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กลุ่มแผนและงบประมาณ
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- งานงบประมาณ : 0 2288 5546

คำนำ
ด้วยสำนั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักบริห ารงานการศึกษาพิเศษ
ได้จัดทำเอกสารคู่มือการจัดทำรายละเอียดคำขอตั้ งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบบริหาร
จัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์ (Special Education Technology :
SET ในเรื่องแผนชั้นเรียนสำหรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนเฉพาะความพิการ และแผนการให้บริการ
ศูนย์ ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา รายการสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงที่มีแล้ว การจัดทำคำของบประมาณสิ่งก่อสร้าง
ปรับปรุง และครุภัณฑ์ เพื่อให้ สถานศึกษาใช้จัดทำแผนงบประมาณปี 2567 ตามกระบวนการงบประมาณ
แบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (SPBB) ได้อย่างถูกต้อง
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารคู่มือนี้จะเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่ อ สถานศึ ก ษาที่ จั ด การศึ ก ษาเพื่ อ เด็ ก พิ ก ารและผู้ ด้ อ ยโอกาส มี ค วามเข้ า ใจในการจั ด ทำแผนคำขอตั้ ง
งบประมาณปี 2567 อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

กลุ่มแผนและงบประมาณ
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรกฎาคม 2565
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ในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2564 วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564
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1. ขั้นตอนการจัดทางบประมาณในระบบโปรแกรม SET ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2567

1. ตรวจสอบข้ อมูล
1.1

ขั้นตอน

เมนู

เข้าสู่ ระบบ โปรแกรม SET

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

เข้า www.specialset.bopp.go.th
1.2 ตรวจสอบข้อมูลพืน้ ฐานสถานศึกษา
- ต้องมีชื่อ ผอ. / ที่อยูส่ ถานศึกษา ตาบล อาเภอ จังหวัด / พืน้ ที่
ไร่ งาน วา / ตาแหน่ งบนแผนที่ (พิกัด)
/ ศูนย์การศึกษาพิเศษแนบกรรมสิ ทธิ์ที่ดนิ ที่ลงสิ่ งก่ อสร้ าง

เมนู : รายงาน >> ข้อมูลสถานศึกษา
>> รายงานข้อมูลสถานศึกษา

- หากมีรายการต้องแก้ไข

เมนู : ข้ อมูลสถานศึกษา >> ข้อมูลพื้นฐาน

1.3 ตรวจสอบ รายการสิ่ งก่อสร้าง ที่มีแล้ ว
ต้องระบุ ปี / สภาพ ครบถ้ วน

เมนู : รายงาน >> ข้อมูลงบประมาณ >>
รายงานข้อมูลรายการสิ่ งก่อสร้าง

- หากมีรายการต้องแก้ไข
1.4 ตรวจสอบรายการครุ ภณ
ั ฑ์ ยานพาหนะที่มีแล้ ว
- ต้องมี เลขทะเบียน / วันเดือนปี ที่จดทะเบียน / สภาพ ครบ

- หากมีรายการต้ องแก้ ไข

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

เลือกเมนู,ปุ่ ม
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2. งบประมาณที่ได้ รับจัดสรรปี งบประมาณ พ.ศ. 2566
เมนู : รายงาน >> ข้อมูลงบประมาณปี พ.ศ. 2566
หมายเหตุ รายการสิ่งก่อสร้ าง ครุภัณฑ์ และค่ าปรับปรุงซ่ อมแซม ทีไ่ ด้ รับจัดสรรในปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 สศศ.ได้ ดาเนินการนาข้ อมูลเข้ าในระบบ SET เรียบร้ อยแล้ว สถานศึกษาไม่ ต้องเพิม่ รายการดังกล่ าวในระบบ SET อีก

3. บันทึกคาขอตั้งงบประมาณ ปี 2567
3.1 บันทึกคาขอตั้งงบประมาณ

เมนู :งบประมาณ >>จัดตั้งงบประมาณ>>ตั้งงบประมาณสิ่งก่อสร้าง

รายการสิ่ งก่ อสร้ าง
3.2 บันทึกคาขอตั้งงบประมาณ

เมนู :งบประมาณ >>จัดตั้งงบประมาณ>>ตั้งงบประมาณปรับปรุ ง

ค่าปรับปรุง
3.3 บันทึกคาขอตั้งงบประมาณ

เมนู :งบประมาณ >>จัดตั้งงบประมาณ>>ตั้งงบประมาณยานพาหนะ

รายการยานพาหนะ
3.4 บันทึกคาขอตั้งงบประมาณ

เมนู :งบประมาณ >>จัดตั้งงบประมาณ>>ตั้งงบประมาณครุ ภณั ฑ์

รายการครุ ภณั ฑ์
3.5 บันทึกแผนการให้บริ การศูนย์การศึกษาพิเศษ
ศูนย์ ฯ ปี การศึกษา 2567

เมนู : รายงาน >> ข้อมูลสถานศึกษา >> รายงานแผนเต็มรู ปการให้บริ การ
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4. พิมพ์รายงาน (ใบงาน) เสนอ ผู้บริหารสถานศึกษา ลงนามรับรอง ทุกแผ่ น
ขั้นตอน
4.1

พิมพ์รายงานแผนชั้นเรี ยน (ใบงานที่ 2)

เมนู
เมนู : รายงาน>>ข้ อมูลสถานศึกษา>>รายงานแผนชั้ นเรียน

4.2 ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา (ใบงานที่ 3)

เมนู : รายงาน >> ข้อมูลสถานศึกษา >> รายงานข้อมูล
สถานศึกษา

4.3 ข้อมูลสิ่ งก่อสร้างอาคารประกอบที่มีแล้ว

เมนู : รายงาน >> ข้อมูลงบประมาณ >> รายงานข้อมูล
รายการสิ่ งก่อสร้าง

(ใบงานที่ 4)
4.4 ข้อมูลยานพาหนะที่มีแล้ว (ใบงานที่ 5)

เมนู : รายงาน >>ข้อมูลงบประมาณ >> รายงานข้อมูลรายการ
ยานพาหนะ

4.5 รายการจัดตั้งงบประมาณปี 2567 รายการสิ่ งก่อสร้าง ปรับปรุ ง

เมนู : รายงาน >>ข้อมูลงบประมาณ >>รายงานการขอตั้ง
งบประมาณ

ยานพาหนะ และครุ ภณั ฑ์ (ใบงานที่ 6 ถึง 10)

ปุ่ ม

**ท่านสามารถ Download file excel เพื่อดูวา่ ทะเบียนรายการ ค่าวัสดุก่อสร้าง มีชื่ออะไรบ้าง เพื่อนาไปตั้งงบปรับปรุ ง
ได้จาก เมนู : รายงาน >> ข้อมูลงบประมาณ >>Download ทะเบียนรายการ ค่าวัสดุก่อสร้าง
ที่มา ของค่าวัสดุก่อสร้างที่นามาใช้ขอตั้งงบค่าปรับปรุ ง ปี งบประมาณ 2567 มาจาก หน ังสือบ ัญชีราคาค่าว ัสดุและค่าแรงงานปี 2565.pdf - Google ไดรฟ์
โดยกลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สอ. สพฐ. จัดทาขึ้น
http://designobec.blogspot.com/p/blog-page_2.html
สศศ. ได้นามาใช้ในระบบโปรแกรม SET เพื่อให้สถานศึกษาใช้ในการขอตั้งงบประมาณปี 2567 ไปก่อน เพื่อความสะดวกในการรวบรวมข้อมูล
ทัว่ ประเทศมีปริ มาณมาก ทั้งนี้สถานศึกษาดาเนินการจัดทาแบบประมาณการราคาท้องถิ่นโดยคณะกรรมการกาหนดราคากลาง
ตามวงเงินคาขอในระบบ ส่ง สศศ. ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
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สรุปใบงาน
ใบงานคำขอตั้งงบประมาณที่สถานศึกษาแต่ละแห่งต้องจัดส่ง
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ใบงานที่ 1 รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (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. เอกสารประกอบคำขอ ได้แก่
- กรรมสิทธิ์ที่ดิน
- Masterplan ผังบริเวณสิ่งก่อสร้าง
- เอกสารการรือ้ ถอนอาคารเก่า กรณีขอทดแทน
- แบบรูปรายการ / ประมาณการราคา สิ่งก่อสร้าง แบบพิเศษ
- ใบประกอบวิชาชีพ วิศวกร
- ทะเบียนยานพาหนะ ทีข่ อทดแทน
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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) ขอตั้งหรือไม่ ( ขอ / ไม่ขอ )
2) จำนวนรายการสิ่งก่อสร้างที่ ขอตั้งงบ 2567 ทั้งหมดจำนวน ................... รายการ
เป็นรายการขอใหม่ ............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) พื้นที่ใช้สอยทั้งหมดของอาคาร ......................ตารางเมตร
5.4) กรณี พื้นที่ใช้สอยเกิน 2,000 ตารางเมตร มีใบรับรองแบบอาคารการศึกษาจากกระทรวงพลังงาน (มี / ไม่มี)
**โรงเรียนมีเหตุผลความจำเป็นที่จะขอสิ่งก่อสร้างแบบพิเศษ → สศศ. กอส. ออกแบบ และเสนอ สพฐ. ลง
นามถึงกระทรวงพลังงานเพื่อขอใบรับรองแบบอาคารการศึกษา**
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) ขอตั้งหรือไม่ (ขอ / ไม่ขอ) 7.2) กรณีขอทดแทน ทะเบียนยานพาหนะ ที่ขอทดแทน (มี / ไม่มี)
8. ใบงานที่ 10 คำขอจัดตั้งงบประมาณครุภัณฑ์ประเภทอื่น ที่ไม่ใช่ยานพาหนะ (ขอ / ไม่ขอ)
9. ตารางสรุปคำขอ
พ.ศ. 2567
สิ่งก่อสร้าง
ปรับปรุง
ครุภัณฑ์ อื่นๆ
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
วงเงินงบประมาณ ...(ใส่งปม.ที่ขอ).. ..................... ................................ ................................
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4. คู่มือระบบจัดตั้งงบประมาณ
ตั้งงบประมาณสิ่งก่อสร้าง
1. เข้าเมนู งบประมาณ -> จัดตั้งงบประมาณ -> ตั้งงบประมาณสิ่งก่อสร้าง
2. คลิกที่ปุ่ม เลือก รายการที่ต้องการ

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

เกณฑ์ ความต้องการขอสิ่งก่อสร้าง
1. อาคารต่างๆ ขอทดแทน เงือ่ นไขอาคาร
ทีม่ ีอายุ 30 ปี ขึน้ ไป และมีใบตรวจสอบ
สภาพอาคารว่าสมควรรือ้ ถอน
2. เสาธง / ป้ ายชื่อโรงเรียน ควรขอทดแทน
เท่านั้น เนื่องจากมีครบทุกสถานศึกษา
แล้ว
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กรณีเลือกผังบริเวณที่อยู่ใหม่ (มีกรรมสิทธิ์ที่ดินแล้ว) ขึ้นแจ้งเตือนดังรูป

ให้แนบกรรมสิทธิ์ที่ดินและกรอกในเมนู -> ข้อมูลสถานศึกษา -> ข้อมูลพื้นฐานสถานที่ตั้งศูนย์ใหม่ -> แก้ไขข้อมูล
กลับมาเลือก ผังบริเวณที่อยู่ใหม่(มีกรรมสิทธิ์ที่ดินแล้ว)
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3.2 หน้าฟอร์มขอตั้งงบประมาณของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์-ราชประชานุเคราะห์/และโรงเรียนเฉพะความพิการ

เกณฑ์การขอสิ่งก่อสร้าง 1. อาคารต่างๆ ขอทดแทน เงื่อนไขอาคารที่มีอายุ 30 ปี ขึ้นไป และมีใบตรวจสอบสภาพอาคาร
ว่าสมควรรื้อถอน
2. เสาธง / ป้ายชื่อโรงเรียน ควรขอทดแทน เท่านั้น เนื่องจากมีครบทุกสถานศึกษาแล้ว
4. เรียงลำดับความจำเป็นในแถวลำดับความจำเป็น ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วคลิกปุ่ม ยืนยันข้อมูลจัดตั้งงบ
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ตั้งงบประมาณปรับปรุง ซ่อมแซม
1. เข้าเมนู งบประมาณ -> จัดตั้งงบประมาณ -> ตั้งงบประมาณปรับปรุง
2. คลิกที่ปุ่ม เพิ่มรายการปรับปรุง ซ่อมแซม
3. กรอกข้อมูล งานที่ประมาณราคา, สิ่งก่อสร้างที่ปรับปรุง, ภาพสิ่งก่อสร้างที่ปรับปรุง1, ภาพสิ่งก่อสร้างที่ปรับปรุง2
และผู้ประมาณการ ให้ครบถ้วนระบบจะแสดง ลำดับที่ 4. และ 5. ตามลำดับ

4. กรอกรายการวัสดุ โดยกรอกชื่อวัสดุที่ต้องการจะปรากฏรายชื่อวัสดุขึ้นมาให้เลือก และกรอกจำนวนที่ต้องการแล้ว
คลิกที่ปุ่ม เพิ่ม

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

3. กรอกเหตุความจำเป็นแล้วคลิกที่ปุ่ม บันทึกข้อมูล

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

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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5. เกณฑ์มาตรฐานอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างประกอบ
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
5. หอนอน
คิดจากจ้านวนเด็กนักเรียนประจ้า
แบบมาตรฐาน 38 1 หลัง = 80 ที่
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
10. บ้านพักครู
75 % ของจ้านวนครู
11. บ้านพักภารโรง
100% ของจ้านวนลูกจ้างตามกรอบอัตราก้าลังของงบประมาณ
12. เรือนเกษตรและหรือ เรือนเพาะช้า
ตามความจ้าเป็น
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
15. สนาม
ตามความจ้าเป็น
16. ถังน้า
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
17. คอกสัตว์
ตามความจ้าเป็น

24
54
1
1
1

24
24
6
2

1
1
2

1. มีความพร้อมในเรื่อง กรรมสิทธิ์ที่ดิน และผังบริเวณระบุมาตราส่วนชัดเจน
2. ในบริเวณและอาคารซึ่งก้าหนดให้อาคารสามารถต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวต้องออกแบบ
อาคารให้สามารถต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว

หมายเหตุ

3. โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว ที่ตังอยู่ในพืนที่เสี่ยงต่อแผ่นดินไหว ตามประกาศพืนที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว ของ
กระทรวงมหาดไทย และเป็นไปตามกฎกระทรวง ก้าหนดการรับน้าหนัก ความต้านทาน ความคงทนของ
อาคารและพืนที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2564 (ภาคผนวกที่ 5
กฎกระทรวง....)
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5. เกณฑ์มาตรฐานอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างประกอบ
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

20

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
ตามความจ้าเป็น

28

31

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

แบบมาตรฐาน 38 1 หลัง = 80 ที่
2
2
2
3
4
2
2
2
3
4
2
2
2
1
1
1
1
1
75% ของจ้านวนครู
100 % ของจ้านวนลูกจ้าง

6. โรงอาบน้านักเรียน
7. ห้องน้า - ห้องส้วม (หลัง)
8. โรงฝึกงาน (หน่วย)
9. อาคารพยาบาล
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

24

34

37

39

40

43

58
1
1
1

63
1
1
1

67
1
1
1

69
1
1
1

73
1
1
1

5
5
2
1

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. มีความพร้อมในเรื่อง กรรมสิทธิ์ที่ดิน และผังบริเวณระบุมาตราส่วนชัดเจน
2. ในบริเวณและอาคารซึ่งก้าหนดให้อาคารสามารถต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวต้องออกแบบอาคารให้
สามารถต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว

หมายเหตุ

3. โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว ที่ตังอยู่ในพืนที่เสี่ยงต่อแผ่นดินไหว ตามประกาศพืนที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว ของ
กระทรวงมหาดไทย และเป็นไปตามกฎกระทรวง ก้าหนดการรับน้าหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคารและพืนที่
รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2564 (ภาคผนวกที่ 5 กฎกระทรวง....)

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
5. 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
9 บ้านพักครู คิด 75 % ของข้าราชการ พนง.ราชการ
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ควรมี
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1

ควรมี
1
1
1
2
1
1
1
1
1

หมายเหตุ
1. มีความพร้อมในเรื่อง กรรมสิทธิ์ที่ดิน และผังบริเวณระบุมาตราส่วนชัดเจน
2. ในบริเวณและอาคารซึ่งก้าหนดให้อาคารสามารถต้านทาน
แรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวต้องออกแบบอาคารให้สามารถต้านทาน
แรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว
3. โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว ที่ตังอยู่ในพืนที่เสี่ยงต่อแผ่นดินไหว
ตามประกาศพืนที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว ของกระทรวงมหาดไทย และเป็นไป
ตามกฎกระทรวง ก้าหนดการรับน้าหนัก ความต้านทาน ความคงทน
ของอาคารและพืนที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือน
ของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2564 (ภาคผนวกที่ 5 กฎกระทรวง....)

16

ประเภท / รำยกำร

อำคำรเรียน
อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษประจา
จังหวัด (ส่วนหน้า)
อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษประจา
จังหวัด (ห้องสมุด)
อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษประจา
จังหวัด (ธาราบาบัด)
อาคารเรียน 216 ล/57-ก (นอกเขต
แผ่นดินไหว)
อาคารเรียน 216 ล/57-ข (ในเขต
แผ่นดินไหว)
อาคารเรียน 318 ล./55-ก (นอกเขต
แผ่นดินไหว)
อาคารเรียน 318 ล./55-ข (ในเขต
แผ่นดินไหว)
อาคารเรียน 324 ล./55-ก (นอกเขต
แผ่นดินไหว)
อาคารเรียน 324 ล./55-ข (ในเขต
แผ่นดินไหว)
หอประชุม
หอประชุมแบบ 100/27

6. ทะเบียนรำยกำรสิ่งก่อสร้ำง 2567
งบประมำณ หน่วย จำนวน เกณฑ์
เกณฑ์
นับ ห้อง
ศึกษำ
ศึกษำพิเศษ
สงเครำะห์

เกณฑ์
จำนวนขอ
ศูนย์กำรศึกษำ ต่อครั้ง
พิเศษ

11,334,000 หลัง

4

-

-

อาคารส่วนหน้า

1

3,525,000 หลัง

16

-

-

อาคารห้องสมุด

1

4,466,000 หลัง

20

-

-

อาคารธาราบาบัด

1

16 อาคารเรียน อาคารเรียน

-

1

18 อาคารเรียน อาคารเรียน

-

1

24 อาคารเรียน อาคารเรียน

-

1

1

-

1

22,703,000 หลัง
23,333,000
23,953,000 หลัง
24,883,000
28,647,000 หลัง
29,470,000

9,161,000 หลัง

หอประชุม

หอประชุม

*โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพืน้ ที่เสี่ยงต่อแผ่นดินไหว บริเวณที่ 2 และ 3 ไม่เหมำะสมต่อกำรใช้งำน (กฎกระทรวงกำหนดฯ ...ภำคผนวกที่ 5 )

โรงอำหำร
โรงอาหาร 260 ที่นั่ง

3,601,000 ชุด

1

โรงอาหาร

โรงอาหาร

1

โรงอาหาร 500 ที่นั่ง

7,243,000 ชุด

1

โรงอาหาร

โรงอาหาร

1

1,089,000 หลัง

1

โรงหุงต้ม

โรงหุงต้ม

โรงหุงต้ม
อาคารโรงหุงต้มและประกอบอาหาร

โรงหุงต้ม

1
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ประเภท / รำยกำร

6. ทะเบียนรำยกำรสิ่งก่อสร้ำง 2567
งบประมำณ หน่วย จำนวน เกณฑ์
เกณฑ์
นับ ห้อง
ศึกษำ
ศึกษำพิเศษ
สงเครำะห์

เกณฑ์
จำนวนขอ
ศูนย์กำรศึกษำ ต่อครั้ง
พิเศษ

หอนอน
หอนอนแบบมาตรฐาน 38 พร้อมครุภัณฑ์

7,889,000 หลัง

80

-

-

-

1

-

1

*โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพืน้ ที่เสี่ยงต่อแผ่นดินไหว บริเวณที่ 3 ไม่เหมำะสมต่อกำรใช้งำน (กฎกระทรวงกำหนดฯ ...ภำคผนวกที่ 5 )

โรงฝึกงำน
อาคารฝึกงาน แบบ 102/27

3,201,000 หลัง

4

โรงฝึกงาน

โรงฝึกงาน

อำคำรพยำบำล
อาคารพยาบาล

1,082,000 หลัง

2

อาคาร
พยาบาล

อาคารพยาบาล อาคารพยาบาล

1,189,000 หลัง

3

-

-

-

1

1,539,000 หลัง

3

-

-

-

1

4,068,000 หลัง

8

-

-

-

1

3,185,280 หลัง

8

-

-

-

1

ลำนกีฬำอเนกประสงค์
ลานกีฬาอเนกประสงค์

170,800 สนาม

1

สนามกีฬา
มาตรฐาน

-

1

สนำมกีฬำ
สนามบาสเก็ตบอล แบบ FIBA

สนามกีฬา
สาหรับ
นักเรียนพิการ
เฉพาะทาง

421,700 สนาม

1

สนาม
สนามกีฬา
บาสเกตบอล สาหรับ
นักเรียนพิการ
เฉพาะทาง

-

1

บ้ำนพักครู
บ้านพักข้าราชการระดับอาวุโส
และชานาญการ (ผู้อานวยการ)
บ้านพักข้าราชการอานวยการ
ระดับต้น และชานาญการพิเศษ
อาคารบ้านพักครู 8 หน่วย (แบบ
แฟลต 8 หน่วย)
บ้ำนพักภำรโรง
บ้านพักภารโรงแบบแฟลต 8 หน่วย

คอกสัตว์

1
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ประเภท / รำยกำร

โรงเรือนสุกรขุน
โรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่
โรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อ
เรือนเพำะชำ
เรือนเพาะชา
ถังเก็บน้ำ
ถังเก็บน้าใต้ดิน ค.ส.ล. ขนาดความจุ
120 ลบ.ม. (ตัวถังโผล่เหนือระดับดิน
0.50 เมตร)
หอถังน้า 18/12
โรงอำบน้ำนักเรียน
โรงอาบน้าเพื่อคนพิการ

6. ทะเบียนรำยกำรสิ่งก่อสร้ำง 2567
งบประมำณ หน่วย จำนวน เกณฑ์
เกณฑ์
นับ ห้อง
ศึกษำ
ศึกษำพิเศษ
สงเครำะห์
517,700 หลัง
548,000 หลัง
529,000 หลัง

1
1
1

คอกสัตว์
คอกสัตว์
คอกสัตว์

คอกสัตว์
คอกสัตว์
คอกสัตว์

406,000 หลัง

1

เรือนเกษตรหรือ เรือนเกษตรหรือเรือน
เรือนเพาะชา
เพาะชา

383,100 ชุด

1

ถังเก็บน้า

535,900 ชุด

1

570,000 หลัง

4

เกณฑ์
จำนวนขอ
ศูนย์กำรศึกษำ ต่อครั้ง
พิเศษ
-

5
5
5

-

5

ถังเก็บน้า

ถังเก็บน้า

1

ถังเก็บน้า

ถังเก็บน้า

ห้องน้า-ห้องส้วม

1

โรงอาบน้า
นักเรียน
12 โรงอาบน้า
นักเรียน

โรงอาบน้า
นักเรียน
โรงอาบน้า
นักเรียน

โรงอาบน้า

3

โรงอาบน้า

5

อาคารโรงซักผ้าและอาบน้าหญิง

495,000 หลัง

ห้องน้ำ ห้องส้วม
ห้องน้าห้องส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49

510,280 หลัง

4

ห้องน้า-ห้องส้วม

ห้องน้า-ห้องส้วม

ห้องน้า-ห้องส้วม

1

ห้องน้าห้องส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49

671,920 หลัง

6

ห้องน้า-ห้องส้วม

ห้องน้า-ห้องส้วม

ห้องน้า-ห้องส้วม

1

ห้องน้าห้องส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49

537,280 หลัง

4

ห้องน้า-ห้องส้วม

ห้องน้า-ห้องส้วม

ห้องน้า-ห้องส้วม

1

ห้องน้าห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49

533,920 หลัง

6

ห้องน้า-ห้องส้วม

ห้องน้า-ห้องส้วม

ห้องน้า-ห้องส้วม

1

200,600 หลัง
143,000 ชุด

1
1

เสาธง
-

-

1
1

อื่น ๆ
ป้อมยาม
ป้ายชื่อศูนย์การศึกษาพิเศษประจา
จังหวัด (แบบ ก)

เสาธง
-

7. ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน
ค่าก่อสร้างอาคารสานักงาน อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ที่
แบบ/รายการ
1 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัด (ส่วนหน้า)

-

ลักษณะอาคาร
วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร
อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว (พื้นที่ใช้สอย 840 ตรม.)
ฐานราก - ตอกเสาเข็ม
กรอบอาคาร กว้าง 25 เมตร ยาว 53.50 เมตร
สูง 10.13 เมตร
ห้องสานักงาน ห้องผู้อานวยการ

19

ราคา/หลัง
11,334,000

ห้องผู้ช่วยอานวยการ ห้องประชุมอเนกประสงค์
2 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัด (ห้องสมุด)

-

3 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัด (ธาราบาบัด)

-

ห้องรับประทานอาหาร ห้องครัว ห้องน้า-ส้วม
ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กาหนด
ทาสีอาคาร
ภายนอกตกแต่งด้วยกระเบื้องดินเผา
ประดับบัวปูน ค.ส.ล.
หลังคามุงกระเบื้องคอนกรีต
โครงหลังคาเหล็กตามแบบกาหนด
อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว (พื้นที่ใช้สอย 280 ตรม.)
ฐานราก - ตอกเสาเข็ม
กรอบอาคาร กว้าง 15 เมตร ยาว 24 เมตร
สูง 9.40 เมตร
ห้องสมุด ห้องเตรียมความมพร้อม ห้องน้า - ส้วม
ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กาหนด
ทาสีอาคาร
ภายนอกตกแต่งด้วยกระเบื้องดินเผา
ประดับบัวปูน ค.ส.ล.
หลังคามุงกระเบื้องคอนกรีต
โครงหลังคาเหล็กตามแบบกาหนด
อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว (พื้นที่ใช้สอย 280 ตรม.)
ฐานราก - ตอกเสาเข็ม
กรอบอาคาร กว้าง 15 เมตร ยาว 24 เมตร
สูง 9.40 เมตร
ห้องธาราบาบัด ห้องกิจกรรมบาบัด

ห้องฝึกการประกอบอาหาร ห้องน้า - ส้วม
- ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กาหนด

3,525,000

4,466,000
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7. ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน
ค่าก่อสร้างอาคารสานักงาน อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ที่

แบบ/รายการ

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

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

ลักษณะอาคาร

วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร

- ทาสีอาคาร
- ภายนอกตกแต่งด้วยกระเบื้องดินเผา
ประดับบัวปูน ค.ส.ล.
- หลังคามุงกระเบื้องคอนกรีต
โครงหลังคาเหล็กตามแบบกาหนด
- อาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น ขนาด 16 ห้องเรียน 1. โต๊ะ-เก้าอี้ครู ห้องละ 1 ชุด
(พื้นที่ใช้สอย 2,592.00 ตร.ม.)
2. โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ห้องละ 40 ชุด
- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่
3. กระดานดา (ตามแบบ) ห้องละ 1 ชุด
- 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
- ห้องเรียน ขนาด 10.50 x 12.00เมตร
จานวน 2 ห้อง (หัว-ท้ายอาคาร)
- อาคาร ค.ส.ล. 4 ชั้น ขนาด 18 ห้องเรียน
โต๊ะ-เก้าอี้ครู ห้องละ 1 ชุด
(พื้นที่ใช้สอย 2,756.00 ตร.ม.)
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ห้องละ 40 ชุด
- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่
กระดานดา (ตามแบบ) ห้องละ 1 ชุด
- 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

ราคา/หลัง

22,703,000
23,333,000

23,953,000
24,883,000
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7. ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน
ค่าก่อสร้างอาคารสานักงาน อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ที่

แบบ/รายการ

6 อาคารเรียน 324 ล./55 - ก
นอกเขตแผ่นดินไหว
อาคารเรียน 324 ล./55 - ข
ในเขตแผ่นดินไหว

-

-

-

7 อาคารหอประชุม 100/27
**โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่
เสี่ยงต่อแผ่นดินไหว บริเวณที่
2 และ 3 ไม่เหมาะสมต่อการ
ใช้งาน (กฎกระทรวงกาหนดฯ
...ภาคผนวกที่ 5 )

8 โรงอาหารขนาดเล็ก
260 ที่นั่ง

-

ลักษณะอาคาร
วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร
ราคา/หลัง
- ห้องเรียน ขนาด 10.50 x 12.00เมตร
จานวน 2 ห้อง (หัว-ท้ายอาคาร)
อาคาร ค.ส.ล. 4 ชั้น ขนาด 24 ห้องเรียน 1. โต๊ะ-เก้าอี้ครู ห้องละ 1 ชุด
28,647,000
(พื้นที่ใช้สอย 3,596.00 ตร.ม.)
2. โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ห้องละ 40 ชุด
29,470,000
ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่
3. กระดานดา (ตามแบบ) ห้องละ 1 ชุด
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
- 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)
อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น พื้นเสมอดิน
1. มีโต๊ะ-เก้าอี้ รับประทานอาหาร
9,161,000
(พื้นที่ใช้สอย 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
ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กาหนด
หลังคาสูงใช้เป็นโรงยิมกีฬาได้
อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว พื้นติดดิน
1. โต๊ะอาหาร จานวน 44 ตัว
3,601,000
(พื้นที่ใช้สอย 352.00 ตร.ม.)
2. เก้าอี้ จานวน 88 ตัว
จุ 260 คน
3. อ่างล้างจานสแตนเลสสาเร็จรูป
ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่
จานวน 5 ชุด
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7. ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน
ค่าก่อสร้างอาคารสานักงาน อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ที่

แบบ/รายการ
-

9 โรงอาหารขนาดกลาง
500 ที่นั่ง

10 อาคารโรงหุงต้ม
และประกอบอาหาร

-

ลักษณะอาคาร
วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร
กรอบอาคาร กว้าง 19.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร สูง 6.30 เมตร
มีพื้นที่ร้านค้าสาหรับขายอาหารห้องน้าชาย-หญิง
ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กาหนด
อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว พื้นติดดิน
1. โต๊ะอาหาร จานวน 84 ตัว
(พื้นที่ใช้สอย 723.00 ตร.ม.)
จุ 500 คน
2. เก้าอี้ จานวน 168 ตัว
ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่
3. อ่างล้างจานสแตนเลสสาเร็จรูป
กรอบอาคาร กว้าง 22.00 เมตร ยาว 40.50 เมตร สูง 6.30 เมตร
จานวน 10 ชุด
มีพื้นที่ร้านค้าสาหรับขายอาหาร
ห้องน้าชาย-หญิง
ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กาหนด
อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว (พื้นที่ใช้สอย 107 ตรม.) 1. ชั้นวางของ 1 ชุด
ฐานราก - ตอกเสาเข็ม
กรอบอาคารกว้าง 11 เมตร ยาว 10 เมตร
สูง 7 เมตร
เคาท์เตอร์อ่างล้างมือ , เคาท์เตอร์เตาหุงต้ม

ราคา/หลัง

7,243,000

1,089,000

ค.ส.ล. ตามแบบที่กาหนด
- ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กาหนด
- ทาสีอาคาร
- หลังคามุงกระเบื้องลอนลูกฟูก ลอนเล็ก
โครงหลังคาเหล็กตามแบบกาหนด
11 อาคารหอนอนแบบมาตรฐาน 38 - อาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น (พื้นที่ใช้สอย 484.56 ตรม.) 1. เตียงนอนครู 4 ชุด
7,889,000
พร้อมครุภัณฑ์
- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม
2. เตียงนอน 2 ชั้น 45 ชุด
**โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อ
- กรอบอาคารกว้าง 7 เมตร ยาว 38.50 เมตร 3. ตู้เหล็กสาเร็จรูป (เปิด 2 บาน)
แผ่นดินไหว บริเวณที่ 3 ไม่เหมาะสม
สูง 11.05 เมตร
4. ตู้เก็บเสื้อผ้า 90 ใบ
ต่อการใช้งาน (กฎกระทรวงกาหนดฯ
...ภาคผนวกที่ 5 )
- ชั้นที่ 1 โล่งอเนกประสงค์และห้องเก็บของ 5. ถังน้าหินขัดสาเร็จรูป 12 ใบ
- ชั้นที่ 2 - 3 ห้องนอนขนาด กว้าง 7 เมตร
12 อาคารโรงฝึกงาน 102/27
- อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น พื้นเสมอดิน
3,201,000
(พื้นที่ใช้สอย 320.00 ตร.ม.)
เครือ่ งดับเพลิงตามที่ระบุในรายการ
- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม
ประกอบแบบก่อสร้าง
- กรอบอาคาร กว้าง 13.00 เมตร ยาว 34.00 เมตร สูง 4.40 เมตร
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7. ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน
ค่าก่อสร้างอาคารสานักงาน อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ที่

แบบ/รายการ
-

13 อาคารพยาบาล

-

14 บ้านพักข้าราชการ
ระดับอาวุโสและชานาญการ
เนื้อที่ 87 ตารางเมตร
- แบบตอกเข็ม

-

15 บ้านพักข้าราชการ
อานวยการระดับต้น
และชานาญการพิเศษ
เนื้อที่ 105 ตารางเมตร
- แบบตอกเข็ม

-

16 อาคารบ้านพักครู 8 หน่วย
แบบแฟลต 8 หน่วย

-

ลักษณะอาคาร
วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร
ห้องฝึกงาน 2 หน่วย
อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว (พื้นที่ใช้สอย 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
ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กาหนด
ทาสีอาคาร
หลังคากระเบื้องคอนกรีตลอนโค้งหรือลอนเหลี่ยม
โครงหลังคาเหล็กตามแบบกาหนด
อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น
(พื้นที่ใช้สอย 87.00 ตร.ม.) เนื้อที่ 87 ตารางเมตร
ชั้นล่างสูงจากระดับ 0.00 เท่ากับ 0.70 เมตร
ฐานรากตอกเสาเข็ม ยาว 21.00 เมตร
กรอบอาคาร กว้าง 8.5 เมตร ยาว 10.5 เมตร
ชั้นล่าง ห้องเนกประสงค์
ห้องนอน 1 ห้อง ห้องน้า-ส้วม
ชั้น 2 ห้องนอน 2 ห้อง, ห้องน้า-ส้วม
อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น
(พื้นที่ใช้สอย 105.00 ตร.ม.)
ชั้นล่างสูงจากระดับ 0.00 เท่ากับ 0.70 เมตร
ฐานรากตอกเสาเข็ม ยาว 21.00 เมตร
กรอบอาคาร กว้าง 8.5 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 8.90 เมตร
ชั้นล่าง ห้องอเนกประสงค์ห้องครัว
ห้องน้า-ส้วม ห้องเก็บของ
ชั้นบน ห้องนอน 3 ห้อง ห้องน้า-ส้วม
อาคาร ค.ส ล. 3 ชั้น 8 หน่วย
(พื้นที่ใช้สอย 484.58 ตารางเมตร)
ฐานราก - ตอกเข็ม

ราคา/หลัง
1,082,000

1,189,000

1,539,000

4,142,000
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7. ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน
ค่าก่อสร้างอาคารสานักงาน อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ที่

แบบ/รายการ
-

17 อาคารบ้านพักภารโรง
แบบแฟลต 8 หน่วย

-

18 ลานกีฬาอเนกประสงค์

19 สนามบาสเกตบอลมาตรฐานF1BA
20 อาคารโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่

-

ลักษณะอาคาร
วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร
ราคา/หลัง
กรอบอาคาร กว้าง 8.50 เมตร ยาว 31.00 เมตร สูง 8.25 เมตร
ชั้นล่าง โล่ง
ชั้นที่ 2 - ห้องพัก 4 หน่วย
ชั้นที่ 3 - ห้องพัก 4 หน่วย
(1 หน่วย ประกอบด้วย ห้องนอน 2 ห้อง
ห้องอาหาร -ครัว 1 ห้อง ห้องน้า 1 ห้อง)
อาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น (พื้นที่ใช้สอย 363 ตรม.)
3,185,280
ฐานราก - ตอกเสาเข็ม
1. ถังน้าพลาสติก - ขันตักน้า 8 ชุด
กรอบอาคารกว้าง 8.60 เมตร ยาว 19 เมตร
สูง 9.90 เมตร
ชั้นที่ 1 ใต้ถุนโล่ง บันได
ชั้นที่ 2 และชั้นที่3 ห้องพักอาศัยห้องน้า
ระเบียง 8 ห้อง
ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กาหนด
ทาสีอาคาร
หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่
โครงหลังคาเหล็กตามแบบกาหนด
ไม่อนุญาตให้ต่อเติมชั้นล่างเนื่องจากโครงสร้าง
และฐานรากออกแบบไว้รับน้าหนักเฉพาะ
ชั้นบนเท่านั้น
ลานคอนกรีต ขนาด 14.50 x 24.00 เมตร - ชุดเสาวอลเวลย์บอล+ตะกร้อ 1ชุด
170,800
มีเสาพร้อมตาข่ายวอลเลย์บอลและเซปัคตะกร้อ
ตีเส้นสนามวอลเลย์บอลและเซปัคตะกร้อ
ขนาดมาตรฐาน
ขนาดกว้าง 18.00 เมตร ยาว 31.00 เมตร
421,000

- อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว (พื้นที่ใช้สอย 117 ตรม.)
ฐานราก - ฐานแผ่
- กรอบอาคารกว้าง 4.50 เมตร ยาว 16 เมตร
สูง 4.20 เมตร
- ผนังก่อคอนกรีตบล็อคฉาบเรียบ 2 ด้าน

-

548,000
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7. ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน
ค่าก่อสร้างอาคารสานักงาน อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ที่

21

22

23

24

แบบ/รายการ

ลักษณะอาคาร
วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร
ตอนบนผนังลวดตาข่ายถัก
- หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่
โครงหลังคาเหล็กตามแบบกาหนด
โรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อ
- อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว (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
- หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่
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 - ถังเก็บน้าใต้ดนิ 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
อาคารโรงอาบน้าเพื่อคนพิการ - อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว (พื้นที่ใช้สอย 75 ตรม.)
ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ ฐานแผ่
- กรอบอาคารกว้าง 4 เมตร ยาว 9 เมตร
สูง 3.95 เมตร
- ภายในมีที่อาบน้าแบบยืนอาบ จานวน 4 ที่
และที่อาบน้าแบบนั่งอาบได้ 1 ที่ ห้องเก็บอุปกรณ์
- ผนังก่ออิฐ ฉาบปูนเรียบ ทาสีภายนอก ภายใน
กรุกระเบื้อง
- ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กาหนด
- ทาสีอาคาร

ราคา/หลัง

529,000

406,000

383,100

570,000

7. ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน
ค่าก่อสร้างอาคารสานักงาน อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ที่

แบบ/รายการ
-

25 อาคารโรงซักผ้าและอาบน้าหญิง -

ลักษณะอาคาร
วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร
หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์
โครงหลังคาเหล็กตามแบบกาหนด
อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว (พื้นที่ใช้สอย 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 ตามแบบที่กาหนด
- หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่
โครงหลังคาไม้ตามแบบกาหนด
26 ห้องน้าห้องส้วมนักเรียนหญิง - อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น พื้นเสมอดิน
- ถังน้าหินขัดสาเร็จรูป 4 ใบ
4 ที่/49
(พื้นที่ใช้สอย 36.00 ตร.ม.)
ขนาด 4 ที่นั่ง 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
- พื้นและผนังปูกระเบื้องเคลือบ
27 ห้องน้าห้องส้วมนักเรียนชาย
4 ที่/49

28 ห้องน้าห้องส้วมนักเรียนหญิง
6 ที่/49

- อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น พื้นเสมอดิน
- ถังน้าหินขัดสาเร็จรูป 4 ใบ
(พื้นที่ใช้สอย 44.80 ตร.ม.)
- ขนาด 4 ที่นั่ง อ่างล้างหน้า 4 ที่
ปัสสาวะ 4 ที่
- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม
- กรอบอาคาร กว้าง 6.40 เมตร ยาว 7.00 เมตร สูง 3.60 เมตร
- ห้องกว้าง 1.25 เมตร ยาว 1.30 เมตร
- ทาสีอาคาร
- พื้นและผนังปูกระเบื้องเคลือบ
- อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น พื้นเสมอดิน
- ถังน้าหินขัดสาเร็จรูป 6 ใบ
(พื้นที่ใช้สอย 49.40 ตร.ม.)
- ขนาด 6 ที่นั่ง อ่างล้างหน้า 4 ที่

26

ราคา/หลัง

495,000

537,280

535,280

533,920

7. ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน
ค่าก่อสร้างอาคารสานักงาน อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ที่

แบบ/รายการ
-

29 ห้องน้าห้องส้วมนักเรียนชาย
6 ที่/49

30 อาคารป้อมยาม

31 ป้ายชื่อศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัด (แบบ ก)

-

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
พื้นและผนังปูกระเบื้องเคลือบ
อาคารคอนกรีต 1 ชั้น พื้นเสมอดิน
- ถังน้าหินขัดสาเร็จรูป 6 ใบ
(พื้นที่ใช้สอย 49.40 ตร.ม.)
ขนาด 6 ที่นั่ง 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
พื้นและผนังปูกระเบื้องเคลือบ
อาคาร ค.ส.ล.ชั้นเดียว (พื้นที่ใช้สอย 4 ตรม.)
ฐานราก - ฐานแผ่
กรอบอาคารกว้าง 2 เมตร ยาว 2 เมตร
ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กาหนด
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.

27

ราคา/หลัง

674,920

116,000

143,000
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7. ทะเบียนรายการครุภณ
ั ฑ์ สาหรับการตัง้ งบประมาณประจาปี 2567
ที่

ชื่ อครุภณ
ั ฑ์

1 กบไฟฟ้ า แบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว
2 กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา
3 กล้องจุลทรรศน์ ชนิดตาเดียว
4 กล้องวงจรปิ ดแบบ16ช่อง
5 ครุภณ
ั ฑ์งานโลหะ
6 ครุภณ
ั ฑ์ชดุ นันทนาการ
7 ครุภณ
ั ฑ์ชดุ ฝึกทักษะ
8 ครุภณ
ั ฑ์ดนตรีไทย
9 ครุภณ
ั ฑ์ดนตรีพน้ื บ้าน
10 ครุภณ
ั ฑ์ดนตรีสากล
11 ครุภณ
ั ฑ์ประกอบห้องปฏิบตั กิ ารทางภาษา
12 ครุภณ
ั ฑ์ประกอบห้องโสตทัศนศึกษา
13 ครุภณ
ั ฑ์ประจาโรงฝึกงาน
14 ครุภณ
ั ฑ์ประจาห้องนาฏศิลป์
15 ครุภณ
ั ฑ์วชิ าเกษตรกรรม
16 ครุภณ
ั ฑ์วชิ าคณิตศาสตร์ชดุ ฝึกทักษะ
17 ครุภณ
ั ฑ์วชิ าคหกรรม
18 ครุภณ
ั ฑ์วชิ าช่างอุตสาหกรรม(งานเครือ่ งยนต์)
19 ครุภณ
ั ฑ์วชิ าช่างอุตสาหกรรม(งานไฟฟ้ า)
20 ครุภณ
ั ฑ์วชิ าช่างอุตสาหกรรม(งานไม้)
21 ครุภณ
ั ฑ์วชิ าธุรกิจพาณิชยกรรม
22 ครุภณ
ั ฑ์วชิ าพลศึกษา
23 ครุภณ
ั ฑ์วชิ าศิลปหัตถกรรม
24 ครุภณ
ั ฑ์วทิ ยาศาสตร์ ม.ต้น 85 รายการ
25 ครุภณ
ั ฑ์สาหรับห้องสมุด
26 ครุภณ
ั ฑ์หอ้ งปฏิบตั กิ ารคณิตศาสตร์
27 ครุภณ
ั ฑ์อุปกรณ์วชิ าอาหารและโภชนาการ
28 เครือ่ งขัดกระดาษทราย แบบมือถือ แบบสายพาน
ขนาด 75 มิลลิเมตร

ประเภทครุภณ
ั ฑ์
โรงงาน
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สานักงาน
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
โรงงาน

หน่ วย
นับ
ตัว
กล้อง
กล้อง
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
เครือ่ ง

ราคาต่ อ
หน่ วย
14,500
30,000
11,000
90,000
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
106,100
64,000
465,700
171,500
7,600

บัญชี สงป.
บัญชี สงป.
บัญชี สงป.
บัญชี สพฐ.
บัญชี สพฐ.
บัญชี สพฐ.
บัญชี สพฐ.
บัญชี สพฐ.
บัญชี สพฐ.
บัญชี สพฐ.
บัญชี สพฐ.
บัญชี สพฐ.
บัญชี สพฐ.
บัญชี สพฐ.
บัญชี สพฐ.
บัญชี สพฐ.
บัญชี สพฐ.
บัญชี สพฐ.
บัญชี สพฐ.
บัญชี สพฐ.
บัญชี สพฐ.
บัญชี สพฐ.
บัญชี สพฐ.
บัญชี สพฐ.
บัญชี สพฐ.
บัญชี สพฐ.
บัญชี สพฐ.
บัญชี สงป.
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7. ทะเบียนรายการครุภณ
ั ฑ์ สาหรับการตัง้ งบประมาณประจาปี 2567
ที่

ชื่ อครุภณ
ั ฑ์

29 เครือ่ งขัดพืน้
30 เครือ่ งเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาษและ
เข้าเล่มมือโยก
31 เครือ่ งเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว
32 เครือ่ งดามแขนและขาชนิดเป่ าลมสาหรับเด็กโต
33 เครือ่ งดามแขนและขาชนิดเป่ าลมสาหรับเด็กเล็ก
34 เครือ่ งดูดควัน
35 เครือ่ งดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร
36 เครือ่ งดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร
37 เครือ่ งตรวจวัดการได้ยนิ แบบอัตโนมัติ
38 เครือ่ งตัดหญ้า แบบข้อแข็ง
39 เครือ่ งตัดหญ้า แบบเข็น
40 เครือ่ งตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน
41 เครือ่ งตัดเหล็ก แบบมือถือ ขนาด 1.60 มิลลิเมตร
42 เครือ่ งถ่ายเอกสาร ระบบดิจติ อล (ขาว-ดา และสี) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที
43 เครือ่ งถ่ายเอกสาร ระบบดิจติ อล (ขาว-ดา) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที
44 เครือ่ งทาน้าเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 1 ก๊อก
45 เครือ่ งทาน้าเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก
46 เครือ่ งโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครัง้ ละ 20 แผ่น
47 เครือ่ งปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตัง้ )
แบบตัง้ พืน้ หรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด
18,000 บ
48 เครือ่ งปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตัง้ )
แบบตัง้ พืน้ หรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด
24,000 บ
49 เครือ่ งปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตัง้ )
แบบตัง้ พืน้ หรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด
30,000 บ

สานักงาน
สานักงาน

หน่ วย ราคาต่ อ
นับ หน่ วย
เครือ่ ง 19,900 บัญชี สงป.
เครือ่ ง 11,800 บัญชี สงป.

โรงงาน
การศึกษา
การศึกษา
งานบ้านงานครัว
สานักงาน
สานักงาน
การศึกษา
งานบ้านงานครัว
งานบ้านงานครัว
งานบ้านงานครัว
โรงงาน
สานักงาน
สานักงาน
งานบ้านงานครัว
งานบ้านงานครัว
สานักงาน
สานักงาน

ตัว
ชุด
ชุด
เครือ่ ง
เครือ่ ง
เครือ่ ง
ชุด
เครือ่ ง
เครือ่ ง
เครือ่ ง
เครือ่ ง
เครือ่ ง
เครือ่ ง
เครือ่ ง
เครือ่ ง
เครือ่ ง
เครือ่ ง

สานักงาน

เครือ่ ง

40,900 บัญชี สงป.

สานักงาน

เครือ่ ง

47,200 บัญชี สงป.

ประเภทครุภณ
ั ฑ์

5,300
55,000
25,000
18,600
9,900
14,000
315,900
9,500
13,800
12,000
15,000
120,000
87,500
12,800
14,600
18,000
33,500

บัญชี สงป.
บัญชี สพฐ.
บัญชี สพฐ.
บัญชี สงป.
บัญชี สงป.
บัญชี สงป.
บัญชี สพฐ.
บัญชี สงป.
บัญชี สงป.
บัญชี สงป.
บัญชี สงป.
บัญชี สงป.
บัญชี สงป.
บัญชี สงป.
บัญชี สงป.
บัญชี สงป.
บัญชี สงป.
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7. ทะเบียนรายการครุภณ
ั ฑ์ สาหรับการตัง้ งบประมาณประจาปี 2567

50 เครือ่ งปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตัง้ )
แบบตัง้ พืน้ หรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด
36,000 บ
51 เครือ่ งปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตัง้ )
แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทยี ู

สานักงาน

หน่ วย ราคาต่ อ
นับ หน่ วย
เครือ่ ง 53,600 บัญชี สงป.

สานักงาน

เครือ่ ง

18,500 บัญชี สงป.

52 เครือ่ งปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตัง้ )
แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 15,000 บีทยี ู

สานักงาน

เครือ่ ง

24,900 บัญชี สงป.

53 เครือ่ งปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตัง้ )
แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทยี ู

สานักงาน

เครือ่ ง

27,900 บัญชี สงป.

54 เครือ่ งปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตัง้ )
แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทยี ู

สานักงาน

เครือ่ ง

37,900 บัญชี สงป.

55 เครือ่ งฝึกพูดFMพร้อมเครือ่ งช่วยฟั ง
56 เครือ่ งฝึกพูดระบบคอมพิวเตอร์
57 เครือ่ งพิมพ์สาเนาระบบดิจติ อลความละเอียด 300x400จุดต่อตารางนิ้ว
58 เครือ่ งมัลติมเี ดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens
59 เครือ่ งรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจาที่ 10 วัตต์
60 เครือ่ งรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจาที่ 40 วัตต์
61 เครือ่ งรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์
62 เครือ่ งลอกบัว แบบมือถือ ขนาด 12 มิลลิเมตร
63 เครือ่ งเล่นสนามแบบพลาสติก
64 เครือ่ งวัดความเป็ นกรด-ด่าง แบบตัง้ โต๊ะ
65 เครือ่ งวัดแรงบีบมือและนิ้วมือแบบลูกยาง
66 เครือ่ งออกกาลังกายกลางแจ้ง
67 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้ า ขนาดเส้นทะแยงมุม 150 นิ้ว
68 จักรทาลวดลาย

การศึกษา
การศึกษา
สานักงาน
โฆษณาและเผยแพร่
ไฟฟ้ าและวิทยุ
ไฟฟ้ าและวิทยุ
ไฟฟ้ าและวิทยุ
โรงงาน
การศึกษา
วิทยาศาสตร์
การศึกษา
การศึกษา
โฆษณาและเผยแพร่
การศึกษา

ชุด
ชุด
เครือ่ ง
เครือ่ ง
เครือ่ ง
เครือ่ ง
เครือ่ ง
เครือ่ ง
ชุด
เครือ่ ง
เครือ่ ง
ชุด
จอ
คัน

ที่

ชื่ อครุภณ
ั ฑ์

ประเภทครุภณ
ั ฑ์

622,600
195,000
111,000
26,900
28,000
30,000
12,000
10,100
157,600
22,000
15,000
217,800
24,100
8,500

บัญชี สพฐ.
บัญชี สพฐ.
บัญชี สพฐ.
บัญชี สงป.
บัญชี สงป.
บัญชี สงป.
บัญชี สงป.
บัญชี สงป.
บัญชี สพฐ.
บัญชี สงป.
บัญชี สพฐ.
บัญชี สพฐ.
บัญชี สงป.
บัญชี สงป.
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7. ทะเบียนรายการครุภณ
ั ฑ์ สาหรับการตัง้ งบประมาณประจาปี 2567
ที่

ชื่ อครุภณ
ั ฑ์

69 จักรพันริม แบบธรรมดา
70 จักรพันริม แบบอุตสาหกรรม
71 จักรอุตสาหกรรม แบบเย็บผ้า
72 จักรอุตสาหกรรม แบบเย็บหนัง
73 ชุดทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
74 ชุดอุปกรณ์เพิม่ ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
75 ตูแ้ ช่อาหาร ขนาด 20 คิวบิกฟุต
76 ตูแ้ ช่อาหาร ขนาด 32 คิวบิกฟุต
77 ตูแ้ ช่อาหาร ขนาด 45 คิวบิกฟุต
78 ตูบ้ ตั รรายการ จานวน 30 ช่อง แบบทาด้วยไม้เนื้อแข็ง
79 ตูเ้ ย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต
80 ตูเ้ ย็น ขนาด 16 คิวบิกฟุต
81 ตูเ้ ย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต
82 ตูเ้ ย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต
83 ตูเ้ ย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต
84 ตูเ้ สือ้ ผ้าเหล็ก
85 เต้นท์พกั แรม
86 เตาแก๊ส
87 เตาอบไมโครเวฟ
88 เตียงนอนชัน้ เดียวพร้อมเครือ่ งนอน
89 โต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3 - 6
90 โต๊ะเทเบิลเทนนิสชนิดมีลอ้ เลือ่ น
91 โต๊ะนักเรียนแบบ A4
92 โต๊ะประชุมขนาด12ที่
93 โต๊ะม้านังรั
่ บประทานอาหารนักเรียน
94 โต๊ะหมู่บูชา
95 ถังน้า แบบพลาสติก ขนาดความจุ 2,000 ลิตร
96 ถังน้า แบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 1,000 ลิตร
97 ถังน้า แบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 1,500 ลิตร

ประเภทครุภณ
ั ฑ์
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
งานบ้านงานครัว
งานบ้านงานครัว
งานบ้านงานครัว
การศึกษา
งานบ้านงานครัว
งานบ้านงานครัว
งานบ้านงานครัว
งานบ้านงานครัว
งานบ้านงานครัว
งานบ้านงานครัว
การศึกษา
งานบ้านงานครัว
งานบ้านงานครัว
งานบ้านงานครัว
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
สานักงาน
งานบ้านงานครัว
สานักงาน
สานักงาน
สานักงาน
สานักงาน

หน่ วย ราคาต่ อ
นับ หน่ วย
คัน
14,500
คัน
23,000
คัน
18,000
คัน
20,000
ชุด
300,000
ชุด
9,000
ตู้
35,000
ตู้
46,500
ตู้
56,000
ตู้
25,000
ตู้
18,500
ตู้
24,000
ตู้
6,400
ตู้
8,500
ตู้
13,000
ตู้
6,200
ชุด
9,000
เตา
9,900
เตา
8,000
ชุด
6,500
ชุด
7,900
ชุด
5,200
ชุด
1,680
ชุด
16,000
ชุด
7,500
ชุด
8,000
ใบ
6,400
ใบ
5,200
ใบ
7,000

บัญชี สงป.
บัญชี สงป.
บัญชี สงป.
บัญชี สงป.
บัญชี สพฐ.
บัญชี สพฐ.
บัญชี สงป.
บัญชี สงป.
บัญชี สงป.
บัญชี สพฐ.
บัญชี สงป.
บัญชี สงป.
บัญชี สงป.
บัญชี สงป.
บัญชี สงป.
บัญชี สพฐ.
บัญชี สพฐ.
บัญชี สงป.
บัญชี สงป.
บัญชี สพฐ.
บัญชี สพฐ.
บัญชี สพฐ.
บัญชี สพฐ.
บัญชี สพฐ.
บัญชี สพฐ.
บัญชี สงป.
บัญชี สงป.
บัญชี สงป.
บัญชี สงป.
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7. ทะเบียนรายการครุภณ
ั ฑ์ สาหรับการตัง้ งบประมาณประจาปี 2567
ที่

ชื่ อครุภณ
ั ฑ์

98 ถังน้า แบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร
99 ถังน้า แบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,500 ลิตร
100 ถังน้า แบบสแตนเลส ขนาดความจุ 1,000 ลิตร
101 ถังน้า แบบสแตนเลส ขนาดความจุ 1,500 ลิตร
102 ถังน้า แบบสแตนเลส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร
103 ถังน้า แบบสแตนเลส ขนาดความจุ 2,500 ลิตร
104 ทรงกลมท้องฟ้ าใส
105 ทีฝ่ ึกยืนนอนคว่าหน้า
106 แป้ นหมุนขึน้ รูปไฟฟ้ า
107 แผ่นปูพน้ื กันกระแทก
108 พาราชูท้
109 แม่แรงตะเฆ่ ขนาด 2 ตัน
110 รถเข็นชนิดนัง่
111 รถเข็นทาแผล
112 รถเข็นอาหาร
113 ลาโพงสะพายบ่า (โทโรโข่ง)
114 เลือ่ ยวงเดือนไฟฟ้ า แบบมือถือ ขนาด 8 นิ้ว
115 อุปกรณ์กระตุน้ ประสาทสัมผัสกล้ามเนื้อมัดเล็กและ
กล้ามเนื้อมัดใหญ่
116 อุปกรณ์การเลีย้ งอาหารนักเรียน
117 อุปกรณ์เครือ่ งเล่นสนาม
118 อุปกรณ์ทาภาพนูนด้วยมือและกระดาษ
119 อุปกรณ์ฝึกการทรงตัว
120 อุปกรณ์ฝึกเดินพืน้ ทีต่ ่างระดับ
121 อุปกรณ์วชิ าเกษตรกรรม ก.พืช 23 รายการ
122 อุปกรณ์วชิ าพลานามัย
123 อุปกรณ์สาหรับฝึกเดิน
124 อุปกรณ์หอ้ งปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา
125 อุปกรณ์หอ้ งปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา

สานักงาน
สานักงาน
สานักงาน
สานักงาน
สานักงาน
สานักงาน
การศึกษา
การศึกษา
โรงงาน
การศึกษา
การศึกษา
โรงงาน
การแพทย์
การแพทย์
การแพทย์
ไฟฟ้ าและวิทยุ
โรงงาน
การศึกษา

หน่ วย ราคาต่ อ
นับ หน่ วย
ใบ
8,300
ใบ
10,000
ใบ
9,200
ใบ
12,000
ใบ
15,200
ใบ
18,800
ชุด
11,000
ชุด
35,000
เครือ่ ง 20,000
ชุด
20,000
ชุด
20,000
เครือ่ ง 11,000
คัน
7,500
คัน
11,000
คัน
10,000
เครือ่ ง
4,500
เครือ่ ง
6,400
ชุด
200,000

บัญชี สงป.
บัญชี สงป.
บัญชี สงป.
บัญชี สงป.
บัญชี สงป.
บัญชี สงป.
บัญชี สพฐ.
บัญชี สพฐ.
บัญชี สพฐ.
บัญชี สพฐ.
บัญชี สพฐ.
บัญชี สงป.
บัญชี สงป.
บัญชี สงป.
บัญชี สงป.
บัญชี สพฐ.
บัญชี สงป.
บัญชี สพฐ.

งานบ้านงานครัว
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา

ชุด
ชุด
เครือ่ ง
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด

บัญชี สพฐ.
บัญชี สพฐ.
บัญชี สพฐ.
บัญชี สพฐ.
บัญชี สพฐ.
บัญชี สพฐ.
บัญชี สพฐ.
บัญชี สพฐ.
บัญชี สพฐ.
บัญชี สพฐ.

ประเภทครุภณ
ั ฑ์

9,300
50,000
90,000
10,500
50,500
67,900
58,600
17,500
180,000
600,200
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8. ภาคผนวก
1 หนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0503/ว 3126 ลงวันที่ 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 และการตรวจสอบข้อมูลผูล้ ะทิง้ งานราชการ
3. หนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/21412 ลงวันที่ 7
ตุลาคม 2554 เรือ่ ง มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2554 (ครั้ง
ที่ 138)
4. หนังสือสำนักการคลังและสินทรัพย์ ที่ ศธ 04002/ว1792 วันที่ 4 พฤษภาคม
2561 เรื่องการใช้ที่ราชพัสดุ
5. กฎกระทรวงกำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และ
พื้นดินที่รองรับอาคาร ในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2564
วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564
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เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๑๖ ก

หนา้ ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๔ มีนาคม ๒๕๖๔

กฎกระทรวง
ก้ำหนดกำรรับนำ้ หนัก ควำมต้ำนทำน ควำมคงทนของอำคำร
และพืนดินทีร่ องรับอำคำรในกำรต้ำนทำนแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว
พ.ศ. ๒๕๖๔
อำศัยอ้ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ (๓) แห่งพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒
มำตรำ ๘ (๑) (๓) (๑๑) และ (๑๒) แห่ ง พระรำชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม อำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ และมำตรำ ๘ วรรคสอง
แห่งพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยโดยค้ำแนะน้ำของคณะกรรมกำรควบคุมอำคำร
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนีให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก้ำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกำศใน
รำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ ย กเลิ ก กฎกระทรวงก้ ำ หนดกำรรั บ น้ ำ หนั ก ควำมต้ ำ นทำน ควำมคงทน
ของอำคำร และพืนดินที่รองรับอำคำรในกำรต้ำนทำนแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. ๒๕๕๐
ข้อ ๓ ในกฎกระทรวงนี
“บริเวณที่ ๑” หมำยควำมว่ำ บริเวณหรือพืนที่ที่ต้องเฝ้ำระวังเนื่องจำกมีควำมเป็นไปได้ว่ำ
อำคำรอำจได้ รั บ ผลกระทบทำงด้ ำ นควำมมั่ น คงแข็ ง แรงและเสถี ย รภำพเมื่ อ มี แ รงสั่ น สะเทื อ น
ของแผ่นดินไหว ได้แก่ จังหวัดกระบี่ จังหวัดชุมพร จังหวัดตรัง จังหวัดนครพนม จังหวัดนครศรีธรรมรำช
จังหวัดบึงกำฬ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเลย จังหวัดสงขลำ
จังหวัดสตูล จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี และจังหวัดหนองคำย
“บริ เ วณที่ ๒” หมำยควำมว่ ำ บริ เ วณหรื อ พื นที่ ที่ มี ค วำมเป็ น ไปได้ ว่ ำ อำคำรอำจได้รับ
ผลกระทบทำงด้ ำ นควำมมั่ น คงแข็ ง แรงและเสถี ย รภำพในระดั บ ปำนกลำงเมื่ อ มี แ รงสั่ น สะเทื อ น
ของแผ่น ดิน ไหว ได้แ ก่ กรุงเทพมหำนคร จังหวัด ก้ำแพงเพชร จังหวัด ชัยนำท จังหวัด นครปฐม
จั ง หวั ด นครสวรรค์ จั ง หวั ด นนทบุ รี จั ง หวั ด ปทุ ม ธำนี จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยำ จั ง หวั ด พั ง งำ
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เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๑๖ ก

หนา้ ๑๔
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จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต จั ง หวั ด ระนอง จั ง หวั ด รำชบุ รี จั ง หวั ด สมุ ท รปรำกำร จั ง หวั ด สมุ ท รสงครำม
จังหวัดสมุทรสำคร จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดอุทัยธำนี
“บริ เ วณที่ ๓” หมำยควำมว่ ำ บริ เ วณหรื อ พื นที่ ที่ มี ค วำมเป็ น ไปได้ ว่ ำ อำคำรอำจได้รับ
ผลกระทบทำงด้ำนควำมมั่นคงแข็งแรงและเสถียรภำพในระดับสูงเมื่อมีแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว
ได้แก่ จังหวัดกำญจนบุรี จังหวัดเชียงรำย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดตำก จังหวัดน่ำน จังหวัดพะเยำ
จังหวัดแพร่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดล้ำปำง จังหวัดล้ำพูน จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอุตรดิตถ์
“ผู้ออกแบบ” หมำยควำมว่ำ ผู้ออกแบบงำนสถำปัต ยกรรมหรือออกแบบ และค้ำนวณ
งำนวิศวกรรม
“ผู้ออกแบบและค้ำนวณ” หมำยควำมว่ำ วิศวกรตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิศวกรซึ่งท้ำหน้ำที่จดั ท้ำ
รำยกำรค้ำนวณ แบบแปลน และรำยละเอียดในกำรก่อสร้ำงอำคำรด้ำนวิศวกรรม
ข้อ ๔ กฎกระทรวงนีให้ใช้บังคับในบริเวณและอำคำร ดังต่อไปนี
(๑) บริเวณที่ ๑ และบริเวณที่ ๒
(ก) อำคำรที่จ้ำเป็นต่อกำรช่วยเหลือและบรรเทำภัยหลังเกิดเหตุกำรณ์แผ่นดินไหว ได้แก่
สถำนพยำบำลที่รับผู้ป่วยไว้ค้ำงคืน สถำนีดับเพลิง อำคำรศูนย์บรรเทำสำธำรณภัย อำคำรศูนย์สื่อสำร
ท่ำอำกำศยำน โรงไฟฟ้ำ หรือโรงผลิตและเก็บน้ำประปำ
(ข) คลังสินค้ำที่ใช้เป็นสถำนที่เก็บรักษำวัตถุอันตรำยตำมกฎหมำยว่ำด้วยวัตถุอันตรำย
ประเภทวัตถุระเบิดได้ วัตถุไวไฟ วัตถุมีพิษ หรือวัตถุกัมมันตรังสี
(ค) โรงมหรสพ หอประชุ ม ศำสนสถำน สนำมกี ฬ ำ อั ฒ จั น ทร์ สถำนี ข นส่ ง
สถำนบริกำร หรือท่ำจอดเรือ ที่มีพืนที่อำคำรตังแต่ ๖๐๐ ตำรำงเมตรขึนไป
(ง) หอศิลป์ พิพิธภัณฑสถำน หรือสถำนศึกษำ ที่มีพืนที่อำคำรตังแต่ ๑,๐๐๐ ตำรำงเมตร
ขึนไป
(จ) หอสมุดที่มีพืนที่อำคำรตังแต่ ๒,๐๐๐ ตำรำงเมตรขึนไป
(ฉ) ตลำด ห้ำงสรรพสินค้ำ หรือศูนย์กำรค้ำ ที่มีพืนที่อำคำรตังแต่ ๑,๕๐๐ ตำรำงเมตร
ขึนไป
(ช) โรงแรม อำคำรอยู่ อ ำศั ย รวม อำคำรชุ ด หรื อ หอพั ก ที่ มี พื นที่ อ ำคำรตั งแต่
๔,๐๐๐ ตำรำงเมตรขึนไป
(ซ) อำคำรจอดรถที่มีพืนที่อำคำรตังแต่ ๔,๐๐๐ ตำรำงเมตรขึนไป
(ฌ) สถำนรับเลียงเด็กอ่อน สถำนให้บริกำรดูแลผู้สูงอำยุ หรือสถำนสงเครำะห์ผู้สูงอำยุ
ที่มีพืนที่อำคำรตังแต่ ๓๐๐ ตำรำงเมตรขึนไป
(ญ) เรือนจ้ำตำมกฎหมำยว่ำด้วยรำชทัณฑ์
(ฎ) อำคำรขนำดใหญ่พิเศษ
(ฏ) อำคำรที่มีควำมสูงตังแต่ ๑๕ เมตร หรือ ๕ ชันขึนไป
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(ฐ) สะพำนหรือทำงยกระดับที่มีช่วงระหว่ำงศูนย์กลำงตอม่อยำวตังแต่ ๑๐ เมตรขึนไป
รวมถึงอำคำรที่ใช้ในกำรควบคุมกำรจรำจรของสะพำนหรือทำงยกระดับดังกล่ำว
(ฑ) อุโมงค์ที่ใช้เป็นเส้นทำงคมนำคมขนส่ง
(ฒ) เขื่อนเก็บกักน้ำ เขื่อนทดน้ำ หรือฝำยทดน้ำ ที่ตัวเขื่อนหรือตัวฝำยมีควำมสูงตังแต่
๑๐ เมตรขึนไป รวมถึงอำคำรประกอบที่ใช้ในกำรบังคับหรือควบคุมน้ำของเขื่อนหรือของฝำยดังกล่ำว
(ณ) อำคำรที่ท้ำกำรของส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนของรัฐ ที่จัดตังขึน
ตำมกฎหมำย
(ด) เครื่องเล่นตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยกำรควบคุมเครื่องเล่น ที่โครงสร้ำงมีควำมสูง
ตังแต่ ๑๕ เมตรขึนไป
(๒) บริเวณที่ ๓
(ก) อำคำรที่ จ้ ำ เป็ น ต่อ กำรช่ วยเหลื อและบรรเทำภัย หลัง เกิ ด เหตุก ำรณ์แผ่นดินไหว
ได้แก่ สถำนพยำบำลที่รับผู้ป่วยไว้ค้ำงคืน สถำนีดับเพลิง อำคำรศูนย์บรรเทำสำธำรณภัย อำคำร
ศูนย์สื่อสำร ท่ำอำกำศยำน โรงไฟฟ้ำ หรือโรงผลิตและเก็บน้ำประปำ
(ข) คลังสินค้ำที่ใช้เป็นสถำนที่เก็บรักษำวัตถุอันตรำยตำมกฎหมำยว่ำด้วยวัตถุอันตรำย
ประเภทวัตถุระเบิดได้ วัตถุไวไฟ วัตถุมีพิษ หรือวัตถุกัมมันตรังสี
(ค) อำคำรสำธำรณะ
(ง) สถำนรับเลียงเด็กอ่อน สถำนให้บริกำรดูแลผู้สูงอำยุ หรือสถำนสงเครำะห์ผู้สูงอำยุ
(จ) เรือนจ้ำตำมกฎหมำยว่ำด้วยรำชทัณฑ์
(ฉ) อำคำรขนำดใหญ่พิเศษ
(ช) อำคำรที่มีควำมสูงตังแต่ ๑๐ เมตร หรือ ๓ ชันขึนไป
(ซ) สะพำนหรือทำงยกระดับที่มีช่วงระหว่ำงศูนย์กลำงตอม่อยำวตังแต่ ๕ เมตรขึนไป
รวมถึงอำคำรที่ใช้ในกำรควบคุมกำรจรำจรของสะพำนหรือทำงยกระดับดังกล่ำว
(ฌ) อุโมงค์ที่ใช้เป็นเส้นทำงคมนำคมขนส่ง
(ญ) เขื่อนเก็บกักน้ำ เขื่อนทดน้ำ หรือฝำยทดน้ำ ที่ตัวเขื่อนหรือตัวฝำยมีควำมสูงตังแต่
๑๐ เมตรขึนไป รวมถึงอำคำรประกอบที่ใช้ในกำรบังคับหรือควบคุมน้ำของเขื่อน หรือของฝำยดังกล่ำว
(ฎ) อำคำรที่ท้ำกำรของส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนของรัฐ ที่จัดตังขึน
ตำมกฎหมำย
(ฏ) อำคำรอยู่อำศัยและอำคำรพำณิชย์ที่ด้ำเนินกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดสรรที่ดิน
(ฐ) เครื่องเล่นตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยกำรควบคุมเครื่องเล่น ที่โครงสร้ำงมีควำมสูง
ตังแต่ ๑๐ เมตรขึนไป
กำรค้ำนวณพืนที่อำคำรตำมวรรคหนึ่ง ให้น้ำพืนที่ทำงเดิน ห้องน้ำ ห้องส้วม หรือพืนที่
ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกำรและอยู่ภำยในอำคำรนันมำรวมค้ำนวณด้วย ส้ำหรับกำรค้ำนวณพืนที่อำคำร
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ที่ตังอยู่ในบริเวณที่ ๑ หรือบริเวณที่ ๒ ซึ่งใช้เป็นที่ประกอบกิจกำรหลำยประเภทในอำคำรหลังเดียวกัน
หำกน้ ำ พื นที่ ทุ ก กิ จ กำรมำรวมกั น แล้ ว เท่ ำ กั บ หรือ มำกกว่ำ พื นที่ ที่ ก้ ำ หนดของกิ จ กำรหนึ่ งกิ จ กำรใด
ในอำคำรหลังนันตำม (๑) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช) (ซ) หรือ (ฌ) ให้ถือว่ำอำคำรหลังดังกล่ำวอยู่ภำยใต้
บังคับแห่งกฎกระทรวงนีด้วย
กำรวัดควำมสูงของอำคำรให้วัดจำกระดับพืนดินที่ก่อสร้ำงถึงส่วนที่สูงที่สุดของอำคำร
ข้อ ๕ กำรออกแบบอำคำรตำมข้อ ๔ ให้ผู้ออกแบบค้ำนึงถึงกำรจัดรูปแบบเรขำคณิต
ของโครงสร้ำงอำคำรให้มีเสถียรภำพในกำรต้ำนทำนแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว ส้ำหรับอำคำร
ที่ ตั งอยู่ ใ นบริ เ วณที่ ๒ ซึ่ ง เป็ น อำคำรสู ง และบริ เ วณที่ ๓ ให้ ผู้ อ อกแบบค้ ำ นึ ง ถึ ง ส่ ว นประกอบ
ของอำคำรด้ำนสถำปัตยกรรมให้มีควำมมั่นคง ไม่พังทลำย หรือไม่ร่วงหล่นได้โดยง่ำยด้วย
ข้อ ๖ กำรออกแบบและค้ำนวณโครงสร้ำงอำคำรตำมข้อ ๔ ให้ผู้ออกแบบและค้ำนวณ
จัดโครงสร้ำงทังระบบ ก้ำหนดรำยละเอียดปลีกย่อยของชินส่วนโครงสร้ำงและบริเวณรอยต่อระหว่ำง
ปลำยชินส่ว นโครงสร้ำงต่ำง ๆ อย่ำงน้ อยให้มีควำมเหนียวเป็นไปตำมที่รัฐมนตรีโดยค้ำแนะน้ำของ
คณะกรรมกำรควบคุมอำคำรประกำศก้ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ หรือหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่ำว
ที่จัดท้ำโดยส่วนรำชกำรอื่นที่มีหน้ำที่และอ้ำนำจในเรื่องนัน
กำรออกแบบและค้ำนวณโครงสร้ำงอำคำรตำมข้อ ๔ ที่ตังอยู่ในบริเวณที่ ๒ หรือบริเวณที่ ๓
ให้ ผู้ อ อกแบบและค้ ำ นวณค้ ำ นวณให้ อ ำคำรสำมำรถรั บ แรงสั่ น สะเทื อ นของแผ่ น ดิ น ไหวได้ ด้ ว ย
โดยกำรค้ำนวณแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวต้องไม่ต่้ำกว่ำที่รัฐมนตรีโดยค้ำแนะน้ำของคณะกรรมกำร
ควบคุมอำคำรประกำศก้ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ
ผู้ออกแบบและค้ำนวณต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม สำขำ
วิศวกรรมโยธำ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิศวกร
ข้อ ๗ ในกรณี ที่ ยั ง ไม่ มี ป ระกำศของรั ฐ มนตรี ต ำมข้ อ ๖ และยั ง ไม่ มี ห ลั ก เกณฑ์
กำรออกแบบและค้ ำ นวณโครงสร้ ำ งอำคำรเพื่ อ ต้ ำ นทำนแรงสั่ น สะเทื อ นของแผ่ น ดิ น ไหวที่ จั ด ท้ ำ
โดยส่วนรำชกำรอื่นที่มีหน้ำที่และอ้ำนำจในเรื่องนัน กำรออกแบบและค้ำนวณโครงสร้ำงอำคำรตำมข้อ ๔
ให้ ก ระท้ ำ โดยนิ ติบุ ค คลซึ่ งได้รั บใบอนุ ญ ำตประกอบวิช ำชี พ วิ ศวกรรมควบคุ มหรือ ได้รั บกำรรั บรอง
โดยนิติบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม โดยนิติบุคคลนันต้องมีวิศวกรระดับ
วุฒิวิศวกร สำขำวิศวกรรมโยธำ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิศวกร เป็นผู้ให้ค้ำแนะน้ำปรึกษำและลงลำยมือชื่อ
รับรองวิธีกำรค้ำนวณนันด้วย
ข้อ ๘ กำรออกแบบและค้ ำ นวณโครงสร้ ำ งอำคำรตำมข้ อ ๔ ประเภทใดที่ ป ระกำศ
ของรัฐมนตรีตำมข้อ ๖ ยังไม่มีกำรก้ำหนดรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรออกแบบและค้ำนวณโครงสร้ำงอำคำร
เพื่ อ ต้ ำ นทำนแรงสั่น สะเทือ นของแผ่ น ดิ นไหวส้ ำหรับ อำคำรประเภทนั นไว้ และยั ง ไม่มี หลั ก เกณฑ์
กำรออกแบบและค้ ำ นวณโครงสร้ ำ งอำคำรเพื่ อ ต้ ำ นทำนแรงสั่ น สะเทื อ นของแผ่ น ดิ น ไหวที่ จั ด ท้ ำ
โดยส่วนรำชกำรอื่นที่มีหน้ำที่และอ้ำนำจในเรื่องนัน กำรออกแบบและค้ำนวณโครงสร้ำงอำคำรดังกล่ำว
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ให้ ก ระท้ ำ โดยนิ ติบุ ค คลซึ่ งได้รั บใบอนุ ญ ำตประกอบวิช ำชี พ วิ ศวกรรมควบคุ มหรือ ได้รั บกำรรั บรอง
โดยนิติบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม โดยนิติบุคคลนันต้องมีวิศวกรระดับ
วุ ฒิ วิ ศ วกร สำขำวิ ศ วกรรมโยธำ ตำมกฎหมำยว่ ำ ด้ ว ยวิ ศ วกร เป็ น ผู้ ใ ห้ ค้ ำ แนะน้ ำ ปรึ ก ษำและ
ลงลำยมือชื่อรับรองวิธีกำรค้ำนวณนันด้วย
กำรออกแบบและค้ ำ นวณระดั บ ควำมรุ น แรงของแผ่ น ดิ น ไหวของอำคำรตำมวรรคหนึ่ ง
ให้ผู้ออกแบบและค้ำนวณใช้ค่ำระดับควำมรุนแรงของแผ่นดินไหวไม่ต่้ำกว่ำระดับที่ก้ำหนดไว้ในประกำศ
ของรัฐมนตรีตำมข้อ ๖
ข้อ ๙ อำคำรตำมข้อ ๔ ที่มีอยู่แล้วก่อนวันที่กฎกระทรวงนีใช้บังคับ ให้ได้รับยกเว้น
ไม่ต้องปฏิบัติตำมกฎกระทรวงนี
อำคำรตำมข้อ ๔ ที่ได้รับใบอนุญำตหรือใบรับแจ้งกำรก่อสร้ำง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนกำรใช้
ตำมกฎหมำยว่ำด้ว ยกำรควบคุมอำคำร และยังก่อสร้ำง ดัด แปลง หรือเปลี่ยนกำรใช้ไม่แล้วเสร็จ
หรือที่ได้ยื่นขออนุญำตหรือได้แจ้งกำรก่อสร้ำง ดัด แปลง หรือเปลี่ยนกำรใช้อำคำรต่อเจ้ำพนักงำน
ท้องถิ่นตำมมำตรำ ๓๙ ทวิ ไว้ก่อนวันที่กฎกระทรวงนีใช้บังคับ และยังอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของ
เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตำมกฎกระทรวงนี และหำกอำคำรนันเป็นอำคำรที่เคยอยู่
ภำยใต้บังคับของกฎกระทรวงก้ำหนดกำรรับน้ำหนัก ควำมต้ำนทำน ควำมคงทนของอำคำร และ
พื นดิ น ที่ ร องรั บอำคำรในกำรต้ ำนทำนแรงสั่ นสะเทื อนของแผ่ นดิน ไหว พ.ศ. ๒๕๕๐ ก็ ใ ห้ ป ฏิบัติ
ตำมกฎกระทรวงดังกล่ำวด้วยโดยอนุโลม
ให้ไว้ ณ วันที่ 28 มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖4
พลเอก อนุพงษ์ เผ่ำจินดำ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย
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หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี คือ โดยที่กำรก่อสร้ำงอำคำรในพืนที่เสี่ยงภัย
แผ่ น ดิน ไหวตำมกฎกระทรวงก้ำหนดกำรรับน้ำหนัก ควำมต้ำนทำน ควำมคงทนของอำคำร และพืนดิน
ที่รองรับอำคำรในกำรต้ำนทำนแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. ๒๕๕๐ ไม่สอดคล้องกับสภำพกำรณ์
ปัจจุบันที่พบว่ำมีพืนที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวในประเทศมำกขึนและเทคนิคกำรก่อสร้ำงอำคำรในกำรต้ำนทำน
แรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวมีควำมทันสมัย ส่งผลให้กำรก่อสร้ำงอำคำรในเขตท้องที่กำรปกครองบำงพืนที่
ที่เป็นพืนที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวที่ตรวจพบใหม่ไม่ต้องออกแบบและค้ำนวณโครงสร้ำงอำคำรให้มีกำรต้ำนทำน
แรงสั่ น สะเทื อ นของแผ่ น ดิ น ไหว สมควรก้ ำ หนดพื นที่ เ สี่ ย งภั ย แผ่ น ดิ น ไหวและก้ ำ หนดประเภทอำคำร
ที่กำรออกแบบและค้ำนวณโครงสร้ำงอำคำรให้มีกำรต้ำนทำนแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวเพิ่มเติม รวมทัง
ปรับปรุงหลักเกณฑ์กำรก้ำหนดกำรรับน้ำหนัก ควำมต้ำนทำน และควำมคงทนของอำคำรในกำรต้ำนทำน
แรงสั่ น สะเทื อ นของแผ่ น ดิ น ไหวใหม่ ให้ มี ค วำมทั น สมั ย และมี ค วำมปลอดภั ย แก่ ป ระชำชนในกำรเข้ ำ ใช้
อำคำรมำกยิ่งขึน จึงจ้ำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี

