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คู่มือประกอบการจัดท า 

แผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

 
 
 
 
 

5 ตุลาคม 2561 
กองนโยบายและแผน 

        มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
 



 

 
 

ค าน า 
 
 
  คู่มือประกอบการจัดท าคู่มือประกอบการจัดท าแผนความต้องการงบลงทุน เบื้องต้น
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้ใช้
เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณในส่วนงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) และ
จัดเตรียมข้อมูลงบประมาณ ความพร้อมในการด าเนินงาน และแผนความต้องการงบลงทุนในระยะยาว ที่มี
ความส าคัญและจ าเป็นในการบริหารงาน การจัดการเรียนการสอน และงานบริการ เพ่ือใช้ในการน าเสนอต่อ
ส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณารายละเอียดค าขอตั้งงบประมาณ ต่อไป     

  กองนโยบายและแผน  หวังว่า คู่มือฉบับนี้คงจะอ านวยประโยชน์ต่อทุกหน่วยงานของ
มหาวิทยาลัยฯ ในการจัดท าค าขอตั้งงบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หากหน่วยงานใดต้องการทราบ
รายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณ โปรดติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ของกองนโยบาย
และแผนที่เก่ียวข้องกับการจัดท าค าของบประมาณโดยตรง ซ่ึงพร้อมจะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
 
 
          กองนโยบายและแผน 
                                                                       5 ตุลาคม 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก 
 
 



 

 
 
 

สารบัญ 
   หน้า 
 

 ค าน า                    ก 
 

 สารบัญ                  ข 
 
 
 

 ปฏิทินแผนปฏิบัติการงบประมาณครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง       1 
 

แผนผังการจัดท างบประมาณครุภัณฑ์           2 
 

 สรุปแบบฟอร์มที่ใช้ในการจัดท าแผนความต้องการงบลงทุน       3 
 

แผนความต้องการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 – 2566           4 
 

 ค าขอตั้งครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563        11 
    ค าอธิบายการเสนอของบประมาณค่าครุภัณฑ์        12   

     แบบฟอร์มสรุปค าของบประมาณหมวดงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์)      14 
     รายละเอียดค าขอตั้งงบประมาณ ค่าครุภัณฑ์ พร้อมค านิยาม      15 
     ค าอธิบายการเสนอของบประมาณค่าท่ีดิน/สิ่งก่อสร้าง       16 
 

 ค าขอตั้งค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563         18 
    ค าอธิบายการเสนอของบประมาณค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง       19   
    แบบฟอร์มสรุปค าของบประมาณหมวดงบลงทุน (ค่าสิ่งก่อสร้าง)      22 

     รายละเอียดรายการสิ่งก่อสร้างและรายการปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง (เอกสารหมายเลข 8)   23 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ข 
 



 

ปฏิทินแผนปฏิบตัิการงบประมาณครุภัณฑ์ ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 

 
ล าดับที ่ กิจกรรม/ขัน้ตอน ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 หน่วยงานจัดท าแผนงบลงทุน 4 ปี (พ.ศ.2563 – 2566) และ
ค าของบประมาณครภุัณฑ์ ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ส่งที่กองนโยบายและแผน 
 

5 ตุลาคม –  
31 ตุลาคม 61 

หน่วยงาน/คณะ 

2 กองนโยบายและแผนรวบรวม วิเคราะห์ กลั่นกรอง ค าขอตั้ง
งบประมาณครภุัณฑ์ ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 
 

5 พฤศจิกายน 61 กองนโยบายและแผน 

3 เสนอกรรมการกลั่นกรอง/กรรมการอ านวยการ ฯ พิจารณา 
 

7 พฤศจิกายน 61 กองนโยบายและแผน 

4 เสนอร่างค าของบประมาณครภุัณฑ์ ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 
ต่อ สกอ. เพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 

9 พฤศจิกายน 61 กองนโยบายและแผน/ 
สกอ. 

5 เสนอร่างค าของบประมาณครภุัณฑ์ ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 
ต่อส านักงบประมาณเพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 

12 พฤศจิกายน 61 กองนโยบายและแผน/ 
ส านักงบประมาณ 

6 ส านกังบประมาณพิจารณาครภุัณฑ์ ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง  
แจ้งกองนโยบายและแผน (หากส านักงบประมาณต้องการ
รายละเอียดเพิ่มเติม กองนโยบายและแผนประสานหน่วยงาน
ขอข้อมูลเพิ่มเติม) 
 

พฤศจิกายน – ธันวาคม 
61 

ส านักงบประมาณ / 
กองนโยบายและแผน/ 

หน่วยงาน/คณะ 

7 จัดท าเอกสารชี้แจงรายละเอียดงบประมาณครุภณัฑ์  ที่ดิน/ 
สิ่งก่อสร้าง ท่ีส านักงบประมาณพจิารณาแล้ว เตรียมข้อมูลที่
จ าเป็นเพิ่มเติม เสนอเป็นร่าง พรบ. งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ต่อ ส านักงบประมาณ และคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาฯ สภานิติบญัญัต ิ
 

มกราคม – พฤษภาคม 
62 

กองนโยบายและแผน 

8 ช้ีแจงคณะกรรมาธิการวสิามญัพิจารณาร่าง พรบ.ฯ  สภานิติ
บัญญัต ิ
 

มิถุนายน – กรกฎาคม 
62 

กองนโยบายและแผน/
หน่วยงาน 

9 กองนโยบายและแผนจดัประชุมกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพือ่
ยืนยันงบประมาณครุภณัฑ์ ท่ีดิน/สิ่งก่อสร้าง หลังจากเข้า
ช้ีแจงคณะกรรมาธิการฯสภาผู้แทนราษฎร ให้หน่วยงาน
ทบทวนรายละเอียดของรายการทีไ่ด้รับจัดสรร 
 

กรกฎาคม - สิงหาคม 
62 

กองนโยบายและแผน/
หน่วยงาน/งานพัสด/ุ 
งานอาคารสถานท่ี 

10 หน่วยงาน/คณะ เตรียมการจัดท ารายละเอียดการจดัซื้อ-จัด
จ้าง ตามระเบียบพสัดุ เพื่อเตรียมความพร้อมในการหาร้านค้า 
และผูร้ับจ้าง 
 

สิงหาคม 62 หน่วยงาน/คณะ/งาน
พัสดุ/งานอาคารสถานท่ี 

11 ติดตามการด าเนินการและการเบกิจ่าย / สรุปผลงบประมาณ 
ครุภณัฑ์  ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง ที่ได้รบัการจัดสรรงบประมาณ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

1 ตุลาคม 62 –  
30 กันยายน 63 

 

กองนโยบายและแผน / 
งานการเงิน / งานพัสดุ /

งานอาคารสถานท่ี 

 



 

แผนผังการจัดท าค าของบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์และสิ่งกอ่สร้าง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.หน่วยงานจัดท าค าของบประมาณหมวดงบลงทุน 

2.กองนโยบายและแผนรวบรวม วิเคราะห์ กลั่นกรอง 
ค าขอตั้งงบประมาณครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง จากหน่วยงาน 

ซึ่งพิจารณาดังนี้ 
 

พิจารณาเหตุผล 
ความเหมาะสม 
และความจ าเป็น

เร่งด่วน 
ของหน่วยงาน 

พิจารณาอาคาร 
ที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว 

ยังไม่มีครุภณัฑ์
ประกอบ หรืองาน

ซ่อมแซม/
สิ่งก่อสร้างที่จ าเป็น 

พิจารณารายการ 
และรายละเอียด

ประกอบ 
 

พิจารณา
งบประมาณ 
สอดคล้องกับ 

นโยบายรัฐบาล 

พิจารณาครุภัณฑ์
เดิมว่ามีจ านวน

เท่าใด 
อายุการใช้งาน 

สภาพการใช้งาน 

พิจารณา 
งบประมาณ 
เฉพาะส่วน 
ที่จ าเป็น 

พิจารณา 
ความพร้อม 
ในการจัดหา 
ครุภัณฑ/์
สิ่งก่อสร้าง 

เอกสารไม่ครบ เอกสารครบ 

No Yes 



 

 

สรุปแบบฟอร์มที่ใช้ในการจัดท าแผนความต้องการงบลงทุน 
 

แบบฟอร์ม หน่วยงานที่รับผิดชอบ หน้า 
สรุปแผนความต้องการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2566 

 
1. แผนความต้องการครุภัณฑ์ ระยะ 4 ปี 

(พ.ศ.2563-2566) 
คณะ/ส านัก/สถาบัน/ศูนย์ 5 

2.   แผนความต้องการสิ่งก่อสร้าง ระยะ 4 ปี    
     (พ.ศ.2563-2566) 

คณะ/ส านัก/สถาบัน/ศูนย์ 9 

เอกสารประกอบค าขอตั้งครุภัณฑ์ 
1. แบบสรุปค าขอตั้งงบประมาณ 

ค่าครุภัณฑ์ ประจ าปี พ.ศ.2563 
คณะ/ส านัก/สถาบัน/ศูนย์ 14 

2. รายละเอียดค าขอตั้งค่าครุภัณฑ ์-
คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ ประจ าปี 
พ.ศ.2563 (Spec) 

คณะ/ส านัก/สถาบัน/ศูนย์ 15 

     3.  ใบเสนอราคาของครุภัณฑ์พร้อมคู่เทียบ 
ประจ าปี พ.ศ.2563 (Quotation) 

คณะ/ส านัก/สถาบัน/ศูนย์ 17 

4. บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
 

คณะ/ส านัก/สถาบัน/ศูนย์ 17 

เอกสารประกอบค าขอตั้งสิ่งก่อสร้าง 
1.  แบบสรุปเสนอค าขอตั้งงบประมาณ  

ค่าสิ่งก่อสร้าง ประจ าปี พ.ศ.2563 
คณะ/ส านัก/สถาบัน/ศูนย์ 22 

2. แบบรูปรายการและประมาณราคา(BOQ) 
แบบค านวณพ้ืนที่ใช้สอยของสิ่งก่อสร้าง 

คณะ/ส านัก/สถาบัน/ศูนย์ 22 

3. รายละเอียดรายการสิ่งก่อสร้างและ
รายการปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ที่แสดงเหตุผลความจ าเป็น 
( เอกสารหมายเลข 8 , 8.1 ,8.2 ) 

คณะ/ส านัก/สถาบัน/ศูนย์ 
ที่เสนอขอ 

23 

 
 

*ส่งกองนโยบายและแผน  ภายในวันพุธ ที่  31 ตลุาคม 2561 
เป็นเอกสารค าขอตั้งงบประมาณ  1  ชุด  และไฟล์ข้อมูลตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด 
ส่งมาท่ี e-Mail : plan_kpru@hotmail.com 

          
 
 



 

 
 
 
 
 
 

แผนความต้องการครุภัณฑ์ 
และสิ่งก่อสร้าง 

ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 - 2566 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
ค าขอตั้งงบประมาณ 

ค่าครุภัณฑ์ ประจ าปี พ.ศ.2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 

ค าขอตั้งงบประมาณ 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประจ าปี พ.ศ.2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

นิยามความหมายของการจัดท าค าขอตั้งงบลงทุน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2563 
 

งบลงทุน  หมายถึง :  งบประมาณส าหรับใช้จ่ายเป็นค่าจัดหาครุภัณฑ์ ค่าปรับปรุงส่ิงก่อสร้าง 
ค่าก่อสร้าง  หรืออ่ืนใดที่เป็นถาวร ประกอบด้วย ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

 
 

ค าอธิบายการเสนอของบประมาณค่าครุภัณฑ์ 
 

 

ในการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณครุภัณฑ์ หลักเกณฑ์การวิเคราะห์งบประมาณครุภัณฑ์ และ
เอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าค าของบประมาณครุภัณฑ์ มีดังนี้ 
1. ความหมายของครุภัณฑ์ 

ค่าครุภัณฑ์  หมายความว่า รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพคงทนถาวร  หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานยืนนาน  ไม่สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง  
รายจ่ายต่อไปนี้ 

1.1  รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง  ต่อเติม  หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ 
1.2  รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า  20,000  บาท 

  1.3  รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องบิน 
เครื่องจักรกล ยานพาหนะ  เป็นต้น  ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง 

1.4  รายจ่ายเพ่ือจ้างที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ 
1.5  รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าครุภัณฑ์ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 

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 พิจารณารายการครุภัณฑ์ให้เป็นไปตามแผนงบลงทุนระยะ 4 ปี (พ.ศ.2563 – 2566) ของ
มหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ชุมชน และ
ประเทศชาติ 

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

3.3 พิจารณาเหตุผลและความจ าเป็นเร่งด่วนของหน่วยงาน ให้มีความเหมาะสม/สอดคล้องกับแผน
ของมหาวิทยาลัยและนโยบายรัฐบาล 

3.4 พิจารณาครุภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมว่ามีจ านวนเท่าใด สภาพและอายุการใช้งานที่เหลืออยู่ว่ามีความ    
เหมาะสมมากน้อยเพียงใดที่จะขอทดแทนและตั้งเพ่ิม 
 
 



 

 
3.5 พิจารณาความสามารถในการจัดหาครุภัณฑ์ การด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง รวมถึงการเบิกจ่าย 

งบประมาณจากปีที่ผ่านมา เช่น การจัดซื้อ/จัดจ้างเป็นไปตามสัญญาหรือไม่ หรือการด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
เป็นไปตามแผนหรือไม่ หากไม่เป็นไปตามสัญญาและแผนที่วางไว้ ก็ควรปรับวงเงินที่จะตั้งงบประมาณ เพ่ือให้สามารถ
บริหารงบประมาณได้ตามมาตรการของรัฐบาลและเป็นไปตามแผนงบประมาณของมหาวิทยาลัย 

3.6 ตรวจสอบความถูกต้องของแบบค าขอตั้งงบประมาณครุภัณฑ์ การจ าแนกประเภทครุภัณฑ์ 
พร้อมการพิสูจน์อักษร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบฟอร์มสรุปค าของบประมาณหมวดงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

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 

ค่าครุภัณฑ์              

            
              

              
              
              

              
              
              
              

              
รวมขอตั้งงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ทั้งสิ้น     

 



 

รายละเอียดค าขอตั้งงบประมาณ ค่าครุภัณฑ์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

กระทรวงศึกษาธิการ                                                      
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
หน่วยงาน/คณะ................................................... 
 
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             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             

 
 
 



 

 
ค าอธิบายแบบรายละเอียดค าของบประมาณค่าครุภัณฑ ์

 
1. ล าดับที ่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/     ใช้การไม่ได)้ 
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 



 

 
อ้างอิงที่มาจาก google.com 

 
 

 
ตัวอย่างใบเสนอราคา 

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
1.ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สามารถดาวน์โหลดได้ใน หน้าเว็บ ส านักงบประมาณ 
http://www.bb.go.th/bbhome/page.asp?option=content&dsc=ราคามาตรฐาน&folddsc=32004 
2. ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ICT ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
สามารถดาวน์โหลดได้ใน หน้าเว็บ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
www.mdes.go.th/view/1/ราคากลาง 
 



 

 
ค าอธิบายการเสนอของบประมาณค่าที่ดิน-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 เพื่อ
ประเมินราคาก่อสร้างที่เหมาะสมอย่างแท้จริง ดังนั้นขั้นตอนส าคัญ ประการหนึ่งที่จะได้งบประมาณ  
ดังกล่าวมา คือ การจัดท าค าของบประมาณที่สมบูรณ์ ชัดเจน และสามารถแสดง รายละเอียดความพร้อม
ต่าง ๆ ที่จะสามารถด าเนินการก่อสร้างได้ทันที เมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณ 

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

2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมายความว่า รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง รวมถึงสิ่ง
ต่างๆ ที่ติดตรึงกับท่ีดินและหรือสิ่งก่อสร้าง ดังต่อไปนี้ 

2.1.1  รายจ่ายเพื่อจัดหาที่ดิน สิ่งก่อสร้าง 
2.1.2  รายจ่ายเพ่ือปรับปรุงดิน  รวมถึงรายจ่ายเพื่อดัดแปลง  ต่อเติมหรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ซึ่ง
ท าให้ที่ดิน  สิ่งก่อสร้างมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 
2.1.3  รายจ่ายเพ่ือติดตั้งระบบไฟฟ้าหรือระบบประปา  รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ  ซึ่งเป็นการติดตั้ง
ครั้งแรกในอาคาร  ทั้งที่เป็นการด าเนินการพร้อมกันหรือภายหลังการก่อสร้างอาคาร รวมถึงการ
ติดตั้งครั้งแรกในสถานที่ราชการ 
2.1.4  รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ  จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล 
2.1.5  รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง 
2.1.6  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง เช่น  ค่าเวนคืนที่ดิน  ค่าชดเชยกรรมสิทธิ์
ที่ดิน  ค่าชดเชยผลอาสิน  เป็นต้น  

 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 าเนนิการในระดับพื้นดิน 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 
 2.8 ค่า FACTOR F หมายความว่า อัตราผันผวนที่เกี่ยวโยงกับภาวะเศรษฐกิจใน แต่ละช่วงเวลาที่ใช้
ในการค านวณราคาก่อสร้าง ซึ่งถูกก าหนดออกมาในรูปแบบของ ตารางเป็นมาตรฐานสากลทั่วประเทศ 
 2.9 ค่า K หมายความว่า เงินชดเชยค่าก่อสร้างในกรณีมีการปรับสัญญาจ้างตามดัชนีราคาวัสดุการ      
ก่อสร้างที่เปลี่ยนแปลง นับจากวันที่ท าสัญญาถึงวันก่อสร้าง 
 
3. เอกสารประกอบการวิเคราะห์ค่าสิ่งก่อสร้าง 

3.1 เอกสารค าขอตั้งงบประมาณ 
3.2 แบบรูปรายการและประมาณราคาค่าก่อสร้างที่ขอตั้งงบประมาณ 
3.3 พ้ืนที่ใช้สอยอาคารนั้น ๆ ประกอบแบบรูปรายการ 
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 ผูกพันงบประมาณ
ในปีต่อไป ทั้งนี้ต้องพิจารณาว่ามีสถานที่ที่จะก่อสร้างอยู่ในสภาพที่พร้อมจะด าเนินการหรือไม่ เพ่ือตั้งงบประมาณรองรับใน
ส่วนที่จะปรับปรุงก่อนการก่อสร้าง (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 ก่อสร้างและความจ าเป็นที่ต้องใช้
อาคารจ านวนชั้นมาก ๆ  มีมากน้อยเพียงใด ในกรณีการก่อสร้างอาคารที่ท าการ ให้พิจารณาว่าอาคารนั้น ๆ  มีลักษณะเป็น
อย่างไร มีพ้ืนที่เท่าใด เหมาะสมกับจ 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 



 

แบบฟอร์มรายละเอียดค าของบประมาณค่าสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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     

ต้องแนบแบบรูปรายการ ประมาณราคา พื้นที่ใช้สอย ทีข่อจะตั้งงบค่าสิง่กอ่สร้าง 
โดยแบบรูปรายการ ประมาณราคา พ้ืนที่ใช้สอย 

ต้องให้งานอาคารสถานที่เป็นผู้ประมาณการและพิจารณารับทราบ 



 

รายละเอียดรายการสิ่งก่อสร้างและรายการปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

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

3.       สิ่งก่อสร้าง 1 ปี  หรือรายการปรับปรุง ต่อเตมิ  ซ่อมแซม ปี 2563  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 ............................................ 

 
 
 
 

เอกสารหมายเลข 8 



 

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



 

รายละเอียดประกอบค าขอรายการสิ่งก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง 1 ปี 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

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

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

2.  ประกวดราคาได้  ...............................................................  (ระบุวนั เดือน ปี) 

3.  ลงนามในสัญญา  ...............................................................  (ระบุวัน เดือน ปี) 

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

5.  สิ้นสุดสัญญา  ...............................................................  (ระบุวัน เดือน ปี) 

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 

 

 

 

เอกสารหมายเลข 8.1 



 

รายละเอียดประกอบค าขอรายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

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

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

2.  ประกวดราคาได้  ...............................................................  (ระบุวัน เดือน ปี) 

3.  ลงนามในสัญญา  ...............................................................  (ระบุวัน เดือน ปี) 

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

5.  สิ้นสุดสัญญา  ...............................................................  (ระบุวัน เดือน ปี) 

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........  ตั้งไว ้   ...............................  บาท 
 9.3  รวมงบประมาณปี 25........ และปี 25........ (ขอ้ 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........  ท่ีเหลือและงบประมาณปี 25........ (ข้อ 5 + ข้อ 6)  ...............................  บาท 
 9.8  ปี 25........  คาดว่าจะเบิกจ่าย ............ งวด  ...............................  บาท 
 9.9  ปรับลดงบประมาณได้ (ข้อ 7 – ข้อ 8)   ...............................  บาท 

 

เอกสารหมายเลข 8.2 


