ีสงป.

49 เครือ่งปรบัอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าตดิตัง้) 
แบบตัง้พืน้หรอืแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 
30,000 บ

ส านกังาน เครือ่ง 47,200    บญัช ีสงป.
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ที่ ช่ือครุภณัฑ์ ประเภทครุภณัฑ์
หน่วย

นับ

 ราคาต่อ

หน่วย

7. ทะเบียนรายการครภุณัฑ ์ส าหรบัการตัง้งบประมาณประจ าปี 2567

50 เครือ่งปรบัอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าตดิตัง้) 
แบบตัง้พืน้หรอืแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 
36,000 บ

ส านกังาน เครือ่ง 53,600    บญัช ีสงป.

51 เครือ่งปรบัอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าตดิตัง้) 
แบบตดิผนงั (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บทียีู

ส านกังาน เครือ่ง 18,500    บญัช ีสงป.

52 เครือ่งปรบัอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าตดิตัง้) 
แบบตดิผนงั (ระบบ Inverter) ขนาด 15,000 บทียีู

ส านกังาน เครือ่ง 24,900    บญัช ีสงป.

53 เครือ่งปรบัอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าตดิตัง้) 
แบบตดิผนงั (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บทียีู

ส านกังาน เครือ่ง 27,900    บญัช ีสงป.

54 เครือ่งปรบัอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าตดิตัง้) 
แบบตดิผนงั (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บทียีู

ส านกังาน เครือ่ง 37,900    บญัช ีสงป.

55 เครือ่งฝึกพดูFMพรอ้มเครือ่งชว่ยฟัง การศกึษา ชดุ 622,600  บญัช ีสพฐ.

56 เครือ่งฝึกพดูระบบคอมพวิเตอร ์ การศกึษา ชดุ 195,000  บญัช ีสพฐ.

57 เครือ่งพมิพส์ าเนาระบบดจิติอลความละเอยีด 300x400จุดต่อตารางนิ้ว ส านกังาน เครือ่ง 111,000  บญัช ีสพฐ.

58 เครือ่งมลัตมิเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens โฆษณาและเผยแพร่ เครือ่ง 26,900    บญัช ีสงป.
59 เครือ่งรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดประจ าที ่10 วตัต์ ไฟฟ้าและวทิยุ เครือ่ง 28,000    บญัช ีสงป.
60 เครือ่งรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดประจ าที ่40 วตัต์ ไฟฟ้าและวทิยุ เครือ่ง 30,000    บญัช ีสงป.
61 เครือ่งรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดมอืถอื 5 วตัต์ ไฟฟ้าและวทิยุ เครือ่ง 12,000    บญัช ีสงป.
62 เครือ่งลอกบวั แบบมอืถอื ขนาด 12 มลิลเิมตร โรงงาน เครือ่ง 10,100    บญัช ีสงป.
63 เครือ่งเล่นสนามแบบพลาสตกิ การศกึษา ชดุ 157,600  บญัช ีสพฐ.

64 เครือ่งวดัความเป็นกรด-ด่าง แบบตัง้โต๊ะ วทิยาศาสตร์ เครือ่ง 22,000    บญัช ีสงป.
65 เครือ่งวดัแรงบบีมอืและนิ้วมอืแบบลูกยาง การศกึษา เครือ่ง 15,000    บญัช ีสพฐ.

66 เครือ่งออกก าลงักายกลางแจง้ การศกึษา ชดุ 217,800  บญัช ีสพฐ.

67 จอรบัภาพ ชนดิมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทะแยงมุม 150 นิ้ว โฆษณาและเผยแพร่ จอ 24,100    บญัช ีสงป.
68 จกัรท าลวดลาย การศกึษา คนั 8,500     บญัช ีสงป.
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69 จกัรพนัรมิ แบบธรรมดา การศกึษา คนั 14,500    บญัช ีสงป.
70 จกัรพนัรมิ แบบอุตสาหกรรม การศกึษา คนั 23,000    บญัช ีสงป.
71 จกัรอุตสาหกรรม แบบเยบ็ผา้ การศกึษา คนั 18,000    บญัช ีสงป.
72 จกัรอุตสาหกรรม แบบเยบ็หนงั การศกึษา คนั 20,000    บญัช ีสงป.
73 ชดุทดสอบสมรรถภาพรา่งกาย การศกึษา ชดุ 300,000  บญัช ีสพฐ.

74 ชดุอุปกรณ์เพิม่ความแขง็แรงของกลา้มเนื้อ การศกึษา ชดุ 9,000     บญัช ีสพฐ.

75 ตูแ้ชอ่าหาร ขนาด 20 ควิบกิฟุต งานบา้นงานครวั ตู้ 35,000    บญัช ีสงป.
76 ตูแ้ชอ่าหาร ขนาด 32 ควิบกิฟุต งานบา้นงานครวั ตู้ 46,500    บญัช ีสงป.
77 ตูแ้ชอ่าหาร ขนาด 45 ควิบกิฟุต งานบา้นงานครวั ตู้ 56,000    บญัช ีสงป.
78 ตูบ้ตัรรายการ จ านวน 30 ชอ่ง แบบท าดว้ยไมเ้นื้อแขง็ การศกึษา ตู้ 25,000    บญัช ีสพฐ.

79 ตูเ้ยน็ ขนาด 13 ควิบกิฟุต งานบา้นงานครวั ตู้ 18,500    บญัช ีสงป.
80 ตูเ้ยน็ ขนาด 16 ควิบกิฟุต งานบา้นงานครวั ตู้ 24,000    บญัช ีสงป.
81 ตูเ้ยน็ ขนาด 5 ควิบกิฟุต งานบา้นงานครวั ตู้ 6,400     บญัช ีสงป.
82 ตูเ้ยน็ ขนาด 7 ควิบกิฟุต งานบา้นงานครวั ตู้ 8,500     บญัช ีสงป.
83 ตูเ้ยน็ ขนาด 9 ควิบกิฟุต งานบา้นงานครวั ตู้ 13,000    บญัช ีสงป.
84 ตูเ้สือ้ผา้เหลก็ งานบา้นงานครวั ตู้ 6,200     บญัช ีสพฐ.

85 เตน้ท์พกัแรม การศกึษา ชดุ 9,000     บญัช ีสพฐ.

86 เตาแก๊ส งานบา้นงานครวั เตา 9,900     บญัช ีสงป.
87 เตาอบไมโครเวฟ งานบา้นงานครวั เตา 8,000     บญัช ีสงป.
88 เตยีงนอนชัน้เดยีวพรอ้มเครือ่งนอน งานบา้นงานครวั ชดุ 6,500     บญัช ีสพฐ.

89 โต๊ะท างานพรอ้มเกา้อี้ ระดบั 3 - 6 การศกึษา ชดุ 7,900     บญัช ีสพฐ.

90 โต๊ะเทเบลิเทนนิสชนิดมลีอ้เลือ่น การศกึษา ชดุ 5,200     บญัช ีสพฐ.

91 โต๊ะนกัเรยีนแบบ A4 การศกึษา ชดุ 1,680     บญัช ีสพฐ.

92 โต๊ะประชมุขนาด12ที ่ ส านกังาน ชดุ 16,000    บญัช ีสพฐ.

93 โต๊ะมา้นัง่รบัประทานอาหารนกัเรยีน งานบา้นงานครวั ชดุ 7,500     บญัช ีสพฐ.

94 โต๊ะหมู่บูชา ส านกังาน ชดุ 8,000     บญัช ีสงป.
95 ถงัน ้า แบบพลาสตกิ ขนาดความจุ 2,000 ลติร ส านกังาน ใบ 6,400     บญัช ีสงป.
96 ถงัน ้า แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาดความจุ 1,000 ลติร ส านกังาน ใบ 5,200     บญัช ีสงป.
97 ถงัน ้า แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาดความจุ 1,500 ลติร ส านกังาน ใบ 7,000     บญัช ีสงป.
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98 ถงัน ้า แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาดความจุ 2,000 ลติร ส านกังาน ใบ 8,300     บญัช ีสงป.
99 ถงัน ้า แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาดความจุ 2,500 ลติร ส านกังาน ใบ 10,000    บญัช ีสงป.

100 ถงัน ้า แบบสแตนเลส ขนาดความจุ 1,000 ลติร ส านกังาน ใบ 9,200     บญัช ีสงป.
101 ถงัน ้า แบบสแตนเลส ขนาดความจุ 1,500 ลติร ส านกังาน ใบ 12,000    บญัช ีสงป.
102 ถงัน ้า แบบสแตนเลส ขนาดความจุ 2,000 ลติร ส านกังาน ใบ 15,200    บญัช ีสงป.
103 ถงัน ้า แบบสแตนเลส ขนาดความจุ 2,500 ลติร ส านกังาน ใบ 18,800    บญัช ีสงป.
104 ทรงกลมทอ้งฟ้าใส การศกึษา ชดุ 11,000    บญัช ีสพฐ.

105 ทีฝึ่กยนืนอนคว ่าหน้า การศกึษา ชดุ 35,000    บญัช ีสพฐ.

106 แป้นหมนุขึน้รปูไฟฟ้า โรงงาน เครือ่ง 20,000    บญัช ีสพฐ.

107 แผ่นปพูืน้กนักระแทก การศกึษา ชดุ 20,000    บญัช ีสพฐ.

108 พาราชูท้ การศกึษา ชดุ 20,000    บญัช ีสพฐ.

109 แมแ่รงตะเฆ ่ขนาด 2 ตนั โรงงาน เครือ่ง 11,000    บญัช ีสงป.
110 รถเขน็ชนิดนัง่ การแพทย์ คนั 7,500     บญัช ีสงป.
111 รถเขน็ท าแผล การแพทย์ คนั 11,000    บญัช ีสงป.
112 รถเขน็อาหาร การแพทย์ คนั 10,000    บญัช ีสงป.
113 ล าโพงสะพายบ่า (โทโรโขง่) ไฟฟ้าและวทิยุ เครือ่ง 4,500     บญัช ีสพฐ.

114 เลือ่ยวงเดอืนไฟฟ้า แบบมอืถอื ขนาด 8 นิ้ว โรงงาน เครือ่ง 6,400     บญัช ีสงป.
115 อุปกรณ์กระตุน้ประสาทสมัผสักลา้มเนื้อมดัเลก็และ

กลา้มเนื้อมดัใหญ่
การศกึษา ชดุ 200,000  บญัช ีสพฐ.

116 อุปกรณ์การเลีย้งอาหารนกัเรยีน งานบา้นงานครวั ชดุ 9,300     บญัช ีสพฐ.

117 อุปกรณ์เครือ่งเล่นสนาม การศกึษา ชดุ 50,000    บญัช ีสพฐ.

118 อุปกรณ์ท าภาพนูนดว้ยมอืและกระดาษ การศกึษา เครือ่ง 90,000    บญัช ีสพฐ.

119 อุปกรณ์ฝึกการทรงตวั การศกึษา ชดุ 10,500    บญัช ีสพฐ.

120 อุปกรณ์ฝึกเดนิพืน้ทีต่่างระดบั การศกึษา ชดุ 50,500    บญัช ีสพฐ.

121 อุปกรณ์วชิาเกษตรกรรม ก.พชื 23 รายการ การศกึษา ชดุ 67,900    บญัช ีสพฐ.

122 อุปกรณ์วชิาพลานามยั การศกึษา ชดุ 58,600    บญัช ีสพฐ.

123 อุปกรณ์ส าหรบัฝึกเดนิ การศกึษา ชดุ 17,500    บญัช ีสพฐ.

124 อุปกรณ์หอ้งปฏบิตักิารวทิยาศาสตรร์ะดบัประถมศกึษา การศกึษา ชดุ 180,000  บญัช ีสพฐ.

125 อุปกรณ์หอ้งปฏบิตักิารวทิยาศาสตร์โรงเรยีนระดบัมธัยมศกึษา การศกึษา ชดุ 600,200  บญัช ีสพฐ.
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8. ภาคผนวก 

 

1 หนังสือ สำนักเลขาธกิารคณะรัฐมนตร ีที่ นร 0503/ว 3126 ลงวนัที่ 18 มิถุนายน 
2564     เรื่อง การขอรับจัดสรรงบประมาณสำหรับการดำเนินการตามแผนงาน/
โครงการใดๆ ของส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐ  

2. หนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0503/ว 138 ลงวันที่ 23 
มิถุนายน 2564  เรื่อง การพิจารณาและตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินการตาม
แผนงาน/โครงการของส่วนราชการ  และการตรวจสอบข้อมูลผูล้ะทิง้งานราชการ  
3. หนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/21412 ลงวันท่ี 7 
ตุลาคม 2554 เรือ่ง มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2554 (ครั้ง
ที่ 138) 

4. หนังสือสำนักการคลังและสินทรัพย์ ที่ ศธ 04002/ว1792 วันที่ 4 พฤษภาคม 
2561 เรื่องการใช้ท่ีราชพัสดุ 

5. กฎกระทรวงกำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และ
พื้นดินที่รองรับอาคาร ในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2564 
วันที ่28 มกราคม พ.ศ. 2564      
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กฎกระทรวง 

ก้ำหนดกำรรบัน ำ้หนัก  ควำมต้ำนทำน  ควำมคงทนของอำคำร 
และพื นดินทีร่องรับอำคำรในกำรต้ำนทำนแรงสั่นสะเทอืนของแผน่ดนิไหว 

พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
 

อำศัยอ้ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๕  (๓)  แห่งพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
มำตรำ  ๘  (๑)  (๓)  (๑๑)  และ  (๑๒)  แห่งพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร  พ.ศ.  ๒๕๒๒   
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  และมำตรำ  ๘  วรรคสอง   
แห่งพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร   
(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยโดยค้ำแนะน้ำของคณะกรรมกำรควบคุมอำคำร 
ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี  

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก้ำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกำศใน 
รำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงก้ำหนดกำรรับน ้ำหนัก   ควำมต้ำนทำน  ควำมคงทน 
ของอำคำร  และพื นดินที่รองรับอำคำรในกำรต้ำนทำนแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

ข้อ ๓ ในกฎกระทรวงนี  
“บริเวณที่  ๑”  หมำยควำมว่ำ  บริเวณหรือพื นที่ที่ต้องเฝ้ำระวังเนื่องจำกมีควำมเป็นไปได้ว่ำ

อำคำรอำจได้รับผลกระทบทำงด้ำนควำมมั่นคงแข็งแรงและเสถียรภำพเมื่อมีแรงสั่นสะเทือน 
ของแผ่นดินไหว  ได้แก่  จังหวัดกระบี่  จังหวัดชุมพร  จังหวัดตรัง  จังหวัดนครพนม  จังหวัดนครศรีธรรมรำช   
จังหวัดบึงกำฬ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จังหวัดพิษณุโลก  จังหวัดเพชรบุรี  จังหวัดเลย  จังหวัดสงขลำ   
จังหวัดสตูล  จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  และจังหวัดหนองคำย   

“บริเวณที่  ๒”  หมำยควำมว่ำ  บริเวณหรือพื นที่ที่มีควำมเป็นไปได้ว่ำอำคำรอำจได้รับ
ผลกระทบทำงด้ำนควำมมั่นคงแข็งแรงและเสถียรภำพในระดับปำนกลำงเมื่อมีแรงสั่นสะเทือน 
ของแผ่นดินไหว  ได้แก่  กรุงเทพมหำนคร  จังหวัดก้ำแพงเพชร  จังหวัดชัยนำท  จังหวัดนครปฐม   
จังหวัดนครสวรรค์  จังหวัดนนทบุรี  จังหวัดปทุมธำนี  จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ  จังหวัดพังงำ   

้หนา   ๑๓
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จังหวัดภูเก็ต  จังหวัดระนอง  จังหวัดรำชบุรี   จังหวัดสมุทรปรำกำร  จังหวัดสมุทรสงครำม   
จังหวัดสมุทรสำคร  จังหวัดสุพรรณบุรี  และจังหวัดอุทัยธำนี   

“บริเวณที่  ๓”  หมำยควำมว่ำ  บริเวณหรือพื นที่ที่มีควำมเป็นไปได้ว่ำอำคำรอำจได้รับ
ผลกระทบทำงด้ำนควำมมั่นคงแข็งแรงและเสถียรภำพในระดับสูงเมื่อมีแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว   
ได้แก่  จังหวัดกำญจนบุรี  จังหวัดเชียงรำย  จังหวัดเชียงใหม่  จังหวัดตำก  จังหวัดน่ำน  จังหวัดพะเยำ  
จังหวัดแพร่  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  จังหวัดล้ำปำง  จังหวัดล้ำพูน  จังหวัดสุโขทัย  และจังหวัดอุตรดิตถ์   

“ผู้ออกแบบ”  หมำยควำมว่ำ  ผู้ออกแบบงำนสถำปัตยกรรมหรือออกแบบ  และค้ำนวณ 
งำนวิศวกรรม 

“ผู้ออกแบบและค้ำนวณ”  หมำยควำมว่ำ  วิศวกรตำมกฎหมำยวำ่ด้วยวิศวกรซึ่งท้ำหนำ้ที่จดัทำ้
รำยกำรค้ำนวณ  แบบแปลน  และรำยละเอียดในกำรก่อสร้ำงอำคำรด้ำนวิศวกรรม 

ข้อ ๔ กฎกระทรวงนี ให้ใช้บังคับในบริเวณและอำคำร  ดังต่อไปนี  
(๑) บริเวณที่  ๑  และบริเวณที่  ๒   
 (ก) อำคำรที่จ้ำเป็นต่อกำรชว่ยเหลือและบรรเทำภัยหลังเกิดเหตกุำรณ์แผน่ดนิไหว  ไดแ้ก่  

สถำนพยำบำลที่รับผู้ป่วยไว้ค้ำงคืน  สถำนีดับเพลิง  อำคำรศูนย์บรรเทำสำธำรณภัย  อำคำรศูนย์สื่อสำร  
ท่ำอำกำศยำน  โรงไฟฟ้ำ  หรือโรงผลิตและเก็บน ้ำประปำ   

 (ข) คลังสินค้ำที่ใช้เป็นสถำนที่เก็บรักษำวัตถุอันตรำยตำมกฎหมำยว่ำด้วยวัตถุอันตรำย  
ประเภทวัตถุระเบิดได้  วัตถุไวไฟ  วัตถุมีพิษ  หรือวัตถุกัมมันตรังสี 

 (ค) โรงมหรสพ  หอประชุม  ศำสนสถำน  สนำมกีฬำ  อัฒจันทร์   สถำนีขนส่ง   
สถำนบริกำร  หรือท่ำจอดเรือ  ที่มีพื นที่อำคำรตั งแต่  ๖๐๐  ตำรำงเมตรขึ นไป 

 (ง) หอศิลป์  พิพิธภัณฑสถำน  หรือสถำนศึกษำ  ที่มีพื นที่อำคำรตั งแต ่ ๑,๐๐๐  ตำรำงเมตร 
ขึ นไป 

 (จ) หอสมุดที่มีพื นที่อำคำรตั งแต่  ๒,๐๐๐  ตำรำงเมตรขึ นไป 
 (ฉ) ตลำด  ห้ำงสรรพสินค้ำ  หรือศูนย์กำรค้ำ  ที่มีพื นที่อำคำรตั งแต่  ๑,๕๐๐  ตำรำงเมตร 

ขึ นไป 
 (ช) โรงแรม  อำคำรอยู่อำศัยรวม  อำคำรชุด  หรือหอพัก  ที่มีพื นที่อำคำรตั งแต่   

๔,๐๐๐  ตำรำงเมตรขึ นไป 
 (ซ) อำคำรจอดรถที่มีพื นที่อำคำรตั งแต่  ๔,๐๐๐  ตำรำงเมตรขึ นไป 
 (ฌ) สถำนรับเลี ยงเด็กอ่อน  สถำนให้บริกำรดูแลผู้สูงอำยุ  หรือสถำนสงเครำะห์ผู้สูงอำยุ  

ที่มีพื นที่อำคำรตั งแต่  ๓๐๐  ตำรำงเมตรขึ นไป 
 (ญ) เรือนจ้ำตำมกฎหมำยว่ำด้วยรำชทัณฑ์ 
 (ฎ) อำคำรขนำดใหญ่พิเศษ 
 (ฏ) อำคำรที่มีควำมสูงตั งแต่  ๑๕  เมตร  หรือ  ๕  ชั นขึ นไป 
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 (ฐ) สะพำนหรือทำงยกระดับที่มีช่วงระหว่ำงศูนย์กลำงตอม่อยำวตั งแต่  ๑๐  เมตรขึ นไป  
รวมถึงอำคำรที่ใช้ในกำรควบคุมกำรจรำจรของสะพำนหรือทำงยกระดับดังกล่ำว 

 (ฑ) อุโมงค์ที่ใช้เป็นเส้นทำงคมนำคมขนส่ง 
 (ฒ) เขื่อนเก็บกักน ้ำ  เขื่อนทดน ้ำ  หรือฝำยทดน ้ำ  ที่ตัวเขื่อนหรือตัวฝำยมีควำมสูงตั งแต่  

๑๐  เมตรขึ นไป  รวมถึงอำคำรประกอบที่ใช้ในกำรบังคับหรือควบคุมน ้ำของเขื่อนหรือของฝำยดังกล่ำว 
 (ณ) อำคำรที่ท้ำกำรของส่วนรำชกำร  รัฐวิสำหกิจ  หรือหน่วยงำนของรัฐ  ที่จัดตั งขึ น 

ตำมกฎหมำย 
 (ด) เครื่องเล่นตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยกำรควบคุมเครื่องเล่น  ที่โครงสร้ำงมีควำมสูง

ตั งแต่  ๑๕  เมตรขึ นไป 
(๒) บริเวณที่  ๓ 
 (ก) อำคำรที่จ้ำเป็นต่อกำรช่วยเหลือและบรรเทำภัยหลังเกิดเหตุกำรณ์แผ่นดินไหว   

ได้แก่  สถำนพยำบำลที่รับผู้ป่วยไว้ค้ำงคืน  สถำนีดับเพลิง  อำคำรศูนย์บรรเทำสำธำรณภัย  อำคำร 
ศูนย์สื่อสำร  ท่ำอำกำศยำน  โรงไฟฟ้ำ  หรือโรงผลิตและเก็บน ้ำประปำ   

 (ข) คลังสินค้ำที่ใช้เป็นสถำนที่เก็บรักษำวัตถุอันตรำยตำมกฎหมำยว่ำด้วยวัตถุอันตรำย  
ประเภทวัตถุระเบิดได้  วัตถุไวไฟ  วัตถุมีพิษ  หรือวัตถุกัมมันตรังสี 

 (ค) อำคำรสำธำรณะ   
 (ง) สถำนรับเลี ยงเด็กอ่อน  สถำนให้บริกำรดูแลผู้สูงอำยุ  หรือสถำนสงเครำะห์ผู้สูงอำยุ 
 (จ) เรือนจ้ำตำมกฎหมำยว่ำด้วยรำชทัณฑ์ 
 (ฉ) อำคำรขนำดใหญ่พิเศษ 
 (ช) อำคำรที่มีควำมสูงตั งแต่  ๑๐  เมตร  หรือ  ๓  ชั นขึ นไป 
 (ซ) สะพำนหรือทำงยกระดับที่มีช่วงระหว่ำงศูนย์กลำงตอม่อยำวตั งแต่   ๕  เมตรขึ นไป   

รวมถึงอำคำรที่ใช้ในกำรควบคุมกำรจรำจรของสะพำนหรือทำงยกระดับดังกล่ำว 
 (ฌ) อุโมงค์ที่ใช้เป็นเส้นทำงคมนำคมขนส่ง 
 (ญ) เขื่อนเก็บกักน ้ำ  เขื่อนทดน ้ำ  หรือฝำยทดน ้ำ  ที่ตัวเขื่อนหรือตัวฝำยมีควำมสูงตั งแต่  

๑๐  เมตรขึ นไป  รวมถึงอำคำรประกอบที่ใช้ในกำรบังคับหรือควบคุมน ้ำของเขื่อน  หรือของฝำยดังกล่ำว 
 (ฎ) อำคำรที่ท้ำกำรของส่วนรำชกำร  รัฐวิสำหกิจ  หรือหน่วยงำนของรัฐ  ที่จัดตั งขึ น 

ตำมกฎหมำย 
 (ฏ) อำคำรอยู่อำศัยและอำคำรพำณิชย์ท่ีด้ำเนินกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดสรรที่ดิน 
 (ฐ) เครื่องเล่นตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยกำรควบคุมเครื่องเล่น  ที่โครงสร้ำงมีควำมสูง

ตั งแต่  ๑๐  เมตรขึ นไป 
กำรค้ำนวณพื นที่อำคำรตำมวรรคหนึ่ง  ให้น้ำพื นที่ทำงเดิน  ห้องน ้ำ  ห้องส้วม  หรือพื นที ่

ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกำรและอยู่ภำยในอำคำรนั นมำรวมค้ำนวณด้วย  ส้ำหรับกำรค้ำนวณพื นที่อำคำร 
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ที่ตั งอยู่ในบริเวณที่  ๑  หรือบริเวณที่  ๒  ซึ่งใช้เป็นที่ประกอบกจิกำรหลำยประเภทในอำคำรหลังเดยีวกนั  
หำกน้ำพื นที่ทุกกิจกำรมำรวมกันแล้วเท่ำกับหรือมำกกว่ำพื นที่ที่ก้ำหนดของกิจกำรหนึ่งกิจกำรใด 
ในอำคำรหลังนั นตำม  (๑)  (ค)  (ง)  (จ)  (ฉ)  (ช)  (ซ)  หรือ  (ฌ)  ให้ถือว่ำอำคำรหลังดังกล่ำวอยู่ภำยใต้
บังคับแห่งกฎกระทรวงนี ด้วย 

กำรวัดควำมสูงของอำคำรให้วัดจำกระดับพื นดินที่ก่อสร้ำงถึงส่วนที่สูงที่สุดของอำคำร 
ข้อ ๕ กำรออกแบบอำคำรตำมข้อ  ๔  ให้ผู้ออกแบบค้ำนึงถึงกำรจัดรูปแบบเรขำคณิต 

ของโครงสร้ำงอำคำรให้มีเสถียรภำพในกำรต้ำนทำนแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว   ส้ำหรับอำคำร 
ที่ตั งอยู่ในบริเวณที่   ๒  ซึ่งเป็นอำคำรสูง  และบริเวณที่  ๓  ให้ผู้ออกแบบค้ำนึงถึงส่วนประกอบ 
ของอำคำรด้ำนสถำปัตยกรรมให้มีควำมมั่นคง  ไม่พังทลำย  หรือไม่ร่วงหล่นได้โดยง่ำยด้วย 

ข้อ ๖ กำรออกแบบและค้ำนวณโครงสร้ำงอำคำรตำมข้อ  ๔  ให้ผู้ออกแบบและค้ำนวณ 
จัดโครงสร้ำงทั งระบบ  ก้ำหนดรำยละเอียดปลีกย่อยของชิ นส่วนโครงสร้ำงและบริเวณรอยต่อระหว่ำง
ปลำยชิ นส่วนโครงสร้ำงต่ำง ๆ  อย่ำงน้อยให้มีควำมเหนียวเป็นไปตำมที่รัฐมนตรีโดยค้ำแนะน้ำของ
คณะกรรมกำรควบคุมอำคำรประกำศก้ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ  หรือหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่ำว 
ที่จัดท้ำโดยส่วนรำชกำรอื่นที่มีหน้ำที่และอ้ำนำจในเรื่องนั น 

กำรออกแบบและค้ำนวณโครงสรำ้งอำคำรตำมข้อ  ๔  ที่ตั งอยู่ในบริเวณที ่ ๒  หรือบริเวณที่  ๓  
ให้ผู้ออกแบบและค้ำนวณค้ำนวณให้อำคำรสำมำรถรับแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวได้ด้วย   
โดยกำรค้ำนวณแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวต้องไม่ต่้ำกว่ำที่รัฐมนตรีโดยค้ำแนะน้ำของคณะกรรมกำร 
ควบคุมอำคำรประกำศก้ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ   

ผู้ออกแบบและค้ำนวณต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม  สำขำ
วิศวกรรมโยธำ  ตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิศวกร 

ข้อ ๗ ในกรณีที่ยังไม่มีประกำศของรัฐมนตรีตำมข้อ   ๖  และยังไม่มีหลักเกณฑ์ 
กำรออกแบบและค้ำนวณโครงสร้ำงอำคำรเพ่ือต้ำนทำนแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวที่จัดท้ำ 
โดยส่วนรำชกำรอื่นที่มีหน้ำที่และอ้ำนำจในเรื่องนั น  กำรออกแบบและค้ำนวณโครงสร้ำงอำคำรตำมข้อ  ๔   
ให้กระท้ำโดยนิติบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมหรือได้รับกำรรับรอง  
โดยนิติบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม  โดยนิติบุคคลนั นต้องมีวิศวกรระดับ 
วุฒิวิศวกร  สำขำวิศวกรรมโยธำ  ตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิศวกร  เป็นผู้ให้ค้ำแนะน้ำปรึกษำและลงลำยมือชื่อ 
รับรองวิธีกำรค้ำนวณนั นด้วย 

ข้อ ๘ กำรออกแบบและค้ำนวณโครงสร้ำงอำคำรตำมข้อ   ๔  ประเภทใดที่ประกำศ 
ของรัฐมนตรีตำมข้อ  ๖  ยังไม่มีกำรก้ำหนดรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรออกแบบและค้ำนวณโครงสร้ำงอำคำร 
เพ่ือต้ำนทำนแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวส้ำหรับอำคำรประเภทนั นไว้   และยังไม่มีหลักเกณฑ์ 
กำรออกแบบและค้ำนวณโครงสร้ำงอำคำรเพ่ือต้ำนทำนแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวที่จัดท้ำ 
โดยส่วนรำชกำรอื่นที่มีหน้ำที่และอ้ำนำจในเรื่องนั น  กำรออกแบบและค้ำนวณโครงสร้ำงอำคำรดังกล่ำว 
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ให้กระท้ำโดยนิติบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมหรือได้รับกำรรับรอง  
โดยนิติบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม  โดยนิติบุคคลนั นต้องมีวิศวกรระดับ 
วุฒิวิศวกร  สำขำวิศวกรรมโยธำ  ตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิศวกร  เป็นผู้ให้ค้ำแนะน้ำปรึกษำและ 
ลงลำยมือชื่อรับรองวิธีกำรค้ำนวณนั นด้วย   

กำรออกแบบและค้ำนวณระดับควำมรุนแรงของแผ่นดินไหวของอำคำรตำมวรรคหนึ่ง   
ให้ผู้ออกแบบและค้ำนวณใช้ค่ำระดับควำมรุนแรงของแผ่นดินไหวไม่ต่้ำกว่ำระดับที่ก้ำหนดไว้ในประกำศ
ของรัฐมนตรีตำมข้อ  ๖ 

ข้อ ๙ อำคำรตำมข้อ  ๔  ที่มีอยู่แล้วก่อนวันที่กฎกระทรวงนี ใช้บังคับ  ให้ได้รับยกเว้น 
ไม่ต้องปฏิบัติตำมกฎกระทรวงนี  

อำคำรตำมข้อ  ๔  ที่ได้รับใบอนุญำตหรือใบรับแจ้งกำรก่อสร้ำง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนกำรใช้
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร  และยังก่อสร้ำง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนกำรใช้ไม่แล้วเสร็จ   
หรือที่ได้ยื่นขออนุญำตหรือได้แจ้งกำรก่อสร้ำง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนกำรใช้อำคำรต่อเจ้ำพนักงำน 
ท้องถิ่นตำมมำตรำ  ๓๙  ทวิ  ไว้ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี ใช้บังคับ  และยังอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของ 
เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น  ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตำมกฎกระทรวงนี   และหำกอำคำรนั นเป็นอำคำรที่เคยอยู่ 
ภำยใต้บังคับของกฎกระทรวงก้ำหนดกำรรับน ้ำหนัก  ควำมต้ำนทำน  ควำมคงทนของอำคำร  และ 
พื นดินที่รองรับอำคำรในกำรต้ำนทำนแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว   พ.ศ.  ๒๕๕๐  ก็ให้ปฏิบัต ิ
ตำมกฎกระทรวงดังกล่ำวด้วยโดยอนุโลม 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  28  มกรำคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 

พลเอก อนุพงษ์  เผ่ำจินดำ 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 
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หมำยเหตุ  :-  เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี   คือ  โดยที่กำรก่อสร้ำงอำคำรในพื นที่เสี่ยงภัย
แผ่นดินไหวตำมกฎกระทรวงก้ำหนดกำรรับน ้ำหนัก  ควำมต้ำนทำน  ควำมคงทนของอำคำร  และพื นดิน 
ที่รองรับอำคำรในกำรต้ำนทำนแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ไม่สอดคล้องกับสภำพกำรณ์
ปัจจุบันที่พบว่ำมีพื นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวในประเทศมำกขึ นและเทคนิคกำรก่อสร้ำงอำคำรในกำรต้ำนทำน
แรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวมีควำมทันสมัย  ส่งผลให้กำรก่อสร้ำงอำคำรในเขตท้องที่กำรปกครองบำงพื นที่ 
ที่เป็นพื นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวที่ตรวจพบใหม่ไม่ต้องออกแบบและค้ำนวณโครงสร้ำงอำคำรให้มีกำรต้ำนทำน
แรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว  สมควรก้ำหนดพื นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวและก้ำหนดประเภทอำคำร 
ที่กำรออกแบบและค้ำนวณโครงสร้ำงอำคำรให้มีกำรต้ำนทำนแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวเพ่ิมเติม   รวมทั ง
ปรับปรุงหลักเกณฑ์กำรก้ำหนดกำรรับน ้ำหนัก  ควำมต้ำนทำน  และควำมคงทนของอำคำรในกำรต้ำนทำน
แรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวใหม่  ให้มีควำมทันสมัยและมีควำมปลอดภัยแก่ประชำชนในกำรเข้ำใช้ 
อำคำรมำกยิ่งขึ น  จึงจ้ำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี  
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