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เหตุผลและความจําเป็นในการมมีาตรการ
การจัดซื�อจัดจ้างภาครัฐ

� การจัดซื�อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐใช้เงินของแผ่นดิน
(งบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลอื หรือรายได้ของหน่วยงานรัฐ)

� การดําเนินการที-ผ่านมามกีารทุจริตแสวงหาประโยชน์โดยมชิอบ
ทาํให้รัฐเสียหาย

- มกีารจัดซื�อจัดจ้างในราคาที-แพงเกนิจริง หรือ                        
ไม่สมเหตุสมผล
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เหตุผลและความจําเป็นในการมมีาตรการ
การจัดซื�อจัดจ้างภาครัฐ

- มีการจ่ายเงนิให้เจ้าหน้าที-รัฐเพื-อให้ได้เป็นคู่สัญญา 
หรือส่งมอบงาน หรือเบิกจ่ายเงนิ

� นักการเมือง เจ้าหน้าที-รัฐมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการ
ทําความผดิ ละเว้นไม่ปฏิบัตหิน้าที-

3

พระราชบญัญติัประกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไ้ขเพิ(มเติม (ฉบบัที( ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 

มาตรา ๑๐๓/๗ ใหห้น่วยงานของรฐัดําเนินการจดัทําขอ้มลู
รายละเอียดค่าใชจ่้ายเกี(ยวกบัการจดัซื7อจดัจา้งโดยเฉพาะราคากลางและการ
คํานวณราคากลางไวใ้นระบบขอ้มลูทางอิเล็กทรอนิกส ์เพื(อใหป้ระชาชน
สามารถเขา้ตรวจดไูด้

เพื(อประโยชนใ์นการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ในกรณีที(มีการ
ทําสญัญาระหว่างหน่วยงานของรฐักบับุคคลหรือนิติบุคคลที(เป็นคู่สญัญากบั
หน่วยงานของรฐั ใหบุ้คคลหรือนิติบุคคลที(เป็นคู่สญัญากบัหน่วยงานของรฐั
นั7น มีหน้าที(แสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที( เป็นคู่สัญญากับ
หน่วยงานของรัฐต่อกรมสรรพากร นอกเหนือจากบัญชีงบดุลปกติที( ยื(น
ประจําปี เพื(อใหมี้การตรวจสอบเกี(ยวกบัการใชจ่้ายเงินและการคํานวณภาษี
เงินได้ในโครงการที( เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐดังกล่าวทั7งนี7  ตาม
หลกัเกณฑที์(คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด

4



03/08/56

3

นอกจากกรณีตามวรรคห นึ( งห รือว รรคสอง  ในกรณี ที(
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควร เพื(อดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ(งอนั
เป็นการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต เนื(องจากการใชอ้ํานาจหนา้ที(
ของเจา้หน้าที(ของรัฐ ซึ( งคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควรในการ
กําหนดมาตรการเพื(อใหห้น่วยงานของรฐัรบัไปปฏิบติั ใหค้ณะกรรมการ 
ป.ป.ช. มีอํานาจสั (งให ้หน่วยงานของรัฐนั7นดําเนินการไปตามที(
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดมาตรการในเรื(องนั7นแล้วรายงานให้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบก็ได ้(วรรคสี() 

5

มาตรา ๑๐๓/๘  ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหน้าที(
รายงานต่อคณะรฐัมนตรีเพื(อสั (งการใหห้น่วยงานของรฐัจดัทํา
ขอ้มูลเกี(ยวกบัการจดัซื7อจดัจา้งตามมาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ(ง 
โดยหน่วยงานของรฐัจะตอ้งดําเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในหนึ(ง
ร ้อยแปดสิบวันนับแต่ว ันที(คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้
ดําเนินการดังกล่าว และให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหน้าที(
ติดตามผลการดําเนินการตามมติคณะรฐัมนตรีในกรณีดงักล่าว
ดว้ย

        หน่วยงานของรฐัใดฝ่าฝืนหรือไม่ดําเนินการตามวรรคหนึ(ง 
ใหถื้อว่าผูที้(มีหนา้ที(เกี(ยวขอ้งมีความผิดทางวินยัหรือเป็นเหตุที(จะ
ถกูถอดถอนจากตําแหน่งหรือตอ้งพน้จากตําแหน่ง แลว้แต่กรณี
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๑. การเปิดเผยราคากลางและการคํานวณราคากลางไว้ใน   
ระบบข้อมูลทางอเิลก็ทรอนิกส์ 

๒. บุคคลหรือนิติบุคคลซึ-งเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
ยื-นบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายของโครงการต่อกรมสรรพากร  
(บังคบัใช้วนัที-  ๑ เมษายน  ๒๕๕๕)

การเปลี-ยนแปลงแนวทางในการเปิดเผยรายละเอยีดการเปลี-ยนแปลงแนวทางในการเปิดเผยรายละเอยีด
ค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการการจดัซื�อจดัจ้างค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการการจดัซื�อจดัจ้าง
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๑๑. . ไม่กระทบกบัอาํนาจของผู้ที-มอีาํนาจตามระเบียบฯไม่กระทบกบัอาํนาจของผู้ที-มอีาํนาจตามระเบียบฯ

๒๒..ไม่เป็นการเพิ-มภาระให้กบัหน่วยงานของรัฐไม่เป็นการเพิ-มภาระให้กบัหน่วยงานของรัฐ

๓๓. . ประชาชนสามารถรับรู้ข่าวสารของราชการ ประชาชนสามารถรับรู้ข่าวสารของราชการ 
      โดยเฉพาะการจัดซื�อจัดจ้างภาครัฐ ได้อย่างครบถ้วนโดยเฉพาะการจัดซื�อจัดจ้างภาครัฐ ได้อย่างครบถ้วน

๔๔. . ทาํให้การจัดซื�อจัดจ้างภาครัฐโปร่งใสฯยิ-งขึ�นและ ทาํให้การจัดซื�อจัดจ้างภาครัฐโปร่งใสฯยิ-งขึ�นและ 
          สามารถตรวจสอบได้โดยง่ายสามารถตรวจสอบได้โดยง่าย

คุณลกัษณะสําคญัที-เกี-ยวกบัมาตรการการเปิดเผยคุณลกัษณะสําคญัที-เกี-ยวกบัมาตรการการเปิดเผย
รายละเอยีดค่าใช้จ่าย ราคากลาง ฯ รายละเอยีดค่าใช้จ่าย ราคากลาง ฯ 
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ลาํดบัการดาํเนินการเพื-อให้มาตรการมีผลบังคบัใช้

๑. คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้เสนอให้ ค.ร.ม. สั-งการให้หน่วยงานของรัฐ
ตามมาตรา ๑๐๓/๘ โดยเสนอให้หน่วยงานของรัฐปฏบิัตใินการจดัซื�อจดัจ้าง ๗ 
ประเภท 

๒. คณะรัฐมนตรีมมีตเิมื-อวนัที- ๑๒ ก.พ.๕๖ เห็นชอบตามแนวทางที-
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้เสนอ

 ๓. หน่วยงานของรัฐจะต้องปฏิบัตภิายใน ๑๘๐ วนั คอื ภายในวนัที- ๑๑ 
ส.ค.๕๖  ยกเว้นงานจ้างก่อสร้างที-ต้องปฏบัิตติามหนังสือแจ้งเวยีนของ
กระทรวงการคลงัเมื-อวนัที- ๒๒ ส.ค.๕๕ 
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๑. ใช้บังคบัเฉพาะการจัดซื�อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ 
๒. ใช้บังคบักบัการจัดซื�อจัดจ้าง ๗ ประเภท 

(๑) งานก่อสร้าง

(๒) การจ้างควบคุมงาน 
(๓) การจ้างออกแบบ 
(๔) การจ้างที-ปรึกษา 
(๕) การจ้างงานวิจยัหรือเงนิสนับสนุนให้ทุนการวจิยั 
(๖) การจ้างพฒันาระบบคอมพวิเตอร์ 
(๗) การจัดซื�อจดัจ้างที-มใิช่งานก่อสร้าง (รวมถึง การเช่า เช่าซื�อ 
       แลกเปลี-ยนด้วย) 11

๑. กระทรวง ทบวง กรม  เป็นการบริหารราชการส่วนกลาง 
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

• สํานักนายกรัฐมนตรี
• กระทรวง หรือทบวงซึ-งมฐีานะเทยีบเท่ากระทรวง
• กรม หรือส่วนราชการที-เรียกชื-ออย่างอื-นและมฐีานะเป็น

กรม ซึ-งสังกดัหรือไม่สังกดัสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง
หรือทบวง 
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๒. ราชการส่วนภูมภิาค   
•  จงัหวดั อาํเภอ ตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดนิ พ.ศ.๒๕๓๔
• ตาํบล หมู่บ้าน ตามพ.ร.บ.ลกัษณะปกครองท้องที- พ.ศ. ๒๔๕๗

๓. ราชการส่วนท้องถิ-น 
•  กรุงเทพมหานคร
•  เมอืงพทัยา
•  องค์การบริหารส่วนจังหวดั
•  เทศบาล
•  องค์การบริหารส่วนตาํบล

13

๔. รัฐวิสาหกิจ  หมายถึง องค์การของรัฐบาลหรือหน่วยงานธุรกิจ
ที-รัฐบาลเป็นเจ้าของ หรือรัฐ  มีทุนอยู่เกินกว่าร้อยละห้าสิบ รวมทั�งบริษัท 
จํากัด และห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที-ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจมีทุนอยู่
ด้วยเกินร้อยละห้าสิบตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

๕. องค์การมหาชน หมายถึง หน่วยงานของรัฐที-รับผิดชอบบริการ
สาธารณะทางสังคมและวฒันธรรม เช่น การศึกษา การวิจัย การฝึกอบรม เป็น
ต้ น โดยไม่ มี วั ต ถุ ประสงค์ ในการแสวงหากํ าไรซึ- งอาจจั ดตั� งตาม
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือองค์การมหาชนที-มี
พระราชบัญญตัิจัดตั�งเป็นการเฉพาะ
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๖ . หน่วยงานธุรการขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ
(๑) หน่วยงานธุรการขององค์กรอสิระตามรัฐธรรมนูญ คือ 

•  สํานักงานคณะกรรมการการเลอืกตั�ง
• สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
• สํานักงาน ป.ป.ช. 
•  สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

(๒) หน่วยงานธุรการขององค์กรอื-นตามรัฐธรรมนูญ 
•  สํานักงานอัยการสูงสุด
•   สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
•   สํานักงานสภาที-ปรึกษาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ

15

๗. หน่วยงานอื-นของรัฐ 
               ได้แก่ หน่วยงานของรัฐซึ-งมิได้อยู่ในรูปแบบข้างต้นโดยอาจเป็นส่วนราชการซึ-งมิได้อยู่
ภายใต้การบงัคบับญัชาหรือกาํกบัดูแลของฝ่ายบริหาร หรือเป็นหน่วยงานของรัฐที-จัดตั�งขึ�นตาม
กฎหมาย ตามมติ ค.ร.ม. เพื-อทําหน้าที-ในการควบคุมกาํกบัดูแลกจิกรรมของรัฐซึ-งจะมีฐานะเป็น
นิติบคุคลหรือไม่กไ็ด้ ดังนี�

•  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
•  หน่วยงานธุรการของศาล 
• หน่วยงานที-รัฐธรรมนูญกาํหนดให้มีการจัดตั�งขึ�น  เช่น สํานักงานคณะกรรมการ

กจิการกระจายเสียงกจิการโทรทัศน์และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาติ สภาพัฒนา
การเมือง สภาเกษตรกรแห่งชาติ สํานักงานปฏิรูปกฎหมาย 

• หน่วยงานซึ-งเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การบริหารงานของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ได้แก่ สถาบันส่งเสริมการบริหาร
กจิการบ้านเมืองที-ดี สํานักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกจิจานุเบกษา 

•  สถาบันอดุมศึกษาและมหาวทิยาลยัในกาํกบัภาครัฐ 16
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๘. หน่วยงานอื-นใดที-ดําเนินกิจการของรัฐตามกฎหมายและได้รับเงิน
อุดหนุนหรือทรัพย์สินลงทุนจากรัฐ 

ได้แก่ กองทุนที-เป็นนิติบุคคล ที-จัดตั�งขึ�นโดยตราเป็นพระราชบัญญตัิ 
โดยการดําเนินงานของกองทุนจะได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และเงินสมทบ
จากกลุ่มเป้าหมายนั�นๆ เช่น พระราชบัญญตัิกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๕๔ กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  เป็นต้น 

ไม่รวมถึงหน่วยงานอื-นใดที-จัดตั�งขึ�นในลกัษณะเป็นองค์กรวชิาชีพ เช่น 
สภาวชิาชีพบัญชี สภาทนายความ เป็นต้น

17

18

ความหมายของศัพท์ที-สําคญั
     

           การจัดซื�อจัดจ้าง หมายความว่า การจ้างก่อสร้าง การจ้าง
ควบคุมงาน การจ้างออกแบบ การจ้างที-ปรึกษา การจ้างงานวจัิย
หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวจัิย การจ้างพฒันาระบบคอมพวิเตอร์ 
การจัดซื�อจัดจ้างที-มใิช่งานก่อสร้าง อนัเป็นการจัดซื�อจัดจ้างตาม
ระเบียบ ข้อบังคบั หรือกฎว่าด้วยการพสัดุของหน่วยงานของรัฐ 
เว้นแต่การจ้างงานวจัิยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนวจัิย ไม่ว่าการจัดซื�อ
จัดจ้างของหน่วยงานของรัฐนั�นจะใช้เงินจากงบประมาณ เงินกู้ เงนิ
ช่วยเหลอื หรือเงินรายได้ของหน่วยงานของรัฐเองกต็าม แต่ไม่
รวมถึงการจําหน่ายพสัดุ



03/08/56

10

19

             ราคากลาง หมายความว่า รายละเอยีดราคามาตรฐาน
หรือราคาที-ใกล้เคยีงความเป็นจริงเพื-อใช้เป็นฐานสําหรับ
เปรียบเทยีบราคาที-ผู้เสนอราคาได้ยื-นเสนอไว้ซึ-งสามารถ
จัดซื�อจัดจ้างได้จริง

             การคาํนวณราคากลาง หมายความว่า วธีิการคาํนวณ
ราคาการจัดซื�อจัดจ้างในแต่ละรายการตามหลกัเกณฑ์ วธีิการ 
ที-หน่วยงานของรัฐกาํหนด หรือปฏบัิติเพื-อให้ได้มาซึ-งราคา
กลาง

ความหมายของศัพท์ที-สําคญั 

20

  ๑. การจ้างงานก่อสร้าง 
             หมายความว่า งานก่อสร้างอาคาร ก่อสร้างทาง 
สะพาน ท่อเหลี-ยม และงานก่อสร้างชลประทาน และให้
หมายความรวมถึง งานดดัแปลง งานต่อเติม งานรื�อถอน งาน
ซ่อมแซม และงานปรับปรุงสิ-งก่อสร้างอนัมลีกัษณะที-มแีบบ
รูปรายการและจําเป็นต้องมกีารควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน
ตลอดระยะเวลาการดําเนินการด้วย
 

แนวทางการเปิดเผยรายละเอยีดค่าใช้จ่ายเกี-ยวกบัการ
จดัซื�อจดัจ้าง ราคากลาง และ

การคาํนวณราคากลาง 
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที-ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื-อโครงการ.................................................
      /หน่วยงานเจ้าของโครงการ........................
๒. วงเงินงบประมาณที-ได้รับจัดสรร......................................บาท
๓. ลกัษณะงานโดยสังเขป
๔. ราคากลางคํานวณ ณ วนัที-.....................................................
   เป็นเงิน..............................................................................บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง 

๕.๑ ...............................................................................
๕.๒ ..............................................................................
๕.๓ ..............................................................................
๕.๔... ............................................................................

๖. รายชื-อคณะกรรมการกาํหนดราคากลาง……

22

การจ้างควบคุมงาน หมายความว่า การจ้างบริการจากนิติ
บุคคลหรือบุคคลธรรมดา ที-ประกอบธุรกจิบริการด้านควบคุม
งานก่อสร้างหรืองานอื-นที-มีความจาํเป็นที-ต้องมีการควบคุมงาน
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23

ตารางแสดงวงเงนิงบประมาณที-ได้รับและรายละเอยีดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างควบคุมงาน

    ๑. ชื-อโครงการ....................................................................................................
        /หน่วยงานเจ้าของโครงการ...........................................................................
     ๒. วงเงนิงบประมาณที-ได้รับ…………………….....……………………บาท
     ๓. วนัที-กาํหนดราคากลาง (ราคาอ้างองิ).........................................................
         เป็นเงนิ...................................................................................................บาท
      ๔. ค่าตอบแทนบุคลากร.............................................................................บาท

ระดบัหัวหน้าโครงการ.................................................................................คน
ระดบัผู้ดําเนินงาน........................................................................................คน
ระดบัผู้ช่วย...................................................................................................คน

      ๕. ค่าวสัดุอุปกรณ์ (ถ้ามี)............................................................................บาท
      ๖. ค่าใช้จ่ายอื-น (ถ้ามี)................................................................................บาท
      ๗. รายชื-อผู้รับผดิชอบในการกาํหนดค่าใช้จ่าย/ดําเนินการ/ขอบเขตดําเนินการ (TOR)
       ๘. ที-มาของราคากลาง……...........................………………………………

การจ้างควบคุมงานการจ้างควบคุมงาน

24

การจ้างออกแบบ หมายความว่า การจ้างบริการจากนิติบุคคล
หรือบุคคลธรรมดาที-ประกอบธุรกจิบริการด้านงานออกแบบงาน
ก่อสร้างหรือออกแบบงานอื-นที-มคีวามจําเป็นที-ต้องมกีารควบคุมงาน

การจ้างออกแบบการจ้างออกแบบ
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ตารางแสดงวงเงนิงบประมาณที-ได้รับและรายละเอยีดค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบ
    ๑. ชื-อโครงการ....................................................................................................
        /หน่วยงานเจ้าของโครงการ...........................................................................
     ๒. วงเงินงบประมาณที-ได้รับ………....…………….....……………………บาท
     ๓. วันที-กาํหนดราคากลาง .................................................................................
         เป็นเงิน.......................................................................................................บาท
      ๔. ค่าตอบแทนบคุลากร..................................................................................บาท

     ๔.๑ ระดับหัวหน้าโครงการ.........................................................................คน
     ๔.๒  ระดับผู้ดําเนินงาน..............................................................................คน
      ๔.๓ ระดับผู้ช่วย.........................................................................................คน

      ๕. ค่าวัสดุอปุกรณ์ (ถ้ามี)............................................................................บาท
      ๖. ค่าใช้จ่ายอื-น (ถ้ามี)................................................................................บาท
      ๗. รายชื-อผู้รับผิดชอบในการกาํหนดค่าใช้จ่าย/ดําเนินการ/ขอบเขตดําเนินการ (TOR)
       ๘. ที-มาของราคากลาง……...........................………………………………

การจ้างออกแบบการจ้างออกแบบ

26

        การจ้างที-ปรึกษา หมายความว่า การจ้างบริการจากที-ปรึกษา ซึ-ง
เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที-ประกอบอาชีพ วชิาชีพหรือ
ให้บริการเป็นที-ปรึกษาเกี-ยวกบัวศิวกรรม สถาปัตยกรรม 
เศรษฐศาสตร์ การศึกษา การเงิน บัญชี กฎหมาย หรืออื-น ๆ แต่ไม่
รวมถึงการจ้างออกแบบและควบคุมงาน
 

การจ้างที-ปรึกษาการจ้างที-ปรึกษา
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27

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที-ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างที-ปรึกษา 

     ๑. ชื-อโครงการ....................................................................................................
        /หน่วยงานเจ้าของโครงการ...........................................................................
     ๒. วงเงินงบประมาณที-ได้รับจัดสรร....…………,,….....……………………บาท
     ๓. วันที-กาํหนดราคากลาง (ราคาอ้างองิ................................................................
         เป็นเงิน..........................................................................................................บาท
      ๔. ค่าตอบแทนบุคลากร...................................................................................บาท

     ๔.๑  ประเภทที-ปรึกษา...............................................................................คน
     ๔.๒  คุณสมบัติที-ปรึกษา...........................................................................คน
      ๔.๓  จํานวนที-ปรึกษา...............................................................................คน

      ๕. ค่าวัสดุอุปกรณ์ (ถ้ามี)....................................................................................บาท
      ๖.  ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี) .............................................บาท
      ๗. ค่าใช้จ่ายอื-น (ถ้ามี)........................................................................................บาท
      ๘. รายชื-อผู้รับผิดชอบในการกาํหนดค่าใช้จ่าย/ดาํเนินการ/ขอบเขตดาํเนินการ (TOR)

       ๙. ที-มาของการกาํหนดราคากลาง (อ้างองิ) ........……………………………

28

การจ้างงานวจัิยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวจัิย หมายความว่า การ
จ้างที-หน่วยงานของรัฐ    ตกลงจ้างหรือให้ทุนสนับสนุนเพื-อการค้นคว้าโดย
การทดลอง สํารวจ หรือการศึกษาตามหลกัวชิาการเพื-อให้ได้ข้อมูล ความรู้ 
รวมทั�งการพฒันาผลติภัณฑ์และกระบวนการต่างๆ อนัจะสามารถนํามาใช้
เป็นประโยชน์ทางเศรษฐกจิ สังคม วชิาการ หรือเป็นพื�นฐานของการพฒันา
ประเทศในด้านต่างๆ ไม่ว่าการจ้างงานวจัิยดังกล่าวจะเป็นการจ้างตาม
ระเบียบ ข้อบังคับ กฎว่าด้วยการพสัดุของหน่วยงานของรัฐ หรือระเบียบ 
ข้อบังคับ กฎอื-นใดกต็าม 

การจ้างงานวจิยัหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวจิยั
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที-ได้รับจัดสรรและรายละเอยีดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างงานวจัิยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวจัิย

๑. ชื-อโครงการ..........................................................................................
     /หน่วยงานเจ้าของโครงการ................................................................
๒. วงเงินงบประมาณที-ได้รับจัดสรรในการจ้างหรือเงินสนับสนุน
     ให้ทุนการวจัิย................................................................................บาท  
๓. วนัที-กาํหนดราคากลาง..........................................................................
    เป็นเงิน...........................................................................................บาท
๔. หมวดค่าตอบแทน..........................................................................บาท

๔.๑ ประเภทนักวจัิย.................................................................
๔.๒ คุณสมบัตินักวจัิย................................................................
๔.๓ จํานวนนักวจัิย....................................................................คน

30

๕. หมวดค่าจ้าง...................................................................................บาท
๖. หมวดค่าใช้สอย..............................................................................บาท
๗. ค่าวสัดุ...........................................................................................บาท
๘. ค่าครุภัณฑ์.....................................................................................บาท
๙. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานหรือค้นคว้าข้อมูลในต่างประเทศ (ถ้าม)ี

๙.๑ จาํนวน............................................................................คน
๙.๒ .......................................................................................บาท

๑๐. ค่าใช้จ่ายอื-นๆ...................................................................................บาท
๑๑. รายชื-อเจ้าหน้าที-ของรัฐ (ผู้รับผดิชอบ) ที-เกี-ยวกบัการจ้างงานวจิยัหรือ  
      สนับสนุนทุนวจิยั และ TOR

๑๒. ที-มาของการกาํหนดราคากลาง (ราคาอ้างองิ).................................................

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที-ได้รับจัดสรรและรายละเอยีดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างงานวจัิยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวจัิย



03/08/56

16

31

การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ หมายความว่า การจ้าง
เพื-อให้มีการวิเคราะห์ ออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ โดยรวมค่า
ผลติภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ ค่าซอฟต์แวร์ และค่าใช้จ่ายที-เกี-ยวข้องกบัการ
พฒันาระบบด้วย

การจ้างพฒันาระบบคอมพวิเตอร์

32

๑. ชื-อโครงการ..............................................................................................
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.......................................................................

๒. วงเงนิงบประมาณที-ได้รับจัดสรร.....................................................บาท
๓. วนัที-กาํหนดราคากลาง (ราคาอ้างองิ
เป็นเงนิ..................................................................................................บาท
๔. ค่า Hardware......................................................................................บาท
๕. ค่า Software........................................................................................บาท
๖. ค่าพฒันาระบบ..................................................................................บาท
๗. ค่าใช้จ่ายอื-นๆ....................................................................................บาท
๘. รายชื-อผู้รับผดิชอบในการกาํหนดค่าใช้จ่าย/ดําเนินการ/ขอบเขตดาํเนินการ 
(TOR)....................................................................................
๙. ที-มาของการกาํหนดราคากลาง (ราคาอ้างองิ).........................................

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที-ได้รับจัดสรรและรายละเอยีดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างพฒันาระบบคอมพวิเตอร์
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33

การจัดซื�อจัดจ้างซึ-งมิใช่งานก่อสร้าง หมายความว่า การ
จัดหาโดยการซื�อ หรือการจ้างในงานอื-นๆ โดยให้หมายความรวมถึง
การเช่า เช่าซื�อ และแลกเปลี-ยนด้วย 

การจดัซื�อจดัจ้างซึ-งมิใช่งานก่อสร้าง 

34

ตารางแสดงวงเงนิงบประมาณที-ได้รับจดัสรรและรายละเอยีดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างพฒันาระบบคอมพวิเตอร์

๑. ชื-อโครงการ..............................................................................................
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.......................................................................

๒. วงเงนิงบประมาณที-ได้รับจดัสรร........................................................บาท
๓. วนัที-กาํหนดราคากลาง (ราคาอ้างองิ
เป็นเงนิ..........................บาท  ราคา/หน่วย(ถ้าม)ี.................................บาท
๔. แหล่งที-มาของราคากลาง (ราคาอ้างองิ)

๔.๑ .................................................................................................
๔.๒ ................................................................................................
๔.๓..................................................................................................

๕. รายชื-อเจ้าหน้าที-ผู้กาํหนดราคากลาง (ราคาอ้างองิ) ทุกคน

การจดัซื�อจดัจ้างซึ-งมิใช่งานก่อสร้าง 
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35

วธีิปฏิบตัิการจัดซื�อจัดจ้างแต่ละประเภท 

36

วธีิปฏิบัติ วธีิปฏิบัติ 
                    ๑๑. . ชื-อโครงการ ให้ระบุชื-อโครงการตามที-กาํหนดไว้ในแผนงานของ
หน่วยงานของรัฐ หรือที-หน่วยงานของรัฐได้กาํหนดไว้เพื-อให้มีการดําเนินการ 
ในกรณทีี-มีการดําเนินกจิกรรมย่อย หรือรายการอนัเป็นส่วนหนึ-งของโครงการ
ให้ใส่ชื-อกจิกรรมย่อย หรือรายการด้วย

         หน่วยงานเจ้าของโครงการ  ให้ระบุชื-อหน่วยงานของรัฐที-เป็นนิติบุคคล
ที-เป็นเจ้าของโครงการในการจัดซื�อจัดจ้าง 

     กรณเีป็นหน่วยงานย่อยหรือหน่วยงานภายใน ให้ระบุต้นสังกดัที-
เป็นนิติบุคคลด้วย
ตัวอย่าง   กองจัดหากลาง  การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย
          
          

งานจ้างก่อสร้างงานจ้างก่อสร้าง
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๒. วงเงินงบประมาณที-ได้รับจัดสรร (บาท) ให้ระบุจํานวนเงินที-

หน่วยงานของรัฐได้รับและหรือมีเพื-อใช้ ในการจัดซื�อจัดจ้าง

           ๓.  ลกัษณะงานโดยสังเขป ให้ระบุลกัษณะงานก่อสร้างให้ทราบว่า
หน่วยงานรัฐจะดําเนินการ (จ้าง) งานก่อสร้างประเภทใด 
ตัวอย่าง   งานก่อสร้างอาคาร ให้มีบรรยายลักษณะของงานตามหัวข้อที-
กาํหนดไว้ใน BOQ (Bill of Quantities) เช่น งานก่อสร้างอาคาร ๒๐ ชั�น  เป็น
ต้น

งานจ้างก่อสร้างงานจ้างก่อสร้าง

38

งานจ้างก่อสร้างงานจ้างก่อสร้าง

          ๔. ราคากลางคํานวณ ณ วนัที- ให้ระบุวันที-ผู้มีอาํนาจตามระเบียบ กฎ 
หรือข้อบังคับที-เกี-ยวข้องกบัการจัดซื�อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐนั�นๆ ได้
อนุมัติราคาจํานวนเงินสูงสุดซึ-งจะใช้ในงานก่อสร้างที-ได้มาจากการคํานวณ
ของเจ้าหน้าที-ตามแบบรูปรายการต่างๆ ในทางช่างที-เกี-ยวข้องกบังานนั�น
ทั�งหมดตามระเบียบ กฎ ข้อบังคับ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ
นั�นๆ
             เป็นเงิน ..................    บาท  ให้ใส่จํานวนเงินที-เป็นราคากลาง

          ๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ให้ระบุรายละเอียดของการประมาณ
การที-เกี-ยวข้องกบัชนิด จํานวน ปริมาณ รายการของพสัดุ วสัดุต่างๆ 
ค่าแรงงาน ฯลฯ โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง
ดังต่อไปนี� 
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         ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) แบบสรุป
ค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ ก) แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื�อ (แบบ ปร.๕    ข) 
และแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖)
         ๕.๒ แบบสรุปราคางานก่อสร้างชลประทาน 
         ๕.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี-ยม 
หมายถึง แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี-ยม 
          ๕.๔ แบบประมาณการราคากลางอื-นๆ จะใช้ในกรณีที-หน่วยงาน
ของรัฐมีแบบประมาณการราคากลางที-หน่วยงานของรัฐได้กาํหนดขึ�น
และให้นํามาใช้ในการประมาณการราคากลางสําหรับงานก่อสร้างประเภท
นั�นๆ

งานจ้างก่อสร้างงานจ้างก่อสร้าง

40

          ๖. รายชื-อคณะกรรมการกาํหนดราคากลาง ให้ระบุรายชื-อเจ้าหน้าที-ของ
รัฐที-ทาํหน้าที-เป็นคณะกรรมการกาํหนดราคากลาง หรือชื-อเจ้าหน้าที-ของรัฐ
ตามที-กาํหนดไว้ในสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างซึ-งได้ลงชื-อไว้ใน 
(แบบ ปร. ๕ และปร. ๖) หรือแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน 
หรือแบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี-ยม หรือแบบอื-นๆ

งานจ้างก่อสร้างงานจ้างก่อสร้าง
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วธีิปฏิบัติ วธีิปฏิบัติ 
                    ๑๑. . ชื-อโครงการ ให้ระบุชื-อโครงการตามที-กาํหนดไว้ในแผนงานของ
หน่วยงานของรัฐ หรือที-หน่วยงานของรัฐได้กาํหนดไว้เพื-อให้มีการดําเนินการ 
ในกรณทีี-มีการดําเนินกจิกรรมย่อย หรือรายการอนัเป็นส่วนหนึ-งของโครงการ
ให้ใส่ชื-อกจิกรรมย่อย หรือรายการด้วย

         หน่วยงานเจ้าของโครงการ  ให้ระบุชื-อหน่วยงานของรัฐที-เป็นนิติบุคคล
ที-เป็นเจ้าของโครงการในการจัดซื�อจัดจ้าง 

     กรณเีป็นหน่วยงานย่อยหรือหน่วยงานภายใน ให้ระบุต้นสังกดัที-
เป็นนิติบุคคลด้วย
ตัวอย่าง   สํานักบริหารงานคลงั สํานักงาน ป.ป.ช.          
          

การจ้างควบคุมงานการจ้างควบคุมงาน

42

        ๒. วงเงินงบประมาณที-ได้รับจัดสรร (บาท) ให้ระบุจํานวนเงินที-
หน่วยงานของรัฐได้รับและหรือมีเพื-อใช้ ในการจัดซื�อจัดจ้าง

           ๓.  วนัที-กาํหนดราคากลาง ให้ระบุวนัที-ผู้มีอาํนาจตามระเบียบ กฎ 
หรือข้อบังคับที-เกี-ยวข้องกบัการจัดซื�อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐนั�นๆ ได้
อนุมัติจํานวนเงินอนัเป็นราคาที-จะใช้ในการจัดจ้างครั�งนั�นๆ 
                 เป็นเงิน...(บาท) ให้ใส่จํานวนเงินที-เป็นราคากลาง

            ๔. ค่าตอบแทนบุคลากร (บาท) ให้ระบุจํานวนเงินที-หน่วยงานของรัฐ
จ่ายให้กบัผู้รับจ้าง หรือที-หน่วยงานของรัฐได้ประกาศเชิญชวน หรือที-มาจาก
การจ้างตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎว่าด้วยการพสัดุของหน่วยงานของรัฐนั�นๆ 
โดยให้มีการแจงรายละเอียดของบุคลากรในการดําเนินงานที-เกี-ยวกบัการ
ควบคุมงาน ดังนี�

การจ้างควบคุมงานการจ้างควบคุมงาน
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  ๔.๑  ระดับหัวหน้าโครงการ ให้ระบุจํานวนของบุคลากรในระดับหัวหน้า
โครงการ
  ๔.๒ ระดับผู้ดําเนินงาน ให้ระบุจํานวนของบุคลากรในระดับผู้ดําเนินงาน
   ๔.๓ ระดับผู้ช่วย ให้ระบุจํานวนของบุคลากรในระดับผู้ช่วย
๕. ค่าวสัดุอุปกรณ์/ค่าวสัดุ (ถ้ามี) (บาท) ให้ระบุการประมาณการจํานวน
เงินที-เป็นค่าใช้จ่ายในกจิกรรมการดําเนินงานของผู้ควบคุมงาน โดยให้มี
การแจงรายละเอยีดจากวงเงินค่าจ้างที-หน่วยงานของรัฐจะต้องจ่ายแยก
ออกเป็นรายจ่ายที-จะต้องจ่ายอนัเป็นค่าวสัดุอุปกรณ์หรือค่าวสัดุที-ใช้ใน
การดําเนินงานตามวตัถุประสงค์ของการจ้างนั�นๆ ที-คู่สัญญาจะต้อง
นํามาใช้ในการดําเนินการตามสัญญา 

การจ้างควบคุมงานการจ้างควบคุมงาน

44

         ๖. ค่าใช้จ่ายอื-นๆ (บาท) ให้ระบุค่าใช้จ่ายใดๆที-เกดิขึ�นจากการ
ดําเนินงานของผู้ควบคุมงานนอกเหนือจากรายการที- ๔ และ 5 ที-ต้องมี
ขึ�นตามลกัษณะของงานนั�นๆ เฉพาะเรื-อง 

                 ๗. รายชื-อผู้รับผดิชอบในการกาํหนดค่าใช้จ่าย/ดาํเนินการ/ขอบเขตดาํเนินการ 
(TOR) ให้ระบุชื-อเจ้าหน้าที-ของรัฐที-เป็นผู้กาํหนดขอบเขตดาํเนินการ (TOR : Terms of 
Reference) และรายละเอยีดของภารกจิที-หน่วยงานของรัฐมคีวามประสงค์ที-จะดาํเนินการ 
ซึ-งเป็นการแสดงถึงรายละเอยีดที-ต้องการให้คู่สัญญาดาํเนินการ รวมทั�งขอบเขตความ
รับผดิชอบอื-นๆ ของคู่สัญญาที-จะต้องดาํเนินการตามหน้าที- และเป็นเอกสารที-มี
ความสําคญัต่อคุณภาพของผลงานและใช้เป็นเอกสารอ้างองิที-เป็นเอกสารส่วนหนึ-งของ
สัญญา รวมถึงกาํหนดรายละเอยีดของค่าใช้จ่ายและที-มาของการกาํหนดค่าใช้จ่าย โดย
อาจเป็นเจ้าหน้าที-บุคคลใดบุคคลหนึ-งหรือ คณะบุคคลแล้วแต่กรณี

การจ้างควบคุมงานการจ้างควบคุมงาน
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         ๘. ที-มาของราคากลาง ให้ระบุหลกัเกณฑ์ที-ใช้ในการกาํหนดราคากลาง 
หรืออตัราที-ใช้อ้างองิ   เพื-อคิดราคาค่าจ้างควบคุมงาน เช่น 
        กรณส่ีวนราชการอาจใช้อตัราที-กาํหนดไว้ในระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพสัดุ พ.ศ. 2535 และที-แก้ไขเพิ-มเติม หรือตามมติ
คณะรัฐมนตรี เช่น

ร้อยละ......   ของมูลค่างานก่อสร้างตาม.......(ให้ใส่ชื-อหลกัเกณฑ์ 
ระเบียบ หรือเลขที-หนังสือสั-งการ เป็นต้น) 

สําหรับหน่วยงานอื-นของรัฐจะใช้อตัราใดให้เป็นไปตามระเบียบ 
แนวทางปฏิบัติของแต่ละหน่วยงาน แต่ให้แสดงเป็นที-มาของราคากลางด้วย

การจ้างควบคุมงานการจ้างควบคุมงาน

46

วธีิปฏิบัติ วธีิปฏิบัติ 
                    ๑๑. . ชื-อโครงการ ให้ระบุชื-อโครงการตามที-กาํหนดไว้ในแผนงานของ
หน่วยงานของรัฐ หรือที-หน่วยงานของรัฐได้กาํหนดไว้เพื-อให้มีการดําเนินการ 
ในกรณทีี-มีการดําเนินกจิกรรมย่อย หรือรายการอนัเป็นส่วนหนึ-งของโครงการ
ให้ใส่ชื-อกจิกรรมย่อย หรือรายการด้วย

         หน่วยงานเจ้าของโครงการ  ให้ระบุชื-อหน่วยงานของรัฐที-เป็นนิติบุคคล
ที-เป็นเจ้าของโครงการในการจัดซื�อจัดจ้าง 

     กรณเีป็นหน่วยงานย่อยหรือหน่วยงานภายใน ให้ระบุต้นสังกดัที-
เป็นนิติบุคคลด้วย
ตัวอย่าง   สํานักงานประมงจังหวดัเชียงราย กรมประมง         
          

การจ้างออกแบบการจ้างออกแบบ
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        ๒. วงเงินงบประมาณที-ได้รับ (บาท) ให้ระบุจํานวนเงินที-หน่วยงาน
ของรัฐได้รับและหรือมีเพื-อใช้ ในการจัดซื�อจัดจ้าง

           ๓.  วนัที-กาํหนดราคากลาง ให้ระบุวนัที-ผู้มีอาํนาจตามระเบียบ กฎ 
หรือข้อบังคับที-เกี-ยวข้องกบัการจัดซื�อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐนั�นๆ ได้
อนุมัติจํานวนเงินอนัเป็นราคาที-จะใช้ในการจัดจ้างครั�งนั�นๆ 
                 เป็นเงิน...(บาท) ให้ใส่จํานวนเงินที-เป็นราคากลาง

            ๔. ค่าตอบแทนบุคลากร (บาท) ให้ระบุจํานวนเงินที-หน่วยงานของรัฐ
จ่ายให้กบัผู้รับจ้าง หรือที-หน่วยงานของรัฐได้ประกาศเชิญชวน หรือที-มาจาก
การจ้างตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎว่าด้วยการพสัดุของหน่วยงานของรัฐนั�นๆ 
โดยให้มีการแจงรายละเอียดของบุคลากรในการดําเนินงานที-เกี-ยวกบัการ
ออกแบบดังนี�

การจ้างออกแบบการจ้างออกแบบ

48

  ๔.๑  ระดับหัวหน้าโครงการ ให้ระบุจํานวนของบุคลากรในระดับหัวหน้า
โครงการ
  ๔.๒ ระดับผู้ดําเนินงาน ให้ระบุจํานวนของบุคลากรในระดับผู้ดําเนินงาน
   ๔.๓ ระดับผู้ช่วย ให้ระบุจํานวนของบุคลากรในระดับผู้ช่วย
๕. ค่าวสัดุอุปกรณ์ (ถ้ามี) (บาท) ให้ระบุการประมาณการจํานวนเงินที-เป็น
ค่าใช้จ่ายในกจิกรรมการดําเนินงานของผู้ควบคุมงาน โดยให้มีการแจง
รายละเอียดจากวงเงินค่าจ้างที-หน่วยงานของรัฐจะต้องจ่ายแยกออกเป็น
รายจ่ายที-จะต้องจ่ายอนัเป็นค่าวสัดุอุปกรณ์หรือค่าวสัดุที-ใช้ในการ
ดําเนินงานตามวตัถุประสงค์ของการจ้างนั�นๆ ที-คู่สัญญาจะต้องนํามาใช้ใน
การดําเนินการตามสัญญา

การจ้างออกแบบการจ้างออกแบบ
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         ๖. ค่าใช้จ่ายอื-นๆ (บาท) ให้ระบุค่าใช้จ่ายใดๆที-เกดิขึ�นจากการ
ดําเนินงานของผู้ อกแบบนอกเหนือจากรายการที- ๔ และ 5 ที-ต้องมีขึ�น
ตามลกัษณะของงานนั�นๆ เฉพาะเรื-อง 

                 ๗. รายชื-อผู้รับผดิชอบในการกาํหนดค่าใช้จ่าย/ดําเนินการ/ขอบเขตดําเนินการ 
(TOR) ให้ระบุชื-อเจ้าหน้าที-ของรัฐที-เป็นผู้กําหนดขอบเขตดําเนินการ (TOR : Terms of Reference) 

และรายละเอียดของภารกิจที-หน่วยงานของรัฐมีความประสงค์ที-จะดําเนินการ ซึ-งเป็น
การแสดงถึงรายละเอียดที-ต้องการให้คู่สัญญาดําเนินการ รวมทั�งขอบเขตความ
รับผิดชอบอื-นๆ ของคู่สัญญาที-จะต้องดําเนินการตามหน้าที-  และเป็นเอกสารที-มี
ความสําคญัต่อคุณภาพของผลงานและใช้เป็นเอกสารอ้างอิงที-เป็นเอกสารส่วนหนึ-งของ
สัญญา รวมถึงกําหนดรายละเอียดของค่าใช้จ่ายและที-มาของการกําหนดค่าใช้จ่าย โดย
อาจเป็นเจ้าหน้าที-บุคคลใดบุคคลหนึ-งหรือ คณะบุคคลแล้วแต่กรณี

การจ้างออกแบบการจ้างออกแบบ
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         ๘. ที-มาของการกาํหนดราคากลาง (ราคาอ้างองิ)  ให้ระบุหลกัเกณฑ์ที-ใช้
ในการกาํหนดราคากลาง หรืออตัราที-ใช้อ้างองิ   เพื-อคิดราคาค่าจ้างออกแบบ 
เช่น 
        กรณส่ีวนราชการอาจใช้อตัราที-กาํหนดไว้ในระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพสัดุ พ.ศ. 2535 และที-แก้ไขเพิ-มเติม หรือตามมติ
คณะรัฐมนตรี 

สําหรับหน่วยงานอื-นของรัฐจะใช้อตัราใดให้เป็นไปตามระเบียบ 
แนวทางปฏิบัติของแต่ละหน่วยงาน แต่ให้แสดงเป็นที-มาของราคากลางด้วย

การจ้างออกแบบการจ้างออกแบบ
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          ๖. รายชื-อคณะกรรมการกาํหนดราคากลาง ให้ระบุรายชื-อเจ้าหน้าที-ของ
รัฐที-ทาํหน้าที-เป็นคณะกรรมการกาํหนดราคากลาง หรือชื-อเจ้าหน้าที-ของรัฐ
ตามที-กาํหนดไว้ในสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างซึ-งได้ลงชื-อไว้ใน 
(แบบ ปร. ๕ และปร. ๖) หรือแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน 
หรือแบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี-ยม หรือแบบอื-นๆ

ยกเลกิ

การจ้างออกแบบการจ้างออกแบบ
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วธีิปฏิบัติ วธีิปฏิบัติ 
                    ๑๑. . ชื-อโครงการ ให้ระบุชื-อโครงการตามที-กาํหนดไว้ในแผนงานของ
หน่วยงานของรัฐ หรือที-หน่วยงานของรัฐได้กาํหนดไว้เพื-อให้มีการดําเนินการ 
ในกรณทีี-มีการดําเนินกจิกรรมย่อย หรือรายการอนัเป็นส่วนหนึ-งของโครงการ
ให้ใส่ชื-อกจิกรรมย่อย หรือรายการด้วย

         หน่วยงานเจ้าของโครงการ  ให้ระบุชื-อหน่วยงานของรัฐที-เป็นนิติบุคคล
ที-เป็นเจ้าของโครงการในการจัดซื�อจัดจ้าง 

     กรณเีป็นหน่วยงานย่อยหรือหน่วยงานภายใน ให้ระบุต้นสังกดัที-
เป็นนิติบุคคลด้วย
ตัวอย่าง   ศูย์เทคโนโลย ีสารสนเทศ กรมทางหลวง        
          

การจ้างที-ปรึกษาการจ้างที-ปรึกษา
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        ๒. วงเงินงบประมาณที-ได้รับจัดสรร (บาท) ให้ระบุจํานวนเงินที-
หน่วยงานของรัฐได้รับและหรือมีเพื-อใช้ ในการจัดซื�อจัดจ้าง

           ๓.  วนัที-กาํหนดราคากลาง ให้ระบุวนัที-ผู้มีอาํนาจตามระเบียบ กฎ หรือ
ข้อบังคับที-เกี-ยวข้องกบัการจัดซื�อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐนั�นๆ ได้อนุมัติ
จํานวนเงินอนัเป็นราคาที-จะใช้ในการจัดจ้างครั�งนั�นๆ 
                 เป็นเงิน...(บาท) ให้ใส่จํานวนเงินที-เป็นราคากลาง

            ๔. ค่าตอบแทนบุคลากร (บาท) ให้ระบุจํานวนเงินที-หน่วยงานของรัฐ
จ่ายให้กบัที-ปรึกษาตาม ความเหมาะสมตามลกัษณะของงานที-จะจ้างหรือตาม
อตัราค่าจ้างของงาน ในลกัษณะเดียวกนัที-หน่วยงานของรัฐเคยจ้าง โดยแจ้ง
รายละเอียดจํานวนคน - เดือน (man-months) ตามประเภทที-ปรึกษา 
คุณสมบัติของที-ปรึกษา ที-จะจ้าง

การจ้างที-ปรึกษาการจ้างที-ปรึกษา
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  ๔.๑  ประเภทที-ปรึกษา ให้ระบุประเภทที-ปรึกษาตามประเภทดงัต่อไปนี� 
            (๑) กลุ่มงานวิชาชีพทั-วไป หมายถึง กลุ่มงานที-มีลักษณะทั-วไปไม่ซับซ้อน เช่น 
ด้านการบริหารจดัการ ด้านประชาสัมพนัธ์ เป็นต้น 
            (๒) กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ หมายถึง กลุ่มงานที-มีลักษณะงานที-ต้องใช้เทคนิคเฉพาะ
ทาง เช่น ด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม การเงิน บัญชี วิจัย กฎหมาย พลังงาน 
สิ-งแวดล้อม และด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นต้น 
             (๓) กลุ่มงานเชี-ยวชาญเฉพาะ หมายถึง กลุ่มงานซึ-งมีลักษณะที-ต้องใช้ความรู้
ความเชี-ยวชาญเฉพาะด้าน และต้องเป็นสาขาที-ขาดแคลนเท่านั�นช่น ด้านนิวเคลียร์ 
ดาวเทยีม คณิตศาสตร์ประกนัภัย และด้านสื-อสารโทรคมนาคม เป็นต้น 

๔.๒  คุณสมบัติที-ปรึกษา ให้ระบุคุณสมบัติเกี-ยวกับวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ 
และผลงาน ซึ-งมผีลต่อการพจิารณากาํหนดค่าจ้างที-ปรึกษา
       ๔.๓ จาํนวนที-ปรึกษา ให้ระบุจาํนวนเฉพาะบุคลากรหลกั

การจ้างที-ปรึกษาการจ้างที-ปรึกษา
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๕. ค่าวสัดุอุปกรณ์ (ถ้ามี) (บาท) ให้ระบุการประมาณการจํานวนเงิน
ที-เป็นค่าใช้จ่ายในกจิกรรมการดําเนินงานของที-ปรึกษา 

๖. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศหรือค่าใช้จ่ายในการศึกษาดู
งานหรือค้นคว้าข้อมูลในต่างประเทศ (ถ้ามี) (บาท) ให้ระบุค่าใช้จ่ายที-จ่าย
ให้กบัที-ปรึกษาเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศหรือของเจ้าหน้าที-
ในหน่วยงานของรัฐที-เป็นผู้ว่าจ้างซึ-งจะต้องมค่ีาใช้จ่ายอนัเป็นจํานวนเงินที-
รวมไว้ในสัญญาจ้างนั�นๆ

๗. ค่าใชจ่้ายอื(นๆ (บาท) ใหร้ะบุค่าใชจ่้ายใดๆที(เกิดขึ7นจากการ
ดําเนินงานของผู ้อกแบบนอกเหนือจากรายการที( ๔,  ๕ และ ๖ ที(ตอ้งมี
ขึ7นตามลกัษณะของงานนั7นๆ เฉพาะเรื(อง

การจ้างที-ปรึกษาการจ้างที-ปรึกษา
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           ๘. รายชื-อผู้รับผดิชอบในการกาํหนดค่าใช้จ่าย/ดาํเนินการ/ขอบเขต
ดาํเนินการ (TOR) ให้ระบุชื-อเจ้าหน้าที-ของรัฐที-เป็นผู้กาํหนดขอบเขตดาํเนินการ (TOR : 

Terms of Reference) และรายละเอยีดของภารกจิที-หน่วยงานของรัฐมคีวามประสงค์ที-จะ
ดาํเนินการ ซึ-งเป็นการแสดงถึงรายละเอยีดที-ต้องการให้คู่สัญญาดาํเนินการ รวมทั�ง
ขอบเขตความรับผดิชอบอื-นๆ ของคู่สัญญาที-จะต้องดาํเนินการตามหน้าที- และเป็น
เอกสารที-มคีวามสําคญัต่อคุณภาพของผลงานและใช้เป็นเอกสารอ้างองิที-เป็น
เอกสารส่วนหนึ-งของสัญญา รวมถึงกาํหนดรายละเอยีดของค่าใช้จ่ายและที-มาของ
การกาํหนดค่าใช้จ่าย โดยอาจเป็นเจ้าหน้าที-บุคคลใดบุคคลหนึ-งหรือ คณะบุคคล
แล้วแต่กรณี

การจ้างที-ปรึกษาการจ้างที-ปรึกษา
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         ๙. ที-มาของการกาํหนดราคากลาง (ราคาอ้างองิ)  ให้ระบุแหล่งที-มาหรือ
อตัราที-ใช้อ้างองิเพื-อคิดราคาค่าจ้างที-ปรึกษา เช่น 
ตามหลกัเกณฑ์ในการคิดอตัราค่าตอบแทนที-ปรึกษาไทยของสํานักงานบริหาร
หนี�สาธารณะ (สบน.) เช่น 
ร้อยละ......  ตาม..........(ให้ใส่ชื-อหลกัเกณฑ์ ระเบียบ หรือเลขที-หนังสือ   สั-ง
การ เป็นต้น) 
           สําหรับหน่วยงานอื-นของรัฐจะใช้หลกัเกณฑ์ หรืออตัราใดให้เป็นไป
ตามระเบียบแนวทางปฏิบัติของแต่ละหน่วยงาน แต่ให้แสดงเป็นที-มาของ
ราคากลางตามตัวอย่างข้างต้นด้วย

การจ้างที-ปรึกษาการจ้างที-ปรึกษา
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วธีิปฏบัิติ.

๑. ชื-อโครงการ ให้ระบุชื-อโครงการตามที-กาํหนดไว้ในแผนงานของ
หน่วยงานของรัฐ หรือที-หน่วยงานของรัฐได้กําหนดไว้เพื-อให้มกีารดาํเนินการ ใน
กรณีที-มกีารดาํเนินกจิกรรมย่อย หรือรายการอนัเป็น ส่วนหนึ-งของโครงการให้ใส่
ชื-อกจิกรรมย่อย หรือรายการด้วย
    หน่วยงานเจ้าของโครงการ ให้ระบุชื-อหน่วยงานของรัฐที-เป็นนิตบุิคคลที-
เป็นเจ้าของโครงการในการจัดซื�อจดัจ้าง 

กรณีเป็นหน่วยงานย่อยหรือหน่วยงานภายใน ให้ระบุต้นสังกดัที-เป็นนิตบุิคคล
ด้วย
ตวัอย่าง   ศูนย์วจิยัเพื-อการต่อต้านการทุจริต ป๋วย อึsงภากรณ์  สํานักงาน ป.ป.ช.

การจ้างงานวจิยัหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวจิยั
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๒. วงเงนิงบประมาณที-ได้รับจัดสรรในการจ้างหรือเงนิสนับสนุนให้ทุนการ
วจิยั (บาท) 
     ให้ระบุวงเงนิที-หน่วยงานของรัฐกาํหนดไว้หรือได้รับเพื-อจะใช้ในการจัดซื�อ
หรือจดัจ้างในครั�งนั�นๆ 

๓. วนัที-กาํหนดราคากลาง  ให้ระบุวนัที-ผู้มอีาํนาจตามระเบียบ กฎ หรือ
ข้อบังคับที-เกี-ยวข้องกบัการจัดซื�อจดัจ้างของหน่วยงานของรัฐนั�นๆ ได้อนุมัตจิาํนวน
เงนิอนัเป็นราคาที-จะใช้ในการจัดจ้างครั�งนั�นๆ 

เป็นเงนิ...(บาท) ให้ใส่จํานวนเงนิที-เป็นราคากลาง
กรณีที-ผู้วจิยัหรือผู้ขอรับทุนเป็นผู้เสนอรายละเอยีดค่าใช้จ่ายการวจิยั ให้

หน่วยงานของรัฐจดัทําข้อมูลรายละเอยีดค่าใช้จ่ายการจ้างหรือการให้ทุนสนับสนุน
การวจิยัตามตารางนี� โดยให้ระบุจาํนวนเงนิที-อนุมตัินั�นลงในรายการราคากลางนี�ด้วย

การจ้างงานวจิยัหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวจิยั
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๔. หมวดค่าตอบแทน (บาท) หมายถึง การแจงรายละเอยีดค่าใช้จ่ายใน
งานจ้างการวจัิยออกเป็นหมวดเพื-อให้เห็นรายละเอยีดของจํานวนเงินที-เป็น
ค่าตอบแทนให้กบันักวจัิยตามประเภทของนักวจัิย คุณสมบัติของนักวจัิยและ
จํานวนนักวจัิย 

๔.๑ ประเภทนักวจัิย ให้ระบุแบ่งประเภทนักวจัิยตามที-สํานักงาน
คณะกรรมการวจัิยแห่งชาติได้แบ่งประเภทนักวจัิยไว้ 12 สาขาวชิาการ ดังนี�

 

การจ้างงานวจิยัหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวจิยั



03/08/56

31

61

(๑) สาขาวทิยาศาสตร์กายภาพและคณติศาสตร์
(๒)  สาขาวทิยาศาสตร์การแพทย์
(๓)  สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
(๔) สาขาเกษตรและชีววทิยา
(๕) สาขาวศิวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวจัิย

   (๖)   สาขาปรัชญา
   (๗)   สาขานิติศาสตร์
    (๘)  สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

(๙) สาขาเศรษฐศาสตร์
(๑๐) สาขาสังคมวทิยา
(๑๑) สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศและนิเทศศาสตร์
(๑๒) สาขาการศึกษา
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๔.๒  คุณสมบัตนิักวจิยั ให้ระบุคุณสมบัตนิักวจิยั เช่น การศึกษา ผลงาน เป็นต้น 

  ๔.๓ จาํนวนนักวจิยั ให้ระบุจาํนวนนักวจิยั   
๕. หมวดค่าจ้าง (บาท) ให้ระบุการแจงรายละเอยีดค่าใช้จ่ายในงานจ้างวจิัยที-

ผู้วจิยัจะต้องมค่ีาใช้จ่ายในการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ในงานวจิัยที-ต้องมกีารจ้างให้
ดาํเนินการเพื-อให้งานวจิยัสําเร็จตามวตัถุประสงค์ของการวจิัย

๖. หมวดค่าใช้สอย (บาท) ให้ระบุการแจงรายละเอยีดที-เป็นค่าใช้จ่ายใน
งานวิจยัที-ผู้วจิยัต้องใช้ ในการดาํเนินกิจกรรมการดาํเนินงานในงานวจิยัให้สําเร็จ 

๗. ค่าวสัดุ (บาท) ให้ระบุการประมาณการจํานวนเงินที-เป็นค่าใช้จ่ายใน
กจิกรรมการดําเนินงานวจัิยในการดําเนินการตามหน้าที-โดยให้มีการแจง
รายละเอียดจากวงเงินค่าจ้าง ที-หน่วยงานของรัฐจะต้องจ่ายแยก
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ออกเป็นรายจ่ายที-จะต้องจ่ายอนัเป็นค่าวสัดุอุปกรณ์หรือค่าวสัดุที-ใช้ในการ
ดาํเนินงานตามวตัถุประสงค์ของการจ้างนั�นๆ ที-คู่สัญญาจะต้องนํามาใช้ในการ
ดาํเนินการตามสัญญา

๘. ค่าครุภัณฑ์ (บาท) ให้ระบุครุภณัฑ์ที-ผู้วจิยัจาํเป็นต้องใช้ในงานวจิยัเพื-อให้
งานวจิยันั�นสําเร็จและเป็นครุภณัฑ์ที-ผู้วจิยัจะต้องดาํเนินการจดัซื�อเพื-อนํามาใช้ใน
งานวจิยันั�น

๙. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานหรือค้นคว้าข้อมูลในต่างประเทศ (ถ้าม)ี (บาท) 
ให้ระบุค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานของคณะผู้วจิยัและหรือของเจ้าหน้าที-ในหน่วยงาน
ของรัฐที-เป็นผู้ว่าจ้างหรือเป็นผู้ให้ทุนสนับสนุนการวจิยั

๙.๑ จาํนวน (คน) ให้ระบุจาํนวนคนที-เป็นเจ้าหน้าที-และคณะนกัวจิยัที-
เดนิทางไปต่างประเทศหรือศึกษาดูงานหรือค้นคว้าข้อมูลในต่างประเทศ
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๙.๒  จํานวนเงิน (บาท) ให้ระบุจํานวนค่าใช้จ่ายต่อคนที-เดินทางไป
ต่างประเทศหรือศึกษาดูงานหรือค้นคว้าข้อมูลในต่างประเทศ

๑๐. ค่าใช้จ่ายอื-นๆ (บาท) หมายถึง ค่าใช้จ่ายใดๆที-เกดิขึ�นจากการดําเนิน
งานวจัิยนอกเหนือจากรายการที- 4 , 5 , 6 , 7 , ๘ และ ๙ ที-ต้องมีขึ�นตามลกัษณะ
ของงานนั�นๆ เฉพาะเรื-อง 

 ๑๑. รายชื-อเจ้าหน้าที-ของรัฐ (ผู้รับผดิชอบ) ที-เกี-ยวกบังานจ้างวจัิยหรือ
สนับสนุนทุนวจัิยและ TOR ให้ระบุชื-อเจ้าหน้าที-ของรัฐที-เป็นผู้กาํหนดขอบเขต
ดําเนินการ (TOR : Terms of Reference) และรายละเอยีดของงานวจัิยที-หน่วยงานของ
รัฐมีความประสงค์ที-จะให้ดําเนินการ โดยอาจเป็นเจ้าหน้าที-บุคคลใดบุคคลหนึ-ง
หรือคณะบุคคลแล้วแต่กรณี

๑๒. ที-มาของการกาํหนดราคากลาง (ราคาอ้างองิ) ให้ระบุแหล่งที-มาโดย
กาํหนดอตัราจ้างงานวจัิย หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวจัิยจากวุฒิการศึกษา 
และประสบการณ์ของนักวจัิยเป็นสําคัญ
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วธีิปฏิบัติ วธีิปฏิบัติ 
                    ๑๑. . ชื-อโครงการ ให้ระบุชื-อโครงการตามที-กาํหนดไว้ในแผนงานของ
หน่วยงานของรัฐ หรือที-หน่วยงานของรัฐได้กาํหนดไว้เพื-อให้มีการดําเนินการ 
ในกรณทีี-มีการดําเนินกจิกรรมย่อย หรือรายการอนัเป็นส่วนหนึ-งของโครงการ
ให้ใส่ชื-อกจิกรรมย่อย หรือรายการด้วย

         หน่วยงานเจ้าของโครงการ  ให้ระบุชื-อหน่วยงานของรัฐที-เป็นนิติบุคคล
ที-เป็นเจ้าของโครงการในการจัดซื�อจัดจ้าง 

     กรณเีป็นหน่วยงานย่อยหรือหน่วยงานภายใน ให้ระบุต้นสังกดัที-
เป็นนิติบุคคลด้วย
ตัวอย่าง   สํานักบริหารงานคลงั  สํานักงาน ป.ป.ช.
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        ๒. วงเงินงบประมาณที-ได้รับจัดสรร (บาท) ให้ระบุจํานวนเงินที-
หน่วยงานของรัฐได้รับและหรือมีเพื-อใช้ ในการจัดซื�อจัดจ้าง

           ๓.  วนัที-กาํหนดราคากลาง (ราคาอ้างองิ)  ให้ระบุวันที-ผู้มีอาํนาจตาม
ระเบียบ กฎ หรือข้อบังคับที-เกี-ยวข้องกบัการจัดซื�อจัดจ้างของหน่วยงานของ
รัฐนั�นๆ ได้อนุมัติจํานวนเงินอนัเป็นราคาที-จะใช้ในการ    จัดจ้างครั�งนั�นๆ 
                 เป็นเงิน...(บาท) ให้ใส่จํานวนเงินที-เป็นราคากลาง
            ๔. ค่า Hardware (บาท) ให้ระบุจํานวนเงินที-หน่วยงานของรัฐจะใช้เป็น
ค่าใช้จ่ายสําหรับการจัดหาครุภัณฑ์เครื-องคอมพวิเตอร์และอุปกรณ์ที-เกี-ยวข้อง 
เช่น เครื-องคอมพวิเตอร์ประมวลผล เครื-องพมิพ์ อุปกรณ์เน็ตเวร์ิก อุปกรณ์
สํารองข้อมูล ระบบพลงังานสํารอง และอุปกรณ์อื-นๆที-เกี-ยวข้อง เป็นต้น 
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        ๕. ค่า Software (บาท) ให้ระบุค่าซอฟต์แวร์สําเร็จรูป ซึ-งเป็นจาํนวนเงนิที-
หน่วยงานของรัฐจะใช้เป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการจดัซื�อซอฟต์แวร์สําเร็จรูป ซึ-งครอบคลุม
ถึงซอฟต์แวร์ระบบปฏบิัตกิาร (Operating System) ซอฟต์แวร์ระบบจดัการฐานข้อมูล 
(Database Management System) ซอฟต์แวร์ระบบจดัการเน็ตเวร์ิค (Network 
Management System) ซอฟต์แวร์สําหรับจดัการด้านความปลอดภัย (Security 
Management System) ซอฟต์แวร์ที-ใช้สําหรับพฒันาซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Tools) และ
ซอฟต์แวร์ประยุกต์สําเร็จรูปต่างๆ ที-ไม่ต้องมกีารแก้ไขดดัแปลงโปรแกรมเพิ-มเตมิ 
(Packaged Application Software)

๖. ค่าพฒันาระบบ (บาท) ให้ระบุจาํนวนเงนิที-หน่วยงานของรัฐจะใช้เป็น
ค่าใช้จ่ายสําหรับการ   จดัจ้างปรับปรุงระบบงานเดมิหรือพฒันาระบบงานใหม่ โดยให้
แสดงแหล่งที-มาหรือเกณฑ์ที-ใช้เพื-อกาํหนดราคา 
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        ๗. ค่าใช้จ่ายอื-น (บาท) ให้ระบุค่าใช้จ่ายใดๆ ที-เกดิขึ�นจากการดาํเนินงาน
นอกเหนือจากรายการที- 4 , 5 และ 6 ที-ต้องมขีึ�นตามลกัษณะของงานนั�นๆ ได้แก่ ค่า
บริหารโครงการ ค่าบํารุงรักษา และอื-นๆ เป็นต้น

กรณีที-เป็นค่าใช้จ่ายอื-นนี� หากสามารถระบุได้ว่าเป็นค่าใช้จ่ายในรายการใดกใ็ห้
ระบุด้วย เช่น    ค่าบํารุงรักษา เป็นต้น 

๘. รายชื-อผู้รับผดิชอบในการกาํหนดค่าใช้จ่าย/ดําเนินการ/ขอบเขตดาํเนินการ 
(TOR)  ให้ระบุชื-อเจ้าหน้าที-ของรัฐที-เป็นผู้กาํหนดขอบเขตดาํเนินการ (TOR : Terms of Reference) 

และรายละเอยีดของภารกจิที-หน่วยงานของรัฐมคีวามประสงค์ที-จะดาํเนินการ โดยอาจ
เป็นเจ้าหน้าที-บุคคลใดบุคคลหนึ-งหรือคณะบุคคลแล้วแต่กรณี

๙. ที-มาของการกาํหนดราคากลาง (ราคาอ้างองิ) ให้ระบุแหล่งที-มาหรือเกณฑ์
ของการคดิราคางานพฒันาระบบคอมพวิเตอร์ในแต่ละรายการตามข้อ ๔ , ๕ และ ๖ 
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        ค่า Hardware ให้ระบุแหล่งที-มาที-หน่วยงานของรัฐใช้เป็นเกณฑ์ในการ
คิดราคาค่า Hard ware เช่น หากใช้เกณฑ์ราคากลางที-กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื-อสารกาํหนด กใ็ห้ระบุว่า ตามเกณฑ์ราคากลางที-
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื-อสารกาํหนด  เป็นต้น 

ค่า software หากใช้เกณฑ์ราคากลางที-กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื-อสารกาํหนด กใ็ห้ระบุว่า ตามเกณฑ์ราคากลางที-
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื-อสารกาํหนดเช่นเดียวกนั  เป็นต้น

ค่าพฒันาระบบ หากใช้เกณฑ์ราคากลางที-กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื-อสารกาํหนด กใ็ห้ระบุว่า ตามเกณฑ์ราคากลางที-
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื-อสารกาํหนด  เป็นต้น 
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        หากให้ใช้ราคาที-เคยซื�อครั�งหลงัสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ กใ็ห้
ระบุว่า ใช้ราคาที-เคยซื�อครั�งหลงัสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ พร้อม
ระบุเลขที-สัญญาที-ใช้อ้างองิ

หากใช้ราคาตลาดโดยสืบราคาจากท้องตลาด หรือเวบ็ไซต์ต่างๆเป็น
ราคาอ้างองิ กใ็ห้ระบุชื-อบริษัท ห้างหุ้นส่วนที-สืบราคา หรือ ชื-อเวบ็ไซต์ด้วย 
โดยมิต้องระบุราคา  

จะต้องสืบราคาจากท้องตลาดกี-รายนั�น ให้เป็นตามระเบียบ ข้อบังคับ 
กฎ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั�นๆ 
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วธีิปฏิบัติ วธีิปฏิบัติ 
                    ๑๑. . ชื-อโครงการ ให้ระบุชื-อโครงการตามที-กาํหนดไว้ในแผนงานของ
หน่วยงานของรัฐ หรือที-หน่วยงานของรัฐได้กาํหนดไว้เพื-อให้มีการดําเนินการ 
ในกรณทีี-มีการดําเนินกจิกรรมย่อย หรือรายการอนัเป็นส่วนหนึ-งของโครงการ
ให้ใส่ชื-อกจิกรรมย่อย หรือรายการด้วย

         หน่วยงานเจ้าของโครงการ  ให้ระบุชื-อหน่วยงานของรัฐที-เป็นนิติบุคคลที-
เป็นเจ้าของโครงการในการจัดซื�อจัดจ้าง 

     กรณเีป็นหน่วยงานย่อยหรือหน่วยงานภายใน ให้ระบุต้นสังกดัที-
เป็นนิติบุคคลด้วย
ตัวอย่าง   สํานักบริหารงานคลงั  สํานักงาน ป.ป.ช.
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๒. วงเงินงบประมาณที-ได้รับจัดสรร (บาท) ให้ระบุจํานวนเงินที-หน่วยงานของ
รัฐได้รับและหรือมีเพื-อใช้ในการจัดซื�อจัดจ้าง

๓. วนัที-กาํหนดราคากลาง (ราคาอ้างองิ) ให้ระบุวนัที-ผู้มีอาํนาจตามระเบียบ กฎ 
หรือข้อบังคับที-เกี-ยวกบัการจัดซื�อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐนั�นๆ ได้อนุมัติ
จํานวนเงินอนัเป็นราคาที-จะใช้ในการจัดซื�อจัดจ้างครั�งนั�นๆ 
     เป็นเงิน...(บาท) ให้ใส่จํานวนเงินที-เป็นราคากลาง
     ราคา/หน่วย(ถ้ามี)...(บาท) ให้ระบุราคาต่อหน่วยด้วย (ถ้ามี)
กรณจัีดซื�อหลายรายการ  ให้ระบุราคาต่อหน่วยในแต่ละรายการ
กรณจัีดจ้างที-มิใช่งานก่อสร้างให้ระบุราคาต่อหน่วยในแต่ละรายการ (ถ้ามี) เช่น  

การจดัซื�อจดัจ้างซึ-งมิใช่งานก่อสร้าง 
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การจ้างให้จัดทาํกจิกรรมหรือจัดงาน อาจระบุราคาในแต่ละรายการ
ตามขอบเขตการดําเนินงาน ตามตัวอย่างดังต่อไปนี�
 (๑) งานเวท ีแสง สี เสียง และการแสดง

(๒) งานสถานที- พร้อมการตกแต่งสถานที- 
(๓) งานออกแบบ ติดตั�งบูท บอร์ด นิทรรศการ
(๔) งานประชาสัมพนัธ์ 
(๕) งานอภิปราย เสวนา
(๖) งานบันทกึภาพ และเสียง
(๗) ค่าเอกสารประกอบการจัดกจิกรรม
(๘) ค่าอาหารว่างและเครื-องดื-ม  เป็นต้น 
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๔. แหล่งที-มาของราคากลาง ให้ระบุแหล่งที-มาของราคาหรือวธีิคํานวณ
ราคาที-ใช้ในการจัดซื�อจัดจ้างตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั�นๆ เช่น 
กรณส่ีวนราชการอาจใช้วธีิการคํานวณราคาตามหลกัเกณฑ์ที-คณะรัฐมนตรีหรือ
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลงักาํหนด เช่น

(๑) กรณใีช้ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ที-สํานักงบประมาณกาํหนด ให้ระบุ
ว่า ตามราคามาตรฐานของสํานักงบประมาณ

(๒) กรณใีช้ราคาที-เคยซื�อครั�งหลงัสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ 
ให้ระบุว่า ใช้ราคาที-เคยซื�อครั�งหลงัสุดภายในระยะเวลา ๒ ปี งบประมาณ ตาม
สัญญา เลขที-.... ลงวนัที-.... เดือน...............พ.ศ.....

(๓) กรณใีช้ราคาตลาดโดยสืบราคาจากท้องตลาด เวบ็ไซต์ต่างๆ เป็น
ราคาอ้างองิ ให้ระบุชื-อบริษัท/ห้างหุ้นส่วน/เวบ็ไซต์ ที-สืบราคา โดยไม่ต้องลง
ราคาของแต่ละรายที-ไปสืบมา
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๕. เจ้าหน้าที-ผู้กาํหนดราคากลาง (ราคาอ้างองิ) ให้ระบุชื-อเจ้าหน้าที-ของ
รัฐที-เป็นผู้กาํหนดขอบเขตดําเนินการ (TOR : Terms of Reference) และรายละเอียด
ของภารกจิที-หน่วยงานของรัฐมีความประสงค์ที-จะดําเนินการ รวมถึงกาํหนด
รายละเอียดของค่าใช้จ่ายและที-มาของการกาํหนดค่าใช้จ่าย หรือเจ้าหน้าที-ของ
รัฐที-ได้ดําเนินการสืบหาหรือกาํหนดราคา  หรือเป็นเจ้าหน้าที-ของรัฐซึ-งเป็นผู้มี
หน้าที-เกี-ยวกบัการพสัดุและได้จัดทาํรายงานขอซื�อขอจ้างเสนอผู้มีอาํนาจอนุมัติ
ตามระเบียบฯ ประกาศหรือกฎของหน่วยงานของรัฐ  โดยอาจเป็นเจ้าหน้าที-
บุคคลใดบุคคลหนึ-งหรือคณะบุคคลแล้วแต่กรณี
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หมายเหตุ
๑. ในกรณทีี-เอกสารมีราคาในแต่ละรายการแล้ว เช่น tor อาจแนบ

เอกสารในการประกาศนี�แทนการกรอกราคาหรือค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการกไ็ด้
๒. กรณทีี-กาํหนดรายละเอียดค่าใช้การจัดซื�อจัดจ้าง ราคากลาง เป็น

เงินตราต่างประเทศ หน่วยงานของรัฐอาจระบุจํานวนเงินตามตารางนี�เป็น
เงินตราต่างประเทศกไ็ด้ 
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วงเงินที-ต้องประกาศ
ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี-ยวกบัการจัดซื�อจัด

จ้าง ราคากลางและการคํานวณราคากลางในการจัดซื�อจัดจ้างที-มีวงเงินเกนิกว่า
หนึ-งแสน (๑๐๐,๐๐๐) บาท ไม่ว่าจะเป็นการจัดซื�อจัดจ้างด้วยวธีิการใดๆ กต็าม 

วธีิการประกาศ
ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการ

คํานวณราคากลางในการจัดซื�อจัดจ้างในระบบฐานข้อมูล (เวบ็ไซต์) 2 แห่ง ดังนี�
๑. ในระบบฐานข้อมูลอเิล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง (ระบบ e-GP) 

เงื-อนไขการประกาศ 
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๒. ในเวบ็ไซต์ของหน่วยงานของรัฐที-จัดซื�อจัดจ้าง หรือในกรณีที-
หน่วยงานของรัฐไม่มีเวบ็ไซต์ของตนเอง ให้ประกาศหน้าเวบ็ไซต์ของ
หน่วยงานของรัฐที-เป็นต้นสังกดั เช่น 

บริษัทในเครือบริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) ซึ-งเป็นรัฐวสิาหกจิ หากไม่
มีเวบ็ไซต์เป็นของตัวเองให้ประกาศที-หน้าเวบ็ไซต์ของบริษัท ปตท. จํากดั 
(มหาชน) หรือบริษัทอื-นที-เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่  เป็นต้น แต่ขอให้แจ้งในเวบ็ไซต์
ด้วยว่าจะประกาศเปิดเผยราคากลาง การคํานวณราคากลางของบริษัท หรือ
หน่วยงานใดบ้าง

เงื-อนไขการประกาศ 
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ทั�งนี� กรณหีน่วยงานของรัฐที-ยงัมิได้ดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างด้วยระบบ 
e-GP (e-Government Procurement) ของกรมบัญชีกลาง อาจประกาศหน้า
เวบ็ไซต์ของหน่วยงานแล้ว ให้ทาํการเชื-อมโยงข้อมูลไปที-หน้าเวบ็ไซต์ของ
กรมบัญชีกลางไปพลางก่อน จนกว่าหน่วยงานนั�น จะดําเนินการจัดซื�อจัดจ้าง
ด้วยระบบ e-GP   (e-Government Procurement) เสร็จสมบูรณ์ แต่หน่วยงาน
ของรัฐดังกล่าวควรมีการดําเนินการเพื-อจัดให้หน่วยงานของตนซื�อจัดจ้างด้วย
ระบบ e-GP (e-Government Procurement) ของกรมบัญชีกลางโดยเร็ว ทั�งนี� 
เพื-อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี 
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ระยะเวลาที-ประกาศ
๑.  กรณกีารจัดหาที-มีการแข่งขันที-ต้องประกาศเชิญชวน

 ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการ
คํานวณราคากลางพร้อมกบัการประกาศเชิญชวนหน้าเวบ็ไซต์ตั�งแต่วนัที-มีการ
ประกาศขอบเขตดําเนินการ TOR (Terms of Reference) หรือประกาศจัดซื�อจัดจ้าง
แล้วแต่กรณ ีโดยให้ประกาศไปจนถึงวนัที-ผู้มีอาํนาจอนุมัติการสั-งซื�อสั-งจ้างได้มี
คําสั-งรับคําเสนอซื�อหรือจ้าง หรือเมื-อพ้น 30 วนันับแต่วนัที-คณะกรรมการ
พจิารณาผลหรือผู้มีอาํนาจหน้าที-พจิารณาผลเสนอความเห็นต่อผู้มีอาํนาจ
อนุมัติสั-งซื�อสั-งจ้างแล้วแต่ระยะเวลาใดถึงกาํหนดก่อน

เงื-อนไขการประกาศ 
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2. กรณกีารจัดหาที-ไม่มีประกาศเชิญชวน 
ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี-ยวกบัการจัดซื�อจัด

จ้าง ราคากลางและการคํานวณราคากลางภายในสาม (๓) วนัทาํการ นับแต่วนัที-
ผู้มีอาํนาจได้อนุมัติรายงานขอซื�อขอจ้าง หรืออนุมัติการจัดซื�อจัดจ้าง หรือ
อนุมัติให้เงินสนับสนุนทุนการวจัิย แต่หากไม่สามารถประกาศก่อนการสั-งซื�อ
สั-งจ้างได้ เช่น กรณทีี-ต้องจัดซื�อจัดจ้างโดยพลนัเร่งด่วน เป็นต้น ให้ประกาศ
พร้อมกบัการจัดซื�อจัดจ้าง เว้นแต่ในกรณทีี-มีเหตุสุดวสัิย หรือเหตุจําเป็นอื-นอนั
มิอาจก้าวล่วงได้ อนัเป็นเหตุให้ไม่สามารถดําเนินการตามข้างต้นได้ ให้
หน่วยงานของรัฐประกาศภายในสามสิบ (๓๐) วนันับแต่วันที-มีการจัดซื�อจัด
จ้าง 

ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน (๓๐)  วนั 
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๓. กรณกีารแก้ไขสัญญา
ในกรณทีี-หน่วยงานของรัฐมีการแก้ไขสัญญาและการแก้ไข

สัญญานั�นมีผลกระทบต่อจํานวน ปริมาณ ชนิดของวสัดุ พสัดุ หรือ
เปลี-ยนแปลงชนิดของสินค้าหรือบริการหรือรูปแบบรายการจากที-เคยประกาศ
ไว้ ให้หน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการต้องเผยแพร่รายละเอยีดที-เกี-ยวกบั
สัญญาซึ-งได้มีการแก้ไขนั�นไว้ในระบบข้อมูลทางอเิลก็ทรอนิกส์อกีครั�งเป็นเวลา
อย่างน้อย 30 วนั

เงื-อนไขการประกาศ 
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มาตรา ๑๐๓/๘ วรรคสอง 
หน่วยงานของรัฐใดฝ่าฝืนหรือไม่ดําเนินการตามวรรคหนึ-ง ให้ถือว่าผู้ที-

มีหน้าที-เกี-ยวข้องมีความผดิทางวนัิยหรือเป็นเหตุที-จะถูกถอดถอนจากตําแหน่ง
หรือต้องพ้นจากตําแหน่ง แล้วแต่กรณี

บทกาํหนดโทษ 

 

ขอบคุณ


