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หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดท าค าของบลงทุน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
หลักเกณฑ์ทั่วไป 
 

1. ให้สถาบันการอาชีวศึกษา/สถานศึกษา/หน่วยงาน พิจารณาจัดท ารายละเอียดค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในส่วนที่เกี่ยวข้อง จ าแนกเป็น 3 กลุ่มแผนงานหลัก ดังนี้ 

    กลุ่มที่ 1  ค าขอแผนงานพื้นฐาน  ให้จัดท ำค ำขอตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำน เกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน ระดับ ปวช , ปวส. , ป.ตรี , ระยะสั้น หลักเกณฑ์ดังนี้ 

- ครุภัณฑ์ไม่จ ำกัดรำยกำร วงเงินไม่เกิน 10 ล้ำนบำท 
- สิ่งก่อสร้ำงไม่เกิน 3 รำยกำร ไม่จ ำกัดวงเงิน 

     กลุ่มที่ 2 ค าขอแผนงานยุทธศาสตร์ ให้จัดท ำค ำขอในส่วนของโครงกำรตำมแผนงำนยุทธศำสตร์      
ได้แก่ 1) โครงกำรวิทยำลัยเทคโนโลยีฐำนวิทยำศำสตร์ 2) โครงกำรพัฒนำศูนย์ควำมเป็นเลิศทำงกำรอำชีวศึกษำ 
(excellent center) 3) โครงกำรผลิตอำชีวะพันธุ์ใหม่ฯ 4) โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ
ด้ำนเกษตรและประมงสู่กำรเกษตรอัจฉริยะ 5) โครงกำรพัฒนำศักยภำพก ำลังคนเพ่ือเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถ     
ในกำรแข่งขัน หลักเกณฑ์ดังนี้ 

- ครุภัณฑ์ไม่จ ำกัดรำยกำร วงเงินไม่เกิน 10 ล้ำนบำท 
- สิ่งก่อสร้ำงไม่เกิน 3 รำยกำร ไม่จ ำกัดวงเงิน 

    กลุ่มที่ 3 ค าขอแผนงานบูรณาการ ให้จัดท ำค ำขอในส่วนของโครงกำรตำมแผนบูรณำกำร ได้แก่ โครงกำรผลิต
และพัฒนำก ำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก หลักเกณฑ์ดังนี้ 

- ครุภัณฑ์ไม่จ ำกัดรำยกำร วงเงินไม่เกิน 10 ล้ำนบำท 
- สิ่งก่อสร้ำงไม่เกิน 3 รำยกำร ไม่จ ำกัดวงเงิน 

 

2. ขอให้สถาบันการอาชีวศึกษา/สถานศึกษา/หน่วยงาน พิจารณาจัดท ารายละเอียดค าของบลงทุน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

  2.1 กำรจัดท ำค ำของบลงทุน แผนงำนพื้นฐำน 
         - กรณีจัดท ำค ำขอในผลผลิตปริญญำตรี ให้สถำบันกำรอำชีวศึกษำจัดท ำค ำขอและบันทึกข้อมูล

ของสถำบันกำรอำชีวศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัดที่ต้องกำรเสนอค ำขอในผลผลิตปริญญำตรี โดยให้ผู้อ ำนวยกำร
สถำบันกำรอำชีวศึกษำเป็นผู้รับรองข้อมูลค ำขอ 
   - กรณีจัดท ำค ำขอในผลผลิต ปวช. ปวส. และระยะสั้น ให้สถำนศึกษำจัดท ำค ำขอและบันทึก
ข้อมูลโดยให้ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำเป็นผู้รับรองข้อมูลค ำขอ 
  2.2 กำรจัดท ำค ำของบลงทุน แผนงำนยุทธศำสตร์และแผนงำนบูรณำกำร 

    - ให้สถำนศึกษำ/หน่วยงำน ระบุด้วยว่ำรำยกำรค ำขออยู่ในโครงกำร/แผนงำนใด  
    - กำรจัดท ำค ำขอในแผนงำนยุทธศำสตร์และแผนงำนบูรณำกำรไม่ควรซ้ ำกับค ำขอในแผนงำน

พ้ืนฐำน 
2.3 ขอให้สถำนศึกษำ/หน่วยงำน ทบทวนปรับปรุงข้อมูลสถำนศึกษำและผู้บริหำรในระบบ 

ie.vec.go.th ให้เป็นปัจจุบัน และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยเฉพำะชื่อสถำนศึกษำ ต ำบล อ ำเภอ และจังหวัด    
(พิมพ์ชื่อเต็ม ห้ำมใช้อักษรย่อโดยเด็ดขำดเพ่ือควำมถูกต้องในกำรก ำหนดชื่อรำยกำรงบลงทุนที่เสนอขอตั้ง)  

2.4 ให้จัดเตรียมข้อมูลควำมพร้อมของงบลงทุนทุกรำยกำรที่เสนอขอตั้งให้ครบถ้วน โดยให้จัดท า
เอกสารในรูปแบบไฟล์ PDF ขนาดไม่เกิน 20 เมกะไบต์ (MB) เพื่อ Upload น าส่งไฟล์ในระบบค าของบลงทุน 
(ie.vec.go.th) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำของส ำนักงบประมำณ  
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2.5  หำกสถำบันกำรอำชีวศึกษำ/สถำนศึกษำ/และหน่วยงำนในสังกัด จัดท ำรำยละเอียดค ำขอ
งบลงทุน และจัดส่งเอกสำรควำมพร้อมของรำยกำรไม่สมบูรณ์หรือไม่ครบถ้วนจะถือว่ำไม่มีควำมประสงค์
เสนอขอตั้งงบประมำณงบลงทุนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565   

2.6 กำรบันทึกวงเงินค ำขอในระบบค ำของบลงทุน ie.vec.go.th ให้บันทึกวงเงินเป็นจ ำนวนหลักร้อย 
เช่น วงเงิน 450,120 ให้บันทึก 450,100  หรือ วงเงิน 2,000,560 ให้บันทึก 2,000,600 บำท  

 

หลักเกณฑ์ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
1. ให้จัดเรียงล ำดับควำมส ำคัญ/จ ำเป็นของรำยกำรที่เสนอค ำขอให้ตรงตำมต้องกำรเพื่อประโยชน์

สูงสุดในกำรพิจำรณำจัดท ำค ำของบประมำณของสถำนศึกษำ/หน่วยงำน 
2. ประมำณรำคำค่ำก่อสร้ำง (แบบ ปร. 4 , แบบ ปร. 5) ของแต่ละรำยกำรต้องมีลำยมือชื่อ

คณะกรรมกำรก ำหนดรำคำกลำง ชื่อสถำนศึกษำ และมีพ้ืนที่ก่อสร้ำงด ำเนินงำนชัดเจน  
3. หำกสถำนศึกษำประสงค์ใช้ประมำณรำคำและแบบรูปรำยกำรของ สอศ. (ตำมรำยละเอียดบัญชี

รำยกำรมำตรฐำนสิ่งก่อสร้ำง 65 ดังแนบมำพร้อมนี้) ไม่ต้องแนบไฟล์เอกสำรดังกล่ำวในระบบ แต่ถ้ำหำกเป็น
ประมำณรำคำและแบบรูปรำยกำรของ สอศ. ที่นอกเหนือจำกบัญชีรำยกำรดังกล่ำว ให้แนบไฟล์เอกสำรในระบบ
ด้วยทุกรำยกำร 

4. กรณีสถำนศึกษำจัดท ำประมำณรำคำและแบบรูปรำยกำรที่ก ำหนดเองหรือใช้ของหน่วยงำนอื่น ให้แนบ
ไฟล์เอกสำรประมำณรำคำและแบบรูปรำยกำรในระบบทุกรำยกำร 

5. ประมำณรำคำค่ำก่อสร้ำงต้องเป็นรำคำ ณ ปัจจุบัน  
6. ค ำขอรำยกำรสิ่งก่อสร้ำงให้ระบุระยะเวลำก่อสร้ำง (จ ำนวนวัน) ทุกรำยกำร 
7. กรณีสถำนศึกษำตั้งใหม่ หำกประสงค์จัดท ำค ำขอก่อสร้ำงอำคำรให้แนบเอกสำรกรรมสิทธิ์ที่ดินด้วย 
8. หลักเกณฑ์ส ำนักงบประมำณรำยกำรผูกพันข้ำมปีงบประมำณคือรำยกำรที่มวีงเงินเกิน 100 ล้ำนบำท ขึ้นไป 

          9. กรณีขอโดมอเนกประสงค์  ให้ใช้ชื่อรำยกำรหลังคำคลุมอเนกประสงค์ 
           10. กำรบันทึกชื่อรำยกำรและวงเงินในระบบค ำของบลงทุน ต้องตรงกับเอกสำรแนบไฟล์ประกอบ 
        11. หำกสถำนศึกษำต้องกำรรำยละเอียดประมำณรำคำค่ำก่อสร้ำงและแบบรูปรำยกำรมำตรฐำนของ สอศ. 
ติดต่อกลุ่มงำนมำตรฐำนอำคำรและสิ่งก่อสร้ำง ส ำนักอ ำนวยกำร  
 

หลักเกณฑ์ค่าครุภัณฑ์ 
1. กรณีที่เป็นรำยกำรที่มีรำคำมำตรฐำนของทำงรำชกำรให้สถำนศึกษำ/หน่วยงำนใช้รำคำมำตรฐำน

เสนอขอตั้ง เช่น รำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ และรำคำมำตรฐำนสิ่งก่อสร้ำงของส ำนักงบประมำณ (www.bb.go.th)/ 
เกณฑ์รำคำกลำงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (www.mdes.go.th)/รำคำ
มำตรฐำนครุภัณฑ์ขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ (bsq.vec.go.th) และให้ส ำรวจรำคำ
ครุภัณฑ์ตำมท้องตลำดไม่น้อยกว่ำ 3 แห่ง 3 ยี่ห้อ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำเสนอขอตั้งงบประมำณ 

2. กรณีที่เป็นรำยกำรนอกมำตรฐำนของทำงรำชกำรให้ส ำรวจรำคำครุภัณฑ์ตำมท้องตลำดไม่น้อยกว่ำ 
3 แห่ง 3 ยี่ห้อ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำเสนอขอตั้งงบประมำณ 

3. กำรจัดท ำคุณลักษณะเฉพำะครุภัณฑ์เพ่ือประกอบเสนอขอตั้งงบประมำณ ขอให้ถือปฏิบัติให้เป็นไป
ตำมระเบียบรำชกำร โปร่งใส คุ้มค่ำ เป็นธรรมสำมำรถแข่งขันได้และคณะกรรมกำรฯ จะต้องลงลำยมือชื่อรับรอง     
ให้ครบถ้วน 
 
 
 
 
 
 

http://www.bb.go.th/
http://www.mdes.go.th/
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 4. ให้จัดเรียงล ำดับควำมส ำคัญ/จ ำเป็นของรำยกำรครุภัณฑ์ที่เสนอค ำขอมำให้ตรงตำมต้องกำรเพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดในกำรพิจำรณำค ำของบลงทุน อนึ่ง ขอให้สถำนศึกษำ/หน่วยงำน พิจำรณำให้ควำมส ำคัญกับ
ครุภัณฑ์ขั้นพื้นฐำนที่ก ำหนดในหลักสูตรหรือครุภัณฑ์มำตรฐำนขั้นพื้นฐำน ระดับ ปวช./ปวส./ป.ตรี เพื่อให้
ครบถ้วนตำมหลักสูตรและมำตรฐำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำเป็นล ำดับแรกก่อน 
 5. ครุภัณฑ์นอกมำตรฐำนที่เป็นชุดหรือห้อง รำคำต่อหน่วยเกิน 1 ล้ำนบำท ให้ท ำเหตุผลชี้แจง
ประกอบกำรพิจำรณำ 

6. ครุภัณฑ์ที่เป็นชุดหรือห้องคอมพิวเตอร์  ใบเสนอรำคำควรระบุรำยกำรประกอบแต่ละรำยกำรและ
ด ำเนินกำรตรวจสอบและแก้ไขให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนครุภัณฑ์ฯ ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม 
 7. รำยกำรครุภัณฑ์ทุกรำยกำรที่ เสนอขอ ต้องจัดส่งคุณลักษณะเฉพำะครุภัณฑ์ที่มีลำยมือชื่อ
คณะกรรมกำร และใบเสนอรำคำหรือผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของปีงบประมำณก่อนทุกรำยกำรเพ่ือเป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำด้วยหำกตรวจสอบพบว่ำไม่มีควำมพร้อมครบถ้วนจะถือว่ำไม่ประสงค์จะขอตั้งงบประมำณ
รำยกำรดังกล่ำว 
 8. กำรเสนอขอครุภัณฑ์ยำนพำหนะเพ่ือทดแทนของเดิม ต้องส่งส ำเนำทะเบียนรถยนต์เดิมพร้อมชี้แจง
เหตุผลควำมจ ำเป็นประกอบ 
 9. รำยกำรครุภัณฑ์ที่เสนอต้องเป็นรำยกำรครุภัณฑ์ตำมมำตรฐำนขั้นพ้ืนฐำนเพื่อให้ครบถ้วนสอดคล้อง
ตำมแผนควำมต้องกำรของครุภัณฑ์มำตรฐำนที่หลักสูตรก ำหนดเป็นล ำดับแรก กรณีที ่เสนอขอรำยกำร     
นอกมำตรฐำนครุภัณฑ์ขั้นพ้ืนฐำนขอให้สถำนศึกษำชี้แจงเหตุผลควำมจ ำเป็นและรับรองว่ำสำขำวิชำที่เสนอขอ
รำยกำรนอกมำตรฐำนนั้นมีจ ำนวนครุภัณฑ์มำตรฐำนครบถ้วนตำมที่ก ำหนดแล้ว และทุกรำยกำรที่เสนอขอต้องแสดง
ควำมพร้อมสำมำรถด ำเนินกำรจัดหำได้ทันที ได้แก่มีคุณลักษณะเฉพำะครุภัณฑ์และผลสืบรำคำตำมท้องตลำดของ
แต่ละรำยกำรเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำด้วย 
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การพิจารณารายละเอียดจากค าขอ/ล าดับความต้องการ/ 
และความพร้อมแต่ละรายการของสถานศึกษา  

 
หลักเกณฑ์การพิจารณาค าของบประมาณรายจ่ายงบลงทุน ต้องค านึงถึงประเด็นส าคัญ ดังนี้  
 

กลุ่มที่ 1 ความขาดแคลน ได้แก่ สถำนศึกษำตั้งใหม่/สถำนศึกษำที่เพ่ิมปริมำณผู้เรียนมำก/สถำนศึกษำ
ขนำดเล็กท่ียังไม่เคยมีหรือขำดแคลนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและอุปกรณ์ส ำหรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมมำตรฐำน
ขั้นพ้ืนฐำน  
 

กลุ่มที่ 2 ทดแทนของเดิม ได้แก่ ประเภทรำยกำรที่สถำนศึกษำเสนอค ำขอเพ่ือทดแทนรำยกำรเดิม 
ที่มีสภำพช ำรุด ทรุดโทรม ไม่สำมำรถใช้งำนได้ มีสภำพกำรใช้งำนไม่ปลอดภัย ใช้งบประมำณจ ำนวนมำกในกำร
ปรับปรุงหรือซ่อมแซม มีอำยุกำรใช้งำนเกินกว่ำ 10 ปีขึ้นไปส ำหรับครุภัณฑ์ และมีอำยุกำรใช้งำนเกินกว่ำ  
30 ปีขึ้นไป มีสภำพกำรใช้งำนไม่ปลอดภัยส ำหรับสิ่งก่อสร้ำง  
 

กลุ่มที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพ ได้แก่ ประเภทรำยกำรที่สถำนศึกษำเสนอค ำขอเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ     
กำรปฏิบัติงำนและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ตำมยุทธศำสตร์รัฐบำล(นโยบำยผลิตและพัฒนำก ำลังคน) /ยุทธศำสตร์
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ (กำรยกระดับกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ) 
 

หลักเกณฑ์ย่อยประกอบการพิจารณาค าของบประมาณรายจ่าย งบลงทุน  

1. ค่าครุภัณฑ์    ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ จัดท ำค ำขอในส่วนของค่ำครุภัณฑ์ โดยเน้น
กำรพิจำรณำตำมประเภทดังนี้  

1. ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา  
1.1 รำยกำรครุภัณฑ์ส ำหรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนประเภทพ้ืนฐำนตำมควำมขำดแคลน

ของสถำนศึกษำ (ไม่มีเลย)  
1.2 รำยกำรครุภัณฑ์กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือทดแทนของเดิมที่ เสื่อมสภำพ (มีแล้ว       

แต่ใช้งำนไม่ได้)  
1.3 รำยกำรครุภัณฑ์ส ำหรับเพ่ิมประสิทธิภำพจัดกำรเรียนกำรสอนตำมยุทธศำสตร์รัฐบำล

(นโยบำยผลิตและพัฒนำก ำลังคน) /ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ (กำรยกระดับกำรจัดกำร
อำชีวศึกษำ)  

2. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  
2.1 รำยกำรรถบรรทุก 6 ล้อ รถโดยสำรขนำด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) และรถบรรทุกขนำด  

1 ตัน ตำมล ำดับ ส าหรับสถานศึกษาที่ขาดแคลน (ไม่มีเลย) เพ่ือใช้รับ-ส่งนักศึกษำ บุคลำกร วัสดุและอุปกรณ์
ต่ำงๆ ส ำหรับออกให้บริกำรจัดกำรอำชีวศึกษำและฝึกอบรมวิชำชีพ และให้บริกำรอำชีวะจิตอำสำช่วยเหลือประชน
ในพ้ืนที่ต่ำงๆ ได้อย่ำงทั่วถึง และปลอดภัย ส่งเสริมให้นักศึกษำได้พัฒนำทักษะวิชำชีพจำกประสบกำรณ์จริง 
สำมำรถแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำที่เกิดขึ้นจริงได้  

2.2 รำยกำรรถบรรทุก 6 ล้อ และรถโดยสำรขนำด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) เพื่อทดแทนของเดิม 
ทีเ่สื่อมสภาพ โดยจะต้องใช้ทะเบียนคันเดิมประกอบ และจะต้องมีอำยุกำรใช้งำนตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป  

3. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน/โฆษณาและเผยแพร่  
3.1 รำยกำรครุภัณฑ์ส ำนักงำนให้สถำนศึกษำและหน่วยงำนตั้งใหม่ที่มีควำมขำดแคลน  
3.2 รำยกำรครุภัณฑ์ส ำนักงำนเพื่อทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภำพไม่สำมำรถใช้งำนได้ 
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4. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
กลุ่มที่ 1 ตามความขาดแคลน ได้แก่ สถำนศึกษำตั้งใหม่/สถำนศึกษำที่เพ่ิมปริมำณผู้เรียนมำก

ท ำให้ส่งผล/สถำนศึกษำขนำดเล็กที่ยังขำดแคลนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและอุปกรณ์สำหรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ตำมมำตรฐำนครุภัณฑ์ขั้นพื้นฐำนของหลักสูตร ประกอบด้วย วิทยำลัยกำรอำชีพ , วิทยำลัยเทคโนโลยีและ
กำรจัดกำร, วิทยำลัยเทคนิคขนำดเล็ก, วิทยำลัยอำชีวศึกษำขนำดเล็ก, วิทยำลัยเกษตร/ประมงขนำดเล็ก และ
วิทยำลัยสำรพัดช่ำง เป็นต้น   

กลุ่มที่ 2 เพื่อทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภำพ ได้แก่ สถำนศึกษำและหน่วยงำนในสังกัดเสนอ
ค ำขอเพ่ือทดแทนรำยกำรเดิมที่มีสภำพช ำรุด ไม่สำมำรถใช้งำนได้ หรือใช้งบประมำณจ ำนวนมำกในกำรปรับปรุง
หรือซ่อมแซม มีอำยุกำรใช้งำนเกินกว่ำ 7 ปี ซึ่งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ดังกล่ำวเป็นครุภัณฑ์ส ำหรับใช้จัดกำรเรียน
กำรสอนระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) ,ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.), กำรฝึกอบรมและ
พัฒนำวิชำชีพระยะสั้น ของสถำนศึกษำและหน่วยงำนในสังกัดประเภท วิทยำลัยเทคนิคขนำดใหญ่ , วิทยำลัย
อำชีวศึกษำ, วิทยำลัยพำณิชยกำร, วิทยำลัยเกษตร/ประมงขนำดใหญ่ , วิทยำลัยสำรพัดช่ำง และหน่วยงำน
ส่วนกลำงที่ปฏิบัติงำนสนับสนุนสถำนศึกษำในสังกัด เป็นต้น 

กลุ่มที่ 3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานสนับสนุน 
ได้แก่ ครุภัณฑ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือเพ่ิมศักยภำพกำรฝึกทักษะให้นักเรียนนักศึกษำได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ และสำมำรถผลิตก ำลังคนได้สอดคล้องตำมควำมต้องกำรของประเทศได้ ซึ่งครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ดังกล่ำวเป็นครุภัณฑ์สำหรับใช้จัดกำรเรียนกำรสอนระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) , ระดับ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.), ระดับปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำร และกำรฝึกอบรมและ
พัฒนำวิชำชีพระยะสั้น 

 
2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ จัดท ำค ำขอในส่วนของค่ำที่ดิน

และสิ่งก่อสร้ำง โดยเน้นกำรพิจำรณำตำมประเภทดังนี้  

  1. ประเภทรายการอาคารผูกพันเดิม ซึ่งเป็นภำระผูกพันตำมกฎหมำยของหน่วยงำน  

  2. ประเภทรายการอาคารผูกพันใหม่ เน้นตำมควำมขำดแคลนของสถำนศึกษำตั้งใหม่/เพิ่มปริมำณ
ผู้เรียนได้มำก/ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ห่ำงไกล ตำมล ำดับ ซึ่งจะต้องมีพ้ืนที่กำรก่อสร้ำงพร้อมด ำเนินกำรได้ทันที ได้แก่ 
อำคำรเรียนและปฏิบัติกำร/อำคำรหอพัก/อำคำรแฟลต/อำคำรโรงฝึกงำน เป็นต้น  

  3. ประเภทรายการสิ่งก่อสร้างปีเดียว เน้นตำมควำมขำดแคลนของสถำนศึกษำ/เพ่ือทดแทน
ของเดิมที่มีสภำพกำรใช้งำนไม่ปลอดภัย (อำยุกำรใช้งำนเกิน 30 ปีขึ้นไป และไม่สำมำรถใช้งำนได้) ตำมล ำดับ 
ได้แก่ บ้ำนพัก/อำคำรศูนย์วิทยบริกำร/อำคำรอเนกประสงค์/โรงอำหำร/หอประชุม/อำคำรประเภทอ่ืนๆ  

  4. ประเภทรายการปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง เน้นกำรปรับปรุงโครงกำรสร้ำงพ้ืนฐำนประเภทบ้ำนพัก/
อำคำร/โรงฝึกงำน/ระบบสำธำรณูปโภค/ระบบสำธำรณูปกำร ให้มีสภำพเหมำะสมและปลอดภัยส ำหรับกำรใช้งำน  

  5. ประเภทสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ เน้นตำมควำมจ ำเป็นด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของสถำนศึกษำ 
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ประเด็นส าคัญในการจัดท าค าของบลงทุน  

 
 

 
1. สิ่งก่อสร้าง 

1) ต้องตรวจสอบเอกสำรกำรประมำณรำคำ ค่ำก่อสร้ำง (ปร. 5,ปร. 4)  
     และแบบรูปรำยกำร ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ก่อนน ำส่งเข้ำระบบ 
2) ประมำณรำคำค่ำก่อสร้ำง (แบบ ปร.4 ปร.5 ) ของแต่ละรำยกำรต้องมีลำยมือชื่อ 

                       คณะกรรมกำรก ำหนดรำคำกลำง 
3) ประมำณรำคำค่ำก่อสร้ำง ต้องเป็นรำคำ ณ ปัจจุบัน 
4) แบบรูปรำยกำรต้องเป็นแบบที่สำมำรถคิดรำคำค่ำก่อสร้ำงได้ 
5) ชื่อรำยกำรและวงเงินค ำขอต้องตรงกับประมำณรำคำค่ำก่อสร้ำงท่ีแนบ 
6) ต้องมีพื้นท่ีก่อสร้ำงที่ชัดเจน และถูกต้องตำมกฎหมำย/ข้อบังคับ ของแต่ละพื้นที่ 
 

2. ครุภัณฑ์ 
1) ชื่อรำยกำรต้องสื่อให้ชัดเจน รำยกำรมำตรฐำน รำยกำรนอกมำตรฐำน 
2) คุณลักษณะเฉพำะครุภัณฑ์และใบเสนอรำคำ ต้องเป็นปัจจุบัน 
3) จัดเรยีงล ำดับควำมส ำคัญ/จ ำเป็นของรำยกำรท่ีเสนอค ำขอ ให้ตรงตำมต้องกำร 
    เพ่ือประโยชน์ในกำรพิจำรณำจัดท ำค ำของบประมำณ 
4) ทุกรำยกำรต้องแนบเอกสำรคุณลักษณะเฉพำะครุภัณฑ์และใบเสนอรำคำ 
 ให้ครบ 3 แห่ง  
5) ต้องตรวจสอบข้อมูลบริษัท/ผู้ขำย ให้ถูกต้อง มีท่ีอยู่ชัดเจน  
6) คุณลักษณะเฉพำะครุภัณฑ์ต้องมีลำยมือชื่อคณะกรรมกำรให้ครบทุกหน้ำ 
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แนวทางการเร่งรัดติดตามและการใช้จ่ายงบประมาณ 
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง)  

 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ในภาพรวมของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 
หน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ประกอบด้วย สถำนศึกษำ สถำบัน

กำรอำชีวศึกษำ และส ำนัก/หน่วย/ศูนย์ ที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณจะต้องจัดท ำแผนกำรปฏิบัติงำนและแผน  
กำรใช้จ่ำยงบประมำณให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรใช้จ่ำยงบประมำณเป็นรำยเดือนและรำยไตรมำส ดังนี้ 

 
เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ  ซึ่งกำรก ำหนดแผนในงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2564  ให้ก ำหนดเป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยลงทุน เป็นรำยไตรมำส ดังนี้ 
 

ประมาณการ 
รายจ่าย  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

รำยจ่ำยลงทุน (%) 100.00 20.00 25.00 20.00 35.00 
สะสม  20.00 45.00 65.00 100.00 

  

  1. รำยจ่ำยลงทุน ให้เริ่มกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงได้ตำมขั้นตอนของกฎหมำย ระเบียบ และแนวทำง  
ที่เก่ียวข้องอย่ำงถูกต้องครบถ้วน เมื่อได้รับแจ้งรายการงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
โดยระบุเงื่อนไขในประกาศว่าจะก่อหนี้ผูกพันได้ก็ต่อเม่ือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลบังคับใช้ และได้รับการจัดสรรงบประมาณจากส านักงบประมาณแล้ว โดย 
  1.1 รำยจ่ำยลงทุนรำยกำรปีเดียว  
          - วงเงินไม่เกิน 2 ล้ำนบำท จะต้องก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภำยในเดือนธันวำคม 2563 และ
เบิกจ่ำย ให้แล้วเสร็จภำยในเดือนมิถุนำยน 2564  
          - วงเงินตั้งแต่ 2 ล้ำนบำทขึ้นไป จะต้องก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภำยในเดือนมีนำคม 2564 
และเบิกจ่ำยให้แล้วเสร็จภำยในเดือนกันยำยน 2564  
  1.2 รำยจ่ำยงบลงทุนผูกพันรำยกำรเดิม ให้เร่งรัดกำรเบิกจ่ำยงบประมำณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี  
ให้เป็นไปตำมงวดเงินงวดงำนที่ก ำหนดในสัญญำให้แล้วเสร็จภำยในเดือนกันยำยน 2564 
     ทั้งนี้ เพ่ือให้กำรเบิกจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยงบลงทุน ขอให้หน่วยงำนก ำหนดกำรแบ่งงวดงำนงวดเงิน
ให้สอดคล้องกับกำรปฏิบัติงำนจริง และงบประมำณที่ได้รับจัดสรร 
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รายละเอียดแนวทางการเร่งรัดติดตามและการใช้จ่ายงบประมาณ 
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ที ่ การด าเนินงาน รายละเอียด 
1 กำรเริ่มกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

งบลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์ และ
สิ่งก่อสร้ำง) 

ให้หน่วยงำนในสังกัด สอศ.เริ่มกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงได้ เมื่อ
คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำง พ.ร.บ. งบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 พิจำรณำแล้วเสร็จ และได้รับ      
กำรแจ้งจัดสรรรำยกำรงบประมำณจำก สอศ. โดยระบุ เงื่อนไข         
ในประกำศเชิญชวนว่ำจะก่อหนี้ผูกพันได้ก็ต่อเมื่อพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 มีผลบังคับใช้ 
และได้รับกำรจัดสรรจำกส ำนักงบประมำณแล้ว 

2 
 
 
 
 
 

งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ และ
สิ่งก่อสร้ำง 
2.1 งบประมำณปีเดียว 

- รายการที่มีวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท  จะต้องก่อหนี้ให้แล้วเสร็จ
ภำยในเดือนธันวำคม 2563  และเบิกจ่ำยให้แล้วเสร็จภำยใน      
เดือนมิถุนำยน 2564 
- รายการที่มีวงเงินตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป จะต้องก่อหนี้ให้แล้วเสร็จ
ภำยในเดือนมีนำคม 2564 และเบิ กจ่ำยให้ แล้ ว เสร็จภำยใน        
เดือนกันยำยน 2564 

2.2 งบประมำณผูกพันเดิม 
 

- รายการผูกพันเดิม ให้เร่งรัดกำรเบิกจ่ำยเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีให้
เป็นไปตำมงวดเงินงวดงำนในสัญญำให้แล้วเสร็จภำยในสิ้นเดือน
กันยำยน 2564 

3 กำรบันทึกข้อมูลในระบบ
กรมบัญชีกลำง 

เมื่อลงนำมสัญญำก่อหนี้ผูกพันแล้ว ให้รีบด ำเนินกำรบันทึกข้อมูลตำม
งวดงำนเต็มวงเงินตำมสัญญำ ในระบบ e-GP และวำงสัญญำ PO      
ในระบบ GFMIS ของกรมบัญชีกลำง ให้แล้วเสร็จภำยใน 15 วัน 
หลังจำกท่ีได้ลงนำมสัญญำ 

4 กำรเร่งรัดติดตำมงบประมำณ 
4.1 กรณีท่ีสถำนศึกษำไม่สำมำรถ 
      ด ำเนินกำรได้ตำมแนวทำง 
      กำรเร่งรัด  ติดตำมกำรใช้จ่ำย 
      งบประมำณ 
4.2 เจ้ำหน้ำที่ลงพ้ืนที่ติดตำม 

- เชิญหน่วยงำนที่ได้รับจัดสรรงบประมำณ ในสังกัด สอศ. ที่ไม่สำมำรถ
ก่อหนี้ได้ ตำมมำตรกำรฯ ประชุม ชี้แจงปัญหำ อุปสรรค และแนวทำง
แก้ไข ที่ไม่สำมำรถก่อหนี้ผูกพันได้ ตำมมำตรกำรฯ หรือยกเลิกรำยกำร
และส่งคืนงบประมำณ 
- ลงพ้ืนที่ติดตำมผลของหน่วยงำนในสังกัด สอศ. ที่ได้รับงบประมำณ
รำยกำรผูกพันข้ำมปี และงบประมำณปีเดียว ที่มีวงเงินงบประมำณ
ตั้งแต่ 2 ล้ำนบำทขึ้นไป ที่คำดว่ำจะมีปัญหำไม่สำมำรถก่อหนี้ผูกพันได้
แนวทำงกำรเร่งรัดติดตำม 

5 กำรรำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  
งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ และ
สิ่งก่อสร้ำง 

- ให้รำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงงบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์
และสิ่งก่อสร้ำง ทำงระบบรำยงำนผลเว็บไซต์ http://bpp.vec.go.th 
ของสนผ. ในหัวข้อ “กำรรำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงค่ำครุภัณฑ์       
ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง” ทุกวันที่ 15 และวันที่ 30 ของทุกๆ เดือน 
หรือเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงสถำนะกำรด ำเนินงำน จนกระทั่งก่อหนี้
ผูกพันและเบิกจ่ำยแล้วเสร็จ 
- ให้รำยงำนผลกำรก่อหนี้ผูกพันงบประมำณค่ำครุภัณฑ์ ค่ำที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำงและจัดส่งส ำเนำ สัญญำซื้อ/จ้ำง ให้กับ สนผ. เมื่อลงนำม
สัญญำแล้ว เพื่อยืนยันควำมถูกต้องของข้อมูล 
 

http://bpp.vec.go.th/


 


