
วนั-เดอืน-ปี กิจกรรมการจัดท างบประมาณแผ่นดนิและงบประมาณเงนิรายได้ ผู้รบัผิดชอบ
พ.ค. 60 คณะฯ แจง้ยทุธศาสตร์และนโยบายการจดัท างบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะฯ

1. งบประมาณแผ่นดนิ
5 มิ.ย. 60 1.1 จดัท าค าขอต้ังงบลงทุน (ส่งเอกสารใหค้ณะฯ) * ภาควชิา/หน่วยงาน

- ค่าครุภณัฑ์ พร้อมใบเสนอราคา 3 ร้านค้า
- ค่าทีดิ่นส่ิงกอ่สร้าง พร้อมแบบรูปรายการและ BOQ และขออนุมัติใช้พืน้ที่

31 ก.ค. 60 ภาควชิา/หน่วยงาน สง่เอกสารฉบบัสมบรูณ์ให้งานนโยบายและแผนฯ
31 ส.ค. 60 ตรวสอบเอกสาร และเสนอมหาวทิยาลยัภายในวนัที ่31 สงิหาคม 2560 คณะฯ
ต.ค. - พ.ย. 60 1.2 จดัท าค าขอต้ังงบประมาณรายจา่ยประจ าขั้นต่ า คณะฯ

- งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน, ค่าจา้งประจ า, ค่าจา้งชั่วคราว, อดุหนุนค่าใช้จา่ยบุคลากร)
- ปรบัปรงุฐานขอ้มลูให้เปน็ปจัจุบนั
- งบด าเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน ค่าตอบแทนก าลังคนด้านสาธาณสุข ค่าตอบแทนอาจารย์)
- จดัท าขอ้มูลส่งตามแบบฟอร์มทีก่ าหนด
- จดัท าในระบบประมาณการรับนักศึกษา

1.3 จดัท ารายละเอยีดโครงการตามมติ ครม. โครงการบริการชุมชน โครงการท านุบ ารุงศาสนาฯ ศูนยบ์ริการวชิาการ
โครงการตามนโยบายของรัฐบาล และตามยทุธศาสตร์และนโยบายของมหาวทิยาลัยเชียงใหม่

10 ต.ค. 60 คณะฯ ตรวจสอบขอ้มลู 1.2 และ 1.3 ภายในวนัที ่10 ตลุาคม 2560 คณะฯ/ศูนยบ์ริการฯ
11 พ.ย. 60 เสนอมหาวทิยาลยัภายในวนัที ่11 พฤศจิกายน 2560

1.4 โครงการตามแผนบูรณาการเชิงยทุธศาสตร์ของรัฐบาลและโครงการตามแผนบูรณาการงบประมาณในมิติพืน้ที ่ (area)
ธ.ค. 60- ม.ค. 61 - จดัท าขอ้เสนอโครงการฯ พร้อมเอกสารงบลงทุน ภาควชิา/หน่วยงาน
31 ม.ค. 61 - ส่งขอ้เสนอโครงการฯ พร้อมเอกสารงบลงทุนมายงัคณะฯ
1-9 ก.พ. 61 - ตรวจสอบขอ้เสนอโครงการฯ / เอกสารงบลงทุน คณะฯ
12 ก.พ. 61 - จดัส่งขอ้เสนอโครงการฯ ให ้OSM
1-9 มี.ค. 61 - กรอกขอ้มูลโครงการฯ ในระบบ e-Budgeting ของส านักงบประมาณ พร้อมเอกสารงบลงทุนฉบับสมบูรณ์

2. งบประมาณเงนิรายได ้
2.1 จัดท ารายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเงนิรายได ้2562 (รอบที ่1)

1 พ.ย. 60 ภาควชิา/หน่วยงาน จดัท าค าขอในระบบ Budget Management ของคณะ ภาควชิา/หน่วยงาน
15 พย. 60 ผ่านคณะกรรมการบรหิารประจ าสว่นงาน คณะฯ

จดัท าค าขอในระบบ CMU e-planning ตามแบบ รด.00 - รด. 07
24 พย. 61 ผ่านคณะกรรมการอ านวยการประจ าสว่นงาน
1 ธ.ค. 60 เสนอมหาวทิยาลยัภายใน  2 ธนัวาคม 2560

2.2 งบประมาณเงนิรายได ้(งบประมาณรายจ่ายเงนิรายไดป้ระจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561) (งบกลางป)ี
29 ม.ค. 61 จดัท าบันทึกงบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ. 2561 ภาควชิา/หน่วยงาน
21 ก.พ. 61 ผ่านคณะกรรมการบรหิารคณะฯ คณะฯ

จดัท าค าขอในระบบ CMU e-planning ตามแบบ รด.00 - รด. 07
22 ก.พ. 61 ผ่านคณะกรรมการอ านวยการประจ าคณะฯ
23 ก.พ. 61 จัดสง่มหาวทิยาลยัภายในวนัที ่23 กุมภาพันธ ์2561

2.3 งบประมาณเงนิรายได ้(งบประมาณเงนิรายไดป้ ี2562) (รอบที ่2)
มิ.ย. 61 ภาควชิา/หน่วยงาน ปรับปรุงค าของบประมาณเงินรายได้ปี 2562 ในระบบ Budget Management ภาควชิา/หน่วยงาน

(กรณีมีการปรับปรุงใหส่้งบันทึกแจง้คณะฯ)
20 มิ.ย. 61 ผ่านคณะกรรมการบรหิารคณะฯ คณะฯ

จดัท าค าขอในระบบ CMU e-planning ตามแบบ รด.00 - รด. 07
29 มิ.ย. 61 ผ่านคณะกรรมการอ านวยการประจ าคณะฯ
20 ก.ค. 61 จัดสง่มหาวทิยาลยัภายในวนัที ่20 กรกฎาคม 2561

  (งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กฯ)

ปฏทิินการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ  2562  คณะเกษตรศาสตร ์

* การจดัท างบประมาณแผ่นดินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิม่เติม (ถา้มี)

ปฏทินิงบประมาณ2562-4.xls
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รายละเอยีดการจดัท าค าของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 หมวดงบลงทุน (ค่าครุภณัฑ์ / ค่าที่ดนิและส่ิงก่อสร้าง) 

 

เอกสารประกอบค าขอ 
 รายการครุภณัฑ์ 

- แบบฟอร์มค ำของบประมำณ 
- รำยละเอียดมำตรฐำนคุณลกัษณะ 
- ใบเสนอรำคำ พร้อมคู่เทียบ (รวม 3 ร้านค้า) 

*** ขอจดัท ำในรูปแบบ PDF แต่ละรำยกำร จดัส่งพร้อมกบัเอกสำร 

- ในกรณีท่ี รายการครุภัณฑ์ที่มีสเปค และราคาสูงกว่าที่ราคากลางก าหนด ตอ้งท ำกำร
ช้ีแจงว่ำสเปคในส่วนไหนท่ีสูงกว่ำของรำคำกลำง พร้อมระบุเหตุผลควำมจ ำเป็นในกำร
จดัซ้ือ 

 บญัชีรำคำมำตรฐำนครุภณัฑ ์
ขอ้มูลจำก : ส ำนกังบประมำณ (http://www.bb.go.th/bbweb/?page_id=7154) 

 เกณฑร์ำคำกลำงและคุณลกัษณะพื้นฐำนครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 
ขอ้มูลจำก ICT ( http://www.mict.go.th/view/1/รำคำกลำง) 

  
รายการส่ิงก่อสร้าง 
- แบบฟอร์มค ำของบประมำณ 
- แบบรูปรายการ พร้อมใบประมาณราคา และ BOQ (แบบ ปร. 4 , 5 และ 6) 

(ขอใหผู้อ้อกแบบลงนำมรับรองในแบบรูปรำยกำร พร้อมใบประมำณรำคำใหเ้รียบร้อย) 
- การขออนุมัติใช้พื้นที่ : กำรก่อสร้ำงภำยในพื้นท่ีมหำวิทยำลยัเชียงใหม่ ตอ้งขออนุมติั 

ใชพ้ื้นท่ีจำกคณะกรรมกำรใชท่ี้ดินของมหำวิทยำลยั และอนุมติัใชพ้ื้นท่ี โดย  อธิการบดี 
- TOR (ร่างขอบเขตงาน ) : ในบำงคร้ังส ำนกังบประมำณจะท ำกำรเรียกเอกสำรในส่วนน้ี

พร้อมกบัแบบรูปรำยกำร เพื่อเป็นกำรแสดงควำมพร้อมในกำรด ำเนินกำรของส่วนงำน 
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วิธีปฏิบัติในการด าเนินการจัดซื้อหรือจ้าง ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพัสดุ 

พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2557 

 ในการด าเนินการจัดซื้อจัดจา้งพัสดุ ประกอบด้วยรายละเอียดที่ส าคัญ 2 สว่น ได้แก่ 

 ก.  การจัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง 

      ก่อนการด าเนินการซื้อหรอืจ้างทุกวิธี นอกจากการซื้อที่ดินและหรอืสิ่งก่อสร้าง 

เจ้าหน้าที่พัสดุ จะต้องด าเนินการจัดท ารายงานเสนอต่อหัวหน้าส่วนงานหรือผู้มีอ านาจสั่งซือ้สั่งจ้าง ซึ่ง

จะต้องก าหนดรายละเอียดดังนี้ 

       1. เหตุผลความจ าเป็นที่จะต้องซือ้หรอืจ้าง 

       2. รายละเอียดพัสดุที่จะซือ้หรอืงานที่จะจ้าง  

       3. ราคาในท้องตลาดในขณะนั้นที่สืบทราบหรือประมาณราคาได้หรือราคาที่เคยซื้อหรือ

จา้งครัง้หลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ 

   4. วงเงินที่จะซือ้หรอืจา้งให้ระบุเงินงบประมาณที่จะซือ้หรอืจา้งในครั้งนั้นทั้งหมด 

       5. ก าหนดเวลาที่ตอ้งการใชพ้ัสดุนั้น หรืองานนั้นให้แล้วเสร็จ 

       6. วิธีที่จะซือ้หรอืจ้าง และเหตุผลที่ตอ้งซือ้หรือจ้างโดยวิธีนัน้ๆ  

    7. ข้อเสนออื่นๆ 

 

  ข.  การเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน    ในการเสนอรายงานขอซือ้ขอจา้งแตล่ะ

ครั้งตามวิธีตา่ง ๆ ที่ข้อบังคับ/ระเบียบฯ ก าหนด เจา้หน้าที่พัสดุจะต้องเสนอผูม้ีอ านาจอนุมัติแต่งตัง้

คณะกรรมการด าเนินการจัดซือ้จัดจา้ง   พร้อมก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการแตล่ะ

ชุดด้วย   เพื่อรายงานผลต่อหัวหน้าส่วนงาน ภายในระยะเวลาที่ก าหนด หากมีเหตุให้ตอ้งรายงานล่าช้ากว่า

ก าหนด ให้เสนอขออนุมัตขิยายเวลาได้ตามความจ าเป็น คณะกรรมการประกอบด้วย.- 

      (1)   คณะกรรมการเปิดข้อเสนอ 

      (2)   คณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือก 

      (3)   คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

(กรณเีป็นค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ต้องแต่งตั้งผูชี้้แจงแบบรูปรายการ และแนะน าสถานที่ และแตง่ตั้งผู้

ควบคุมงานจ้างก่อสร้าง จ านวน 1 คน หรอื 1 คณะ แล้วแตก่รณี)        

       ส าหรับการจัดซือ้จัดจ้างครัง้หนึ่งในวงเงินไมเ่กิน 100,000 บาท ไม่ต้องแต่งตัง้

คณะกรรมการตาม (1) (2) และ(3) แตใ่ห้แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยประจ าหรอืข้าราชการคนหน่ึงซึ่ง

มิใช่ผู้จัดซื้อหรอืจัดจ้างเป็นผู้ตรวจรับพัสดุหรอืงานจา้งนัน้ และให้ปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการ

ตรวจรับพัสดุหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างก็ได้  
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         กรณีการจัดซื้อจัดจ้างในวงเงนิเกิน 100,000 บาท แตไ่ม่เกิน 500,000 บาท ไม่ต้อง

แตง่ตัง้คณะกรรมการตาม  (1)  และ (2) แตใ่ห้แตง่ตั้งคณะกรรมการตาม (3) เพื่อปฏิบัติหนา้ที่ตรวจรับ

พัสดุ แตง่ตั้งอย่างนอ้ย 3 คน และแตง่ตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นกรรมการและเลขานุการ 

 

ขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้างทุกวธิี 
 

    เจ้าหน้าที่พัสดุ  - ท ารายงานขอซือ้/จา้ง และจา้งก่อสร้าง 

 

 

 

 

                                   - ให้ความเห็นชอบ  

- แตง่ตัง้คณะกรรมการ  

 

 

 

- วิธีพิเศษ 

- วิธีคัดเลือก 

- วิธีประกวดราคาดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-Auction) 

 

  

        

        

 

 

       

 

 

               

                 

 

 

        ด าเนินการ 

        ขออนุมัตซิือ้/จ้าง 

        ท าสัญญา 

รวบรวมตรวจสอบเอกสาร+

ส่งงานตั้งหนี ้เบิกจา่ยเงนิ               
   
              (139) 
  

      งดหรอืลดค่าปรับ/ขยาย
เวลา 
 

     หัวหนา้ส่วนงาน 

-ตรวจสอบความช ารุดบกพร่อง

ก่อนครบสัญญา15 วัน 

- คืนหลักประกันสัญญา 

        ตรวจรับพัสดุ 

จา้งก่อสร้าง-เปลี่ยนแปลง

งานเพิ่ม-ลด 

ครุภัณฑ์-เปลี่ยนแปลง 

Spec 

เปลี่ยนแปลงรายการ หลัง 

ท าสัญญา 



3 
 
       

                                  

แนวปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน 

 (หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และหมวดค่าครุภัณฑ์) 

 

   เมื่อได้รับแจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีจากงานนโยบายและแผนแล้ว 

เจ้าหนา้ที่พัสดุตรวจสอบรายการ จ านวนเงินงบประมาณ แล้วพิจารณาการด าเนินการเสนอขออนุมัตจิัดซื้อ

จัดจ้าง ในเบื้องต้นจะต้องแจ้งเวียนภาควิชา หน่วยงาน ที่ได้รับงบประมาณเพื่อด าเนินการเรื่องขออนุมัติ

จัดซือ้จา้ง งบลงทุน จ าแนกประเภทตามหมวดรายจ่ายของส านักงบประมาณ ดังนี้.- 

ก. หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

1. เตรียมรายงานเสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ชี้แจงแบบรูปรายการ แนะน า

สถานที่  

- การแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน กรณียังไม่สามารถจัดหาผู้ควบคุมงานได้ ต้องเสนอ

แต่งตั้งอย่างช้าก่อนลงนามสัญญา เนื่องจากผู้รับจ้างจะจัดส่งหนังสือขออนุมัติ

ด าเนนิการตา่งๆ ผา่นผู้ควบคุมงาน ถึงประธานกรรมการตรวจรับ  

* เมื่อผู้รับจ้างเริ่มเข้าท างานตามสัญญา ผู้ เป็นกรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจรับฯ เป็นผู้ด าเนินการ 

 -เสนอประธานฯ นัดหมายวัน  เวลาประชุม  เพื่ อออกหนั งสือแจ้ งเวียน

คณะกรรมการ เพื่อทราบ รวมทั้งแจ้งผู้ควบคุมงาน (เชิญผู้รับจ้าง เพื่อเข้าร่วม

ประชุมถ้ามีความจ าเป็นต้องท าความตกลงหาข้อสรุปร่วมกัน) 

 - เตรียมวาระการประชุม 

 - จดบันทึกรายงานการประชุม 

2. แบบรูปรายการ รายละเอียด ที่ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบ จากมหาวทิยาลัยแล้ว 

3. หนังสืออนุมัติใหใ้ช้ที่ดิน กรณี เป็นงานก่อสร้างนอกอาคาร  

     ข. หมวดค่าครุภัณฑ ์

เมื่อได้รับแจ้งงบประมาณจากงานแผนงานฯ แล้ว ด าเนินการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec) 

และให้ผูร้ับผิดชอบในการก าหนด Spec ลงนามรับรองด้วย และจัดท ารายงาน พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการ 

ตามข้อบังคับฯ ก าหนด  
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วิธีด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละครั้งแต่ละรายการ ปฏิบัติตามข้อบังคับฯ ตามงบประมาณที่ได้รับ 

ดังน้ี 

1. วิธีประกวดราคา ดว้ยวิธีการทางอเิล็กทรอนิกส์ (e-Auction)   ได้แก่ การจัดซื้อจัดจา้ง

ครั้งหนึ่งที่มีวงเงนิตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป 

2. วิธีคัดเลือก ได้แก่การจัดซื้อจัดจา้งครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000  บาท แต่ไม่เกิน  2 

ล้านบาท  

3. วิธีพิเศษ ได้แก่การจัดซื้อจัดจา้งครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงนิเกิน ไม่เกิน 500,000 บาท 

 

จ านวนกรรมการขึ้นอยู่กับวงเงินงบประมาณที่จะจัดซื้อจัดจา้ง (ข้อบังคับข้อ 22) 

ก. การจัดซือ้จดัจ้างวงเงนิไม่เกิน 2ล้านบาท แตง่ตั้งคณะกรรมการไม่นอ้ยกว่า 3 คน 

ข. การจัดซือ้จัดจ้างวงเงนิเกิน 2 ลา้นบาท แต่ไม่เกิน 30 ล้านบาท แต่งตั้งไม่น้อยกว่า 5 คน 

ค. การจัดซือ้จัดจ้างวงเงนิเกิน 30 ล้านบาท แต่งตั้งไม่นอ้ยกว่า 7 คน 

 

การจัดซือ้จัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction) ตามระเบียบส านัก

นายกรัฐมนตรวี่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2549 มอีงค์ประกอบคณะกรรมการดังนี้ 

1. คณะกรรมการก าหนดราคากลาง 

2. คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา 

3. คณะกรรมการประกวดราคา 

4. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

การแตง่ตั้งคณะกรรมการประกวดราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามข้อบังคับฯ จะต้องแตง่ตั้งไม่

ซ้ ากัน  
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