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หลักเกณฑแ์ละแนวทางการจัดท าค าของบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 
1. หลักเกณฑ์ทั่วไป 
 1.1 การจัดท าค าของบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  

กลุ่ม สถานศึกษา/หน่วยงาน 
ค าขอ/เงื่อนไข 

รายการครุภัณฑ์ รายการที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

1 สถานศึกษา/สถาบันการอาชีวศึกษา/หน่วยงาน 
ที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ รายการ
สิ่งก่อสร้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ 
พ.ศ. 2566 

- ขอได้ไม่จ ากัดรายการ 
ในกรอบวงเงินไม่เกิน 
10 ล้านบาท (รวมทุก
รายการ) และภายใต้
เงื่อนไขของแต่ละ
แผนงาน 

- ขอได้ทั้งรายการสิ่งก่อสร้าง
ใหม่ และรายการปรับปรุง
สิ่งก่อสร้าง 

2 สถานศึกษา/สถาบันการอาชีวศึกษา/หน่วยงาน 
ทีไ่ด้รับการจัดสรรงบประมาณ รายการ
สิ่งก่อสร้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หรือ 
พ.ศ. 2566 

- ขอได้เฉพาะรายการ
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง 

   
  1.2 แนวทางการพิจารณาการจัดท าค าของบลงทุน ดังนี้ 
รายการครุภัณฑ์ ล าดับที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพ/เพิ่มเป้าหมายใหม่ ได้แก่ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

และการจัดการเรียนการสอนซึ่งต้องสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของ สอศ./ศธ. และ
ตอบโจทย์การผลิตและพัฒนาก าลังคนที่ตอบสนองต่ออุตสาหกรรมเป้าหมาย (First s-
curve New S-curve) และยุทธศาสตร์ระดับชาติต่าง ๆ หรือเพ่ือใช้ในการเปิดการเรียน
สอนสาขาใหม่ ซึ่งควรเป็นครุภัณฑ์ที่มีความทันสมัย ตอบโจทย์การจัดการศึกษาแห่งอนาคต 
ล าดับที่ 2 ทดแทนของเดิม ได้แก่ ทดแทนรายการเดิมที่มีสภาพช ารุด ทรุดโทรม ไม่สามารถ
ใช้งานได้ มีสภาพใช้งานไม่ปลอดภัย ครุภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานเกินกว่า 10 ปีขึ้นไป  
ล าดับที่ 3 ขาดแคลน  ได้แก่ สถานศึกษาตั้งใหม่/สถานศึกษาท่ีเพ่ิมปริมาณผู้เรียนมาก/
สถานศึกษาขนาดเล็กที่ยังไม่เคยมีหรือขาดแคลนโครงสร้างพ้ืนฐานและอุปกรณ์ส าหรับ           
การจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานขั้นพ้ืนฐาน 

รายการที่ดินและ 
สิ่งก่อสร้าง 

ล าดับที่ 1 ขาดแคลน ได้แก่ ไม่มีอาคารเรียนเพียงพอส าหรับจัดการเรียนการสอน เป็นต้น 

ล าดับที่ 2 ทดแทนของเดิม ได้แก่ อาคารเดิมมีสภาพช ารุดทรุดโทรมไม่สามารถซ่อมแซมได้ 
ใช้งบประมาณจ านวนมากในการปรับปรุงหรือซ่อมแซม และอายุการใช้งานเกินกว่า 30 ปีขึ้นไป 
มีสภาพการใช้งานไม่ปลอดภัย 
ล าดับที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพ/เพิ่มเป้าหมายใหม่ ได้แก ่มีผู้เรียนจ านวนเพ่ิมขึ้น การเปิดสอน
สาขาใหม่หรือระดับการศึกษาใหม่ ซึ่งจ าเป็นต้องมีอาคารเรียนเพิ่มขึ้นจากเดิมเพ่ือใช้จัดการ
เรียนการสอนกลุ่มนักเรียนที่เพ่ิมข้ึน เป็นต้น 
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1.3 ขอให้สถานศึกษา/สถาบันการอาชีวศึกษา/หน่วยงาน พิจารณาจัดท าค าของบลงทุน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 จ าแนกเป็น 3 กลุ่มแผนงานหลัก ดังนี้ 

        กลุ่มที่ 1  ค าขอแผนงานพื้นฐาน  ให้จัดท าค าขอตามภารกิจหลักของหน่วยงาน เกี่ยวกับการจัดการเรียน          
การสอน หลักเกณฑ์ ดังนี้ 

หน่วยงาน ค าขอ เสนอขอตั้งภายใต้ผลผลิต 
สถานศึกษา - ครุภัณฑ์ไม่จ ากัดรายการ รวมวงเงินไม่เกิน 

10 ล้านบาท 
- สิ่งก่อสร้างไม่เกิน 2 รายการ ไม่จ ากัดวงเงิน 

ปวช./ปวส./ระยะสั้น/ป.ตรี 
สถาบันการอาชีวศึกษา ป.ตรี 
หน่วยงานส่วนกลาง ปวส. 

 
        กลุ่มที่ 2 ค าขอแผนงานยุทธศาสตร์ ส าหรับสถานศึกษาทีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการภายใต้

แผนงานยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้ 
โครงการ ผู้มีสิทธิเสนอ ค าขอ/เงื่อนไข 

1. โครงการขับเคลื่อนศูนย์บริหารเครือข่าย
การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา 
(CVM) 

- สถานศึกษาที่ สอศ. 
ประกาศก าหนดเป็น CVM 
และ Excellent 

- ครุภัณฑ์ไม่จ ากัดรายการ 
  รวมวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท 
- สิ่งก่อสร้างไม่เกิน 2 รายการ 
  ไม่จ ากัดวงเงิน 
- รายการที่เสนอขอต้องสอดคล้องกับ
สาขาวิชาที่ก าหนดไว้ตามประกาศของ 
สอศ. 

2. โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการ
อาชีวศึกษา 

- สถานศึกษาที่ สอศ. 
ก าหนดให้เข้าร่วมโครงการ 

- ครุภัณฑ์ไม่จ ากัดรายการ 
  รวมวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท 
- สิ่งก่อสร้างไม่เกิน 2 รายการ 
  ไม่จ ากัดวงเงิน 

3. โครงการอาชีวะ สร้างช่างฝีมือ            
ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส 

- สถานศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 30 แห่ง 

- สิ่งก่อสร้างไม่เกิน 2 รายการ 
  ไม่จ ากัดวงเงิน 

4. โครงการอาชีวะสร้างโอกาสทาง
การศึกษาให้เยาวชนเพื่อผลิตก าลังคนของ
ประเทศ (อาชีวะอยู่ประจ า เรียนฟรี           
มีอาชีพ) 

- สถานศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 88 แห่ง 

- สิ่งก่อสร้างไม่เกิน 2 รายการ  
  ไม่จ ากัดวงเงิน 

 
        กลุ่มที่ 3 ค าขอแผนงานบูรณาการ ส าหรับสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการภายใต้

แผนงานบูรณาการ ดังต่อไปนี้ 
แผนงาน โครงการ ผู้มีสิทธิเสนอ 

- แผนงานบูรณาการเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก 

- โครงการผลิตและพัฒนาก าลังคนสนับสนุน           
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

- สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 20 แห่ง 

ค าขอ/เงื่อนไข - ครุภัณฑ์ไม่จ ากัดรายการ รวมวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท 
- สิ่งก่อสร้างไม่เกิน 2 รายการ ไม่จ ากัดวงเงิน 
- รายการที่เสนอขอต้องสอดคล้องกับสาขาวิชาที่ก าหนดของแต่ละสถานศึกษา และต้องไม่ซ้ ากับ
รายการที่เสนอในแผนงานพ้ืนฐานและแผนงานยุทธศาสตร์ 
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1.4 การจัดท าค าของบลงทุน แผนงานพื้นฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ และแผนงานบูรณาการ 
  การจัดท าค าของบลงทุน แผนงานพื้นฐาน  

      - กรณีจัดท าค าขอในผลผลิตปริญญาตรี ให้สถาบันการอาชีวศึกษาจัดท าค าของบลงทุนของสถาบันฯ 
และสถานศึกษาในสังกัดที่ประสงค์จัดท าค าขอในผลผลิตปริญญาตรี  เพ่ือให้สถาบันฯ จัดท าค าขอเป็นภาพรวม               
ของสถาบันฯ และบันทึกข้อมูลในระบบค าของบลงทุน โดยให้ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเป็นผู้รับรองข้อมูลค าขอ  
ทั้งนี้ หากขอให้สถานศึกษาในสังกัดสถาบัน ให้ใส่ชื่อ และท่ีตั้งของสถานศึกษาในรายการค าขอด้วย 

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

การจัดท าค าของบลงทุน แผนงานยุทธศาสตร์ 
      - ให้สถานศึกษา/หน่วยงาน ระบุด้วยว่ารายการค าขออยู่ในโครงการ/แผนงานใด  
      - การจัดท าค าขอในแผนงานยุทธศาสตร์ไม่ควรซ้ ากับค าขอในแผนงานพ้ืนฐาน และต้องไม่ซ้ ากับค าขอ

ในแผนงานบูรณาการ 
การจัดท าค าของบลงทุน แผนงานบูรณาการ 
      - ให้สถานศึกษา/หน่วยงาน ระบุด้วยว่ารายการค าขออยู่ในโครงการ/แผนงานใด  
      - การจัดท าค าขอในแผนงานบูรณาการต้องไม่ซ้ ากับค าขอในแผนงานพื้นฐานและแผนงานยุทธศาสตร์ 

1.5 ขอให้จัดท าเอกสารประกอบการพิจารณาของรายการค าของบลงทุน ดังนี้ 
     - รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เอกสารประกอบการพิจารณา ได้แก่ ประมาณราคาค่าก่อสร้าง 

(ปร.4,ปร.5) , แบบรูปรายการ   
     - รายการครุภัณฑ์ เอกสารประกอบการพิจารณา ได้แก่ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (สเปค) และ       

ใบเสนอราคา จ านวน 3 แห่ง 3 ยี่ห้อ 
ให้จัดท าเอกสารในรูปแบบไฟล์ PDF ขนาดไม่เกิน 20 เมกะไบต์ (MB) โดย Upload น าส่งไฟล์ในระบบค าขอ                
งบลงทุน ie.vec.go.th เท่านั้น เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของส านักงบประมาณ และหากไม่แนบไฟลป์ระกอบ
หรือไม่ครบถ้วนจะถือว่าไม่มีความประสงค์เสนอขอตั้งงบประมาณงบลงทุนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

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

- ขอให้จัดเรียงล าดับความส าคัญและความจ าเป็นของรายการที่เสนอค าขอให้ตรงตามต้องการ       
เพ่ือประโยชน์สูงสุดในการพิจารณาจัดท าค าของบประมาณของสถานศึกษา/หน่วยงาน 

- ขอให้สถานศึกษา/หน่วยงาน ทบทวนปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษาและผู้บริหารในระบบค าขอ                
งบลงทุน ie.vec.go.th   ให้เป็นปัจจุบัน และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยเฉพาะชื่อสถานศึกษา ต าบล อ าเภอ และ
จังหวัด (พิมพ์ชื่อเต็ม ห้ามใช้อักษรย่อโดยเด็ดขาดเพ่ือความถูกต้องในการก าหนดชื่อรายการงบลงทุนที่เสนอขอตั้ง)  
 
2. หลักเกณฑ์ค าขอค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

1. ประเภทรายการค าขอสิ่งก่อสร้าง แบ่งเป็นรายการสิ่งก่อสร้างใหม่ และรายการปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง 
2. กรณีประสงค์จัดท าค าขอรายการสิ่งก่อสร้าง โดยใช้ประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.4, ปร.5) และ 

แบบรูปรายการของ สอศ. (ตามรายละเอียดบัญชีรายการมาตรฐานสิ่งก่อสร้าง สอศ. ประจ าปีงบประมาณ                  
พ.ศ. 2567 ดังเอกสารแนบ) ไม่ต้องแนบไฟล์น าส่งประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.4,ปร.5) และแบบรูปรายการ             
ในระบบค าของบลงทุนแต่ถ้าหากสถานศึกษาจัดท าค าขอรายการนอกเหนือจากบัญชีดังกล่าว ให้แนบไฟล์น าส่ง
ประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.4,ปร.5) และแบบรูปรายการในระบบค าขอทุกรายการ โดยประมาณราคาค่าก่อสร้าง
ในพ้ืนทีข่องตนเองและเป็นราคาปัจจุบัน 



4 

3. การจัดท าค าขอรายการปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ให้จัดท ารายละเอียดรายการให้เป็นลักษณะประเภทงาน
ปรับปรุงเท่านั้น (เนื่องจากประเภทงานซ่อมแซม เป็นรายจ่ายงบด าเนินงาน) และให้แนบไฟล์เอกสารประมาณราคา 
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง (ปร.4,ปร.5) และแบบที่ใช้ในการปรับปรุง  

4. ประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.4, ปร.5) ต้องมีลายมือชื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลาง โดยระบุ    
วันเดือนปีที่ประมาณราคา ชื่อสถานศึกษา/หน่วยงาน ต าบล อ าเภอ จังหวัด พ้ืนที่ด าเนินงานให้ครบถ้วน และ
ระยะเวลาก่อสร้าง (จ านวนวัน)  
 5. กรณีสถาบันการอาชีวศึกษาจัดท าค าขอรายการก่อสร้างอาคาร และจะด าเนินการก่อสร้างในพ้ืนที่
ของสถาบันการอาชีวศึกษา ขอให้จัดส่งหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินราชพัสดุ/ที่สาธารณประโยชน์/                   
ที่ป่าสงวน/เช่าที่ดินที่มีสัญญาแล้ว  
 6. กรณีสถาบันการอาชีวศึกษาจัดท าค าขอรายการก่อสร้างอาคาร และจะด าเนินการก่อสร้างภายใน
พ้ืนที่ของสถานศึกษา ขอให้จัดส่งหนังสือยืนยันและอนุญาตให้ก่อสร้างภายในพ้ืนที่ของสถานศึกษาด้วย  

 7. กรณีสถานศึกษาตั้งใหม่ หากประสงค์จัดท าค าขอก่อสร้างอาคารให้แนบประกาศจัดตั้งสถานศึกษา
และเอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดินด้วย 

8. กรณีจัดท าค าขอรายการ “โดมอเนกประสงค์” ขอให้ใช้ชื่อรายการว่า “หลังคาคลุมอเนกประสงค์” 
9. การบันทึกรายการค าขอในระบบค าของบลงทุน ชื่อรายการและวงเงินต้องตรงกับเอกสารประมาณ

ราคาค่าก่อสร้าง (ปร.4,ปร.5) และแบบรูปรายการที่แนบไฟล์น าส่งในระบบ  
10. กรณีรายการสิ่งก่อสร้างงบประมาณทีพ่ับไป ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561                    

ให้ด าเนินการจัดท าค าของบประมาณเฉพาะวงเงินที่พับไป โดย Upload น าส่งไฟล์ในระบบค าของบลงทุน ดังนี้   
- ชื่อรายการค าขอให้ใช้ชื่อรายการเดิมที่วงเงินถูกพับไป และวงเล็บว่า (ชดเชยงบประมาณท่ีพับไป) 
- สัญญาก่อสร้าง 
- ประมาณราคาค่าก่อสร้าง (วงเงินที่เหลือที่ใช้ในการก่อสร้าง) 
- แบบที่ใช้ในการก่อสร้าง  
- งวดงาน 
- เอกสารการเบิกจ่ายงวดงานที่เสร็จแล้ว/เอกสารตรวจรับงาน 
- ประกาศจังหวัดเรื่องสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ทั้งนี้ หากจัดท าค าขอรายการสิ่งก่อสร้างงบประมาณที่พับไปแล้ว ไม่สามารถจัดท าค าขอรายการสิ่งก่อสร้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567  
 
3. หลักเกณฑ์ค าขอครุภัณฑ์   

    1. รายการครุภัณฑ์ทุกรายการที่เสนอขอ ต้องจัดส่งคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (สเปค) ที่มีลายมือชื่อ
คณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์รับรองให้ครบถ้วน และใบเสนอราคา จ านวน 3 แห่ง 3 ยี่ห้อ           
หรือผลการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณก่อน เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาด้วยหากตรวจสอบพบว่า                 
ไม่มีความพร้อมครบถ้วนจะถือว่าไม่ประสงค์จะขอตั้งงบประมาณรายการดังกล่าว  

      2. กรณีที่เป็นรายการที่มีราคามาตรฐานของทางราชการให้สถานศึกษา/หน่วยงานให้ใช้ราคามาตรฐานเสนอขอตั้ง 
เช่น ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของส านักงบประมาณ (www.bb.go.th)/เกณฑ์ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (www.mdes.go.th)/ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ขั้นพ้ืนฐานของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (bsq.vec.go.th) และให้ส ารวจราคาครุภัณฑ์ตามท้องตลาดไม่น้อยกว่า 3 แห่ง 3 ยี่ห้อ  
      3. หากประสงค์จัดท าค าขอรายการปรังปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ให้จัดท าค าขอในส่วน                    
ของค าขอครุภัณฑ์ และให้ใช้ชื่อรายการว่า “ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต”  

http://www.bb.go.th/
http://www.mdes.go.th/
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 4. ให้จัดเรียงล าดับความส าคัญ/จ าเป็นของรายการครุภัณฑ์ที่เสนอค าขอมาให้ตรงตามต้องการ          
เพ่ือประโยชน์สูงสุดในการพิจารณาค าของบลงทุน อนึ่ง ขอให้สถานศึกษา/หน่วยงาน พิจารณาให้ความส าคัญ          
กับครุภัณฑ์ขั้นพ้ืนฐานที่ก าหนดในหลักสูตรหรือครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นพ้ืนฐาน ระดับ ปวช./ปวส./ป.ตรี เพ่ือให้ครบถ้วน
ตามหลักสูตรและมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นล าดับแรกก่อน 
  5. ครุภัณฑ์นอกมาตรฐานที่เป็นชุดหรือห้อง ราคาต่อหน่วยเกิน 1 ล้านบาท ให้ท าเหตุผลชี้แจง
ประกอบการพิจารณา 

 6. ครุภัณฑ์ที่เป็นชุดหรือห้องคอมพิวเตอร์ ใบเสนอราคาควรระบุรายการประกอบแต่ละรายการและ
ด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานครุภัณฑ์ฯ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
  7. การเสนอขอครุภัณฑ์ยานพาหนะเพ่ือทดแทนของเดิม ต้องแนบไฟล์ส าเนาทะเบียนรถยนต์เดิมพร้อม
ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นประกอบ 
 
4. กระบวนการพิจารณา 
 เมื่อสถานศึกษาและหน่วยงานเสนอค าของบลงทุนเข้ามายังส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา        
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบค าของบลงทุน ie.vec.go.th) ที่ส านักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษาก าหนดแล้ว    
ส านักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษาจะด าเนินการเสนอค าของบลงทุนของสถานศึกษาและหน่วยงาน                 
ต่อ “คณะกรรมการกลั่นกรองค าของบลงทุนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของส านักงานคณะกรรมการ         
การอาชีวศึกษา” เมื่อคณะกรรมการฯ พิจารณาเสร็จแล้ว ส านักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษาจะด าเนินการเสนอ      
ค าของบลงทุนดังกล่าวไปยังส านักงบประมาณต่อไป 

 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ตุลาคม 2565 


