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แนวทางการพิจารณาค าของบประมาณ ประเภทงบลงทุน  
(ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิง่ก่อสร้าง) 

 
การจัดท าค าของบประมาณ ประเภทงบลงทุน เพ่ือให้ได้ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ตรงตามความต้องการ 

คุ้มค่าต่อการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนางานด้านการก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 
โดยส านักงบประมาณก าหนดหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ รายการงบลงทุน รายละเอียด ดังนี้  
 งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 
  1. ค่าครุภณัฑ์ หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ลักษณะโดยสภาพคงทนถาวร หรือตามปกติ
มีอายุการใช้งานยืนนาน ไม่สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
   (1) รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ 
   (2) รายจ่ายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า 20,000 บาท 
   (3) รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องบิน 
เครื่องจักรกลยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง 
   (4) รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ 
   (5) รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าครุภัณฑ์ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น  
  2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมายถึง รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง รวมถึงสิ่งต่างๆ ที่
ติดตรึงกับที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง ดังต่อไปนี้ 
   (1) รายจ่ายเพื่อจัดหาที่ดิน สิ่งก่อสร้าง 
   (2) รายจ่ายเพื่อปรับปรุงที่ดิน รวมถึงรายจ่ายเพ่ือดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง    
ซึ่งท าให้ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 
   (3) รายจ่ายเพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้าหรือระบบประปา รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นการติดตั้ง
ครั้งแรกในอาคาร ทั้งที่เป็นการด าเนินการพร้อมกันหรือภายหลังการก่อสร้างอาคาร รวมถึงการติดตั้งครั้งแรกใน
สถานที่ราชการ     
   (4) รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล 
   (5) รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง  
   (6) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าเวนคืนที่ดิน ค่าชดเชยกรรมสิทธิ์
ที่ดิน ค่าชดเชยผลอาสิน เป็นต้น      
 
แนวทางการพิจารณาการจัดท าค าของบประมาณ งบลงทุน 

    1. ก าหนดชื่อรายการครุภัณฑ์เป็นภาษาไทย หรือ ภาษาไทยวงเล  บภาษาอ ังกฤษ ครุภัณฑ์ที่แสดงชื่อเป็น
ภาษาอังกฤษเพียงอย่างเดียวโดยไม่สามารถระบุชื่อภาษาไทย ประเภท หรือชนิดของรายการครุภัณฑ์นั้นๆ จะไม่
สามารถเสนอรายการดังกล่าวให้ส านักงบประมาณพิจารณาได้ และตรวจสอบความถูกต้องของประเภทรายการครภุณัฑ์
ให้ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ 

    2. ก าหนดราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ กรณีรายการและกรณีครุภัณฑ์ไม่
ตรงเกณฑ์ราคากลางต้องมีใบเสนอราคาอย่างน้อย 3 บริษัท พร้อมทั้งคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)  
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    3. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และกล้องวงจรปิด  อ้างอิงตามเกณฑ์ราคากลางครุภัณ ฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ต้องมีเอกสารรายงานการจัดท าทุกรายการ และกรณีครุภัณฑ์ไม่ตรงเกณฑ์
ราคากลางต้องมีใบเสนอราคาอย่างน้อย 3 บริษัท พร้อมทั้งคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นผู้รวบรวมรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทุกรายการ และต้องผ่านความเห นชอบ
จาก CIO ของ ปส.  

ตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ อว. ถ้าราคาครุภัณฑ์ไม่่เกิน 
100 ล้านบาท ให้ CIO ของหน่วยงานลงนาม และ ถ้าราคาครุภัณฑ์เกิน 100 ล้านบาท ต้องส่งให้ CIO กระทรวง
พิจารณา ทั้งนี้ ต้องมีการลงนามชื่อผู้รับชอบเจ้าของรายการครุภัณฑ์ในฟอร์มด้วยทุกครั้งก่อนที่จะให้ CIO ของ
หน่วยงานลงนาม (ตามหนังสือ สป.อว. ที่ อว 0202.2/ว1447 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2562)  รายละเอียด
และหลัเกณฑ์การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สามารถเข้าไปดูได้ที่ https://cio.mhesi.go.th/node/1489  

    4. มีความพร้อมของคุณลักษณะเฉพาะ และใบเสนอราคาอย่างน้อย 3 บริษัท (ยกเว้นรายการตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณและบัญชีนวัตกรรมไทย) 

    5.  มีความพร้อมของสถานที่/พ้ืนที่ในการติดตั้ง และบุคลากรพร้อมในการรองรับการใช้งานครุภัณฑ์ 
    6.  การขอทดแทนต้องระบุสภาพการใช้งานของครุภัณฑ์เดิม การขอรายการใหม่ ขอเพ ิ่มเต ิม ต้องระบุ

เหตุผลความจ าเป็นเป็นที่ต ้องจ ัดหาใหม่หรือเพ ิ่มเติม สรุปเหตุผลความจ าเป็นและประโยชน์ที่จะได้รับให้ถูกต้องและ
ครบถ้วน 

    7. การแสดงเหตุผลความจ าเป็นในการขอรับการสนับสนุนรายการครุภัณฑ์ทุกรายการ เป็นสิ่งที่จ าเป็น 
และส าคัญต่อการพิจารณาเบื้องต้นของส านักงบประมาณ รวมถึงการพิจารณาในขั้นตอนของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และคณะอนุกรรมาธิการ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างฯ 

    8. รายการสิ่งก่อสร้าง ขอให้ชี ้แจงเหตุผลความจ าเป็นอย่างละเอียด พร้อมทั้งวิเคราะห์ความคุ้มค่า     
ในการก่อสร้าง มีความพร้อมของสถานที่ก่อสร้าง ความพร้อมของแบบแปลน เอกสารแสดงราคากลางในการก่อสร้าง 
(BOQ) ระยะเวลาการก่อสร้างและงวดงาน งวดเงิน  

ทั้งนี้ การของบลงทุน ประเภทที่ดินสิ่งก่อสร้าง ต้องมีการท าฟอร์ม ปร. 4, ปร.5 แนบประกอบด้วย รายละเอียด
และหลัเกณฑ์สามารถเข้าไปดูได้ที่ https://drive.google.com/file/d/12jXBVoVRFzABYJgoQ8tLDps_Cwhw3EFj/view 
 
หลักเกณฑ์ในการของบประมาณ งบลงทุน 

การเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ ต้องจัดท าเอกสารประกอบพิจารณา ดังนี้ 
1. แบบฟอร์ม กนผ. รายละเอียดครุภัณฑ์ที่ขอตั้งในปีงบประมาณ (กนผ. ปีงบประมาณ-3) 
2. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ หรือขอบเขตงาน (Terms of Reference: TOR) 
3. ใบเสนอราคา  

 
โดยมีแบบฟอร์มและข้อมูลที่ต้องตรวจสอบ ดังนี้ 

 
 
 
 

https://cio.mhesi.go.th/node/1489
https://drive.google.com/file/d/12jXBVoVRFzABYJgoQ8tLDps_Cwhw3EFj/view
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1. แบบฟอร์ม กนผ. รายละเอียดครุภัณฑ์ที่ขอตั้งในปีงบประมาณ (กนผ. ปีงบประมาณ-3)  
 

ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
รายละเอียดครภุัณฑ์ทีข่อต้ังในปีงบประมาณ พ.ศ. .... 

ส านัก/กอง  ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ / กอง.................................... 
งบพ้ืนฐาน/โครงการ  ...................................................................... 
ล าดับที่/รายการ/จ านวนหน่วย/

จ านวนเงิน 
มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ หรือขนาด ลักษณะ และ

โครงสร้าง 
การสั่งซื้อ     (   )  ในประเทศ     (   )  ต่างประเทศ 

ประเภทครุภณัฑ์ ............................ 
ช่ือครุภัณฑ์ ................................... 
 
 
 
 
 
จ านวน.......................... 
(ระบุประเภทหน่วย) 
จ านวนเงิน......................... บาท 

 สถิติครภุัณฑ์ของเดิม มีอยู่จ านวนท้ังสิ้น สภาพเครื่อง 
ใช้การได ้ ใช้การไม่ได ้

   
(   )   ไมเ่คยมมีาก่อน 

ลักษณะการใช้งาน (   )  จัดหาใหมเ่พื่อพัฒนางาน จ านวน.................... 
(   )  ทดแทนของเดิม จ านวน................................. 
หมายเลขครภุัณฑ์ท่ีทดแทน.................................... 

ใช้ส าหรับกลุม่งาน กอง......................................... 
สรุปเหตุผลความจ าเป็นและประโยชน์ที่จะไดร้ับ 
เหตุผลความจ าเป็น ................................................................................. 
ประโยชน์ที่จะได้รับ ................................................................................ 

รายชื่อผู้ที่ใช้ประโยชน์จากครุภณัฑ์นี้ 
1............................................ 
2.............................................. 
3............................................. 

หมายเหตุ : หากมีเอกสารเกี่ยวกับคุณสมบัติ และรายละเอียดคณุลักษณะให้ส่งมาประกอบการพิจารณา ท้ังนี้ แนบใบเสนอราคาเปรียบเทียบอย่างน้อย 3 บริษัท (กรณมีีบริษัทเดียว
ให้แนบหนังสือยินยันด้วย) พร้อมร่าง TOR  
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2. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ หรือขอบเขตงาน (Terms of Reference: TOR)  

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ หรือขอบเขตงาน (Terms of Reference: TOR) 
ชื่อรายการ...............จ านวน..............(หน่วยนับ) 

1. หลักการและเหตุผล            

2. วัตถุประสงค์             

3. กลุ่มเป้าหมาย             

4. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ           

5. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ หรือขอบเขตงาน         

6. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง (ถ้ามี)          

7. ก าหนดการจ่ายเงิน            

8. ระยะเวลาด าเนินการ (รายการครุภัณฑ์ปีเดียวจบระยะเวลาการด าเนินการต้องไม่เกิน 280 วัน)   

9. หลักเกณฑ์การพิจารณา           

10. วงเงินงบประมาณ  เงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. .... เป็นเงิน..................บาท (....................................)  

11. คณะกรรมการจัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ หรือขอบเขตงานจ้าง 

 1. ............ชื่อ-สกุล................. ต าแหน่ง......................... ประธานคณะกรรมการ 

 2. ............ชื่อ-สกุล................. ต าแหน่ง......................... กรรมการ 

 3. ............ชื่อ-สกุล................. ต าแหน่ง......................... กรรมการและเลขานุการ 

ทั้งนี้ ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ขอสงวนสิทธิ์ในการลงนามสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อ พ.ร.บ. 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .... มีผลบังคบัใช้ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. .... จากส านักงบประมาณแล้ว  
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3. ใบเสนอราคา  

 1. ในใบเสนอราคา ชื่อรายการครุภัณฑ์ต้องตรงกับชื่อใน TOR และ ฟอร์ม กนผ. และต้องเป็นภาษาไทย ทั้งชื่อ
รายการ และ หน่วยนับ 
 2. ในใบเสนอราคา รายละเอียดของครุภัณฑ์หรือคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) ต้องเป็นภาษาไทย   
 3. ใบเสนอราคา ต้องมี 3 บริษัท เพ่ือเป็นคู่เทียบ 
 4. ใบเสนอราคา ต้องมี 1 บริษัท ที่จ านวนเงินต้องเท่ากับงบประมาณท่ีขอ และคู่เทียบอีก 2 บริษัท ราคาต้องสูง
กว่างบประมาณท่ีขอ 
 5. ถ้ามีใบเสนอราคา 1 บริษัท ให้ท าบันทึกยืนยันว่ามีผู้ค้าเพียงรายเดียว  
 6. ถ้าครุภัณฑ์ ราคากลาง ไม่ต้องมีใบเสนอราคา 
 

หมายเหตุ : 3 แบบฟอร์มนี้ข้อมูลต้องตรงกัน และสอดคล้องกันทั้งหมด 

 

 

  


