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    กนผ 5804 

 
 

คู่มือประกอบการจัดท า 

แผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

 

 
 
 
 
 

ตุลาคม 2557 
กองนโยบายและแผน 

        มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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แผนปฏิบัติการงบประมาณครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2559 

 
ล าดับที ่ กิจกรรม/ขัน้ตอน ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 หน่วยงานจัดท าค าของบประมาณครุภณัฑ์ ท่ีดิน สิ่งก่อสร้าง 
ส่งที่กองนโยบายและแผน 

8 ตุลาคม 57 –  
12 พฤศจิกายน 57 

หน่วยงาน/คณะ 

2 กองนโยบายและแผนรวบรวม วิเคราะห์ กลั่นกรอง ค าขอตั้ง
งบประมาณครภุัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง 

15 – 30 พฤศจิกายน 
57 

กองนโยบายและแผน 

3 เสนอกรรมการกลั่นกรอง/กรรมการอ านวยการ ฯ พิจารณา ธันวาคม 57 กองนโยบายและแผน 
4 เสนอร่างค าของบประมาณครภุัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง 

ต่อส านักงบประมาณเพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป 
มกราคม 58 กองนโยบายและแผน/ 

ส านักงบประมาณ 
5 ส านักงบประมาณพิจารณาครภุัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง  

แจ้งกองนโยบายและแผน 
กุมภาพันธ ์– เมษายน 

58 
ส านักงบประมาณ / 

กองนโยบายและแผน 
6 จัดท าเอกสารชี้แจงรายละเอียดงบประมาณครุภณัฑ์  ที่ดิน 

สิ่งก่อสร้าง ท่ีส านักงบประมาณพจิารณาแล้วเสนอเป็นร่าง 
พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ต่อคณะกรรมาธิการ
วิสามัญฯสภาผู้แทนราษฎร 

พฤษภาคม – มิถุนายน 
58 

กองนโยบายและแผน 

7 ช้ีแจงคณะกรรมาธิการวสิามญัฯ กรกฎาคม – สิงหาคม 
58 

กองนโยบายและแผน/
หน่วยงาน 

8 กองนโยบายและแผนจดัประชุมกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ยืนยันงบประมาณครุภณัฑ์ ท่ีดิน สิ่งก่อสร้าง หลังจากเข้าช้ีแจง
คณะกรรมาธิการฯสภาผู้แทนราษฎร 

สิงหาคม 58 กองนโยบายและแผน/
หน่วยงาน/งานพัสด/ุ 
งานอาคารสถานท่ี 

9 จัดสรรงบประมาณครภุัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ให้หน่วยงาน/
คณะ 

กันยายน 58 กองนโยบายและแผน/ 
หน่วยงาน/งานพัสด/ุ 
งานอาคารสถานท่ี 

10 ติดตามการด าเนินการและการเบกิจ่าย / สรุปผลงบประมาณ 
ครุภณัฑ์  ที่ดิน สิ่งก่อสรา้ง 

1 ตุลาคม 57 –  
30 กันยายน 59 

 

กองนโยบายและแผน / 
งานการเงิน งานพัสดุ /

หน่วยงาน 
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แบบฟอร์มที่ใช้ในการจัดท าแผนความต้องการงบลงทุน 
 

แบบฟอร์ม หน่วยงานที่รับผิดชอบ หน้า 
1. แบบสรุปค าขอตั้งงบประมาณ 

ค่าครุภัณฑ์/ที่ดินสิ่งก่อสร้าง 
คณะ/ส านัก/สถาบัน/ศูนย์ 6 

เอกสารประกอบค าขอตั้งครุภัณฑ์   
2. รายละเอียดค าขอตั้งค่าครุภัณฑ ์-

คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (Spec) 
คณะ/ส านัก/สถาบัน/ศูนย์ 7 

     3.  ใบเสนอราคาของครุภัณฑ์ (Quotation) คณะ/ส านัก/สถาบัน/ศูนย์ 9 
     4. บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ คณะ/ส านัก/สถาบัน/ศูนย์ 10 

5. แบบฟอร์มแสดงความต้องการงบลงทุน
เบื้องต้น ค่าครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 (ตามแบบส านักงบประมาณ) 

คณะ/ส านัก/สถาบัน/ศูนย์ 11 

เอกสารประกอบค าขอตั้งสิ่งก่อสร้าง   
     6. แบบสรุปเสนอค าขอตั้งค่าสิ่งก่อสร้าง  คณะ/ส านัก/สถาบัน/ศูนย์ 17 
     7. แบบแปลน ประมาณราคาและ 
        แบบรูปรายการ พ้ืนที่ใช้สอย  
        ที่ขอตั้งค่าสิ่งก่อสร้าง 

คณะ/ส านัก/สถาบัน/ศูนย์ 17 

8. รายละเอียดรายการสิ่งก่อสร้างและรายการ   
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง (เอกสารหมายเลข 8) 

คณะ/ส านัก/สถาบัน/ศูนย์ 18 

9. แบบฟอร์มแสดงความต้องการงบลงทุน
เบื้องต้น ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 (ตามแบบส านัก
งบประมาณ)  

     

คณะ/ส านัก/สถาบัน/ศูนย์ 22 

 
 
 ส่งกองนโยบายและแผน   เป็นเอกสารค าขอ  1  ชุด  พร้อม แฟ้มข้อมูลค าขอ   
         ภายในวันที่  12  พฤศจิกายน 2557 
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การเสนอของบประมาณค่าครุภัณฑ์ 

 
ในการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณครุภัณฑ์ หลักเกณฑ์การวิเคราะห์งบประมาณครุภัณฑ์ และเอกสาร

ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าค าของบประมาณครุภัณฑ์ มีดังนี้ 
1. ความหมายของครุภัณฑ์ 

ค่าครุภัณฑ ์ หมายถึง 
1. รายจ่ายเพ่ือซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างท า ท าเองหรือกรณีอ่ืนใด เพ่ือให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิใใน    

สิ่งของดังต่อไปนี้ 
1.1 สิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใช้งานในระยะเวลาประมาณ 1 ปี ขึ้นไป 

และมีราคาหน่วยหนึ่งหรือชุดหนึ่งเกิน 5,000 บาท หรือ 
1.2 สิ่งของตามตัวอย่างสิ่งของที่เป็นครุภัณฑ์ 

2. ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนเนื่องจากการประกอบดัดแปลง หรือต่อเติมสิ่งของตามข้อ 1 เพ่ือให้
มีสภาพหรือประสิทธิภาพดีขึ้น ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ส่วนราชการซื้อมาด าเนินการเอง 

3. ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งต้องช าระพร้อมกับค่าสิ่งของ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า        
ประกันภัย ค่าติดตั้ง ฯลฯ ให้เบิกจ่ายในรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ สิ่งของที่เป็นครุภัณฑ์โดยสภาพ 

 

2. เอกสารประกอบการวิเคราะห์งบประมาณครุภัณฑ์ 
2.1 เอกสารค าขอตั้งงบประมาณครุภัณฑ์ (แบบ ง.145-1) 
2.2 ใบเสนอราคา (Quotation) และคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) ของครุภัณฑ์ 
2.3 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
2.4 เอกสารการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
2.5 มติ ครม. นโยบายรัฐบาลและหนังสือที่เก่ียวข้อง 

 

3.  หลักเกณฑ์การวิเคราะห์งบประมาณครุภัณฑ์ 
 3.1 พิจารณารายการครุภัณฑ์ให้เป็นไปตามแผนของมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาล เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ชุมชน และประเทศชาติ 

3.2 พิจารณารายการครุภัณฑ์และรายละเอียดประกอบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ  ถ้า
เป็นรายการครุภัณฑ์ที่ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แล้ว ให้จัดส่งใบเสนอราคา (Quotation) และคุณลักษณะ
เฉพาะ (Spec) ของครุภัณฑ์นั้น ๆ  แนบมาด้วย ซ่ึงจะใช้ประกอบการพิจารณารายการครุภัณฑ์ต่อไป 

3.3 พิจารณาเหตุผลและความจ าเป็นเร่งด่วนของหน่วยงาน ให้มีความเหมาะสม/สอดคล้องกับแผน
ของมหาวิทยาลัยและนโยบายรัฐบาล 

3.4 พิจารณาครุภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมว่ามีจ านวนเท่าใด สภาพและอายุการใช้งานที่เหลืออยู่ ว่ามีความ    
เหมาะสมมากน้อยเพียงใดที่จะขอทดแทนและตั้งเพ่ิม 

3.5 พิจารณาความสามารถในการจัดหาครุภัณฑ์ การด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง รวมถึงการเบิกจ่าย 
งบประมาณจากปีที่ผ่านมา เช่น การจัดซื้อ/จัดจ้างเป็นไปตามสัญญาหรือไม ่หรือการด าเนินการเบิกจ่าย     งบประมาณ
เป็นไปตามแผนหรือไม่ หากไม่เป็นไปตามสัญญาและแผนที่วางไว้ ก็ควรปรับวงเงินที่จะตั้ง       งบประมาณ เพ่ือให้
สามารถบริหารงบประมาณได้ตามมาตรการของรัฐบาลและเป็นไปตามแผนงบประมาณของมหาวิทยาลัย 

3.6 ตรวจสอบความถูกต้องของแบบค าขอตั้งงบประมาณครุภัณฑ์ การจ าแนกประเภทครุภัณฑ์ 
พร้อมการพิสูจน์อักษร 
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แผนผังการจัดท างบประมาณครุภัณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.หน่วยงานจัดท าค าของบประมาณหมวดครุภัณฑ์ 

2.กองนโยบายและแผนรวบรวม วิเคราะห์ กลั่นกรอง 
ค าขอตั้งงบประมาณครุภัณฑ์จากหน่วยงาน 

ซึ่งพิจารณาดังนี้ 
 

พิจารณาเหตุผล 
ความเหมาะสม 
และความจ าเป็น

เร่งด่วน 
ของหน่วยงาน 

พิจารณาอาคาร 
ที่ก่อสร้างเสร็จ

แล้ว 
ยังไม่มีครุภัณฑ์

ประกอบ 

พิจารณารายการ 
และรายละเอียด

ประกอบ 
 

พิจารณา
งบประมาณ 
สอดคล้องกับ 

นโยบายรัฐบาล 

พิจารณาครุภัณฑ์
เดิม 

ว่ามีจ านวนเท่าใด 
อายุการใช้งาน 

สภาพการใช้งาน 

พิจารณา 
งบประมาณ 
เฉพาะส่วน 
ที่จ าเป็น 

พิจารณา 
ความสามารถ 
ในการจัดหา 

ครุภัณฑ์ 

เอกสารไม่ครบ เอกสารครบ 

No Yes 
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แบบสรุปค าของบประมาณหมวดงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

คณะ/หน่วยงาน     ............................................... (เรียงล าดับความส าคัญในการด าเนินการใส่ล าดับที่) 
 

       
ล าดับ

ความส าคัญ 
รายการ 

จ านวน
หน่วย 

หน่วยนับ 
 ราคาต่อ
หน่วย    

 จ านวนเงิน
(บาท)  

   สรุปค าชี้แจง (ระบุเหตุผลและ
ความจ าเป็น) ระบุโปรแกรมวิชา

หรือหน่วยงานที่ขอ 

ค่าครุภัณฑ ์             

            
              

              
              
              

              
              
              
              

              
รวมขอตั้งงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ทั้งสิ้น     

 
 

1 
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รายละเอียดค าขอตั้งงบประมาณ ค่าครุภัณฑ์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

กระทรวง……………………….                                                       
กรม…………………………. 
แผนงาน………………………………. 
งาน/โครงการ…………………………. 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ล าดั
บที่ 

 
รายการ 

มาตรฐานและ 
คุณลักษณะเฉพาะ 
หรือรายละเอยีด 

จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย (บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มีอยู่เดิม จ านวนที่
ต้องการ 

ประเภทครุภัณฑ์ ที่ตั้งครุภัณฑ์ 
ห้อง/ชั้น/อาคาร/

พื้นที่ 

 
เหตุผล/ความจ าเป็น ใช้การได้ ใช้การไม่ได้ ตั้งใหม่ ทดแทน ตั้งเพิ่ม 

ครุภัณฑ์             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             

 

2 
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ค าอธิบายแบบรายละเอียดค าของบประมาณค่าครุภัณฑ์ 

 
1. ล าดับที่ หมายถึง ล าดับที่ของรายการครุภัณฑ์โดยเรียงตามล าดับความส าคัญของครุภัณฑ์ตามความจ าเป็นที่เสนอของบประมาณ 
2. รายการ หมายถึง รายการครุภัณฑ์ที่ขอตั้งงบประมาณ ในปีงบประมาณท่ีขอตั้งงบประมาณ 
3. มาตรฐานและคุณลักษณะหรือรายละเอียด หมายถึง มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะหรือขนาดลักษณะเฉพาะและโครงการซึ่งหมายรวมถึง 

- ครุภัณฑ์ที่มีในบัญชีราคามาตรฐานของส านักงบประมาณ ให้แสดงคุณลักษณะเฉพาะที่ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานของส านักงบประมาณฉบับล่าสุด 
- ครุภัณฑ์ที่ไม่มีในบัญชีมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ เช่น ประเภท แบบ ชนิด หรือชั้นคุณภาพ รวมทั้งอุปกรณ์ประกอบ (ถ้ามี) 

4. จ านวน (หน่วย) หมายถึง จ านวนครุภัณฑ์ที่ต้องการขอในปีงบประมาณ 
5. ราคาต่อหน่วย  หมายถึง ราคาต่อหน่วยของครุภัณฑ์แต่ละรายการ 
6. รวมเงิน (บาท) หมายถึง จ านวนเงินทั้งสิ้นของครุภัณฑ์ แต่ละรายการ 
7. มีอยู่เดิม หมายถึง จ านวนครุภัณฑ์แต่ละรายการที่มีอยู่เดิม ให้กรอกจ านวนและสถานภาพ (ใช้การได้/     ใช้การไม่ได้) 
8. จ านวนที่ต้องการเพิ่ม  หมายถึง จ านวนครุภัณฑ์ที่ต้องการแต่ละรายการ ให้กรอกจ านวนที่ต้องการจริงตามแผน 
9. ประเภทครุภัณฑ์ หมายถึง รายการครุภัณฑ์ที่ขอให้ระบุว่าเป็นครุภัณฑ์ประเภทใด (ตั้งใหม่ ทดแทน หรือตั้งเพ่ิม   เท่าใด) 
10. ที่ตั้งครุภัณฑ์ (ห้อง/ชั้น/อาคาร/พื้นที่) หมายถึง อาคารและพ้ืนที่ของห้องที่เป็นที่ตั้งของรายการ    ครุภัณฑ์แต่ละรายการ 
11. เหตุผล/ความจ าเป็น  หมายถึง ให้ชี้แจงเหตุผลเพิ่มเติมและรายละเอียด เช่น 

- ปริมาณความต้องการและความจ าเป็นที่ต้องใช้ 
- ผลกระทบหากไม่ได้รับการอนุมัติครุภัณฑ์แต่ละรายการ 
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อ้างอิงที่มา จาก google.com 
 
 
 
 

3 
 

 
ตัวอย่างใบเสนอราคา 
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บัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
 

1. ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สามารถดาวน์โหลดได้ใน หน้าเว็บ ส านักงบประมาณ 
http://www.bb.go.th/bbhome/page.asp?option=content&dsc=ราคา
มาตรฐาน&folddsc=32004 

 

2. ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ICT ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สามารถดาวน์โหลดได้ใน  
หน้าเว็บ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
http://www.mict.go.th/view/1/ราคากลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 

4 
 

http://www.bb.go.th/bbhome/page.asp?option=content&dsc=ราคามาตรฐาน&folddsc=32004
http://www.bb.go.th/bbhome/page.asp?option=content&dsc=ราคามาตรฐาน&folddsc=32004
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แบบฟอร์มแสดงความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 
 
 
1.1 หน่วยงาน : …………………(กระทรวง กรม)……………………………………………………………………………………………………………. 
1.2 ผลผลติ/โครงการ : ............................................................................................................................................................ 
1.3 หมวดรายจ่ายหลัก : ..................................................... หมวดรายจา่ยย่อย : .................................................................. 
1.4 นโยบายเร่งด่วน : .............................................................................................................................................................. 
1.5 นโยบายส าคัญ : ................................................................................................................................................................ 
1.6 มติ ครม : .......................................................................................................................................................................... 
1.7 บูรณาการยุทธศาสตร์ : ..................................................................................................................................................... 
1.8 แผนอื่นๆ   แผนพัฒนาเศรษฐกิจ   แผนกระทรวง  แผนหน่วยงาน  แผนจังหวัด 

 แผนแม่บทอ่ืนๆ ระบุ ........................................................................................................................... 
1.9 ด้าน (Sector)   เศรษฐกิจ   สังคม    ความมั่นคง   คุณภาพชีวิต   สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
2.1  ประเภทครภุัณฑ์ : ............................................................................................................................................................... 
2.2  ช่ือครุภัณฑ์ : ....................................................................................................................................................................... 
2.3  วงเงิน ................................................. บาท  2.4  จังหวัด ................................................................................ 
2.5  ครุภัณฑร์าคาต่อหน่วย    ต่ ากว่า 1 ล้านบาท   สูงกว่าตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป 
2.6  พิกัด     จุดเดียว (Point)    จุดแบบผสม (MultiPoint) 
     เส้น/ระยะทาง (Line, Polyline)    พื้นที่ (Polygon) 
 
2.7        : ……… (ตามสญัญา/มาตรา 23).........  2.8  เร่ิมต้น พ.ศ. ............ สิ้นสุด พ.ศ. ...........  
2.9  ขั้นตอนการด าเนินงาน : .................................................................................................................................................... 
2.10  สถานะการด าเนินงาน   1-25 %  26-50 %  51-75 %  76-100 % 
2.11  สถานะการเบิกจ่าย  1-25 %  26-50 %  51-75 %  76-100 % 
 
2.12                        : .............. (ปีเดียว/ผูกพัน) ......................... 2.13  เร่ิมต้น พ.ศ. ................ สิน้สุด พ.ศ. ........... 
2.14  ขั้นตอนการด าเนินงาน : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
3.1  กรณี : .........( ทดแทนของเดิมฯ  เพิ่มปริมาณเป้าหมายฯ  เพิ่มประสิทธิภาพฯ  เพิ่มผลผลติใหม่)....... 
3.2  อายุการใช้งาน : เร่ิมต้น พ.ศ. ............... สิน้สุด พ.ศ. .................. 
 
 
 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของรายการครุภัณฑ์ 

ส่วนที่ 2 รายละเอียดของรายการครุภัณฑ์ 

รายการเดิม (ผูกพัน)  

รายการใหม่ 

ส่วนที่ 3 วัตถุประสงค์ของรายการครุภัณฑ์ 
 

1. ทดแทนของเดิม (เพ่ือรักษาปริมาณผลผลิต) 

1) ความจ าเป็น : …………………………………………………………………………………………………………..….… 
2) สภาพการใช้งาน : ........................................................................................................................ 
3) แนวทางการซ่อมแซม : ................................................................................................................ 
4) เปรียบเทียบสัดส่วนผู้ใช้ประโยชน์ต่อจ านวนครุภณัฑ์ :….... (เท่าเดิม/เพิ่มขึ้น/ลดลง).................. 
   - ก่อนการด าเนินการ : ................................................................................................................. 
   - หลังด าเนินการ : ........................................................................................................................ 
5) ใช้งานครุภัณฑ์ร่วมกับส่วนราชการอื่นได้หรือไม่ :........ (ได้/ไมไ่ด้)……………………………………….. 
6) สรุปทางเลือกจัดหาครภุัณฑ์ใหม่ เพื่อทดแทนครุภณัฑ์เดิม : ....................................................... 

5 
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2. เพ่ิมปริมาณเป้าหมายผลผลิต 

1) ปริมาณกลุ่มเป้าหมายที่เพ่ิมขึ้น   1-25 %   26-50 %   51-75 %   76-100 % 
2) ปริมาณกิจกรรม/งานท่ีเพิ่มขึ้น    1-25 %   26-50 %   51-75 %   76-100 % 
3) ความจ าเป็น : ....................................................................................................................................................... 
4) ครุภัณฑเ์ดิมสามารถรองรับปรมิาณกลุ่มเป้าหมาย/ปรมิาณงานท่ีเพิ่มขึ้นได้หรือไม่ : ........................................... 
5) เปรียบเทียบสัดส่วนผู้ใช้ประโยชน์ต่อจ านวนครุภณัฑ์ :…..(เท่าเดมิ/เพิ่มขึ้น/ลดลง).............................................. 
   -  ก่อนการด าเนินการ : ........................................................................................................................................ 
   -  หลังด าเนินการ : ............................................................................................................................................... 
6) ใช้งานครุภัณฑ์ร่วมกับส่วนราชการอื่นได้หรือไม่ :.....(ได้/ไมไ่ด้)……………………………………………..….……….….…… 
6) สรุปทางเลือกการใช้ครภุัณฑ์เดมิ เพื่อรองรับการเพิม่เป้าหมายผลผลิต : ............................................................ 

3. เพ่ิมประสิทธิภาพ/คุณภาพผลผลิต 

1) ข้อมูลประสิทธิภาพ/คณุภาพ ครุภัณฑ์เดมิ : ...(ม/ีไมม่ี) 2.  แผนการเพิ่มประสิทธิภาพ/คณุภาพ : ….(ม/ีไมม่ี) ... 
3) ความจ าเป็น : .......................................................................................................................................................... 
4) ครุภัณฑเ์ดิมสามารถรองรับการเพิ่มประสิทธิภาพ/คณุภาพตามภารกิจได้หรือไม่ : ................................................ 
5) เปรียบเทียบสัดส่วนผู้ใช้ประโยชน์ต่อจ านวนครุภณัฑ์ :…..(เท่าเดมิ/เพิ่มขึ้น/ลดลง)............................................... 
   -  ก่อนการด าเนินการ : ......................................................................................................................................... 
   -  หลังด าเนินการ : ................................................................................................................................................ 
6) ใช้งานครุภัณฑ์ร่วมกับส่วนราชการอื่นได้หรือไม่ :.....(ได้/ไมไ่ด้)…………………………………………….….….……….……… 
7) สรุปทางเลือกการใช้ครภุัณฑ์เดมิ เพื่อรองรับการเพิม่ประสิทธิภาพ/คุณภาพ : ..................................................... 

4.เพ่ิมผลผลิตใหม ่

1) ปริมาณกลุ่มเป้าหมายใหม่ : .................................................................................................................................. 
2. ปริมาณกิจกรรม/งานใหม่ : …................................................................................................................................ 
3) ความจ าเป็น : ....................................................................................................................................................... 
4) ครุภัณฑเ์ดิมสามารถรองรับปรมิาณกลุ่มเป้าหมาย/ปรมิาณงานใหม่ไดห้รือไม ่: .................................................. 
5) เปรียบเทียบสัดส่วนผู้ใช้ประโยชน์ต่อจ านวนครุภณัฑ์ :…..(เท่าเดมิ/เพิ่มขึ้น/ลดลง)............................................... 
   -  ก่อนการด าเนินการ : ......................................................................................................................................... 
   -  หลังด าเนินการ : ................................................................................................................................................ 
6) ใช้งานครุภัณฑ์ร่วมกับส่วนราชการอื่นได้หรือไม่ :.....(ได้/ไมไ่ด้)…………………………………………….….….……….……… 
7) สรุปทางเลือกการใช้ครภุัณฑ์เดมิ เพื่อรองรับกลุ่มเป้าหมาย/ปริมาณงานใหม่ : .................................................... 



~ 13 ~ 
 

 
 
 

 
1) ส่วนราชการมีแผนการใช้ประโยชน์ครุภณัฑ์ที่สามารถอ้างอิงได้ชัดเจน 
 มีความจ าเป็นในการใช้งานของผู้ใช้/กลุ่มเป้าหมาย 
 ปริมาณผู้ใช้งานครุภณัฑ์ ...................... คน 
 มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้/กลุ่มเป้าหมาย 

2) ส่วนราชการลงทุนจัดหาครุภณัฑ์ซึง่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 มีความจ าเป็นต้องมีครุภณัฑ์ เพื่อรองรับการด าเนินการตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 ครุภัณฑส์อดคล้องกับขอบเขตภารกจิของส่วนราชการ 

3) ส่วนราชการลงทุนในการจัดหาครภุัณฑต์ามนโยบายรัฐบาล และสอดคล้องกับความต้องการ หรือสภาพปัญหาของ
กลุ่มเป้าหมาย 
 เป็นครุภณัฑ์ที่รองรับเป้าหมายการด าเนินภารกิจของส่วนราชการและสอดคล้องตามนโยบายรัฐบาล แผนบริหาร 
      ราชการแผ่นดินและแผนปฏบิัติราชการ 
 เป็นครุภณัฑ์เพื่อตอบสนองตอ่ความต้องการหรือสภาพปญัหาของกลุ่มเป้าหมาย 

4) ส่วนราชการมีข้อมูลระดับการใช้งานครุภณัฑ์เดิมที่มีอยู่ในปัจจบุัน 
 ใช้งานเต็มศักยภาพ (90 – 100 %)   ใช้งานพอสมควร (70 – 90 %)  
 ใช้งานไม่เต็มที่ (ต่ ากว่า 70 %)   ไม่มีครภุัณฑ์ลักษณะเดียวกับครุภณัฑ์ที่ของบประมาณ 

5) ส่วนราชการมีแผนและประมาณการงบประมาณส าหรับการบ ารุงรักษาตลอดอายุการใช้งานของครุภณัฑ์ที่จะขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณหรือไม่ และมีแนวโน้มที่จะสร้างภาระเพิ่มขึ้นโดยไม่จ าเป็นหรือไม่ 
 จะเกิดภาระงบประมาณในการบ ารุงรักษาฯ สูงกว่าที่เคยไดร้ับ 
 จะเกิดภาระงบประมาณในการบ ารุงรักษาฯ เท่ากับ/ใกลเ้คยกับที่เคยไดร้ับ 
 จะเกิดภาระงบประมาณในการบ ารุงรักษาฯ ต่ ากว่าท่ีเคยไดร้ับ 

6) ส่วนราชการมีความพร้อมในการด าเนินงาน 
 มีคุณลักษณะเฉพาะ มีประมาณราคาหรือผลการสอบราคา 
 มีสถานท่ี/พื้นที่พร้อมรองรับครุภัณฑ ์
 มีการตรวจสอบและด าเนินการตามกฎหมาย หรือระเบียบที่เกีย่วข้อง 

 
  
 

1) ส่วนราชการมีแผนการใช้ประโยชน์ครุภณัฑ์ที่สามารถอ้างอิงได้ชัดเจน 
 มีความจ าเป็นในการใช้งานของผู้ใช้/กลุ่มเป้าหมาย 
 ปริมาณผู้ใช้งานครุภณัฑ์ ................ คน 
 มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้/กลุ่มเป้าหมาย 

2) ส่วนราชการลงทุนจัดหาครุภณัฑ์ซึง่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 มีความจ าเป็นต้องมีครุภณัฑ์ เพื่อรองรับการด าเนินการตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 ครุภัณฑส์อดคล้องกับขอบเขตภารกจิของส่วนราชการ 

3) ส่วนราชการลงทุนในการจัดหาครภุัณฑต์ามนโยบาย และสอดคล้องกับความต้องการ หรือสภาพปญัหาของ
กลุ่มเป้าหมาย 
 เป็นครุภณัฑ์ที่รองรับเป้าหมายการด าเนินภารกิจของส่วนราชการ และสอดคล้องตามนโยบายรัฐบาล แผน 
บริหารราชการแผ่นดินและแผนปฏิบัติราชการ 
 เป็นครุภณัฑ์เพื่อตอบสนองตอ่ความต้องการหรือสภาพปญัหาของกลุ่มเป้าหมาย 

4) ส่วนราชการมีข้อมูลระดับการใช้งานครุภณัฑ์เดิมที่มีอยู่ในปัจจบุัน 

ส่วนที่ 4 วิเคราะห์ความต้องการและความพร้อม 

4.1  ครุภัณฑ์ทั่วไป 

4.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
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 ใช้งานเต็มศักยภาพ (90 – 100 %)  ใช้งานพอสมควร (70 – 90 %)  
 ใช้งานไม่เต็มที่ (ต่ ากว่า 70 %)   ไม่มีครภุัณฑ์ลักษณะเดียวกับครุภณัฑ์ที่ของบประมาณ 

5) ส่วนราชการมีแผนและประมาณการงบประมาณส าหรับการบ ารุงรักษาตลอดอายุการใช้งานของครุภณัฑ์ ท่ีจะขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณหรือไม่ และมีแนวโน้มที่จะสร้างภาระเพิ่มขึ้นโดยไม่จ าเป็นหรือไม่ 
 จะเกิดภาระงบประมาณในการบ ารุงรักษาฯ สูงกว่าที่เคยไดร้ับ 
 จะเกิดภาระงบประมาณในการบ ารุงรักษาฯ เท่ากับ/ใกลเ้คยกับที่เคยไดร้ับ 
 จะเกิดภาระงบประมาณในการบ ารุงรักษาฯ ต่ ากว่าท่ีเคยไดร้ับ 

6) ส่วนราชการมีความพร้อมในการด าเนินงาน 
 มีคุณลักษณะเฉพาะ มีประมาณราคาหรือผลการสอบราคา 
 มีสถานท่ี/พื้นที่พร้อมรองรับครุภัณฑ ์
 มีการตรวจสอบและด าเนินการตามกฎหมายหรือระเบียบทีเ่กี่ยวข้องแล้ว 
 กรณีการจดัหาครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ที่มีวงเงินงบประมาณเกิน 100 ล้านบาท ต้องได้รับอนุมตัิจาก
คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์รัฐ 

 
 
1) ลักษณะการจ้างท่ีปรึกษา : ....................................................................................................................................... 
2) การพิจารณาค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์แนวทาง และขอบเขต 
 การพิจารณางบประมาณรายการค่าจ้างท่ีปรึกษาของส านักมาตรฐาน ส านักงบประมาณ 
 แนวทางการใช้อัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาไทย ของกระทรวงการคลัง 
 หลักเกณฑค์่าใช้จ่ายของทางราชการ 

 
 

 ประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน 
 การด าเนินนโยบายรัฐบาล 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเสนอของบประมาณสิ่งก่อสร้าง 
 

4.3 ค่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือให้ได้มาซ่ึงครุภัณฑ์ 

ส่วนที่ 5 หากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจะมีผลกระทบต่อ 

ผลการตัดสินใจ (ส าหรับส านักงบประมาณ) 

1. ค าของบประมาณ 

 -   จ านวน  1  รายการ  ปริมาณ .............. (หน่วยนับ) เป็นเงิน .................... บาท (รวมทัง้สิ้น) 
2.  อนุมัติ 

 -   จ านวน  1  รายการ  ปริมาณ .............. (หน่วยนับ) เป็นเงิน .................... บาท (รวมทัง้สิ้น) 
 -   รวมเป็นเงิน  

-  งบประมาณ   ..............................  บาท 

-  เงินนอกงบประมาณ  .......................  บาท 

 -   แผนการใช้จ่ายเงิน 

ประเภทเงิน ปี ................ ปี ................ ปี ................ ปี ................ รวม 

งบประมาณ      
เงินนอกงบประมาณ      

รวม      
 
3.  ไม่อนุมัต ิ

     เหตุผล ............................................................................................................................................................................ 
4.  รอยนัข้อมูลเพ่ิมเติม/ขอให้หน่วยงานปรับรายละเอียด 

    เหตุผล ............................................................................................................................................................................ 
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การเสนอของบประมาณค่าที่ดิน-สิ่งก่อสร้าง 
 

1. หลักการและเหตุผล 
        การจัดท าค าของบประมาณในแต่ละงบรายจ่าย โดยส่วนใหญ่แล้วจะมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาที่
แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้จ่ายเงินในแต่ละงบรายจ่ายทั้งนี้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของส านั ก  
งบประมาณ เช่น งบบุคลากร เพ่ิมขึ้น 5%-6%  ทุกปี เนื่องจากเป็นงบที่ต้องจ่ายให้ข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ าทุกปี ได้แก่ เงินเดือนและค่าจ้างประจ า งบลงทุนโดยเฉพาะรายการก่อสร้างจะขึ้นกับความจ า
เป็นนโยบายและเศรษฐกิจในช่วงนั้นๆ  
       เฉพาะอย่างยิ่งแล้ว รายการสิ่งก่อสร้าง เป็นรายการที่ได้รับความสนใจมากเป็นพิเศษ กล่าวคือจะมี
การพิจารณาอย่างเข้มงวด เนื่องจากเป็นรายจ่ายที่ต้องลงทุนสูง บางรายการต้องมีการด าเนินการข้ามปี ท าให้
ต้องมีการผูกพันงบประมาณ การพิจารณาต้องลงรายละเอียดเรื่องแบบแปลนอาคารและ แบบรูปรายการ เพ่ือ
ประเมินราคาก่อสร้างที่เหมาะสมอย่างแท้จริง ดังนั้นขั้นตอนส าคัญ ประการหนึ่งที่จะได้งบประมาณ  
ดังกล่าวมา คือ การจัดท าค าของบประมาณที่สมบูรณ์ ชัดเจน และสามารถแสดง รายละเอียดความพร้อม
ต่าง ๆ ที่จะสามารถด าเนินการก่อสร้างได้ทันที เม่ือได้รับอนุมัติงบประมาณ 

ด้วยเหตุผลดังกล่ าวนี้ เอง จึงต้องท าความเข้าใจ ในระเบียบและวิธีการในการจัดท าค าขอ               
งบประมาณ รายการสิ่งก่อสร้างเป็นพิเศษมากขึ้น เริ่มตั้งแต่กระบวนการพิจารณารายการที่จะจัดท าค าขอ    
งบประมาณ เรื่อยไปจนถึงได้รับอนุมัติงบประมาณ 
 
2. นิยามศัพท์ท่ีควรรู้ 

2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมายความว่า รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดิน และหรือสิ่งก่อสร้าง  รวมทั้ง
สิ่งต่างๆ ซึ่งติดอยู่กับที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากการปรับปรุงที่ดิน หรือ   
สิ่งก่อสร้าง  ซึ่งมิใช่เป็นการซ่อมแซมตามปกติ 
 2.2 ค่าออกแบบและค่าควบคุมงาน หมายความว่า รายจ่ายเพ่ือการจ้างบริการจากนิติบุคคลหรือ
บุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจด้านงานออกแบบและควบคุมงาน   ก่อสร้างด้วยเงินงบประมาณ 
 2.3 อาคาร หมายความว่า สิ่งปลูกสร้างถาวรที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้ เช่น อาคารเรียน          
โรงพยาบาล หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนที่มีลักษณะท านองเดียวกันและรวมตลอดถึงสิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ ซึ่งสร้าง
ขึ้นเพ่ือประโยชน์ใช้สอยส าหรับอาคารนั้น ๆ เช่น รั้วเสาธง ถนน และสิ่งอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นส่วนประกอบของตัว
อาคาร เช่น เครื่องปรับอากาศ ลิฟท์ เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น 
 2.4 งานก่อสร้างสาธารณูปโภค หมายความว่า งานก่อสร้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา งานอันเกี่ยวกับ
การประปา การไฟฟ้า การสื่อสาร การโทรคมนาคม การระบายน้ า ทางหลวง ทางรถไฟ และการอ่ืนที่     
เกี่ยวข้องซึ่งด าเนินการในระดับพ้ืนดิน ใต้พ้ืนดิน หรือเหนือพ้ืนดิน 
 2.5 สิ่งก่อสร้าง 1 ปี  หมายความว่า  งานก่อสร้างที่มีก าหนดเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 
1 ปีงบประมาณ (ตุลาคม-กันยายน)  
 2.6 สิ่งก่อสร้างผูกพัน หมายความว่า งานก่อสร้างที่ไม่สามารถด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จทัน   
ภายใน 1 ปีงบประมาณ ทั้งนี้หมายถึงมีก าหนดการก่อสร้างตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป ซึ่งรายการดังกล่าวต้องมีการ
ผูกพันงบประมาณข้ามปี  
 2.7 งวดงาน หมายความว่า การแบ่งช่วงเวลาในการก่อสร้างที่ก าหนดไว้ว่าจะด าเนินการอย่างไรใน
แต่ละงวด ซึ่งประกอบด้วยจ านวนวัน จ านวนเงิน และรวมถึง    รายละเอียดในการก่อสร้างแต่ละงวดงาน 
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 2.8 ค่า FACTOR F หมายความว่า อัตราผันผวนที่เกี่ยวโยงกับภาวะเศรษฐกิจใน แต่ละช่วงเวลาที่ใช้
ในการค านวณราคาก่อสร้าง ซึ่งถูกก าหนดออกมาในรูปแบบของ ตารางเป็นมาตรฐานสากลทั่วประเทศ 
 2.9 ค่า K หมายความว่า เงินชดเชยค่าก่อสร้างในกรณีมีการปรับสัญญาจ้างตามดัชนีราคาวัสดุการ      
ก่อสร้างทีเ่ปลี่ยนแปลง นับจากวันที่ท าสัญญาถึงวันก่อสร้าง 
 
3. เอกสารประกอบการวิเคราะห์ค่าสิ่งก่อสร้าง 

3.1 เอกสารค าขอตั้งงบประมาณ 
3.2 แบบแปลนและรายการก่อสร้างที่ขอตั้งงบประมาณ 
3.3 พ้ืนที่ใช้สอยอาคารนั้น ๆ ประกอบแบบแปลน 
3.4 บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง 
3.5 เอกสารการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
3.6 มติ คณะรัฐมนตรี  นโยบายรัฐบาลและหนังสือที่เก่ียวข้อง 

 
4. หลักการวิเคราะห์รายจ่ายประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

4.1 พิจารณาสิ่งก่อสร้างให้เป็นไปตาม แผนของมหาวิทยาลัย ควบคู่ไปกับนโยบายของรัฐบาลและ
สนองความต้องการของมหาวิทยาลัยและชุมชนมากน้อยเพียงใด 

4.2  พิจารณา / ขนาด / ลักษณะ รายละเอียดวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ให้ไปตามแบบมาตรฐานของ
ส านักงบประมาณ ถ้าเป็นสิ่งก่อสร้างนอกมาตรฐาน ให้จัดส่งลักษณะแบบ /ขนาด และวัสดุที่ใช้ในการ      
ก่อสร้างให้เหมาะสมกับการใช้งานหรือความต้องการโดยเป็นไปอย่างประหยัดให้ส านักงบประมาณ 

4.3 พิจารณาว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่สามารถด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน 1 ปีหรือจ าเป็นต้อง  ผูกพัน
งบประมาณในปีต่อไป ทั้งนี้ต้องพิจารณาว่ามีสถานที่ที่จะก่อสร้างอยู่ในสภาพที่พร้อมจะด าเนินการหรือไม่ เพ่ือตั้งงบประมาณ
รองรับในส่วนที่จะปรับปรุงก่อนการก่อสร้าง (รายการสิ่งก่อสร้าง 1 ปี ไม่ควรจะมีราคาต่อหน่วยเกิน 40 ล้าน ทั้งนี้โดยอนุโลม) 
 4.4  พิจารณารายการประกอบในสิ่งก่อสร้าง เช่น ครุภัณฑ์ที่ต้องประกอบ ตัวอาคารมาพร้อม ๆ กับ
การก่อสร้างและภาระงบประมาณที่จะเกิดข้ึนตามมาในอนาคต เช่น ค่าสาธารณูปโภค  ประกอบด้วย 

4.5 การก่อสร้างอาคารที่มีจ านวนมากกว่า 5 ชั้น ให้พิจารณาสภาพพ้ืนที่ที่ใช้ ก่อสร้างและความ     จ าเป็นที่ต้องใช้
อาคารจ านวนชั้นมาก ๆ  มีมากน้อยเพียงใด ในกรณีการก่อสร้างอาคารที่ท าการ ให้พิจารณาว่าอาคารนั้น ๆ  มีลักษณะเป็น
อย่างไร มีพ้ืนที่เท่าใด เหมาะสมกบัจ านวนเจ้าหน้าที่ ที่จะใช้อาคารนั้นหรือไม่   

4.6 แผนการด าเนินการก่อสร้าง  เช่น การออกแบบรูปรายการ การขออนุมัติแบบรูปรายการ / การ
ประกวดราคา / การขออนุมัติผูกพัน ครม. (กรณีผูกพัน)  การท าสัญญา / ระยะเวลาการก่อสร้าง / จ านวน
งวดงาน ต้องให้สอดคล้องกับมาตรการบริหารงบประมาณและความเป็นไปได้ในการเบิกจ่าย   

4.7 พิจารณาราคาต่อหน่วย (ตร.ม) ที่ใช้ในการก่อสร้างโดยเทียบราคาจากบัญชีราคามาตรฐาน       สิ่งก่อสร้าง ตาม
ประเภทของอาคารที่ก าหนดไว้ หากเกินราคามาตรฐาน มีเหตุผล และความจ าเป็นพิเศษอย่างไร  

4.8 รายการสิ่งก่อสร้างที่ด าเนินการต่อจากปีที่ผ่าน ให้พิจารณาความสามารถในการก่อสร้าง เช่น  การส่งมอบงาน
เป็นไปตามสัญญาหรือไม่ หากไม่เป็นไปตามสัญญา ควรปรับวงเงินที่จะตั้งงบประมาณ เพ่ือให้บริหารงบประมาณได้ตามมาตรการ
ของรัฐบาล 
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รายละเอียดค าของบประมาณค่าสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
คณะ/หน่วยงาน     ...............................................           (เรียงล าดับความส าคัญในการด าเนินการใส่ล าดับที่) 

        
ล าดับ

ความส าคัญ 
รายการ 

พื้นที่ใช้สอย 
(ตร.ม.) 

จ านวน
หน่วย 

หน่วยนับ 
 ราคาต่อ
หน่วย    

 จ านวนเงิน
(บาท)  

สรุปค าชี้แจง (ระบุเหตุผลและความ
จ าเป็น)  

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  (งบผูกพัน)             

  
  

          
                
                

                
                

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (งบปีเดียว)             

                
                
                
                

                
รวมขอตั้งค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างทั้งสิ้น     

6 
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รายละเอียดรายการสิ่งก่อสร้างและรายการปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

1.  คณะ/หน่วยงาน ............................................................................  
 
2.  รายการ .............................................................................................จ านวน........................ บาท 
 

3.       สิ่งก่อสร้าง 1 ปี  หรือรายการปรับปรุง ต่อเติม  ซ่อมแซม ปี 2559   จ านวน........................บาท 
 เดือน - ปี ที่คาดว่าจะก่อสร้างหรอืซ่อมแซมปรับปรุงแล้วเสร็จ..... 
 (จัดท ารายละเอียดเพ่ิมเติมตามเอกสารหมายเลข 8.1) 
 

 สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม ่
 ระยะเวลาของโครงการ...........ปี  (เริ่มปี ………... - สิ้นสุดปี …………..) 
 (จัดท ารายละเอียดเพ่ิมเติมตามเอกสารหมายเลข 8.2) 
 เงินงบประมาณ ค่าก่อสร้าง ค่าควบคุมงาน รวม 
 ปี  25....... ..............................บาท ..............................บาท ..............................บาท 
 ปี  25....... ..............................บาท ..............................บาท ..............................บาท 
 ปี  25....... ..............................บาท ..............................บาท ..............................บาท 
      รวม ..............................บาท ..............................บาท ..............................บาท 
 เงินนอกงบประมาณ ค่าก่อสร้าง ค่าควบคุมงาน รวม 
 ปี  25....... ..............................บาท ..............................บาท ..............................บาท 
 ปี  25....... ..............................บาท ..............................บาท ..............................บาท 
 ปี  25....... ..............................บาท ..............................บาท ..............................บาท 
      รวม ..............................บาท ..............................บาท ..............................บาท 
 เดือน - ปี ที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ ............................................ 
 
 

 สิ่งก่อสร้างผูกพันเดิม   จ านวน........................บาท (จัดท ารายละเอียดเพ่ิมเติมตามเอกสารหมายเลข 8.2)    ........................... บาท   
 ระยะเวลาของโครงการ...........ปี  
 เงินงบประมาณ ค่าก่อสร้าง ค่าควบคุมงาน รวม   รวม   
 เริ่มโครงการ – ปี........ ..............................บาท ..............................บาท ..............................บาท 
 ปี  25........ ..............................บาท ..............................บาท ..............................บาท 
 ปี  25........ ..............................บาท ..............................บาท ..............................บาท 
      ปี 25....... – จบโครงการ ..............................บาท ..............................บาท ..............................บาท 
      รวม ..............................บาท ..............................บาท ..............................บาท 
 เงินนอกงบประมาณ ค่าก่อสร้าง ค่าควบคุมงาน รวม 
 ปี  25....... ..............................บาท ..............................บาท ..............................บาท 
 ปี  25....... ..............................บาท ..............................บาท ..............................บาท 
 ปี  25....... ..............................บาท ..............................บาท ..............................บาท 
      รวม ..............................บาท ..............................บาท ..............................บาท 
 เดือน - ปี ที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ ............................................ 
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8 
 



~ 19 ~ 
 

4.  เหตุผลความจ าเป็น .................................................................................................................................................... 
  ................................................................................................................................................................................... 

5.  วัตถุประสงค์ .............................................................................................................................................................. 
  ................................................................................................................................................................................... 

6.  ประโยชน์ใช้สอย ........................................................................................................................................................ 
  ................................................................................................................................................................................... 

7.  สถานที่ด าเนินงาน ...................................................................................................................................................... 

8.  รายละเอียดของโครงการ (ระบุจ านวนชัน้ ห้อง ขนาดพ้ืนที่ใช้สอย ฯลฯ) ................................................................... 
  ................................................................................................................................................................................... 
  ................................................................................................................................................................................... 

9.  การประมาณราคา (ระบุตามกิจกรรม / การด าเนินงาน) 

กิจกรรม / การด าเนินงาน ขนาด / ปริมาณ ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน 

    
    
    
    

10.  แผนการด าเนินงาน (ระบุวัน เดือน ปีท่ีสามารถด าเนินการได้) 
 10.1  ออกแบบ  ....................................... 
 10.2  ประกวดราคา  ....................................... 
 10.3  เซ็นสัญญา  ....................................... 
 10.4  ระยะเวลาการด าเนินการ ....................................... 
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รายละเอียดประกอบค าขอรายการสิ่งก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง 1 ปี 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

คณะ/หน่วยงาน  ..................................................................................... 

อาคาร  .......................................................................................................... 
 
1.  แบบรูปรายการแล้วเสร็จ  ............................................................... (ระบุวัน เดือน ป)ี 

2.  ประกวดราคาได้  ...............................................................  (ระบุวัน เดือน ป)ี 

3.  ลงนามในสัญญา  ...............................................................  (ระบุวัน เดือน ป)ี 

4.  ระยะเวลาก่อสร้าง  ...............................................................  วัน 

5.  สิ้นสุดสัญญา  ...............................................................  (ระบุวัน เดือน ป)ี 

6.  แบ่งงวดงานเป็น  ...............................................................  งวด 

7.  วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น  ...............................................................  บาท 

8.  รายละเอียดงวดเงิน 

งวดที่ วันที่ส่งมอบงาน จ านวนเงิน ยอดสะสม 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    

รวมท้ังสิ้น............................วัน   

 
9.  ประมาณการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

 9.1  ไตรมาสที่ 1 จ านวน  ..................................  บาท 

 9.2  ไตรมาสที่ 2 จ านวน  ..................................  บาท 

 9.3  ไตรมาสที่ 3 จ านวน  ..................................  บาท 

 9.4  ไตรมาสที่ 4 จ านวน  ..................................  บาท 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  ..................................  บาท 
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รายละเอียดประกอบค าขอรายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

คณะ /หน่วยงาน  ..................................................................................... 

อาคาร  .......................................................................................................... 
 
1.  แบบรูปรายการแล้วเสร็จ  ...............................................................  (ระบุวัน เดือน ป)ี 

2.  ประกวดราคาได้  ...............................................................  (ระบุวัน เดือน ป)ี 

3.  ลงนามในสัญญา  ...............................................................  (ระบุวัน เดือน ป)ี 

4.  ระยะเวลาก่อสร้าง  ...............................................................  วัน 

5.  สิ้นสุดสัญญา  ...............................................................  (ระบุวัน เดือน ป)ี 

6.  แบ่งงวดงานเป็น  ...............................................................  งวด 

7.  วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น  ...............................................................  บาท 

8.  รายละเอียดงวดเงิน 

งวดที่ 
วันที่ส่งมอบ

งาน 
จ านวน

เงิน 
ยอดสะสม 

วันส่งมอบ
งานจริง 

การเบิกจ่าย
จริง 

การเบิกจ่าย
สะสม 

คงเหลือเงิน
ที่ต้องจ่าย 

ประมาณ
การวันที่
เบิกจ่าย
ต่อไป 

1         

2         

3         

รวมท้ังสิ้น............................วัน       

9.  ประมาณการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 9.1  งบประมาณที่กันเงินมาถึงปี 25........   ...............................  บาท 
 9.2  งบประมาณปี  25........  ตั้งไว้   ...............................  บาท 
 9.3  รวมงบประมาณปี 25........ และปี 25........ (ข้อ 1 + ข้อ 2)  ...............................  บาท 
 9.4  ปี 25........  จะเบิกจ่าย  ........  งวด   ...............................  บาท 
 9.5  ปี 25........  มีเงินคงเหลือ (ข้อ 3 – ข้อ 4)  ...............................  บาท 
 9.6  ปี 25........  ตั้งงบประมาณไว ้  ...............................  บาท 
 9.7  รวมงบประมาณปี 25........  ที่เหลือและงบประมาณปี 25........ (ข้อ 5 + ข้อ 6)  ...............................  บาท 
 9.8  ปี 25........  คาดว่าจะเบิกจ่าย ............ งวด  ...............................  บาท 
 9.9  ปรับลดงบประมาณได้ (ข้อ 7 – ข้อ 8)   ...............................  บาท 
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