
หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดท าแผนความต้องการงบลงทุนระยะ 5 ปี  
(งบประมาณแผ่นดิน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2568 : ครุภัณฑ์, สิ่งก่อสร้างปีเดียว  

และสิ่งก่อสร้างผูกพัน เพื่อจัดท าค าของบประมาณแผ่นดิน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 1. รายการครุภัณฑ์ ที่จะด าเนินการจัดท าแผนฯ ควรค านึงถึงรายการครุภัณฑ์ที่มีวัตถุประสงค์
สนับสนุนภารกิจหลักของหน่วยงาน (การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ) เช่น ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์เพ่ือสนับสนุนการวิจัย เป็นต้น  
 
 2. รายการครุภัณฑ์ ที่จะด าเนินการจัดท าแผนฯ ไม่เป็นรายการครุภัณฑ์ที่หน่วยงานมีความ
ต้องการเพื่อสนับสนุนการบริหารงานของหน่วยงาน เช่น ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
เช่น  เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และครุภัณฑ์ยานพาหนะ เช่น รถตู้ รถจักรยานยนต์ เป็นต้น  
 
 3. ชื่อรายการครุภัณฑ์และรายการสิ่งก่อสร้าง ต้องเป็นภาษาไทยทั้งหมด ถ้าเป็นภาษาอังกฤษต้อง
มีชื่อภาษาไทยระบุไว้ข้างหน้าภาษาอังกฤษ เช่น เครื่องเตาอบลมร้อน (Hot Air Oven) และท าการ
ก าหนดสถานที่ตั้งของจังหวัด คือ แขวง/เขต, ต าบล/อ าเภอ เช่น  
   เครื่องลดความชื้น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
   ชุดเครื่องฉายภาพ ต าบลเพนียด อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุร ี
   เครื่องตัดหญ้าข้อแข็ง ต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
  หมายเหตุ :  1.  จังหวัดกรุงเทพมหานคร ให้ระบุว่า กรุงเทพมหานคร 
  หมายเหตุ :  2.  หากเป็นอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ให้ระบุค าเต็มว่า อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

จังหวัดเชียงใหม่   
 
 4. รายการครุภัณฑ์แต่ละรายการ ควรมีผลรวมของแต่ละรายการ มีวงเงินมากกว่า 100,000 บาท 
ขึ้นไป เช่น เครื่องฉายภาพพร้อมเครื่องเสียง ต าบลทับกวาง อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จ านวน 2 เครื่อง 
เครื่องละ 75,000 บาท ผลรวมเท่ากับ 150,000 บาท 
 
 5. หน่วยนับของรายการครุภัณฑ์ จะต้องมีความสัมพันธ์กับรายการครุภัณฑ์ เช่น 
   เครื่องหยอดเมล็ดข้าวแห้ง  จ านวน 1 เครื่อง  
     ชุดอุปกรณ์ส าหรับการวัดในการอบแห้ง  จ านวน 1 ชุด 
   ชุดแยกสารพันธุกรรม จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วย    
   - เครื่องแยกสารพันธุกรรมแบบแนวนอน  จ านวน 1 เครื่อง 
   - เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้า (Power supply) จ านวน 1 เครื่อง   
   - เครื่องถ่ายภาพสารพันธุกรรม จ านวน 1 เครื่อง 
   เครื่องวิเคราะห์แก๊ส GAS Analyzer พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จ านวน 1 ชุด  
 

  (กรณีไม่แน่ใจหน่วยนับขอให้ปรึกษากับหน่วยพัสดุ ส านักงานเลขานุการคณะเกษตร เพ่ือให้เกิด
ความสอดคล้องต่อการจัดซื้อจัดจ้าง และเพ่ือให้ไม่พบปัญหาในการเปลี่ยนแปลงชื่อรายการในภายหลัง) 
 
 
 
 

 



รายละเอียดของเอกสารประกอบการจัดท าแผนความต้องการงบลงทุน 
 
รายการครุภัณฑ์   
 1. ชื่อรายการครุภัณฑ์ หน่วยนับ จ านวนต่อหน่วย เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต้องตรงกับ
รายการที่เสนอค าของบประมาณทุกตัวอักษร  
 
 2. โปรดตรวจสอบใบเสนอราคาของครุภัณฑ์ ให้ เป็นราคาปัจจุบัน และต้องมีราคารวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT) ก ากับด้วย หากไม่มี VAT ก ากับ จะต้องระบุไว้ในใบเสนอราคาด้วยว่า ราคานี้รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) แล้ว  
 
 3. ใบเสนอราคาต้องไม่มีส่วนลดปรากฏอยู่ในใบเสนอราคา หากบริษัทจะมีส่วนลด ขอให้ลดราคา
ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยออกใบเสนอราคา 
 
 4. ต้องมีใบเสนอราคา จ านวน 3 บริษัทครบถ้วน และ specification กลาง จ านวน 1 ฉบับ            
โดยต้อง scan ใบเสนอราคา และ specification กลาง เป็นไฟล์ .pdf (หากส่งใบเสนอราคาไม่ครบ           
3 บริษัท และไม่ตรงกับ specification และเหตุผลความจ าเป็น ตามที่ระบุไว้ ส านักงบประมาณจะไม่
พิจารณาครุภัณฑ์รายการนั้นๆ) 
 
รายการสิ่งก่อสร้าง 
 1. ชื่อรายการสิ่งก่อสร้าง เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จะต้องตรงกับเอกสารรายละเอียด
ประมาณราคากลาง (BOQ) งวดงาน และแบบแปลน กับรายการที่เสนอค าของบประมาณทุกตัวอักษร 
 
 2. ต้องมีรูปแบบรายการ งวดงาน ประมาณราคากลาง (BOQ), ภาพ perspective และเหตุผล
ประกอบการชี้แจง 
 
 3. รายการสิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่ เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต้องมีรายละเอียดดังนี้ 
  3.1 รายละเอียดค าชี้แจง ที่ระบุถึงความจ าเป็นที่ต้องการมีอาคารฯ (ผูกพัน) ดังกล่าว เช่น 

หลักการและเหตุผลความจ าเป็น, แผนการรับจ านวนนิสิตรับเข้าใหม่, แผนจ านวนนิสิต
ทั้งหมด, จ านวนนิสิตที่มาใช้อาคาร, พ้ืนที่ใช้สอยอาคารเดิม/อาคารใหม่ (โดยต้องระบุ
จ านวนห้อง และจ านวนชั้นโดยละเอียด) และอ่ืนๆ เป็นต้น 

  3.2 แบบแปลนและแบบสถาปัตยกรรมทั้งหมด ประกอบด้วย ผังบริเวณ แปลนทุกชั้น           
รูปด้านข้าง รูปตัด และแบบขยาย 

  3.3 รายละเอียดพื้นที่อาคาร และรายละเอียดทั้งหมดของอาคารผูกพันใหม ่
  3.4 ราคากลาง BOQ (Bill of Quantity) การจัดท า BOQ ต้องมีความสัมพันธ์กับ พ้ืนที่

ก่อสร้างตามราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างของส านักงบประมาณ โดยสามารถดาวน์โหลด
ข้อมูลได้จาก www.bb.go.th 

  3.5 ภาพเปอร์สเปคทีฟ (perspective) และรายละเอียดงวดงาน 
  3.6 การเสนองบประมาณในการก่อสร้างอาคาร ต้องไม่รวมครุภัณฑ์ลอย (ท่ีไม่ใช่ Built-in) 
 
 4. รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินราคาต่อหน่วยเกิน 10 ล้านบาทขึ้นไป ให้จัดท า
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการที่ส าคัญตามนโยบายรัฐบาล 
จ านวน 1 โครงการ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จาก www.planning.ku.ac.th  


