
 

  

 

 

1. หน่วยงานเสนอขอเฉพาะรายการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างเท่านั้น การก่อสร้างอาคารใหม่จะเสนอขอ
งบประมาณตามนโยบายการพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

2. หน่วยงานต้องมีความพร้อมในการก่อสร้าง รายการที่เสนอขอต้องผ่านความเห็นชอบในเรื่อง

ความพร้อมจากกองอาคารสถานที่ คณะกรรมการผังแม่บทด้านกายภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี และมีข้อมูลประกอบการพิจารณางบประมาณ ดังนี้ 

- รายละเอียดแบบรูปรายการ   

- บัญชีแสดงปริมาณราคา (BOQ)  ที่มีรายเซ็นผู้ประเมินราคาก ากับ 

- รายละเอียดประกอบการจัดจ้าง (TOR)  มีลายเซ็นของผู้ ก าหนดรายละเอียด          

และหัวหน้าหน่วยงานครบถ้วน 

- รายละเอียดตามแบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ปร.4  แบบสรุปค่าก่อสร้าง 

ปร.5 (ก)  และแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ปร.6  

- จัดท ารายละเอียดค าชี้แจงรายการสิ่งก่อสร้าง (แบบ ง.5)   

- มีสถานที่/พ้ืนที่พร้อมด าเนินการได้ทันที    

- มีการตรวจสอบและด าเนินการตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

3. การก่อสร้างเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับปริมาณงานทีเ่พ่ิมมากขึ้น หรือการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างเดิมเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพ/คุณภาพ/มาตรฐานของการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  ต้องมีแผนการขยาย      

หรอืเพ่ิมปริมาณกลุ่มเปา้หมายหรือปริมาณงานอย่างชัดเจน  

4. การก่อสร้างเพ่ือทดแทนสิ่งก่อสร้างเดิมที่เสื่อมสภาพ ต้องแสดงสภาพการใช้งานของสิ่งก่อสร้างเดิม 

ความจ าเป็นที่ต้องก่อสร้างใหม่แทนการปรับปรุงของเดิม และคาดการณ์ผู้ใช้งาน/ผู้ใช้ประโยชน์

ภายหลังจากการก่อสร้างเสร็จสิ้น  

5. สิ่งก่อสร้างที่เป็นรายการผูกพันตามสัญญาให้ตรวจสอบสถานะในปัจจุบัน  และพิจารณาจาก           

ผลการด าเนินงานกับงวดงานตามสัญญา หรือแผนการใช้จ่ายตามสถานการณ์จริง 

6. การก่อสร้างอาคารใหม่ต้องจัดท าตามกฎกระทรวง  ของกระทรวงพลังงาน  ซึ่งได้ก าหนดประเภท  

หรือขนาดของอาคาร  และมาตรฐาน  หลักเกณฑ์  และวิธีการในการออกแบบอาคารเพ่ือการ

อนุรักษ์พลังงาน  พ.ศ.  2552  ซึ่งได้ประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่ 126  ตอนที่  12 ก 

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 

หลักเกณฑ์การเสนอของบประมาณเงินรายได้ประจ าป ีพ.ศ. 2566 รายการงบลงทุน 

  เกณฑท์ั่วไป  

 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 



7.  ต้องจัดท ารายละเอียดค าชี้แจงรายการก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง (แบบ ง.5)  โดยมีข้อมูล

ครบถ้วนสมบูรณ์ 

8. ต้องจัดท ารายละเอียดสรุปการจัดสรรงบลงทุน รายการก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ประจ าปี 

2566 และสรุปแผนความต้องการงบลงทุน รายการก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ประจ าปี 

2566-2570 (แบบ ง.5-1) โดยมีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ 

9. ต้องจัดท ารายละเอียดสรุปแผนความต้องการงบลงทุน รายการก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง 

ประจ าปี 2566-2570 (แบบ ง.5-2) โดยมีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ 

 

 

1. เน้นครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการโดยตั้งชื่อให้สื่อถึงการน าไปใช้ในการผลิตและพัฒนาก าลังคนรองรับ
10 S-Curve และครุภัณฑ์ที่ต้องใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย 
และยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายกระทรวง นโยบายและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี              
ราชมงคลธัญบุรี ใน 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ และ 4 H Flagship 

2. จัดท ากรอบความต้องการครุภัณฑ์ตามแบบฟอร์มที่ก าหนดให้ครบถ้วน และการจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือ

ทดแทนครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ  ต้องแสดงสภาพการใช้งานของครุภัณฑ์เดิม  ความจ าเป็นที่ต้องจัดหา

ใหม่แทนการซ่อมแซมของเดิม  และคาดการณ์ผู้ใช้หลังจากจัดหาเสร็จสิ้น 

3. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทุกชนิด  ให้เสนอขอส าหรับการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา  โดยเป็น

ครุภัณฑ์ส าหรับห้องปฏิบัติการหรือห้องบรรยายเท่านั้น 

4. หน่วยงานต้องมีความพร้อมในการจัดหาครุภัณฑ์  โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ มี ใบเสนอราคา       

3 บริษัท  รายละเอียดประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง (TOR)  ที่มีลายเซ็นของผู้ก าหนดรายละเอียด 

และหัวหน้าหน่วยงานครบถ้วน    

5. สนับสนุนการเสนอขอครุภัณฑ์ประจ าห้องปฏิบัติการ  เพ่ือใช้ในการฝึกปฏิบัติและการน าเสนอ

งานวิจัยของนักศึกษาและอาจารย์  โดยให้มีใบงานประกอบการเสนอขอรายการครุภัณฑ์ของทุก

รายการ  

6. การปรับปรุง/พัฒนา/ซ่อมแซมครุภัณฑ์เดิม  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ/คุณภาพ/มาตรฐานของการ

ปฏิบัติงานของหน่วยงาน  หรือการจัดหาครุภัณฑ์เพ่ิมเติมเพ่ือรองรับปริมาณงานที่เพ่ิมขึ้น      

ต้องมีแผนการขยายหรือเพ่ิมปริมาณกลุ่มเป้าหมายหรือปริมาณงานอย่างชัดเจน 

7. การตั้งราคาต่อหน่วย  กรณีที่รายการครุภัณฑ์ที่มีราคามาตรฐาน  ให้ตั้งราคาตามบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ์ ของส านักงบประมาณ  ฉบับล่าสุด  สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.bb.go.th 

และราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัล            

เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ฉบับล่าสุด  สามารถดาวน์โหลดได้ที่  www.mict.go.th 

ค่าครุภัณฑ ์



8. ส าหรับรายการครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยแตกต่างไปจากในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ควรมี

คุณลักษณะที่แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างชัดเจน แสดงให้เห็นถึงความเหมาะสมของราคา

และคุณประโยชน์ของครุภัณฑ์นั้นๆ  

9. การเสนอขอชุดรายการครุภัณฑ์ ที่ประกอบด้วยรายการย่อยหลายรายการ  ให้หน่วยงานระบุ

ราคาต่อหน่วย/คุณลักษณะของรายการย่อย และตรวจสอบราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของรายการ

ย่อยทุกรายการ 

10. รายการครุภัณฑ์ควรเป็นชื่อภาษาไทย และเป็นชื่อกลางๆ ที่สื่อความหมายได้ ไม่ระบุร้านค้าหรือ         

รุ่นของรายการครุภัณฑ์กรณีที่มีความจ าเป็นต้องเป็นชื่อภาษาอังกฤษ  ให้วงเล็บต่อท้ายชื่อ

ภาษาไทย 

11. การขอจัดซื้อรายการครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศใหม่  หรือทดแทนของเดิม  จะต้องผ่านการ

พิจารณาด้านการบริหารจัดการพลังงานจากกองอาคารสถานที่ก่อน 

12. การขอจัดซื้อรายการครุภัณฑ์ประกอบอาคาร จะต้องเป็นอาคารใหม่ที่ยังไม่เคยขอรายการ

ครุภัณฑ์มาก่อน  และรายการครุภัณฑ์ประกอบอาคารต้องมีวงเงินไม่เกิน 30% ของราคาก่อสร้าง

ทั้งหมด 

13. กรณีครุภัณฑ์ชนิดเดียวกัน แต่เสนอขอหลายภาควิชา/สาขาวิชา/ฝ่ายงาน ขอให้รวมจ านวนหน่วย

และตั้งงบประมาณเป็นรายการเดียว แต่ให้ระบุสาขาท่ีเสนอขอในแบบฟอร์มช่องท่ีให้ระบุสาขา 

ตัวอย่าง 

รายการ จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อหน่วย วงเงินงบประมาณ ระบุสาขาวิชา 

เครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 2 

5 เครื่อง 30,000 บาท 150,000 บาท สาขา1 จ านวน 1 เครื่อง 
สาขา2 จ านวน 2 เครื่อง 
สาขา3 จ านวน 2 เครื่อง 

 

14. ต้องจัดท ารายละเอียดค าชี้แจงรายการครุภัณฑ์ (แบบ ง.4)  โดยมีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ 

15. ต้องจัดท ารายละเอียดสรุปการจัดสรรงบลงทุ น  รายการครุภัณ ฑ์  ป ระจ าปี  256 6                       

และสรุปแผนความต้องการงบลงทุน รายการครุภัณฑ์ ประจ าปี 2566-2570 (แบบ ง.4-1)           

โดยมีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ 

16. ต้องจัดท ารายละเอียดสรุปแผนความต้องการงบลงทุน รายการครุภัณฑ์ ประจ าปี 2566-2570  

(แบบ ง.4-2) โดยมีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ 

 


