
 

 

รายการครุภัณฑ ์
หลักเกณฑ์ : ต้องมจีำนวนนักเรียนตั้งแต ่21 คน ขึ้นไป 

 

 

รายการครุภัณฑ์ วิธีจัดทำเอกสาร หมายเหตุ 
รายการครุภัณฑ์ 

 
 
 
 

พิมพ์แบบคำขอตั้งงบประมาณคา่ครุภัณฑ์ แบบ 
3-1 ที่ เมนู "พิมพ์แบบสรุปคำขอจัดตั้ง (แบบ 3-1)" 
พร้อมลงนามรับรองในแบบคำขอ 
 

 

 
แบบ 3-1 จำนวน 3 แผน่ 

 

ถ้าเลือกรายการครุภัณฑ์ 
ที่มีวงเล็บ (เลือกรายการ)  

 
จะต้องพิมพ์แบบรายการครุภัณฑ์
ย่อย แบบ 3-2 และ แบบ 3-3  

ส่งพร้อม แบบ 3-1 

1. เลือกรายการครุภัณฑ์การศึกษา(ครุภัณฑ์
หลัก) 

2. เข้าเมนูบันทึกครุภัณฑ์ย่อย เลือกรายการ
ครุภัณฑ์ย่อย และกรอกข้อมูลลงในระบบจัดตั้ง
งบประมาณ ทั้งนี้ต้องไม่เกินวงเงินครุภัณฑ์หลัก 
และต้องมีจำนวนเงินรวมร้อยละ 90 ขึ้นไป  

3. พิมพ์แบบคำขอตั้งงบประมาณค่าครุภัณฑ์ 
แบบ 3-2 / แบบ 3-3 ที่ เมนู "พิมพ์แบบสรุปคำ
ขอจัดตั้ง" พร้อมลงนามรับรองในแบบคำขอ 

1. แบบ 3-2 จำนวน 3 แผน่ 
2. แบบ 3-3 จำนวน 3 แผน่ 

 
 

เฉพาะครุภัณฑ์การศึกษา 
- รายการเครื่องเล่นสนาม 
- รายการครุภัณฑ์ประกอบการ

เรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ 
 

จะต้องพิมพ์แบบรายการครุภัณฑ์
ย่อย แบบ 3-2 และ แบบ 3-3  

ส่งพร้อม แบบ 3-1 

1. แบบฟอร์มแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก 
ครุภัณฑ์กำหนดราคากลาง 
/กำหนดเกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์    
2. เลือกรายการครุภัณฑ์ย่อย และกรอกข้อมูล
ลงในระบบจัดตัง้งบประมาณ โดยไม่เกินวงเงิน
ครุภัณฑ์หลัก และต้องมีจำนวนเงินรวมร้อยละ 
90 ขึ้นไป  
3. พิมพ์แบบคำขอตั้งงบประมาณคา่ครุภัณฑ์ 
แบบ 3-1 ที่ เมนู "พิมพ์แบบสรปุคำขอจัดตั้ง 
(แบบ 3-1)" พร้อมลงนามรับรองในแบบคำขอ 
 

1. เอกสารการกำหนดเกณฑ์
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์  
จำนวน 3 ชุด 
2. แบบ 3-2 จำนวน 3 แผน่ 
3. แบบ 3-3 จำนวน 3 แผน่  
------- 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การจัดตั้งงบประมาณงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปี พ.ศ.2565 
 



 

 

รายการสิ่งก่อสร้างและซ่อมแซม 
 

 

จำนวนนักเรียน ก่อสร้างใหม ่ รายการ
ซ่อมแซม 

เอกสารประกอบ 

นักเรียน 1-59 คน 
 

 
 

X 
 

 
ตั้งแต่ 50,000 
บาท ข้ึนไป 

1.แบบ ปร 4/ปร5/ปร6 และแบบรายการ
ซ่อมแซม จัดทำเป็นไฟล์ PDF จำนวน 1 ไฟล ์
เอกสารฉบับจริง 3 ชุด 
2.พิมพ์แบบสรุปคำขอจัดตั้ง จำนวน 3 ชุด

 
3.พิมพ์ข้อมูลพื้นฐานประกอบ จำนวน 3 ชุด 

 
 

นักเรียน 60-120 
ต ้องแนบหน ังส ือร ับรองสถานะ
โรงเรียนขนาดเล็ก โดยมีเง ื ่อนไข
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 
2561-2562 ดังนี้ 

(1) คะแนน O–NET สงูกว่า
คะแนนเฉลี่ยระดบัประเทศ      
อย่างน้อย 2 ใน 4 สาระวิชา ในปี
การศึกษา 2561 และ ปี 2562   
กรณีไม่มีคะแนน O–NET ให้ใช้
เกณฑ์ในข้อ (2) 
    (2)  กรณีใช้คะแนน NT จะต้อง
มากกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
อย่างน้อย 1 ด้าน ใน 3 ด้าน 
   (3)  หากคะแนน O-NET และ NT
ไม่เข้าเกณฑ์ให้ขอได้เฉพาะรายการ
ปรับปรุงซ่อมแซม  

      
มีเง่ือนไขคะแนน

ผลสัมฤทธ์ิ 

    
ตั้งแต่ 50,000 
บาท ข้ึนไป 

- - กรณีก่อสร้างใหม่ 
-  

 

 1. พิมพ์แบบสรุปคำขอจัดตั้ง จำนวน 3 ชุด

 
 

2.พิมพ์ข้อมูลพื้นฐานประกอบ จำนวน 3 ชุด 

 
3. กรณีขอรายการรั้ว ถนนคอนกรีต ราง
ระบายน้ำ จัดทำ แบบ ปร.4 /ปร.5 /ปร.6 
TOR FactorF จำนวน 3 ชุด 
- กรณีขอรายการปรับปรุงซ่อมแซม 
1. แบบ ปร.4-6 TOR FactorFจำนวน 3 ชุด 
2. แบบรายการซ่อมแซมและรูปภาพประกอบ 
 3. พิมพ์แบบสรุปคำขอจัดตั้ง จำนวน 3 ชุด

 
 4.  พิมพ์ข้อมูลพื้นฐานประกอบ จำนวน 3 ชดุ 

 
 

นักเรียน 121 คนขึ้นไป 
 

          
ตั้งแต่ 50,000 
บาท ข้ึนไป 

- - กรณีก่อสร้างใหม่ 
 1. พิมพ์แบบสรุปคำขอจัดตั้ง จำนวน 1 ชุด 
2. พิมพ์ข้อมูลพื้นฐานประกอบ จำนวน 1 ชุด 
  
 
 

เกณฑ์การจัดตั้งงบประมาณงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปี พ.ศ.2565 
 



 

- กรณีขอรายการปรับปรุงซ่อมแซม 
1. แบบ ปร.4-6 จำนวน 3 ชุด 
2. แบบรายการซ่อมแซมและรูปภาพประกอบ 
 3.  พิมพ์แบบสรุปคำขอจัดตั้ง จำนวน 3 ชุด

 
 4.  พิมพ์ข้อมูลพื้นฐานประกอบ จำนวน 3 ชดุ 

 
 

 

 
 

 


