
 
หลกัเกณฑแ์ละแนวทางการจดัท าค าของบลงทนุ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

หลักเกณฑ์ทั่วไป 
1. ให้สถาบนัการอาชวีศกึษา/สถานศกึษา/หนว่ยงาน  พิจารณาจัดท ารายละเอียดค าของบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในส่วนที่เกี่ยวข้อง จ าแนกเป็น 3 กลุ่มแผนงานหลัก ดังนี้ 
    กลุ่มที่ 1  ค าขอแผนงานพื้นฐาน  ให้จัดท าค าขอตามภารกิจหลักของหน่วยงาน เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 

ระดับ ปวช , ปวส. , ป.ตรี , ระยะสั้น หลักเกณฑ์ดังนี้ 
- ครุภัณฑ์ไม่จ ากัดรายการ วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท 

 - สิ่งก่อสร้างไม่เกิน 3 รายการ ไม่จ ากัดวงเงิน 
     กลุ่มที่ 2 ค าขอแผนงานยุทธศาสตร์ ให้จัดท าค าขอในส่วนของโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์      

ได้แก่ 1. โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 2. โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา 
(excellent center) 3. โครงการผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่ฯ 4. โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการอาชีวศึกษาด้านเกษตร
และประมงสู่การเกษตรอัจฉริยะ 5.โครงการพัฒนาศักยภาพก าลังคนเพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
หลักเกณฑ์ดังนี้ 

- ครุภัณฑ์ไม่จ ากัดรายการ วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท 
 - สิ่งก่อสร้างไม่เกิน 3 รายการ ไม่จ ากัดวงเงิน 
    กลุ่มที่ 3 ค าขอแผนงานบูรณาการ ให้จัดท าค าขอในส่วนของโครงการตามแผนบูรณาการ ได้แก่ โครงการ

ผลิตและพัฒนาก าลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หลักเกณฑ์ดังนี้ 
- ครุภัณฑ์ไม่จ ากัดรายการ วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท 

 - สิ่งก่อสร้างไม่เกิน 3 รายการ ไม่จ ากัดวงเงิน 
2. ขอให้สถาบนัการอาชวีศึกษา/สถานศกึษา/หนว่ยงาน พิจารณาจัดท ารายละเอียดค าของบลงทุน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
 2.1 การจัดท าค าของบลงทุน แผนงานพื้นฐาน 

      - กรณีจัดท าค าขอในผลผลิตปริญญาตรี ให้สถาบันการอาชีวศึกษาจัดท าค าขอและบันทึกข้อมูลของ
สถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดที่ต้องการเสนอค าขอในผลผลิตปริญญาตรี  โดยให้ผู้อ านวยการสถาบัน
การอาชีวศึกษาเป็นผู้รับรองข้อมูลค าขอ 

- กรณีจัดท าค าขอในผลผลิต ปวช. ปวส. และระยะสั้น ให้สถานศึกษาจัดท าค าขอและบันทึกข้อมูล
โดยให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็นผู้รับรองข้อมูลค าขอ 

2.2 การจัดท าค าของบลงทุน แผนงานยุทธศาสตร์และแผนงานบูรณาการ 
      - ให้สถานศึกษา/หน่วยงาน ระบุด้วยว่ารายการค าขออยู่ในโครงการ/แผนงานใด  
      - การจัดท าค าขอในแผนงานยุทธศาสตร์และแผนงานบูรณาการไม่ควรซ้ ากับค าขอในแผนงาน

พ้ืนฐาน 
2.3 ขอให้สถานศึกษา/หน่วยงาน ทบทวนปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษาและผู้บริหารในระบบ 

ie.vec.go.th ให้เป็นปัจจุบัน และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยเฉพาะชื่อสถานศึกษา ต าบล อ าเภอ และจังหวัด    
(พิมพ์ชื่อเต็ม ห้ามใช้อักษรย่อโดยเด็ดขาดเพ่ือความถูกต้องในการก าหนดชื่อรายการงบลงทุนที่เสนอขอตั้ง)  

2.4 ให้จัดเตรียมข้อมูลความพร้อมของงบลงทุนทุกรายการที่เสนอขอตั้งให้ครบถ้วน โดยให้จัดท า
เอกสารในรูปแบบไฟล์ PDF ขนาดไม่เกิน 20 เมกะไบต์ (MB) เพื่อ Upload น าส่งไฟล์ในระบบค าของบลงทุน 
(ie.vec.go.th) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของส านักงบประมาณ  
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2.5  หากสถาบันการอาชีวศึกษา/สถานศึกษา/และหน่วยงานในสังกัด จัดท ารายละเอียดค าของบลงทุน 
และจัดส่งเอกสารความพร้อมของรายการไม่สมบูรณ์หรือไม่ครบถ้วนจะถือว่าไม่มีความประสงค์เสนอขอตั้ง
งบประมาณงบลงทุนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

2.6 การบันทึกวงเงินค าขอในระบบค าของบลงทุน ie.vec.go.th ให้บันทึกวงเงินเป็นจ านวนหลักร้อย 
เช่น วงเงิน 450,120 ให้บันทึก 450,100  หรือ วงเงิน 2,000,560 ให้บันทึก 2,000,600 บาท  

 

หลักเกณฑ์ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
1. ให้จัดเรียงล าดับความส าคัญ/จ าเป็นของรายการที่เสนอค าขอให้ตรงตามต้องการเพ่ือประโยชน์สูงสุด          

ในการพิจารณาจัดท าค าของบประมาณของสถานศึกษา/หน่วยงาน 
2. ประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. 4 , แบบ ปร. 5) ของแต่ละรายการต้องมีลายมือชื่อคณะกรรมการ

ก าหนดราคากลาง ชื่อสถานศึกษา และมีพ้ืนที่ก่อสร้างด าเนินงานชัดเจน  
3. หากสถานศึกษาประสงค์ใช้ประมาณราคาและแบบรูปรายการของ สอศ. (ตามรายละเอียดบัญชีรายการ

มาตรฐานสิ่งก่อสร้าง 65 ดังแนบมาพร้อมนี้) ไม่ต้องแนบไฟล์เอกสารดังกล่าวในระบบ แต่ถ้าหากเป็นประมาณราคา
และแบบรูปรายการของ สอศ. ทีน่อกเหนือจากบัญชีรายการดังกล่าว ให้แนบไฟล์เอกสารในระบบด้วยทุกรายการ 

4. กรณีสถานศึกษาจัดท าประมาณราคาและแบบรูปรายการที่ก าหนดเองหรือใช้ของหน่วยงานอ่ืน ให้แนบไฟล์
เอกสารประมาณราคาและแบบรูปรายการในระบบทุกรายการ 

5. ประมาณราคาค่าก่อสร้างต้องเป็นราคา ณ ปัจจุบัน  
6. ค าขอรายการสิ่งก่อสร้างให้ระบุระยะเวลาก่อสร้าง (จ านวนวัน) ทุกรายการ 
7. กรณีสถานศึกษาตั้งใหม่ หากประสงค์จัดท าค าขอก่อสร้างอาคารให้แนบเอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดินด้วย 
8. หลักเกณฑส์ านักงบประมาณรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณคือรายการที่มีวงเงินเกิน 100 ล้านบาท ขึ้นไป 

          9. กรณีขอโดมอเนกประสงค์  ให้ใช้ชื่อรายการหลังคาคลุมอเนกประสงค์ 
           10. การบันทึกชื่อรายการและวงเงินในระบบค าของบลงทุน ต้องตรงกับเอกสารแนบไฟล์ประกอบ 
        11. หากสถานศึกษาต้องการรายละเอียดประมาณราคาค่าก่อสร้างและแบบรูปรายการมาตรฐานของ สอศ. 
ติดต่อกลุ่มงานมาตรฐานอาคารและสิ่งก่อสร้าง ส านักอ านวยการ  
 

หลักเกณฑ์ค่าครุภัณฑ์ 
1. กรณีท่ีเป็นรายการที่มีราคามาตรฐานของทางราชการให้สถานศึกษา/หน่วยงานใช้ราคามาตรฐานเสนอขอตั้ง 

เช่น ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างของส านักงบประมาณ (www.bb.go.th)/เกณฑ์ราคา
กลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (www.mdes.go.th)/ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ขั้นพ้ืนฐานของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (bsq.vec.go.th) และให้ส ารวจราคาครุภัณฑ์ตามท้องตลาด
ไม่น้อยกว่า 3 แห่ง 3 ยี่ห้อ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเสนอขอตั้งงบประมาณ 

2. กรณีที่เป็นรายการนอกมาตรฐานของทางราชการให้ส ารวจราคาครุภัณฑ์ตามท้องตลาดไม่น้อยกว่า     
3 แห่ง 3 ยี่ห้อ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเสนอขอตั้งงบประมาณ 

3. การจัดท าคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เพ่ือประกอบเสนอขอตั้งงบประมาณ ขอให้ถือปฏิบัติให้เป็นไป
ตามระเบียบราชการ โปร่งใส คุ้มค่า เป็นธรรมสามารถแข่งขันได้และคณะกรรมการฯ จะต้องลงลายมือชื่อรับรอง     
ให้ครบถ้วน 
 4. ให้จัดเรียงล าดับความส าคัญ/จ าเป็นของรายการครุภัณฑ์ที่เสนอค าขอมาให้ตรงตามต้องการเพ่ือประโยชน์
สูงสุดในการพิจารณาค าของบลงทุน อนึ่ง ขอให้สถานศึกษา/หน่วยงาน พิจารณาให้ความส าคัญกับครุภัณฑ์ขั้นพ้ืนฐาน           
ที่ก าหนดในหลักสูตรหรือครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นพ้ืนฐาน ระดับ ปวช./ปวส./ป.ตรี เพ่ือให้ครบถ้วนตามหลักสูตรและ
มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นล าดับแรกก่อน 
 

http://www.bb.go.th/
http://www.mdes.go.th/
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 5. ครุภัณฑ์นอกมาตรฐานที่เป็นชุดหรือห้อง ราคาต่อหน่วยเกิน 1 ล้านบาท ให้ท าเหตุผลชี้แจง
ประกอบการพิจารณา 

6. ครุภัณฑ์ที่เป็นชุดหรือห้องคอมพิวเตอร์  ใบเสนอราคาควรระบุรายการประกอบแต่ละรายการและ
ด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานครุภัณฑ์ฯ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 7. รายการครุภัณฑ์ทุกรายการที่ เสนอขอ ต้องจัดส่งคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ที่มีลายมือชื่อ
คณะกรรมการ และใบเสนอราคาหรือผลการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณก่อนทุกรายการเพ่ือเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาด้วยหากตรวจสอบพบว่าไม่มีความพร้อมครบถ้วนจะถือว่าไม่ประสงค์จะขอตั้งงบประมาณ
รายการดังกล่าว 
 8. การเสนอขอครุภัณฑ์ยานพาหนะเพ่ือทดแทนของเดิม ต้องส่งส าเนาทะเบียนรถยนต์เดิมพร้อมชี้แจง
เหตุผลความจ าเป็นประกอบ 
 9. รายการครุภัณฑ์ที่เสนอต้องเป็นรายการครุภัณฑ์ตามมาตรฐานขั้นพ้ืนฐานเพ่ือให้ครบถ้วนสอดคล้อง
ตามแผนความต้องการของครุภัณฑ์มาตรฐานที่หลักสูตรก าหนดเป็นล าดับแรก กรณีที่เสนอขอรายการนอกมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ข้ันพื้นฐานขอให้สถานศึกษาชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นและรับรองว่าสาขาวิชาที่เสนอขอรายการนอกมาตรฐานนั้นมี
จ านวนครุภัณฑ์มาตรฐานครบถ้วนตามที่ก าหนดแล้ว และทุกรายการที่เสนอขอต้องแสดงความพร้อมสามารถ
ด าเนินการจัดหาได้ทันที ได้แก่มีคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และผลสืบราคาตามท้องตลาดของแต่ละรายการเพ่ือเป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


