


ค ำน ำ 
 

 คู่มือการของบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างส าหรับสถานศึกษาฉบับนี้  จัดท าขึ้นเพ่ือให้ผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการจัดตั้งงบประมาณค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างได้อย่างถูกต้อง และ
มีประสิทธิภาพ  ซึ่งมีเนื้อหารายละเอียดขั้นตอนและวิธีการขอตั้งงบประมาณประจ าปี  และการขอตั้งงบประมาณ
กรณีโรงเรียนประสบอุบัติภัย (อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย) แบบฟอร์มขอตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียน
อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืน ตัวอย่างประมาณราคาปรับปรุงซ่อมแซม (ปร.4, ปร.5, ปร.6 และตาราง Factor F) 
และตัวอย่างรายการซ่อมแซม 

 ผู้จัดท ำหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำคู่มือการของบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างส าหรับสถานศึกษาจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติงำนด้ำนงบประมำณของสถำนศึกษำ  ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องส ำหรับใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
 

 
 

                        กลุ่มนโยบำยและแผน 
                                ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปัตตำนี เขต 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



การขอตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง  
 

1. การขอตั้งงบประมาณประจ าปี  
     1.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งหลักเกณฑ์ กรอบแนวทางการขอตั้งงบประมาณให้โรงเรียนด าเนินการ 
     1.2 โรงเรียนจัดท าค าขอตั้งงบประมาณ แล้วให้ส่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด 
              1) กรณีขอตั้งงบประมาณค่าก่อสร้าง ให้ขอตั้งงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืน
ที่มจี าเป็นความขาดแคลนตามเกณฑ์มาตรฐานสิ่งก่อสร้าง และต้องมีพ้ืนที่เพียงพอเหมาะสมในการก่อสร้าง โดยให้จัดท า
และส่งแบบค าขอตั้งงบประมาณ ตามแบบที่ 1- 9 
              2) กรณีขอตั้งงบประมาณค่าปรับปรุงซ่อมแซม ให้จัดท าประมาณราคาปรับปรุงซ่อมแซมตามแบบ ปร.4, 
ปร.5, ปร.6, ตารางค านวณ Factor F และรายการซ่อมแซม พร้อมส่งภาพถ่ายสภาพอาคารที่ขอรับปรับปรุงซ่อมแซม 
  1.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตรวจสอบค าขอตั้งงบประมาณและข้อมูลความจ าเป็นขาดแคลนของโรงเรียน  
     1.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค าขอตั้งงบประมาณและจัดเรียงล าดับความส าคัญ 
     1.5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบันทึกค าขอตั้งงบประมาณผ่านเว็บไซต์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้พ้ืนฐาน และจัดส่งค าขอตั้งงบประมาณเป็นเอกสารภายในเวลาที่ก าหนด 
 

                                                 แผนผังการด าเนนิงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนจัดท าค าขอตั้งงบประมาณ 
เสนอเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สพท. ตรวจสอบค าขอตั้งงบประมาณ  
ข้อมูลความขาดแคลนของโรงเรียน   

บันทึกค าขอตั้งงบประมาณ 
ผ่านเว็บไซต์ของ สพฐ. 

ส่งค าขอตั้งงบประมาณไปยัง สพฐ. 
เพ่ือจัดสรรงบประมาณ 

 

สพท. จัดท าและสรุป 
ค าขอตั้งงบประมาณ 

 

คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสม 
และจัดล าดับความส าคัญ 

 

สพท. แจ้งนโยบาย หลักเกณฑ์ 
กรอบแนวทางให้โรงเรียนด าเนินการ 

 



2. การขอตั้งงบประมาณกรณีโรงเรียนประสบอุบัติภัย (อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย)  
  2.1 โรงเรียนส ารวจความเสียหายและท าหนังสือเสนอของบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
และสิ่งก่อสร้างอ่ืนที่ประสบอุบัติภัย พร้อมส่งเอกสารประกอบการพิจาณาไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ภายใน 
5 วัน หลังสถานการณ์คืนสู่สภาพปกติ ดังนี้ 
                 1) ประมาณราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ได้รับความเสียหายตามแบบ ปร.4, ปร.5, ปร.6, ตารางค านวณ 
Factor F และรายการซ่อมแซม  
              2) บันทึกรายงานเหตุการณ์  
                 3) ภาพถ่ายสภาพอาคารที่ได้รับความเสียหาย/ที่ขอปรับปรุงซ่อมแซม  
      2.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตรวจสอบประมาณราคาปรับปรุงซ่อมแซมของโรงเรียนให้ถูกต้องตรงตาม
สภาพจริง 
     2.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบค าของบประมาณ 

2.4  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งค าขอตั้งงบประมาณที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือ 
ผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) ไปยังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 
 

แผนผังการด าเนินงาน 
 

 

                                                                  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
         
    

 

 

ส ารวจความเสียหาย 

จัดท าประมาณการความเสยีหาย 

รวบรวมประมาณการความเสียหาย 

ตรวจสอบความถูกต้องของประมาณการ 

แจ้งจัดสรรงบประมาณ 

โรงเรียน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 พิจารณาจัดสรรงบประมาณ 

แจ้งจัดสรรงบประมาณ 

ก ากับติดตาม 

การจัดซื้อจัดจ้าง 

 การก่อสร้าง 



แบบ 1

แผนงาน .................................................................. ผลผลิต        ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
       ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

รหัส

โรงเรียน แบบ จ านวน งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ห้องท่ี ขาด ขาด ทดแทน
(obec 6 หลัก) ห้อง/ ท้ังส้ิน ปี ...... ปี ........ จัดช้ันเรียน ห้องพิเศษ รวม มีอยู่จริง แคลน แคลน ร้ือถอน

หน่วย (ห้อง) (ห้อง) (ห้อง) (ห้อง) (ห้อง)
    พ้ืนท่ีท่ีจะใช้
ในการก่อสร้าง
อาคาร

 ยาว...........เมตร

กว้าง.............เมตร

 

ขอรับรองว่าข้อมูลถูกต้อง หากได้รับจัดสรรตามรายการท่ีขอน้ี โรงเรียนมีพ้ืนท่ีเพียงพอส าหรับการก่อสร้าง
โทร…………....………………………..
โทรศัพท์ (มือถือ).......................

(...........................................................)

หมายเหตุ 1. ห้ามเปล่ียนแบบฟอร์ม  และให้ใช้ตัวเลขอารบิค ผู้อ านวยการโรงเรียน.......................................

2. ให้จัดเรียงตามล าดับความส าคัญ โทรศัพท์ (มือถือ)...........................................

3. งบประมาณก่อสร้างอาคารใหม่ ให้ใช้ราคากลางส่ิงก่อสร้าง (ท่ีแนบ)

4. สพป./สพม. 

    สพป. ให้พิมพ์ ข้ึนต้น ด้วย จังหวัด และตาม ด้วยค าว่า เขต  เช่น ล าปาง  เขต 3  ไม่ให้ใช้ตัวย่อ

    สพม.  ให้พิมพ์ สพม.ตามด้วยเขต  เช่น สพม.20

5. จ านวนห้องท่ีมีอยู่จริง หมายถึง จ านวนห้องเรียนตามรูปแบบรายการ

6. ช่องขอกรณี  ให้เลือกใส่เคร่ืองหมาย /  ในช่องขาดแคลน หรือทดแทนร้ือถอน

ต าบล

ช่ือเจ้าหน้าท่ี…………………………..

อาคารควรมี

แบบอาคารท่ีเสนอขอ
จ านวน
นักเรียน

ข้อมูลประกอบพิจารณา

รวมท้ังส้ิน

แบบค าขอต้ังงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ (งบผูกพัน) ปีงบประมาณ พ.ศ...................
งบลงทุน  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

ผูกพัน

สพป./สพม.
หมายเหตุ

อ าเภอ จังหวัด

ขอกรณี (/)

ท่ี โรงเรียน



ปีงบประมาณ พ.ศ. .....................
(ใช้ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน ...........)

ท่ี
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568

ลงช่ือ ลงช่ือ  .........................................................
       (.................................................)          (.......................................................)
ต าแหน่ง ................................................ ผู้อ านวยการโรงเรียน ..................................
              ผู้กรอกแบบส ารวจ โทรศัพท์ (มือถือ)  ......................................
โทรศัพท์ (มือถือ)...........................................

ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา แนวโน้มในอนาคต 5 ปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน

แบบส ารวจข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี และแนวโน้มในอนาคต 5 ปี
งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างอาคารเรียน  (งบผูกพัน)

โรงเรียน.................................................อ าเภอ.............................สพป./สพม........................................................ เขต..............



ระดับช้ัน จ ำนวนห้องเรียน (ตำมเกณฑ์จัดช้ันเรียน) จ ำนวนนักเรียน หมำยเหตุ
 อ.1
 อ.2
 อ.3
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
ม.1
ม.2
ม.3

ม.4 / ปวช.1
ม.5 / ปวช.2
ม.6 / ปวช.3

รวม

ลงช่ือ            ลงช่ือ  .........................................................
       (.................................................)                    (.......................................................)
ต ำแหน่ง ................................................            ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ..................................

           โทรศัพท์ (มือถือ)  ......................................

ค่ำก่อสร้ำงอำคำรเรียน (งบผูกพัน)
ปีงบประมำณ พ.ศ. .............

              ผู้กรอกแบบส ำรวจ
โทรศัพท์ (มือถือ)...........................................

แบบส ำรวจข้อมูลประกอบกำรเสนอขอต้ังงบประมำณ 

โรงเรียน....................................................ต ำบล............................อ ำเภอ..........................จังหวัด............................
สพป./สพม......................................................เขต............................

จ ำนวนนักเรียน........................... คน  จ ำนวนครู..................................คน
กำรจัดช้ันเรียน  (ข้อมูล 10 มิถุนำยน ............)



มีอาคารเรียน ท้ังหมด ................................ หลัง..................ห้อง  
มีอาคารอเนกประสงค์ ............................... หลัง 

สร้างเม่ือ งบประมาณ
พ.ศ. ดี ช ารุด

หลังท่ี 1 ให้ระบุข้อมูลอาคารเรียน
อาคารอเนกประสงค์ท่ีมีอยู่

หลังท่ี 2

หลังท่ี 3

หลังท่ี 4

หลังท่ี 5

หลังท่ี 6

หลังท่ี 7

ลงช่ือ         ผู้กรอกแบบส ารวจ ลงช่ือ ................................................
       (...........................................................)       (..................................................)
ต าแหน่ง ................................................ ผู้อ านวยการโรงเรียน .............................
โทรศัพท์ (มือถือ)..................................... โทรศัพท์ (มือถือ)....................................

รวม 

หมายเหตุ

แบบส ารวจข้อมูลประกอบการเสนอขอต้ังปีงบประมาณ พ.ศ. ............. (งบผูกพัน)

รายการ แบบ ห้อง/หลัง
สภาพอาคาร

ค่าก่อสร้างอาคารเรียน/อาคารอเนกประสงค์



1.1 ข้อมูลมีแล้วและเกณฑ์

ห้องเรียน
โรงอาหาร
หอประชุม
โรงอาหาร/ห้องประชุม
อาคารอเนกประสงค์
โรงฝึกงาน
ห้องน ้าห้องส้วม

1.2 ข้อมูลค้าขอ
ช่ือแบบอาคาร ......................................................
จ้านวนชั นท่ีก่อสร้าง ชั น
ระยะเวลาก่อสร้าง (วัน) วัน
งบประมาณรวม บาท
ค่า Factor F ………………….(1.xxxxx)* ตามตารางค้านวณค่า Factor F
รายละเอียดองค์ประกอบของอาคาร แต่ละชั น (ระบุจ้านวนห้องของแต่ละรายการ)

รายการ ชั น 1 ชั น 2 ชั น 3 ชั น 4 ชั น 5 ชั น 6 ชั น 7 ชั น 8 ชั น 9
ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ
ห้องฝึกงาน (งานช่าง)
ห้องพักครู
โรงอาหาร
ห้องประชุม
ห้องน ้านักเรียน
ห้องน ้าครู
สนามกีฬา
อ่ืนๆ

รวม -      -      -      -      -      -      -      -      -      
ขอรับรองว่าข้อมูลความขาดแคลน มีความถูกต้อง และสอดคล้องกับแบบท่ีเสนอขอจัดตั งงบประมาณ

ลงช่ือ ผู้กรอกแบบส้ารวจ ลงช่ือ ผู้รับรองข้อมูล
       (..................................................)        (.................................................)
ต้าแหน่ง ................................................            ผู้อ้านวยการโรงเรียน

โทรศัพท์ (มือถือ)..................................... โทรศัพท์ (มือถือ)...........................................

ลงช่ือ ผู้ตรวจสอบความถูกต้อง ลงช่ือ ผู้รับรองความถูกต้อง
       (....................................................)        (.................................................)

ต้าแหน่ง ผู้อ้านวยการกลุ่มนโยบายและแผน            ผู้อ้านวยการ สพป. / สพม. ............

แบบส้ารวจข้อมูลประกอบการเสนอขอจัดตั งประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กรณีอาคารแบบพิเศษ

รายการ เกณฑ์ควรมี
มีแล้ว

ขาดแคลน
หลัง ห้อง/ท่ีน่ัง



แบบ 2

แผนงาน .................................................................. ผลผลิต        ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
       ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

ล า รหัส
ดับ โรงเรียน ห้องท่ี ขาด

ท่ี (obec 6 หลัก) จัดช้ันเรียน ห้องพิเศษ รวม มีอยู่จริง แคลน

(ห้อง) (ห้อง) (ห้อง) (ห้อง) (ห้อง)

ขอรับรองว่าข้อมูลถูกต้อง หากได้รับจัดสรรตามรายการท่ีขอน้ี โรงเรียนมีพ้ืนท่ีเพียงพอส าหรับการก่อสร้าง
โทร……….....................…………………………..
โทรศัพท์ (มือถือ)...........................................
หมายเหตุ 1. ห้ามเปล่ียนแบบฟอร์ม  และให้ใช้ตัวเลขอารบิค (.......................................................................)

2. งบประมาณก่อสร้างอาคารใหม่ ให้ใช้ราคากลางส่ิงก่อสร้าง (ท่ีแนบ) ผู้อ านวยการโรงเรียน .......................................
3. สพป./สพม. โทรศัพท์ (มือถือ)..............................................
    สพป. ให้พิมพ์ ข้ึนต้น ด้วย จังหวัด และตาม ด้วยค าว่า เขต  เช่น ล าปาง  เขต 3  ไม่ให้ใช้ตัวย่อ
    สพม.  ให้พิมพ์ สพม.ตามด้วยเขต  เช่น สพม.20
4. จ านวนห้องท่ีมีอยู่จริง หมายถึง จ านวนห้องเรียนตามรูปแบบรายการ

แบบค าขอต้ังงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. ...............
งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง (งบปีเดียว)

อาคารควรมี
ข้อมูลความขาดแคลน

แบบ ห้อง
อ าเภอ จังหวัด

จ านวน
นักเรียน

สพป./สพม.

แบบอาคารท่ีเสนอขอ

ช่ือเจ้าหน้าท่ี………….....................………………..

หลัง งบประมาณ

รวมท้ังส้ิน

โรงเรียน ต าบล



แบบ 3

แผนงาน .................................................................. ผลผลิต        ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
       ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

กรณีท่ีร้ือ

ล า รหัส จ านวน ห้องท่ี ถอนแล้ว จ านวน จ านวน งบประมาณ
ดับ โรงเรียน โรงเรียน ต าบล อ าเภอ จังหวัด  สพป./สพม. นักเรียน แบบ ปี พ.ศ. จ านวน จัดช้ันเรียน ห้องพิเศษ รวม มีอยู่จริง ขาด แบบ หลัง ห้อง
ท่ี (obec 6 หลัก)  ท่ีสร้าง ห้องเรียน (ห้อง) (ห้อง) (ห้อง) (ห้อง) ห้องเรียน

(ห้อง)

ช่ือเจ้าหน้าท่ี………………………….. ขอรับรองว่าข้อมูลถูกต้อง หากได้รับจัดสรรตามรายการท่ีขอน้ี โรงเรียนมีพ้ืนท่ีเพียงพอส าหรับการก่อสร้าง
โทร…………………………………..
โทรศัพท์ (มือถือ)...........................................
หมายเหตุ 1. ห้ามเปล่ียนแบบฟอร์ม  และให้ใช้ตัวเลขอารบิค (...........................................................)

2. งบประมาณก่อสร้างอาคารใหม่ ให้ใช้ราคากลางส่ิงก่อสร้าง (ท่ีแนบ) ผู้อ านวยการโรงเรียน .....................................
3. สพป./สพม. โทรศัพท์ (มือถือ)...........................................
    สพป. ให้พิมพ์ ข้ึนต้น ด้วย จังหวัด และตาม ด้วยค าว่า เขต  เช่น ล าปาง  เขต 3  ไม่ให้ใช้ตัวย่อ
    สพม.  ให้พิมพ์ สพม.ตามด้วยเขต  เช่น สพม.20
4. จ านวนห้องท่ีมีอยู่จริง หมายถึง จ านวนห้องเรียนตามรูปแบบรายการ

รวมท้ังส้ิน

แบบค าขอต้ังงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียนทดแทนอาคารเรียนท่ีร้ือถอน ปีงบประมาณ พ.ศ. .................
งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

ข้อมูลอาคารเรียนทดแทน
อาคารท่ีร้ือถอน

อาคารท่ีขอสร้างทดแทนข้อมูลความขาดแคลน
อาคารควรมี



แบบ 4

แผนงาน .................................................................. ผลผลิต        ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
       ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

ล า รหัส
ดับ โรงเรียน จ านวน จัด เกณฑ์ อาคารท่ีมี

ท่ี (obec 6 หลัก) นักเรียน ช้ันเรียน ควรมี อยู่แล้ว

(ห้อง) (หลัง/ (หลัง/ (หลัง/
 หน่วย) หน่วย) หน่วย)

ขอรับรองว่าข้อมูลถูกต้อง หากได้รับจัดสรรตามรายการท่ีขอน้ี โรงเรียนมีพ้ืนท่ีเพียงพอส าหรับการก่อสร้าง
โทร…………………………………..
โทรศัพท์ (มือถือ)...........................................
หมายเหตุ 1. ห้ามเปล่ียนแบบฟอร์ม  และให้ใช้ตัวเลขอารบิค (...........................................................)

2. งบประมาณก่อสร้างอาคารใหม่ ให้ใช้ราคากลางส่ิงก่อสร้าง (ท่ีแนบ) ผู้อ านวยการโรงเรียน .....................................
3. สพป./สพม. โทรศัพท์ (มือถือ)...........................................
    สพป. ให้พิมพ์ ข้ึนต้น ด้วย จังหวัด และตาม ด้วยค าว่า เขต  เช่น ล าปาง  เขต 3  ไม่ให้ใช้ตัวย่อ
    สพม.  ให้พิมพ์ สพม.ตามด้วยเขต  เช่น สพม.20
4. กรณีเสนอขอต้ังโรงฝึกงาน ระบุจ านวนเป็นหน่วย ส าหรับรายการอ่ืน ให้ระบุจ านวนเป็นหลัง

แบบค าขอต้ังงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์/หอประชุม/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. .............
งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

ข้อมูลความขาดแคลน
แบบอาคารท่ีเสนอขอ

โรงเรียน ต าบล อ าเภอ
งบประมาณ

ช่ือเจ้าหน้าท่ี…………………………..

ขาดแคลน

แบบ
หลัง/
หน่วย

สพป./สพม.จังหวัด

รวมท้ังส้ิน



แบบ 5

แผนงาน .................................................................. ผลผลิต        ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
       ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

ล า รหัส
ดับ โรงเรียน จ านวน เกณฑ์ ขาดแคลน

ท่ี (obec 6 หลัก) นักเรียน ควรมี หลัง ท่ีน่ัง ท่ีน่ัง
(ท่ีน่ัง)

ขอรับรองว่าข้อมูลถูกต้อง หากได้รับจัดสรรตามรายการท่ีขอน้ี โรงเรียนมีพ้ืนท่ีเพียงพอส าหรับการก่อสร้าง
โทร…………………………………..
โทรศัพท์ (มือถือ)...........................................
หมายเหตุ 1. ห้ามเปล่ียนแบบฟอร์ม  และให้ใช้ตัวเลขอารบิค (...........................................................)

2. งบประมาณก่อสร้างอาคารใหม่ ให้ใช้ราคากลางส่ิงก่อสร้าง (ท่ีแนบ) ผู้อ านวยการโรงเรียน .....................................
3. สพป./สพม. โทรศัพท์ (มือถือ)...........................................
    สพป. ให้พิมพ์ ข้ึนต้น ด้วย จังหวัด และตาม ด้วยค าว่า เขต  เช่น ล าปาง  เขต 3  ไม่ให้ใช้ตัวย่อ
    สพม.  ให้พิมพ์ สพม.ตามด้วยเขต  เช่น สพม.20

ช่ือเจ้าหน้าท่ี…………………………..

แบบ หลัง งบประมาณท่ีน่ัง

รวมท้ังส้ิน

แบบค าขอต้ังงบประมาณค่าก่อสร้างส้วมนักเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. .............
งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

โรงเรียน ต าบล อ าเภอ จังหวัด สพป./สพม.

แบบอาคารท่ีเสนอขอ
ข้อมูลความขาดแคลน

มีอยู่แล้ว



แบบ 6

แผนงาน .................................................................. ผลผลิต        ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
       ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

ล า รหัส จ านวน
ดับ โรงเรียน จ านวน นักเรียน ควรมี มีอยู่ ขาด
ท่ี (obec 6 หลัก) นักเรียน ท่ีต้องการ (หลัง) แล้ว แคลน

 เข้าพัก (หลัง) (หลัง)

ขอรับรองว่าข้อมูลถูกต้อง หากได้รับจัดสรรตามรายการท่ีขอน้ี โรงเรียนมีพ้ืนท่ีเพียงพอส าหรับการก่อสร้าง

โทร…………………………………..
โทรศัพท์ (มือถือ)...........................................
หมายเหตุ 1. ห้ามเปล่ียนแบบฟอร์ม  และให้ใช้ตัวเลขอารบิค (...........................................................)

2. งบประมาณก่อสร้างอาคารใหม่ ให้ใช้ราคากลางส่ิงก่อสร้าง (ท่ีแนบ) ผู้อ านวยการโรงเรียน .....................................

3. สพป./สพม. โทรศัพท์ (มือถือ)...........................................

    สพป. ให้พิมพ์ ข้ึนต้น ด้วย จังหวัด และตาม ด้วยค าว่า เขต  เช่น ล าปาง  เขต 3  ไม่ให้ใช้ตัวย่อ

    สพม.  ให้พิมพ์ สพม.ตามด้วยเขต  เช่น สพม.20

อ าเภอ จังหวัด สพป./สพม.

ข้อมูลความขาดแคลน แบบอาคารท่ีเสนอขอ

แบบ หลัง งบประมาณ

รวมท้ังส้ิน

ช่ือเจ้าหน้าท่ี…………………………..

แบบค าขอต้ังงบประมาณค่าก่อสร้างบ้านพักนักเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. ...................
งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

โรงเรียน ต าบล



แบบ 7

แผนงาน .................................................................. ผลผลิต        ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
       ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

ล า รหัส จ านวน จ านวนครู/

ดับ โรงเรียน สพป./ ครู/ บุคลากร ควรมี มีอยู่ ขาด

ท่ี (obec 6 หลัก) สพม. บุคลากร ท่ีต้องการ (หลัง/ห้อง) แล้ว แคลน

ท้ังหมด เข้าพัก (หลัง/ห้อง) (หลัง/ห้อง)

 

  

ขอรับรองว่าข้อมูลถูกต้อง หากได้รับจัดสรรตามรายการท่ีขอน้ี โรงเรียนมีพ้ืนท่ีเพียงพอส าหรับการก่อสร้าง

โทร…………………………………..
โทรศัพท์ (มือถือ)...........................................

หมายเหตุ 1. ห้ามเปล่ียนแบบฟอร์ม  และให้ใช้ตัวเลขอารบิค (...........................................................)

2. งบประมาณก่อสร้างอาคารใหม่ ให้ใช้ราคากลางส่ิงก่อสร้าง (ท่ีแนบ) ผู้อ านวยการโรงเรียน .....................................

3. สพป./สพม. โทรศัพท์ (มือถือ)...........................................

    สพป. ให้พิมพ์ ข้ึนต้น ด้วย จังหวัด และตาม ด้วยค าว่า เขต  เช่น ล าปาง  เขต 3  ไม่ให้ใช้ตัวย่อ

    สพม.  ให้พิมพ์ สพม.ตามด้วยเขต  เช่น สพม.20

4. จ านวนครู/บุคลากร ให้กรอกเฉพาะจ านวนครู หรือบุคลากร ท่ีสอดคล้องกับประเภทอาคารท่ีเสนอขอ

งบประมาณ
อ าเภอ จังหวัด

แบบ

รวมท้ังส้ิน

ช่ือเจ้าหน้าท่ี…………………………..

ข้อมูลความขาดแคลน

แบบค าขอต้ังงบประมาณค่าก่อสร้างบ้านพักครูและบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. ...........
งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

แบบอาคารท่ีเสนอขอ

โรงเรียน ต าบล
หลัง



แบบ 8

แผนงาน .................................................................. ผลผลิต        ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
       ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

รหัส
โรงเรียน จ านวน เกณฑ์

(obec 6 หลัก) นักเรียน ควรมี ลานกีฬา ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ อ่ืนๆ (ระบุ) แบบ สนาม งบประมาณ

ขอรับรองว่าข้อมูลถูกต้อง หากได้รับจัดสรรตามรายการท่ีขอน้ี โรงเรียนมีพ้ืนท่ีเพียงพอส าหรับการก่อสร้าง
โทร…………………………………..
โทรศัพท์ (มือถือ)...........................................

(...........................................................)
หมายเหตุ 1. ห้ามเปล่ียนแบบฟอร์ม  และให้ใช้ตัวเลขอารบิค ผู้อ านวยการโรงเรียน .....................................

2. งบประมาณก่อสร้างให้ใช้ราคากลางส่ิงก่อสร้าง (ท่ีแนบ) โทรศัพท์ (มือถือ)...........................................
3. สพป./สพม. 
    สพป. ให้พิมพ์ ข้ึนต้น ด้วย จังหวัด และตาม ด้วยค าว่า เขต  เช่น ล าปาง  เขต 3  ไม่ให้ใช้ตัวย่อ
    สพม.  ให้พิมพ์ สพม.ตามด้วยเขต  เช่น สพม.20

ช่ือเจ้าหน้าท่ี…………………………..

รวมท้ังส้ิน

แบบค าขอต้ังงบประมาณค่าก่อสร้างสนามกีฬา ปีงบประมาณ พ.ศ. ...............
งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

โรงเรียน ต าบล อ าเภอ จังหวัด สพป./สพม.

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
แบบสนามกีฬาท่ีเสนอขอ

สนามกีฬาท่ีมีอยู่แล้ว
ท่ี



แบบ 9

แผนงาน .................................................................. ผลผลิต        ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
       ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

ล าดับ โรงเรียน จ านวน จ านวน ราคา ราคายังไม่รวม ค่า

ท่ี (obec 6 หลัก) นักเรียน ควรมี มีแล้ว ขาดแคลน หน่วย ต่อหน่วย Factor F Factor F

 

ขอรับรองว่าข้อมูลถูกต้อง หากได้รับจัดสรรตามรายการท่ีขอน้ี โรงเรียนมีพ้ืนท่ีเพียงพอส าหรับการก่อสร้าง
โทร…………………………………..
โทรศัพท์ (มือถือ)...........................................

(...........................................................)

หมายเหตุ 1. ห้ามเปล่ียนแบบฟอร์ม  และให้ใช้ตัวเลขอารบิค ผู้อ านวยการโรงเรียน .....................................

2. งบประมาณก่อสร้างให้ใช้ราคากลางส่ิงก่อสร้าง (ท่ีแนบ) โทรศัพท์ (มือถือ)...........................................

3. กรณี ร้ัว ถนน และรางระบายน้้าให้รวมค่า Factor F โดยยอดงบประมาณให้ปรับเป็นหลักร้อย เช่น 145,618 บาท เหลือ 145,600 บาท ต้องเป็นราคาเดียวกันกับ ปร.6

4. สพป./สพม. 

    สพป. ให้พิมพ์ ข้ึนต้น ด้วย จังหวัด และตาม ด้วยค้าว่า เขต  เช่น ล้าปาง  เขต 3  ไม่ให้ใช้ตัวย่อ

    สพม.  ให้พิมพ์ สพม.ตามด้วยเขต  เช่น สพม.20

รวมท้ังส้ิน

ช่ือเจ้าหน้าท่ี…………………………..

แบบค าขอจัดต้ังงบประมาณค่าก่อสร้างอ่ืน (ร้ัว ถนน ค.ส.ล.  รางระบายน้ า และส่ิงก่อสร้างอ่ืน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ............

โรงเรียน ต าบล อ าเภอ จังหวัด สพป./สพม.
ข้อมูลประกอบการพิจารณา

รายการท่ีเสนอขอ งบประมาณท้ังส้ิน



ปร. 4 (ก)

อาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอ่ืน
สถานท่ี โรงเรียนบ้านสะบารัง สพป./สพม. ปัตตานี เขต 1

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

1

1.1 งานร้ือถอน

    - ร้ืออถอนหน้าต่างไม้พร้อมวงกบไม้ 1 ช่อง (บานเปิดเด่ียว) 14        บาน -             -              70.00          980.00          980.00          ร้ือขนไป

 - ร้ือถอนฝ้ากระเบ้ืองแผ่นเรียบพร้อมโครงคร่าวไม้ 484      ตร.ม. -             -              35.00          16,940.00     16,940.00      ร้ือขนไป

1.2 งานหน้าต่าง

 - 14        บาน 650.00        9,100.00       69.00          966.00          10,066.00      

- วงกบไม้เน้ือแข็ง ขนาด 2 น้ิว x 4 น้ิว 48        เมตร 134.00        6,432.00       50.00          2,400.00       8,832.00       
- กลอนอลูมีเนียมขนาด 4 น้ิว 28        อัน 41.00          1,148.00       - -              1,148.00       
- มือจับ ขนาด 5 น้ิว 14        อัน 11.00          154.00          - -              154.00          
- บานพับ ชนิด 2 ปีก ขนาด 4 น้ิว ×3 น้ิว 28        ชุด 40.00          1,120.00       - -              1,120.00       

1.3 งานฝ้าเพดาน

 - ฝ้าเพดานกระเบ้ืองซิเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 4 มม.คร่าวไม้เน้ือแข็ง 484      ตร.ม. 467.00        226,028.00    92.00          44,528.00     270,556.00    

- ทาสีน้้าอะครีลิค 100% ฝ้าเพดาน มอก.2321-2549 484      ตร.ม. 33.00          15,972.00     34.00          16,456.00     32,428.00      
1.4 งานพ้ืน

 - ปูพ้ืนกระเบ้ืองเคลือบ ขนาด 12 x 12 น้ิว (รวมปูนทราย) 216      ตร.ม. 315.00        68,040.00     158.00        34,128.00     102,168.00    

ลงช่ือ .................................................................................... ผู้ประมาณราคา แผ่นท่ี 1/2

หน้าต่างบานทึบไม้เน้ือแข็ง ขนาด 0.60 ม.x1.10 ม.

ประมาณราคาเม่ือวันท่ี

อาคารเรียน สปช.105/29 ขนาด 8 ห้องเรียน

ล าดับท่ี รายการ

รายการปริมาณงานและราคา
งานปรับปรุง/ซ่อมแซม

ค่าแรงงานค่าวัสดุ

ประมาณราคาโดย

จ านวน หน่วย

24 พฤศจิกายน 2563นายสมชาย  มีชัย

หมายเหตุ
 รวมค่าวัสดุ  
และค่าแรงงาน

ตัวอย่าง



ปร. 4 (ก)

อาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอ่ืน
สถานท่ี โรงเรียนบ้านสะบารัง สพป./สพม. ปัตตานี เขต 1

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

2 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29  ขนาด 4 ห้องเรียน

2.1 งานร้ือถอน

- ร้ือถอนกระเบ้ืองหลังคาลอนคู่ 484      ตร.ม. -             -              25.00          12,100.00     12,100.00      ร้ือขนไป

2.2

- กระเบ้ืองลอนคู่ 0.50 x1.20 ม. หนา 5 มม. (สีต่างๆ) 1,040    แผ่น 67.00          69,680.00     - - 69,680.00      

- ครอบสันโค้งกระเบ้ืองลอนคู่ (สีต่างๆ) 85        แผ่น 67.00          5,695.00       - - 5,695.00       

- ขอยึดกระเบ้ืองลอนคู่ ยาว 8 น้ิว - 10 น้ิว 2,080    อัน 6.00           12,480.00     - - 12,480.00      

- เชิงชายไม้เน้ือแข็ง ขนาด 1 น้ิว x 8 น้ิว+ทับเชิงชาย 102      เมตร 216.00        22,032.00     94.00          9,588.00       31,620.00      

- ค่าแรงติดต้ังกระเบ้ืองหลังคา 484      ตร.ม. - - 45.00          21,780.00     21,780.00      

2.3

- ทาสีน้้าอะคริลิค 100% ทาผนังภายนอก  มอก.2321-2549 320      ตร.ม. 47.00          15,040.00     34.00          10,880.00     25,920.00      
- ทาสีน้้ามันส้าหรับงานไม้ (รวมสีทารองพ้ืน 2 เท่ียว) 64        ตร.ม. 30.00          1,920.00       38.00          2,432.00       4,352.00       

454,841.00   173,178.00   628,019.00   

 ลงช่ือ .............................................. ผู้ประมาณราคา  แผ่น 2/2

ลงช่ือ .................................................................................... ผู้ประมาณราคา แผ่นท่ี 2/2

รายการปริมาณงานและราคา

24 พฤศจิกายน 2563

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานท้ังหมด

งานหลังคา

งานทาสี

 รวมค่าวัสดุ  
และค่าแรงงาน

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม

หมายเหตุจ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

ประมาณราคาเม่ือวันท่ีประมาณราคาโดย

ล าดับท่ี รายการ

นายสมชาย  มีชัย



แบบ ปร.5(ก)

 อาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอ่ืน
 สพป./สพม.
 โรงเรียนบ้านสะบารัง  สพป./สพม. ปัตตานี เขต 1
 จ านวน 2 แผ่น

ค่างานต้นทุน  ค่าก่อสร้าง

 หน่วย : บาท  หน่วย : บาท

1 628,019.00       1.3050       819,571.77          

819,571.77          
ยอดสุทธิ 819,000.00          **

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพท.

ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพท.

(...................................................)

รับรองความถูกต้อง

...............................................................................................

...............................................................................................

(.................................................)

ตรวจสอบความถูกต้อง

6.00%
7.00%

ผู้ประมาณราคา

...............................................................................................
(...............................................)

รับรองความถูกต้อง

(.................................................)

ผู้อ านวยการโรงเรียน

   เงินประกันผลงานหัก..........
   เงินล่วงหน้าจ่าย................... 0.00%

Factor  F

ครูโรงเรียนบ้านสะบารัง...............................................................................................

ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม

เง่ือนไข

   ดอกเบ้ียเงินกู้........................
   ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม.................

  รวมค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม
(แปดแสนหน่ึงหม่ืนเก้าพันบาทถ้วน)

หมายเหตุ

ปัตตานี เขต 1

24 พฤศจิกายน 2563ประมาณราคาเม่ือวันท่ี

0.00%

สรุปค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม

ล าดับท่ี รายการ

สถานท่ี โรงเรียนบ้านสะบารัง

แบบ ปร.4(ก) ท่ีแนบ

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม

หน่วยงาน

ตัวอย่าง



แบบ ปร. 6

อาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอ่ืน
สถานท่ี สพป./สพม ปัตตานี เขต 1

แผ่น
24 พฤศจิกายน 2563

1

**

ครูโรงเรียนบ้านสะบารัง

ผู้อ านวยการโรงเรียน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพท

รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1

...........................................................................................
(.................................................)

...........................................................................................
(...................................................)

ตรวจสอบความถูกต้อง

รับรองความถูกต้อง

สรุปราคาค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม

ล าดับท่ี หมายเหตุ

ประมาณราคาเม่ือวันท่ี
จ านวน 5

 หน่วย : บาท

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม
โรงเรียนบ้านสะบารัง

แบบ ปร.4 (ก) ปร.5 (ก) ปร.6 และ Factor F ท้ังหมด

รายการ
 ค่าก่อสร้าง

หน่วยงาน โรงเรียนบ้านสะบารัง

สรุป
ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม 819,000.00         

สรุป
(แปดแสนหน่ึงหม่ืนเก้าพันบาทถ้วน)

819,000.00         รวมค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมเป็นเงินท้ังส้ิน   

ผู้ประมาณราคา

รับรองความถูกต้อง

(.................................................)

(...............................................)

...........................................................................................

...........................................................................................

116
ตัวอย่าง



งานปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอ่ืน
สถานท่ีก่อสร้าง โรงเรียนบ้านสะบารัง สพม./สพป. ปัตตานี เขต 1
หน่วยงาน โรงเรียนบ้านสะบารัง  

ค่างาน(ทุน)

ล้านบาท

0.00% <0.5 1.3056
0.00% 1 1.3033
6.00% 2 1.3017
7.00% 5 1.2985

10 1.2926
15 1.2576
20 1.25
25 1.223
30 1.2147

A = ค่าวัสดุและแรงงานต้นทุน  = 40 1.2143
B = ค่างานตัวต ่ากว่าต้นทุน  = 50 1.2142
C = ค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน  = 60 1.2043
D = Factor F ของค่างานตัวต ่ากว่าต้นทุน  = 70 1.2032
E = Factor F ของค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน  = 80 1.2032

แทนค่า 90 1.2032
1.3056  -  ( 1.3056  - 1.3033                 )   X   ( 628,019.00         - 500,000.00    ) 100 1.2032

( 1,000,000.00         - 500,000.00        ) 150 1.2005
200 1.2005

สรุปค่าต้นทุนงาน 628,019.00        บาท 250 1.1996
ค่า FACTOR F เท่ากับ 1.3050 300 1.1934

350 1.1848
 400 1.184

500 1.1853
>500 1.1770

1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที ก่าหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื อหาค่า Factor F
2. ถ้าเป็นงานเงินกู้ให้ใช้ Factor F ในช่อง " รวมในรูป Factor "

FACTOR F

ตารางแสดงการค านวณหาค่า FACTOR F งานอาคาร

เง่ือนไข

ลงชื อ.............................................................................................ผู้ประมาณราคา

เมื อ 628,019.00                    
500,000.00                    

1,000,000.00                  
1.3056
1.3033

เงินล่วงหน้าจ่าย ( ร้อยละ )
ค่าประกันผลงาน หัก  (ร้อยละ)
ดอกเบ้ียเงินกู้ (ร้อยละ)
ค่าภาษีมูลค่าเพิ ม ( VAT )  (ร้อยละ)

( C - B )

สูตรค านวณหาค่า FACTOR  F

สูตรการหาค่า Factor F = D - {
[( D - E ) x ( A - B )]

}

ตัวอย่าง



(ลงชื่อ................................................ผู้ประมาณราคา 
 (..............................................) 

  วัน...../เดือน........../ปี…….  (ลงชื่อ)...................................................ผู้อ านวยการโรงเรียน 
  (................................................) 

 วัน...../เดือน........../ปี…….. 

 

ตัวอย่าง
รายละเอียดการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืน 

รายการ .................................................. 
โรงเรียน...................................... สพป./สพม. .......................... 

---------------------- 
ด้วยโรงเรียน....................................มีความประสงค์ด าเนินการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน 

อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอ่ืน รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
รายการรื้อถอน 

1. งานพ้ืน
ให้รื้อพ้ืนไม้ และตงไม้ชั้นที่ 1 ภายในทั้งหมด พร้อมระเบียงทางเดินด้านหลังออกทั้งหมด

(ไม้พ้ืนที่ใช้ได้ให้เก็บมาท าใหม่ และหากไม่พอให้หามาเพ่ิม) 
2. งานบันได

ให้รื้อบันไดไม้ด้านหลัง จากชั้นที่  1 ถึงชั้นที่  2 ออกทั้งหมด (ให้น าของเก่ามาซ่อมแซมได้
หากไม่พอ ให้หามาเพ่ิม) 

3. งานฝ้าเพดาน
ให้รื้อฝ้าเพดานใต้ท้องพ้ืนชั้นที่  2 (เฉพาะภายใน ขนาด 6.40 x15.20 เมตร ออกทั้ งหมด

(ยกเว้น ฝ้าเพดานเหนือระเบียงทางเดินด้านหลัง) พร้อมดวงโคมไฟฟ้า ขนาด 2x36 W จ านวน 12 ชุด 
รายการปรับปรุงซ่อมแซมใหม่ 

1. ให้ติดตั้งตงเหล็ก เหล็กกล่องสี่ เหลี่ยม ขนาด 150x80x4.5 มม. @ 0.80 เมตร เนื่องจากระยะ
ตงห่ างของตงเดิม   @ 0 .80 เมตร มี ระยะรองรับอยู่ แล้ ว  สลับด้ วยตงเหล็ก เหล็กกล่องสี่ เหลี่ ยม 
ขนาด 100x50x2.3 มม. @ 0.80 เมตร โดยให้ติดตั้งแทนช่องตงเดิม ให้ทาสีกันสนิมก่อนท าการติดตั้ง 
ทั้งภายในและช่องระเบียง 

2. ให้ปูพื้นไม้เนื้อแข็ง ขนาดเท่าแผ่นไม้เดิม (ขนาด 1”x6”) ปูเต็มพื้นที่ ขัดผิวเคลือบด้วยน้ ามันเคลือบเงา
3. งานบันได ให้เปลี่ยนแม่บันไดเป็นแม่บันไดเหล็ก และพุกบันไดให้ติดตั้งเป็นเหล็ก แม่บันไดเหล็ก

และพุกเหล็กใช้เหล็กรีดเย็นตัว LG เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม ขนาด 150x80x4.5 มม. ทาสีกันสนิม ลูกนอนบันได
ให้ใช้ลูกนอนเดิม หากไม่พอให้หามาเพ่ิม รวมทั้งราวบันไดให้ซ่อมแซมให้แข็งแรง 

4. ให้ติดตั้งฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี ทาสี (ใต้ท้องพ้ืนชั้นที่ 2)
5. ให้ติดตั้งโคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรงอลูมิเนียมถ่ีใบพับติดลอย T8 ขนาด 2x36 วัตต์ จ านวน 12 ชุด
6. ให้ติดตั้งเต้ารับไฟฟ้าขากลม – แบน จ านวน 8 ชุด
7. ให้ทาสีอาคารใหม่ทั้งหมด ส่วนที่เป็นผิวไม้และเหล็กให้ทาด้วยสีน้ ามัน ส่วนที่เป็นผิวปูนให้ทาด้วย

สีน้ าอะครีลิคส าหรับอาคารเก่า ก่อนทาสีต้องขูดล้างท าความสะอาดผิวก่อนท าการทาสี 
อนึ่ง ในการท างานครั้งนี้  ผู้รับจ้างจะต้องใช้วัสดุที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)  

และใช้ช่ างที่ มีฝีมือ ความช านาญ  และประสบการณ์ โดยเฉพาะมาท าการปรับปรุ ง – ซ่อมแซม 
หากมคีวามเสียหายใด ๆ เกิดข้ึน ผู้รับจ้างจะต้องท าการปรับปรุง- ซ่อมแซมให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบงาน  
   
 






