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บทที่ 1
บทนํา
ในการจั ด หาสิ น ค้ า และบริ การไม่ ว่ า ด้ ว ยวิ ธี ก ารจั ด ซื้ อหรื อการจั ด จ้ า งหรื อ วิ ธี อื่ น ใด
ของหน่วยงานของรัฐทุกแห่งนั้นเป็นการดําเนินการโดยใช้เงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ หรือ
รายได้ของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งเป็นเงินของแผ่นดิน ฉะนั้น การจัดหาสินค้าและบริการรวมทั้งการให้สิทธิ
ดังกล่าว จึงต้องกระทําอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่รัฐ รวมทั้ง เพื่อให้เกิดความ
เท่าเทียมกัน ในการเข้าถึงข้อมูลของการจัดซื้อ จัดจ้างในหน่วยงานของรัฐ แต่เนื่องจากการดําเนินการ
ที่ผ่านมามีการกระทําในลักษณะเป็นการทุจริตแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบจากโครงการของรัฐ
โดยเฉพาะการตั้งงบประมาณหรือกําหนดวงเงินในการจัดซื้อ จัดจ้างในราคาที่สูงกว่าความเป็นจริงอัน
เป็นเหตุให้รัฐต้องสูญเสียเงินงบประมาณโดยไม่จําเป็น ซึ่งในอดีตได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวโดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2541 ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยราคากลาง
งานก่อสร้างตามเสนอของคณะกรรมการ ป.ป.ป. อย่างไรก็ตาม มาตรการดังกล่าวยังไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาการแสวงหาประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐได้เท่าที่ควร เนื่องจากมาตรการ
ดังกล่าวใช้บังคับเฉพาะงานก่อสร้าง ส่วนการจัดซื้อจัดจ้างประเภทอื่นยังไม่ได้ถูกบังคับให้ต้องเปิดเผย
ราคากลางหรือวงเงินที่ใช้จัดซื้อจั ดจ้างด้วย อีกทั้ง การเปิดเผยราคากลางในงานก่อสร้างดังกล่าวไม่
จําต้องเปิดเผยวิธีการคํานวณราคากลางงานก่อสร้างแต่อย่างใด
จนกระทั่ ง เมื่อมี การปรับ ปรุงแก้ไขพระราชบัญ ญัติป ระกอบรั ฐธรรมนู ญว่า ด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐสภาได้ตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 โดยในมาตรา 103/7 วรรคหนึ่ง
ได้กําหนดให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการจัดทําข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
โดยเฉพาะราคากลางและการคํานวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชน
สามารถเข้าตรวจดูได้ และมาตรา 103/8 ได้กําหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหน้าที่รายงานต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อสั่งการให้หน่วยงานของรัฐจัดทําข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา ๑๐๓/๗
วรรคหนึ่ง ทั้งนี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้เสนอแนวทางการเปิดเผยราคากลางและการคํานวณราคา
กลางต่ อ คณะรั ฐ มนตรี เ พื่ อ สั่ ง การให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ปฏิ บั ติ ต ามมาตรา 103/8 วรรคหนึ่ ง แห่ ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวในการจัดซื้อจัดจ้าง 7 ประเภท ได้แก่ การจ้างงานก่อสร้าง
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจ้างควบคุมงาน การจ้างออกแบบ การจ้างที่ปรึกษาการจ้างหรือ
การให้ เงิ นทุ นสนับสนุน เพื่ อการวิจัย และการการจ้ างพัฒ นาระบบคอมพิว เตอร์ ซึ่ง คณะรั ฐมนตรี
ฐ มนตรีไ ด้
พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยราคากลางและการคํานวณราคากลางเมื่อวันที่
12 กุมภาพันธ์ 2556 ดังนั้น หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ต้องปฏิบัติภายในวั
ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2556
ซึ่งจะเป็นวันที่ครบกําหนด 180 วันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบแนวทางการเปิดเผย
ราคากลางและการคํานวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว
ดังนั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนและให้การปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงได้จัดทําคู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
จัด ซื้ อจัด จ้ า ง ราคากลางและการคํ า นวณราคากลาง เพื่ อให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ใช้ เ ป็ นแนวทางปฏิ บั ติ
โดยคู่มือการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคํานวณราคา
กลางดั งกล่ า วนี้ เป็ น ไปตามหลั กการเปิ ด เผยข้ อมู ลข่ า วสารของทางราชการ คื อ เป็ น การกํา หนดให้
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หน่วยงานของรัฐเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและรายละเอียด
หลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ แต่จะมิได้มีผลกระทบกับอํานาจ
ของผู้ที่มีอํานาจสั่งซื้อสั่งจ้าง เนื่องจากบทบัญญัติ ตามมาตรา 103/7 กําหนดไว้เฉพาะให้หน่วยงาน
ของรัฐเปิดเผยเฉพาะรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคํานวณราคา
กลาง ส่วนวิธีการคิดคํานวณราคากลาง หรือการคํานวณราคากลางดังกล่าวจะใช้หลักเกณฑ์ใดในการคิด
คํานวณราคา ในการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานของรัฐจะต้องดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ เอง
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บทที่ 2
นิยามศัพท์
มาตรา 103/7 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยการป้ องกั น และ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ได้กําหนดมาตรการการ
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐไว้ 2 ประการ ได้แก่ การให้หน่วยงานของรัฐจัดทําข้อมูลรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง การคํานวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
และการให้ บุ คคลหรื อนิ ติ บุ คคล ที่ เ ป็ น คู่ สั ญ ญากั บ หน่ ว ยงานของรั ฐ แสดงบั ญ ชี ร ายการรั บ จ่ า ยของ
โครงการต่อกรมสรรพากร โดยตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและ
แสดงบั ญ ชี ร ายการรั บ จ่ า ยของโครงการที่ บุ ค คลหรื อ นิ ติ บุ ค คลเป็ น คู่ สั ญ ญากั บ หน่ ว ยงานของรั ฐ
พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้กําหนดมาตรการเพื่อให้หน่วยงานของรัฐ
ปฏิบัติไว้ในประกาศดังกล่าวด้วย และได้กําหนดความหมายของคําว่า “หน่วยงานของรัฐ”ไว้ ซึ่งการ
กําหนดให้มีการจัดทําเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคํานวณ
ราคากลาง เป็นมาตรการบังคับใช้กับหน่วยงานของรัฐ ดังนั้น คู่มือฉบับนี้จึงได้กําหนดความหมายและ
ประเภทของหน่ ว ยงานของรั ฐ ไว้ 8 ประเภท เช่ น เดี ย วกั บ ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็น
คู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
2.1

หน่วยงานของรัฐ
1.1

กระทรวง ทบวง กรม
กระทรวง ทบวง กรม เป็นการบริหารราชการส่วนกลางโดยกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕45 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. 2534 ประกอบด้วย
1. สํานักนายกรัฐมนตรี
2. กระทรวง หรือทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง
3. ทบวง ซึ่งสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง
4. กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรมซึ่งสังกัดหรือไม่
สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง เช่น สํานักราชเลขาธิการ สํานักพระราชวัง สํานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ราชบัณฑิตยสถาน สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
1.2

ราชการส่วนภูมิภาค
ราชการส่ว นภู มิภ าค เป็ นไปตามพระราชบัญ ญัติ ระเบีย บบริหารราชการแผ่ นดิ น
พ.ศ. 2534 คือ จังหวัด และอําเภอ และตามพระราชบัญญัติ ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457
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1.3

ราชการส่วนท้องถิ่น
ราชการส่วนท้องถิ่น ปัจจุบันการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีทั้งหมด ๕ รูปแบบ คือ กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และ
องค์การบริหารส่วนตําบล
1.4

รัฐวิสาหกิจ
รัฐวิสาหกิจ หมายถึง องค์การของรัฐบาลหรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของหรือ
รัฐมีทุนอยู่เกินกว่าร้อยละห้าสิบ รวมทั้งบริษัท จํากัด และห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจมีทุนอยู่ด้วยเกินร้อยละห้าสิบตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ได้แก่
(1) องค์การของรัฐบาลหรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ
(2) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนราชการมีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละห้าสิบ
(3) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจตาม (1) และ/
หรือ (2) มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละห้าสิบ
(4) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจตาม (3) และ/
หรือ (1) และ/หรือ (2) มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละห้าสิบ
(5) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจตาม (4) และ/
หรือ (1) และ/หรือ (2) และ/หรือ (3) มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละห้าสิบ
1.5

องค์การมหาชน
องค์การมหาชน คือ หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบบริการสาธารณะทางสังคมและ
วัฒนธรรม เช่น การศึกษา การวิจัย การฝึกอบรม เป็นต้น โดยไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากําไร
ซึ่งอาจจัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 หรือองค์การมหาชนที่มีพระราชบัญญัติ
จัดตั้งเป็นการเฉพาะ
1.6

หน่วยงานธุรการขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ
หน่วยงานธุรการขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้แก่ หน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นสํานักงาน
ทําหน้าที่หน่วยงานทางธุรการให้แก่องค์กรตามรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย
1.6.1 หน่วยงานธุรการขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ คือ
(1) สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(2) สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
(3) สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(4) สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
1.6.2 หน่วยงานธุรการขององค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ คือ
(1) สํานักงานอัยการสูงสุด
(2) สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(3) สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
1.7

หน่วยงานอื่นของรัฐ
หน่วยงานอื่นของรัฐ ได้แก่ หน่วยงานของรัฐซึ่งมิได้อยู่ในรูปแบบข้างต้นโดยอาจเป็น
ส่วนราชการซึ่งมิได้อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาหรือกํากับดูแลของฝ่ายบริหาร หรือเป็นหน่วยงานของรัฐ
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ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อทําหน้าที่ในการควบคุมกํากับดูแลกิจกรรมของรัฐซึ่ง
จะมีฐานะเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ได้ ดังนี้
(๑) ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ได้แก่ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสํานักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร
(๒) หน่ว ยงานธุร การของศาล ได้แก่ สํา นัก งานศาลรัฐ ธรรมนูญ สํา นักงานศาล
ยุติธรรม สํานักงานศาลปกครอง
(๓) หน่วยงานที่รัฐธรรมนูญกําหนดให้มีการจัดตั้งขึ้น เช่น สํานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สภาพัฒนาการเมือง สภาเกษตรกร
แห่งชาติ สํานักงานปฏิรูปกฎหมาย เป็นต้น
(๔) หน่วยงานซึ่งเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการบริหารงานของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ได้แก่ สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
สํานักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา เป็นต้น
(๕) สถาบันอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยในกํากับภาครัฐ
1.8
ลงทุนจากรัฐ

หน่วยงานอื่นใดที่ดําเนินกิจการของรัฐตามกฎหมายและได้รับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สิน

หน่วยงานของรัฐประเภทนี้ ได้แก่ กองทุนที่เป็นนิติบุคคล ที่จัดตั้งขึ้นโดยตราเป็น
พระราชบัญญัติ โดยการดําเนินงานของกองทุนจะได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และเงินสมทบจาก
กลุ่มเป้าหมายนั้นๆ เช่น พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ กองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ เป็นต้น ทั้งนี้ ไม่รวมถึงหน่วยงานอื่นใดที่จัดตั้งขึ้นในลักษณะเป็นองค์กรวิชาชีพ เช่น สภาวิชาชีพ
บัญชี สภาทนายความ เป็นต้น
2.2

การจัดซื้อจัดจ้าง
การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง หมายความว่ า การจ้ า งก่ อ สร้ า ง การจ้ า งควบคุ ม งาน การจ้ า ง
ออกแบบการจ้ า งที่ ป รึ กษา การจ้ า งงานวิ จั ย หรื อเงิ น สนั บ สนุ น ให้ ทุ น การวิ จั ย การจ้ า งพั ฒ นาระบบ
คอมพิวเตอร์ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง อันเป็นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎ
ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานของรัฐ เว้นแต่การจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนวิจัย ไม่ว่าการจัดซื้อ
จั ด จ้ า งของหน่ ว ยงานของรั ฐ นั้ น จะใช้ เ งิ น จากงบประมาณ เงิ น กู้ เงิ น ช่ ว ยเหลื อ หรื อ เงิ น รายได้ ของ
หน่วยงานของรัฐเองก็ตาม แต่ไม่รวมถึงการจําหน่ายพัสดุ
2.3

ราคากลาง
ราคากลาง หมายความว่า รายละเอียดราคามาตรฐานหรือราคาที่ใกล้เคียงความเป็น
จริงเพื่อใช้เป็นฐานสําหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้เสนอราคาได้ยื่นเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริง
2.4

การคํานวณราคากลาง
การคํานวณราคากลาง หมายความว่า วิธีการคํานวณราคาการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละ
รายการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ที่หน่วยงานของรัฐกําหนด หรือปฏิบัติเพื่อให้ได้มาซึ่งราคากลาง
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2.5

งานก่อสร้าง
งานก่อสร้าง หมายความว่า งานก่อสร้างอาคาร ก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม และ
งานก่อสร้างชลประทาน และให้หมายความรวมถึง งานดัดแปลง งานต่อเติม งานรื้อถอน งานซ่อมแซม
และงานปรั บ ปรุ งสิ่ งก่ อสร้ า งอั น มี ลั กษณะที่ มี แบบรู ป รายการและจํ า เป็ น ต้ องมี การควบคุ มดู แลการ
ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการดําเนินการด้วย

2.6

การจ้างควบคุมงาน
การจ้างควบคุมงาน หมายความว่า การจ้างบริการจากนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา
ที่ประกอบธุรกิจบริการด้านควบคุมงานก่อสร้างหรืองานอื่นที่มีความจําเป็นที่ต้องมีการควบคุมงาน

2.7

การจ้างออกแบบ
การจ้างออกแบบ หมายความว่ า การจ้า งบริการจากนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่
ประกอบธุ ร กิ จ บริ ก ารด้ า นงานออกแบบงานก่ อ สร้ า งหรื อ ออกแบบงานอื่ น ที่ มี ค วามจํ า เป็ น ที่ ต้ อ งมี
การควบคุมงาน เช่น การออกแบบตกแต่งภายใน เป็นต้น
2.8

การจ้างที่ปรึกษา
การจ้างที่ปรึกษา หมายความว่า การจ้างบริการจากที่ปรึกษา ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคลที่ประกอบอาชีพ วิชาชีพหรือให้บริการเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับวิศวกรรม สถาปัตยกรรม
เศรษฐศาสตร์ การศึกษา การเงิน บัญชี กฎหมาย หรืออื่น ๆ แต่ไม่รวมถึงการจ้างออกแบบและควบคุมงาน

2.9

การจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย
การจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย หมายความว่า การจ้างที่หน่วยงาน
ของรัฐ ตกลงจ้างหรือให้ทุนสนับสนุนเพื่อการค้นคว้าโดยการทดลอง สํารวจ หรือการศึกษาตามหลัก
วิชาการเพื่อให้ได้ข้อมูล ความรู้ รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการต่างๆ อันจะสามารถ
นํามาใช้เป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม วิชาการ หรือเป็นพื้นฐานของการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ
ไม่ว่าการจ้างงานวิจัยดังกล่าวจะเป็นการจ้างตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงาน
ของรัฐ หรือระเบียบ ข้อบังคับ กฎอื่นใดก็ตาม
2.10 การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
การจ้ า งพั ฒ นาระบบคอมพิ ว เตอร์ หมายความว่ า การจ้ า งเพื่ อ ให้ มี ก ารวิ เ คราะห์
ออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ โดยรวมค่าผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ ค่าซอฟต์แวร์ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาระบบด้วย
2.11 การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง หมายความว่า การจัดหาโดยการซื้อ หรือการจ้าง
ในงานอื่นๆ ที่มิใช่งานตามข้อ ๒.๕ ๒.๖ ๒.๗ ๒.๘ ๒.๙ และ ๒.๑๐ และให้หมายความรวมถึงการเช่า เช่า
ซื้อ และแลกเปลี่ยนด้วย
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บทที่ 3
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง
ในการปฏิบัติตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้างโดยเฉพาะราคากลางและการคํานวณราคากลาง กล่าวคือ หน่วยงานของรัฐต้องจัดทํารายละเอียด
ค่ า ใช้ จ่ า ยเกี่ ย วกั บ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ราคากลางและการคํ า นวณราคากลางตามมาตรา 103/7
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยการป้ องกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ในการจัดซื้อจัดจ้าง 7 ประเภท ไม่ว่าการจัดซื้อจัด
จ้างของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือเงิน
รายได้ หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานของรัฐก็ตาม ดังนี้
3.1

การเปิดเผยราคากลางและการคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง
การคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง ให้หน่วยงานของรัฐคํานวณราคากลางตามหลักเกณฑ์การ
คํานวณราคากลางงานก่อสร้างตามที่ คณะรั ฐมนตรี ได้มีมติเห็น ชอบ หรือตามหลักเกณฑ์ ระเบีย บ
แนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ โดยข้อมูลและรายละเอียดที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศมี
ดังนี้
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ...............................................................................................................................
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ......................................................................................................
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..........................................................................................บาท
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป………………………………………………………………….……………………….……………………….
4. ราคากลางคํานวณ ณ วันที่..................................เป็นเงิน.....................................................บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง………………………………………………………………………………………..
5.1………………………………………………………………………………..…………………………………………..
5.2……………………………………………………………………………………..……………………………………..
5.3…………………………………………………………………………………..………………………………………..
5.4……………………………………………………………………………………………………………………………..
6. รายชื่อคณะกรรมการกําหนดราคากลาง…………………………………………………………………………..
วิธีปฏิบัติ
1. ชื่อโครงการ ให้ระบุชื่อโครงการตามที่กําหนดไว้ในแผนงานของหน่วยงานของรัฐ หรือ
ที่หน่วยงานของรัฐได้กําหนดไว้เพื่อให้มีการดําเนินการ ในกรณีที่มีการดําเนินกิจกรรมย่อย หรือรายการ
อันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการให้ใส่ชื่อกิจกรรมย่อย หรือรายการด้วย
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หน่วยงานเจ้าของโครงการ ให้ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของ
โครงการในการจัดซื้อจัดจ้าง
กรณีเป็นหน่วยงานย่อยหรือหน่วยงานภายใน ให้ระบุต้นสังกัดที่เป็นนิติบุคคลด้วย
ตัวอย่าง กองจัดหากลาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) ให้ระบุจํานวนเงินที่หน่วยงานของรัฐได้รับ
และหรือมีเพื่อใช้ ในการจัดซื้อจัดจ้าง
3. ลั ก ษณะงานโดยสั ง เขป ให้ ร ะบุ ลั ก ษณะงานก่ อ สร้ า งให้ ท ราบว่ า หน่ ว ยงานรั ฐ จะ
ดําเนินการ (จ้าง) งานก่อสร้างประเภทใด
ตัวอย่าง งานก่อสร้างอาคาร ให้มีบรรยายลักษณะของงานตามหัวข้อที่กําหนดไว้ใน BOQ
(Bill of Quantities) เช่น งานก่อสร้างอาคาร ๒๐ ชั้น ระบบฐานราก ... ระบบโครงสร้าง ... ระบบพื้น
อาคาร ... ระบบไฟฟ้า ... ระบบฝ้าเพดาน ... ระบบเฟอร์นิเจอร์ ... และมีพื้นที่ใช้สอยรวม ... ตาราง
เมตร
4. ราคากลางคํานวณ ณ วันที่ ให้ระบุวันที่ผู้มีอํานาจตามระเบียบ กฎ หรือข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ ได้อนุมัติราคาจํานวนเงินสูงสุดซึ่งจะใช้ในงาน
ก่อสร้างที่ได้มาจากการคํานวณของเจ้าหน้าที่ตามแบบรูปรายการต่างๆ ในทางช่างที่เกี่ยวข้องกับงานนั้น
ทั้งหมดตามระเบียบ กฎ ข้อบังคับ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ
เป็นเงิน .................. บาท ให้ใส่จํานวนเงินที่เป็นราคากลาง
5. บัญชีประมาณการราคากลาง ให้ระบุรายละเอียดของการประมาณการที่เกี่ยวข้องกับ
ชนิด จํ านวน ปริมาณ รายการของพัสดุ วั สดุต่ างๆ ค่ าแรงงาน ฯลฯ ที่ต้องนํ ามาใช้ ในการคํานวณที่
เกี่ยวกับงานก่อสร้างซึ่งได้แก่ การประมาณการราคากลางตามรูปแบบของงานก่อสร้างที่ได้มีการคํานวณ
ตามหลักวิชาการในทางช่างซึ่งผู้ทําการประมาณการราคากลางจะต้องเลือกใช้ให้ตรงกับประเภทของงาน
ก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้างดังต่อไปนี้
5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ
ปร.๕ ก) แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบ ปร.๕ ข) และแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6)
5.2 แบบสรุปราคางานก่อสร้างชลประทาน
5.3 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม หมายถึง แบบประเมิน
ราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
5.4 แบบประมาณการราคากลางอื่นๆ จะใช้ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐมีแบบประมาณ
การราคากลางที่หน่วยงานของรัฐได้กําหนดขึ้นและให้นํามาใช้ในการประมาณการราคากลางสําหรับงาน
ก่อสร้างประเภทนั้นๆ
6. รายชื่อคณะกรรมการกําหนดราคากลาง ให้ระบุรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทําหน้าที่
เป็นคณะกรรมการกําหนดราคากลาง หรือชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กําหนดไว้ในสรุปผลการประมาณ
ราคาค่ า ก่ อ สร้ า งซึ่ ง ได้ ล งชื่ อ ไว้ ใ น (แบบ ปร. ๕ และปร. ๖) หรื อ แบบสรุ ป ราคากลางงานก่ อ สร้ า ง
ชลประทาน หรือแบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม หรือแบบอื่นๆ

สํานักงาน ป.ป.ช.

๙

หมายเหตุ :
๑. นอกจากปฏิบัติตามรูปแบบแนวทางข้างต้น การเปิดเผยราคากลางและการคํานวณ
ราคากลางงานก่อสร้าง ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลังด่วน
ที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 90 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2555 เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคากลางงาน
ก่อสร้างของทางราชการเพิ่มเติมด้วย
๒. กรณีกําหนดจํานวนเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ หน่วยงานของรัฐอาจระบุจํานวน
เงินตามตารางนี้เป็นเงินตราต่างประเทศก็ได้
3.2

การเปิดเผยราคากลางและการคํานวณราคากลางการจ้างควบคุมงาน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างควบคุมงาน
1. ชื่อโครงการ.............................................................................................................................
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ....................................................................................................
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ…… ………………………………………………………………………………บาท
3. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง).....................................................................................
เป็นเงิน............................................................................................................................บาท
4. ค่าตอบแทนบุคลากร.......................................................................................................บาท
4.1 ระดับหัวหน้าโครงการ..............................................................................................คน
4.2 ระดับผู้ดําเนินงาน....................................................................................................คน
4.3 ระดับผู้ช่วย...............................................................................................................คน
5. ค่าวัสดุอุปกรณ์ (ถ้ามี)......................................................................................................บาท
6. ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)..........................................................................................................บาท
7. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกําหนดค่าใช้จ่าย/ดําเนินการ/ขอบเขตดําเนินการ (TOR)…….…….
8. ที่มาของราคากลาง………………………………………………………………………………………….………..

วิธีปฏิบัติ
1. ชื่อโครงการ ให้ระบุชื่อโครงการตามที่กําหนดไว้ในแผนงานของหน่วยงานของรัฐ หรือ
ที่หน่วยงานของรัฐได้กําหนดไว้เพื่อให้มีการดําเนินการ ในกรณีที่มีการดําเนินกิจกรรมย่อย หรือรายการ
อันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการให้ใส่ชื่อกิจกรรมย่อย หรือรายการด้วย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ให้ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของ
โครงการในการจัดซื้อจัดจ้าง
กรณีเป็นหน่วยงานย่อยหรือหน่วยงานภายใน ให้ระบุต้นสังกัดที่เป็นนิติบุคคลด้วย
ตัวอย่าง สํานักบริหารงานคลัง สํานักงาน ป.ป.ช.
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ (บาท) ให้ระบุจํานวนเงินที่หน่วยงานของรัฐได้รับและหรือมี
เพื่อใช้ ในการจัดซื้อจัดจ้าง

๑๐

สํานักงาน ป.ป.ช.

3. วั น ที่ กํ า หนดราคากลาง ให้ ร ะบุ วั น ที่ ผู้ มี อํ า นาจตามระเบี ย บ กฎ หรื อ ข้ อ บั ง คั บ ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ ได้อนุมัติจํานวนเงินอันเป็นราคาที่จะใช้ในการจัด
จ้างครั้งนั้นๆ
เป็นเงิน...(บาท) ให้ใส่จํานวนเงินที่เป็นราคากลาง
4. ค่าตอบแทนบุคลากร (บาท) ให้ระบุจํานวนเงินที่หน่วยงานของรัฐจ่ายให้กับผู้รับจ้าง
ซึ่งเป็น ผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งที่หน่วยงานของรัฐเคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถมาแล้ว หรือที่
หน่วยงานของรัฐได้ประกาศเชิญชวน หรือที่มาจากการจ้างตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎว่าด้วยการพัสดุ
ของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ โดยให้มีการแจงรายละเอียดของบุคลากรในการดําเนินงานที่เกี่ยวกับการ
ควบคุมงาน ดังนี้
4.1 ระดับหัวหน้าโครงการ ให้ระบุจํานวนของบุคลากรในระดับหัวหน้าโครงการ
4.2 ระดับผู้ดําเนินงาน ให้ระบุจํานวนของบุคลากรในระดับผู้ดําเนินงาน
4.3 ระดับผู้ช่วย ให้ระบุจํานวนของบุคลากรในระดับผู้ช่วย
5. ค่า วั สดุ อุปกรณ์/ ค่ าวั สดุ (ถ้ ามี ) (บาท) ให้ ระบุ การประมาณการจํ านวนเงิ นที่ เ ป็ น
ค่าใช้จ่าย ในกิจกรรมการดําเนินงานของผู้ควบคุมงาน โดยให้มีการแจงรายละเอียดจากวงเงินค่าจ้าง
ที่หน่วยงานของรัฐจะต้องจ่ายแยกออกเป็นรายจ่ายที่จะต้องจ่ายอันเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์หรือค่าวัสดุที่ใช้
ในการดํ า เนิ น งานตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ของการจ้ า งนั้ น ๆ ที่ คู่สั ญ ญาจะต้ องนํ า มาใช้ ในการดํ า เนิ น การ
ตามสัญญา
6. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท) ให้ระบุค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานของผู้ควบคุม
งานนอกเหนือจากรายการที่ ๔ และ 5 ที่ต้องมีขึ้นตามลักษณะของงานนั้นๆ เฉพาะเรื่อง
7. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกําหนดค่าใช้จ่าย/ดําเนินการ/ขอบเขตดําเนินการ (TOR)
ให้ระบุชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นผู้กําหนดขอบเขตดําเนินการ (TOR : Terms of Reference) และ
รายละเอียด ของภารกิจ ที่หน่ว ยงานของรัฐ มีความประสงค์ที่จะดําเนิน การ ซึ่งเป็ นการแสดงถึ ง
รายละเอียดที่ต้องการ ให้คู่สัญญาดําเนินการ รวมทั้งขอบเขตความรับผิดชอบอื่นๆ ของคู่สัญญาที่
จะต้องดําเนินการตามหน้าที่ และเป็นเอกสารที่มีความสําคั ญต่อคุณภาพของผลงานและใช้เป็ น
เอกสารอ้างอิงที่เป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา รวมถึงกําหนดรายละเอียดของค่าใช้จ่ายและที่มาของ
การกําหนดค่าใช้จ่าย โดยอาจเป็นเจ้าหน้าที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือ คณะบุคคลแล้วแต่กรณี
8. ที่มาของราคากลาง ให้ระบุหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการกําหนดราคากลาง หรืออัตราที่ใช้
อ้างอิง เพื่อคิดราคาค่าจ้างควบคุมงาน เช่น
กรณี ส่ ว นราชการอาจใช้ อั ต ราที่ กํา หนดไว้ ใ นระเบี ย บสํ า นั กนายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการพั ส ดุ
พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือตามมติคณะรัฐมนตรี เช่น
ร้อยละ...... ของมูลค่างานก่อสร้างตาม.......(ให้ใส่ชื่อหลักเกณฑ์ ระเบียบ หรือเลขที่
หนังสือสั่งการ เป็นต้น)
สําหรับหน่วยงานอื่นของรัฐจะใช้อัตราใดให้เป็นไปตามระเบียบ แนวทางปฏิบัติของ
แต่ละหน่วยงาน แต่ให้แสดงเป็นที่มาของราคากลางด้วย

สํานักงาน ป.ป.ช.

๑๑

หมายเหตุ
๑. กรณีกําหนดจํานวนเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ หน่วยงานของรัฐอาจระบุจํานวน
เงินตามตารางนี้เป็นเงินตราต่างประเทศก็ได้
๒. หากขอบเขตการดําเนินงาน (TOR : Terms of Reference) มีราคาในแต่ละ
รายการแล้ว หน่วยงานของรัฐอาจแนบ TOR โดยมิต้องกรอกราคาแต่ละรายการหรือแต่ละหน่วยก็ได้
3.3 การเปิดเผยราคากลางและการคํานวณราคากลางการจ้างออกแบบ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบ
1. ชื่อโครงการ.............................................................................................................................
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ....................................................................................................
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ…….…………………………………………..……………………………………บาท
3. วันที่กําหนดราคากลาง............................................................................................................
เป็นเงิน.............................................................................................................................บาท
4. ค่าตอบแทนบุคลากร........................................................................................................บาท
๔.1 ระดับหัวหน้าโครงการ...............................................................................................คน
๔.2 ระดับผู้ดําเนินงาน.....................................................................................................คน
๔.3 ระดับผู้ช่วย.................................................................................................................คน
5. ค่าวัสดุอุปกรณ์ .................................................................................................................บาท
6. ค่าใช้จ่ายอื่น .....................................................................................................................บาท
7. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกําหนดค่าใช้จ่าย/ดําเนินการ/ขอบเขตดําเนินการ (TOR)..................
8. ที่มาของการกําหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)..........................................................................
วิธีปฏิบัติ
1. ชื่อโครงการ ให้ระบุชื่อโครงการตามที่กําหนดไว้ในแผนงานของหน่วยงานของรัฐ หรือ
ที่หน่วยงานของรัฐได้กําหนดไว้เพื่อให้มีการดําเนินการ ในกรณีที่มีการดําเนินกิจกรรมย่อย หรือรายการ
อันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการให้ใส่ชื่อกิจกรรมย่อย หรือรายการด้วย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ให้ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของ
โครงการในการจัดซื้อจัดจ้าง
กรณีเป็นหน่วยงานย่อยหรือหน่วยงานภายใน ให้ระบุต้นสังกัดที่เป็นนิติบุคคลด้วย
ตัวอย่าง สํานักงานประมงจังหวัดเชียงราย กรมประมง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ (บาท) ให้ระบุวงเงินที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้หรือได้รับ
เพื่อ จะใช้ในการจัดซื้อหรือจัดจ้างในครั้งนั้นๆ
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3. วั น ที่ กํ า หนดราคากลาง หมายถึ ง หมายถึ ง วั น ที่ ผู้ มีอํา นาจตามระเบี ย บ กฎ หรื อ
ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ ได้อนุมัติจํานวนเงินอันเป็นราคาที่
จะใช้ในการจัดจ้างครั้งนั้นๆ
เป็นเงิน...(บาท) ให้ใส่จํานวนเงินที่เป็นราคากลาง
4. ค่าตอบแทนบุคลากร (บาท) ให้ระบุจํานวนเงินที่หน่วยงานของรัฐจ่ายให้กับผู้รับจ้าง
ซึ่งเป็น ผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งที่หน่วยงานของรัฐเคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถมาแล้ว หรือที่
หน่วยงานของรัฐได้ประกาศเชิญชวน หรือที่มาจากการจ้างตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎว่าด้วยการพัสดุ
ของหน่ ว ยงานของรั ฐ นั้ น ๆ โดยให้ มี การแจงรายละเอี ย ดของบุ ค ลากรในการดํ า เนิ น งานที่ เ กี่ ย วกั บ
การออกแบบ ดังนี้
4.1 ระดับหัวหน้าโครงการ ให้ระบุจํานวนของบุคลากรในระดับหัวหน้าโครงการ
4.2 ระดับผู้ดําเนินงาน ให้ระบุจํานวนของบุคลากรในระดับผู้ดําเนินงาน
4.3 ระดับผู้ช่วย ให้ระบุจํานวนของบุคลากรในระดับผู้ช่วย
5. ค่าวัสดุอุปกรณ์ ให้ระบุการประมาณการจํ านวนเงินที่เป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการ
ดําเนินงานของผู้ออกแบบ โดยให้มีการแจงรายละเอียดจากวงเงินค่าจ้างที่หน่วยงานของรัฐจะต้องจ่าย
แยกออกเป็ น รายจ่ า ยที่ จ ะต้ อ งจ่ า ยอั น เป็ น ค่ า วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ห รื อ ค่ า วั ส ดุ ที่ ใ ช้ ใ นการดํ า เนิ น งานตาม
วัตถุประสงค์ของการจ้างนั้นๆ ที่ผู้รับจ้างจะต้องนํามาใช้ในการดําเนินการตามสัญญา
6. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท) ให้ระบุค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานของผู้ออกแบบ
นอกเหนือจากรายการที่ 4 และ ๕ ที่ต้องมีขึ้นตามลักษณะของงานนั้นๆ เฉพาะเรื่อง
7. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกําหนดค่าใช้จ่าย/ดําเนินการ/ขอบเขตดําเนินการ (TOR)
หมายถึง เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นผู้กําหนดขอบเขตดําเนินการ (TOR : Terms of Reference) และ
รายละเอี ย ดของภารกิ จ ที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ มี ค วามประสงค์ ที่ จ ะดํ า เนิ น การ ซึ่ ง เป็ น การแสดงถึ ง
รายละเอียดที่ต้องการให้คู่สัญญาดําเนินการ รวมทั้งขอบเขตความรับผิดชอบอื่นๆ ของคู่สัญญาที่จะต้อง
ดําเนินการตามหน้าที่และเป็นเอกสารที่มีความสําคัญต่อคุณภาพของผลงานและใช้เป็นเอกสารอ้างอิง
ที่เป็ นเอกสารส่ว นหนึ่ งของสัญญารวมถึงกํ าหนดรายละเอี ยดของค่าใช้จ่ ายและที่มาของการกํา หนด
ค่าใช้จ่าย โดยอาจเป็นเจ้าหน้าที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือคณะบุคคลแล้วแต่กรณี
8. ที่มาของการกํ าหนดราคากลาง (ราคาอ้ างอิ ง) ให้ร ะบุหลั กเกณฑ์ แหล่ งที่มาหรื อ
อัตราที่หน่วยงานของรัฐใช้อ้างอิงเพื่อคิดราคาค่าจ้างออกแบบ เช่น
กรณีส่วนราชการการคํานวณราคากลางการจ้างออกแบบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ โดยใช้อัตราตามที่ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งหากใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวก็ให้ระบุดังนี้
ร้อยละ...... ของมูลค่างานก่อสร้างตาม.......(ให้ใส่ชื่อหลักเกณฑ์ ระเบียบ หรือเลขที่
หนังสือ สั่งการ เป็นต้น)
สํ า หรั บ หน่ ว ยงานอื่ น ของรั ฐ จะใช้ ห ลั ก เกณฑ์ หรื อ อั ต ราใดให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บ
แนวทางปฏิบัติของแต่ละหน่วยงาน แต่ให้แสดงเป็นที่มาของราคากลางตามตัวอย่างข้างต้นด้วย
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๑๓

หมายเหตุ
๑. กรณีกําหนดจํานวนเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ หน่วยงานของรัฐอาจระบุจํานวน
เงินตามตารางนี้เป็นเงินตราต่างประเทศก็ได้
๒. หากขอบเขตการดําเนินงาน (TOR : Terms of Reference) มีราคาในแต่ละ
รายการแล้ว หน่วยงานของรัฐอาจแนบ TOR โดยมิต้องกรอกราคาแต่ละรายการหรือแต่ละหน่วยก็ได้
3.4 การเปิดเผยราคากลางและการคํานวณราคากลางการจ้างที่ปรึกษา
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา
1. ชื่อโครงการ..............................................................................................................................
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....................................................................................................
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.......................................................................................บาท
3. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)......................................................................................
เป็นเงิน.............................................................................................................................บาท
4. ค่าตอบแทนบุคลากร........................................................................................................บาท
4.1 ประเภทที่ปรึกษา............................................................................................................
4.2 คุณสมบัติที่ปรึกษา..........................................................................................................
4.3 จํานวนที่ปรึกษา........................................................................................................คน
5. ค่าวัสดุอุปกรณ์..................................................................................................................บาท
6. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี)...................................................................บาท
7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ.....................................................................................................................บาท
8. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกําหนดค่าใช้จ่าย/ดําเนินการ/ขอบเขตดําเนินการ (TOR)………………
9. ที่มาของการกําหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)...........................................................................
วิธีปฏิบัติ
1. ชื่อโครงการ ให้ระบุชื่อโครงการตามที่กําหนดไว้ในแผนงานของหน่วยงานของรัฐ หรือ
ที่หน่วยงานของรัฐได้กําหนดไว้เพื่อให้มีการดําเนินการ ในกรณีที่มีการดําเนินกิจกรรมย่อย หรือรายการ
อันเป็น ส่วนหนึ่งของโครงการให้ใส่ชื่อกิจกรรมย่อย หรือรายการด้วย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ให้ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของ
โครงการในการจัดซื้อจัดจ้าง
กรณีเป็นหน่วยงานย่อยหรือหน่วยงานภายใน ให้ระบุต้นสังกัดที่เป็นนิติบุคคลด้วย
ตัวอย่าง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมทางหลวง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) ให้ระบุวงเงินที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้
หรือได้รับเพื่อจะใช้ในการจัดซื้อหรือจัดจ้างในครั้งนั้นๆ
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3. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ให้ระบุวันที่ผู้มีอํานาจตามระเบียบ ข้อบังคับ
หรือประกาศได้อนุมัติจํานวนเงินอันเป็นราคาที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้นๆ
เป็นเงิน...(บาท) ให้ใส่จํานวนเงินที่เป็นราคากลาง
4. ค่าตอบแทนบุคลากร (บาท) ให้ระบุจํานวนเงินที่หน่วยงานของรัฐจ่ายให้กับที่ปรึกษา
ตาม ความเหมาะสมตามลักษณะของงานที่จะจ้างหรือตามอัตราค่าจ้างของงาน ในลักษณะเดียวกันที่
หน่วยงานของรัฐเคยจ้าง โดยแจ้งรายละเอียดจํานวนคน - เดือน (man-months) ตามประเภทที่ปรึกษา
คุณสมบัติของที่ปรึกษา ที่จะจ้าง
4.1 ประเภทที่ปรึกษา ให้ระบุประเภทที่ปรึกษาตามประเภทดังต่อไปนี้
(๑) กลุ่มงานวิชาชีพทั่วไป หมายถึง กลุ่มงานที่มีลักษณะทั่วไปไม่ซับซ้อน เช่น ด้าน
การบริหารจัดการ ด้านประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
(๒) กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ หมายถึง กลุ่มงานที่มีลักษณะงานที่ต้องใช้เทคนิคเฉพาะ
ทาง เช่น ด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม การเงิน บัญชี วิจัย กฎหมาย พลังงาน สิ่งแวดล้อม และด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น
(๓) กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึง กลุ่มงานซึ่งมีลักษณะที่ต้องใช้ความรู้ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และต้องเป็นสาขาที่ขาดแคลนเท่านั้น เช่น ด้านนิวเคลียร์ ดาวเทียม คณิตศาสตร์
ประกันภัย และด้านสื่อสารโทรคมนาคม เป็นต้น
(๔) คุณสมบัติที่ปรึกษา ให้ระบุคุณสมบัติเกี่ยวกับวุฒิการศึกษา ประสบการณ์
และผลงาน ซึ่งมีผลต่อการพิจารณากําหนดค่าจ้างที่ปรึกษา
4.2 จํานวนที่ปรึกษา ให้ระบุจํานวนเฉพาะบุคลากรหลัก
5. ค่าวัสดุอุปกรณ์ (บาท) ให้ระบุการประมาณการจํานวนเงินที่เป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรม
การดําเนินงานของที่ปรึกษาในการดําเนินการตามหน้าที่เพื่อให้งานนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ โดยให้มีการ
แจงรายละเอียดจากวงเงินค่าจ้างที่หน่วยงานของรัฐจะต้องจ่ายแยกออกเป็นรายจ่ายที่จะต้องจ่ายอันเป็น
ค่าวัสดุอุปกรณ์หรือค่าวัสดุที่ใช้ในการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ของการจ้างนั้นๆ ที่คู่สัญญาจะต้อง
นํามาใช้ในการดําเนินการตามสัญญา
6. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศหรือค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานหรือค้นคว้า
ข้อมูลในต่างประเทศ (ถ้ามี) (บาท) ให้ระบุค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้กับที่ปรึกษาเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปต่างประเทศหรือของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้ว่าจ้างซึ่งจะต้องมีค่าใช้จ่ายอันเป็นจํานวน
เงินที่รวมไว้ในสัญญาจ้างนั้นๆ
๗. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท) ให้ระบุค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานของที่ปรึกษา
นอกเหนือจากรายการที่ 4 , ๕ และ ๖ ที่ต้องมีขึ้นตามลักษณะของงานนั้นๆ เฉพาะเรื่อง
๘. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกําหนดค่าใช้จ่าย/ดําเนินการ/ขอบเขตดําเนินการ (TOR)
ให้ระบุรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นผู้กําหนดขอบเขตดําเนินการ (TOR : Terms of Reference) และ
รายละเอี ย ดของภารกิ จ ที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ มี ค วามประสงค์ ที่ จ ะดํ า เนิ น การ ซึ่ ง เป็ น การแสดงถึ ง
รายละเอียดที่ต้องการให้คู่สัญญาดําเนินการ รวมทั้งขอบเขตความรับผิดชอบอื่นๆ ของคู่สัญญาที่จะต้อง
ดําเนินการตามหน้าที่ และเป็นเอกสารที่มีความสําคัญต่อคุณภาพของผลงานและใช้เป็นเอกสารอ้างอิงที่
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เป็ น เอกสารส่ ว นหนึ่ งของสั ญ ญารวมถึ งกํ า หนดรายละเอี ย ดของค่ า ใช้ จ่ า ยและที่ มาของการกํ า หนด
ค่าใช้จ่าย โดยอาจเป็นเจ้าหน้าที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือคณะบุคคลแล้วแต่กรณี
๙. ที่มาของการกําหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ให้ระบุแหล่งที่มาหรืออัตราที่ใช้อ้างอิง
เพื่อคิดราคาค่าจ้างที่ปรึกษา เช่น
ตามหลั ก เกณฑ์ ในการคิ ด อั ต ราค่ า ตอบแทนที่ ป รึ ก ษาไทยของสํ า นั ก งานบริ ห ารหนี้
สาธารณะ (สบน.) เช่น
ร้อยละ...... ตาม..........(ให้ใส่ชื่อหลักเกณฑ์ ระเบียบ หรือเลขที่หนังสือ สั่งการ เป็นต้น)
สํ า หรั บ หน่ ว ยงานอื่ น ของรั ฐ จะใช้ ห ลั ก เกณฑ์ หรื อ อั ต ราใดให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บ
แนวทางปฏิบัติของแต่ละหน่วยงาน แต่ให้แสดงเป็นที่มาของราคากลางตามตัวอย่างข้างต้นด้วย
หมายเหตุ :
๑. ให้แนบรายละเอียดของขอบเขตการดําเนินงาน TOR (Terms of Reference) ด้วย
(หากมี) และหากขอบเขตการดําเนินงาน (TOR : Terms of Reference) มีราคาในแต่ละรายการแล้ว
หน่วยงานของรัฐอาจแนบ TOR โดยมิต้องกรอกราคาแต่ละรายการหรือแต่ละหน่วยก็ได้
๒. กรณีกําหนดจํานวนเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ หน่วยงานของรัฐอาจระบุจํานวน
เงินตามตารางนี้เป็นเงินตราต่างประเทศก็ได้
3.5 การเปิดเผยราคากลางและการคํานวณราคากลางการจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัย
หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย
1. ชื่อโครงการ................................................................................................................................
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.......................................................................................................
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการจ้างหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย…………………..บาท
3. วันที่กําหนดราคากลาง...............................................................................................................
เป็นเงิน................................................................................................................................บาท
4. หมวดค่าตอบแทน...............................................................................................................บาท
4.1 ประเภทนักวิจัย.................................................................................................................
4.2 คุณสมบัตินักวิจัย...............................................................................................................
4.3 จํานวนนักวิจัย..............................................................................................................คน
5. หมวดค่าจ้าง........................................................................................................................บาท
6. หมวดค่าใช้สอย...................................................................................................................บาท
7. ค่าวัสดุ.................................................................................................................................บาท
8. ค่าครุภัณฑ์...........................................................................................................................บาท
9. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานหรือค้นคว้าข้อมูลในต่างประเทศ (ถ้ามี)
9.1 จํานวน.......................................................................................................................คน
9.2 .................................................................................................................................บาท
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10. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ....................................................................................................................บาท
11. รายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ผู้รับผิดชอบ) ที่เกี่ยวกับการจ้างงานวิจัยหรือสนับสนุนทุนวิจัย และ
TOR……………………………………………………..…………………………………………………………………….
12. ที่มาของการกําหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)............................................................................
วิธีปฏิบัติ
1. ชื่อโครงการ ให้ระบุชื่อโครงการตามที่กําหนดไว้ในแผนงานของหน่วยงานของรัฐ หรือ
ที่หน่วยงานของรัฐได้กําหนดไว้เพื่อให้มีการดําเนินการ ในกรณีที่มีการดําเนินกิจกรรมย่อย หรือรายการ
อันเป็น ส่วนหนึ่งของโครงการให้ใส่ชื่อกิจกรรมย่อย หรือรายการด้วย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ให้ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของ
โครงการในการจัดซื้อจัดจ้าง
กรณีเป็นหน่วยงานย่อยหรือหน่วยงานภายใน ให้ระบุต้นสังกัดที่เป็นนิติบุคคลด้วย
ตัวอย่าง ศูนย์วิจัยเพื่อการต่อต้านการทุจริต ป๋วย อึ๊งภากรณ์ สํานักงาน ป.ป.ช.
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการจ้างหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย (บาท)
ให้ระบุวงเงินที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้หรือได้รับเพื่อจะใช้ในการจัดซื้อหรือจัดจ้างในครั้งนั้นๆ
3. วั น ที่ กํ า หนดราคากลาง ให้ ร ะบุ วั น ที่ ผู้ มีอํ า นาจตามระเบี ย บ กฎ หรื อ ข้ อ บั ง คั บ ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ ได้อนุมัติจํานวนเงินอันเป็นราคาที่จะใช้ในการจัด
จ้างครั้งนั้นๆ
เป็นเงิน...(บาท) ให้ใส่จํานวนเงินที่เป็นราคากลาง
หากหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้ดําเนินการจ้างงานวิจัยหรือให้เงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย
มิได้กําหนดค่าใช้จ่ายหรือราคากลางการจ้างงานวิจัยหรือการให้เงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัยดังกล่าวไว้
เป็นการเฉพาะเรื่อง แต่ให้ผู้วิจัยหรือผู้ขอรับทุนเป็นผู้เสนอรายละเอียดค่าใช้จ่ายการวิจัยดังกล่าว กรณีนี้
ให้หน่วยงานของรัฐจัดทําข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้างหรือการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยตามตารางนี้
โดยให้ระบุจํานวนเงินที่อนุมัตินั้นลงในรายการราคากลางนี้ด้วย
4. หมวดค่าตอบแทน (บาท) หมายถึง การแจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายในงานจ้างการวิจัย
ออกเป็นหมวดเพื่อให้เห็นรายละเอียดของจํานวนเงินที่เป็นค่าตอบแทนให้กับนักวิจัยตามประเภทของ
นักวิจัย คุณสมบัติของนักวิจัยและจํานวนนักวิจัย
4.1 ประเภทนักวิจัย ให้ระบุแบ่งประเภทนักวิจัยตามที่สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติได้แบ่งประเภทนักวิจัยไว้ 12 สาขาวิชาการ ดังนี้
(1) สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
(2) สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
(3) สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
(4) สาขาเกษตรและชีววิทยา
(5) สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
(6) สาขาปรัชญา
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(7) สาขานิติศาสตร์
(8) สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
(9) สาขาเศรษฐศาสตร์
(10) สาขาสังคมวิทยา
(11) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
(12) สาขาการศึกษา
4.2 คุณสมบัตินักวิจัย ให้ระบุคุณสมบัตินักวิจัย เช่น การศึกษา ผลงาน เป็นต้น
4.3 จํานวนนักวิจัย ให้ระบุจํานวนนักวิจัย
5. หมวดค่ า จ้ า ง (บาท) ให้ ร ะบุ การแจงรายละเอี ย ดค่ าใช้ จ่ า ยในงานจ้ า งวิ จั ย ที่ ผู้ วิ จั ย
จะต้องมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ในงานวิจัยที่ต้องมีการจ้างให้ดําเนินการเพื่อให้งานวิจัย
สําเร็จตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
6. หมวดค่าใช้สอย (บาท) ให้ระบุการแจงรายละเอียดที่เป็นค่าใช้จ่ายในงานวิจัยที่ผู้วิจัย
ต้องใช้ ในการดําเนินกิจกรรมการดําเนินงานในงานวิจัยให้สําเร็จ
7. ค่าวั สดุ (บาท) ให้ระบุการประมาณการจํา นวนเงิน ที่เ ป็น ค่าใช้จ่ ายในกิจ กรรมการ
ดํ า เนิ น งานวิ จั ย ในการดํ า เนิ น การตามหน้ า ที่ เ พื่ อ ให้ ง านนั้ น บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ โดยให้ มี ก ารแจง
รายละเอียดจากวงเงินค่าจ้าง ที่หน่วยงานของรัฐจะต้องจ่ายแยกออกเป็นรายจ่ายที่จะต้องจ่ายอันเป็นค่า
วัส ดุ อุปกรณ์ หรื อค่ า วัส ดุ ที่ใช้ ในการดํ า เนิ น งานตามวัต ถุ ป ระสงค์ ของการจ้ า งนั้น ๆ ที่ คู่สั ญ ญาจะต้ อง
นํามาใช้ในการดําเนินการตามสัญญา
8. ค่าครุภัณฑ์ (บาท) ให้ระบุครุภัณฑ์ที่ผู้วิจัยจําเป็นต้องใช้ในงานวิจัยเพื่อให้งานวิจัยนั้น
สําเร็จและเป็นครุภัณฑ์ที่ผู้วิจัยจะต้องดําเนินการจัดซื้อเพื่อนํามาใช้ในงานวิจัยนั้น
9. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานหรือค้นคว้าข้อมูลในต่างประเทศ (ถ้ามี) (บาท) ให้ระบุ
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานของคณะผู้วิจัยและหรือของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้ว่าจ้างหรือ
เป็นผู้ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจํานวนเงินที่รวมไว้ในสัญญาจ้างหรือในสัญญาให้ทุน
สนับสนุนการวิจัยนั้น
๙.1 จํานวน (คน) ให้ระบุจํานวนคนที่เป็นเจ้าหน้าที่และคณะนักวิจัยที่เดินทางไป
ต่างประเทศหรือศึกษาดูงานหรือค้นคว้าข้อมูลในต่างประเทศ
๙.2 จํานวนเงิน (บาท) ให้ระบุจํานวนค่าใช้จ่ายต่อคนที่เดินทางไปต่างประเทศหรือศึกษา
ดูงานหรือค้นคว้าข้อมูลในต่างประเทศ
๑๐. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท) หมายถึง ค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานวิจัย
นอกเหนือจากรายการที่ 4 , 5 , 6 , 7 , ๘ และ ๙ ที่ต้องมีขึ้นตามลักษณะของงานนั้นๆ เฉพาะเรื่อง
๑๑. รายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ผู้รับผิดชอบ) ที่เกี่ยวกับงานจ้างวิจัยหรือสนับสนุน
ทุนวิจัยและ TOR ให้ระบุชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นผู้กําหนดขอบเขตดําเนินการ (TOR : Terms of
Reference) และรายละเอียดของงานวิจัยที่หน่วยงานของรัฐมีความประสงค์ที่จะให้ดําเนินการ ซึ่งแสดง
ถึงรายละเอียดที่ต้องการ ให้คู่สัญญาดําเนินการ รวมทั้งขอบเขตความรับผิดชอบอื่นๆ ของคู่สัญญาที่
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จะต้ อ งดํ า เนิ น การตามหน้ า ที่ และเป็ น เอกสารที่ มี ค วามสํ า คั ญ ต่ อ คุ ณ ภาพของผลงานและใช้ เ ป็ น
เอกสารอ้างอิงที่เป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญารวมถึงกําหนดรายละเอียดของค่าใช้จ่ายและที่มาของ
การกําหนดค่าใช้จ่าย โดยอาจเป็นเจ้าหน้าที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือคณะบุคคลแล้วแต่กรณี
๑๒. ที่มาของการกําหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ให้ระบุแหล่งที่มาโดยกําหนด
อัตราจ้างงานวิจัย หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัยจากวุฒิการศึกษา และประสบการณ์ของนักวิจัยเป็น
สําคัญ
หมายเหตุ :
๑. หากขอบเขตการดําเนินงาน (TOR : Terms of Reference) มีราคาในแต่ละ
รายการแล้ว หน่วยงานของรัฐอาจแนบ TOR โดยมิต้องกรอกราคาแต่ละรายการหรือแต่ละหน่วยก็ได้
๒. กรณีกําหนดจํานวนเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ หน่วยงานของรัฐอาจระบุจํานวน
เงินตามแบบนี้เป็นเงินตราต่างประเทศก็ได้
3.6 การเปิดเผยราคากลางและการคํานวณราคากลางการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
1. ชื่อโครงการ.................................................................................................................................
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.........................................................................................................
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...........................................................................................บาท
3. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)...........................................................................................
เป็นเงิน..................................................................................................................................บาท
4. ค่า Hardware…..……………………………………………………………………………………………………..บาท
5. ค่า Software........................................................................................................................บาท
6. ค่าพัฒนาระบบ.....................................................................................................................บาท
7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ........................................................................................................................บาท
8. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกําหนดค่าใช้จ่าย/ดําเนินการ/ขอบเขตดําเนินการ(TOR).....................
9. ที่มาของการกําหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง).............................................................................
วิธีปฏิบัติ
1. ชื่อโครงการ ให้ระบุชื่อโครงการตามที่กําหนดไว้ในแผนงานของหน่วยงานของรัฐ หรือ
ที่หน่วยงานของรัฐได้กําหนดไว้เพื่อให้มีการดําเนินการ ในกรณีที่มีการดําเนินกิจกรรมย่อย หรือรายการ
อันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการให้ใส่ชื่อกิจกรรมย่อย หรือรายการด้วย
หน่ วยงานเจ้ า ของโครงการ ให้ ร ะบุ ชื่ อ หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ เ ป็ น นิ ติ บุ คคลที่ เ ป็ น เจ้ า ของ
โครงการในการจัดซื้อจัดจ้าง

สํานักงาน ป.ป.ช.

๑๙

กรณีเป็นหน่วยงานย่อยหรือหน่วยงานภายใน ให้ระบุต้นสังกัดที่เป็นนิติบุคคลด้วย
ตัวอย่าง สํานักบริหารงานคลัง สํานักงาน ป.ป.ช.
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) ให้ระบุวงเงินที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้
หรือได้รับเพื่อจะใช้ในการจัดซื้อหรือจัดจ้างในครั้งนั้นๆ
3. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ให้ระบุวันที่ผู้มีอํานาจตามระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศ หรือกฎที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อหรือจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ ได้อนุมัติการจัดซื้อจัด
จ้าง
เป็นเงิน...(บาท) ให้ระบุจํานวนเงินที่หน่วยงานของรัฐจะใช้ในการจัดซื้อหรือจัดจ้างในครั้งนั้นๆ
4. ค่า Hardware (บาท) ให้ระบุจํานวนเงินที่หน่วยงานของรัฐจะใช้เป็นค่าใช้จ่ายสําหรับ
การจั ด หาครุ ภั ณฑ์ เ ครื่ องคอมพิ ว เตอร์ และอุ ป กรณ์ ที่เ กี่ ย วข้ อง เช่ น เครื่ องคอมพิ ว เตอร์ ป ระมวลผล
เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์เน็ตเวิร์ก อุปกรณ์สํารองข้อมูล ระบบพลังงานสํารอง และอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เป็นต้น
5. ค่า Software (บาท) ให้ระบุค่าซอฟต์แวร์สําเร็จรูป ซึ่งเป็นจํานวนเงินที่หน่วยงานของ
รัฐจะใช้เป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการจัดซื้อซอฟต์แวร์สําเร็จรูป ซึ่งครอบคลุมถึงซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ
(Operating System) ซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System)
ซอฟต์แวร์ระบบจัดการเน็ตเวิร์ค (Network Management System) ซอฟต์แวร์สําหรับจัดการด้าน
ความปลอดภัย (Security Management System) ซอฟต์แวร์ที่ใช้สําหรับพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์
(Tools) และซอฟต์ แ วร์ ป ระยุ ก ต์ สํ า เร็ จ รู ป ต่ า งๆ ที่ ไ ม่ ต้ อ งมี ก ารแก้ ไ ขดั ด แปลงโปรแกรมเพิ่ ม เติ ม
(Packaged Application Software)
6. ค่าพัฒนาระบบ (บาท) ให้ระบุจํานวนเงินที่หน่วยงานของรัฐจะใช้เป็นค่าใช้จ่ายสําหรับ
การจั ด จ้ า งปรั บ ปรุ งระบบงานเดิ มหรื อพั ฒ นาระบบงานใหม่ โดยให้ แสดงแหล่ งที่ มาหรื อเกณฑ์ ที่ใ ช้
เพื่อกําหนดราคา
อย่างไรก็ตาม หากการจ้างพัฒนาระบบนี้เป็นการดัดแปลงซอฟต์แวร์สําเร็จรูป ให้แยก
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อซอฟต์แวร์สําเร็จรูปนั้นไว้ในรายการที่ 5 ค่า Software
7. ค่าใช้จ่ายอื่น (บาท) ให้ระบุค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานนอกเหนือจาก
รายการที่ 4 , 5 และ 6 ที่ต้องมีขึ้นตามลักษณะของงานนั้นๆ ได้แก่ ค่าบริหารโครงการ ค่าบํารุงรักษา
และอื่นๆ เป็นต้น
กรณีที่เป็นค่าใช้จ่ายอื่นนี้ หากสามารถระบุได้ว่าเป็นค่าใช้จ่ายในรายการใดก็ให้ระบุด้วย
เช่น ค่าบํารุงรักษา เป็นต้น
๘. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกําหนดค่าใช้จ่าย/ดําเนินการ/ขอบเขตดําเนินการ (TOR)
ให้ระบุชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นผู้กําหนดขอบเขตดําเนินการ (TOR : Terms of Reference) และ
รายละเอี ย ดของภารกิ จ ที่ห น่ ว ยงานของรั ฐ มี ความประสงค์ ที่จ ะดํ า เนิ น การ ซึ่ งแสดงถึ งรายละเอี ย ด
ที่ต้องการให้คู่สัญญาดําเนินการ รวมทั้งขอบเขตความรับผิดชอบอื่นๆ ของคู่สัญญาที่จะต้องดําเนินการ
ตามหน้าที่ และเป็นเอกสารที่มีความสําคัญต่อคุณภาพของผลงานและใช้เป็นเอกสารอ้างอิงที่เป็นเอกสาร

๒๐

สํานักงาน ป.ป.ช.

ส่วนหนึ่งของสัญญารวมถึงกําหนดรายละเอียดของค่าใช้จ่ายและที่มาของการกําหนดค่าใช้จ่าย โดยอาจ
เป็นเจ้าหน้าที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือคณะบุคคลแล้วแต่กรณี
๙. ที่มาของการกําหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ให้ระบุแหล่งที่มาหรือเกณฑ์ของการคิด
ราคางานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ในแต่ละรายการตามข้อ ๔ , ๕ และ ๖ ดังนี้
ค่า Hardware ให้ระบุแหล่งที่มาที่หน่วยงานของรัฐใช้เป็นเกณฑ์ในการคิดราคาค่า Hard
ware เช่น หากใช้เกณฑ์ราคากลางที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด ก็ให้ระบุว่า
ตามเกณฑ์ราคากลางที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด เป็นต้น
ค่า software หากใช้เกณฑ์ราคากลางที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กําหนด ก็ให้ระบุว่า ตามเกณฑ์ราคากลางที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด
เช่นเดียวกัน เป็นต้น
ค่าพัฒนาระบบ หากใช้เกณฑ์ราคากลางที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กําหนด ก็ให้ระบุว่า ตามเกณฑ์ราคากลางที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด เป็น
ต้น
หากให้ใช้ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ ก็ให้ระบุว่า ใช้ราคาที่
เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ พร้อมระบุเลขที่สัญญาที่ใช้อ้างอิง
หากใช้ราคาตลาดโดยสืบราคาจากท้องตลาด หรือเว็บไซต์ต่างๆเป็นราคาอ้างอิง ก็ให้ระบุ
ชื่อบริษัท ห้างหุ้นส่วนที่สืบราคา หรือ ชื่อเว็บไซต์ด้วย โดยมิต้องระบุราคา
หมายเหตุ
๑. กรณีใช้ราคาตลาด โดยจะต้องสืบราคาจากท้องตลาดกี่รายนั้น ให้เป็นตามระเบียบ
ข้อบังคับ กฎ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ
๒. กรณีกําหนดจํานวนเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ หน่วยงานของรัฐอาจระบุจํานวน
เงินตามตารางนี้เป็นเงินตราต่างประเทศก็ได้
๓. หากขอบเขตการดําเนินงาน (TOR : Terms of Reference) มีราคาในแต่ละ
รายการแล้ว หน่วยงานของรัฐอาจแนบ TOR โดยมิต้องกรอกราคาแต่ละรายการหรือแต่ละหน่วยก็ได้

สํานักงาน ป.ป.ช.

๒๑

3.7 การเปิดเผยราคากลางและการคํานวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ.......................................................................................................................
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ..............................................................................................
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...................................................................................บาท
3. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง).................................................................................
เป็นเงิน..............................................บาท ราคา/หน่วย(ถ้ามี)......................................บาท
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
4.1...........................................................................................................................................
4.2...........................................................................................................................................
4.3……………………………………………………………………………………….…………………………………..
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กําหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน………………………………………….

วิธีปฏิบัติ
1. ชื่อโครงการ ให้ระบุชื่อโครงการตามที่กําหนดไว้ในแผนงานของหน่วยงานของรัฐ หรือ
ที่หน่วยงานของรัฐได้กําหนดไว้เพื่อให้มีการดําเนินการ ในกรณีที่มีการดําเนินกิจกรรมย่อย หรือรายการ
อันเป็น ส่วนหนึ่งของโครงการให้ใส่ชื่อกิจกรรมย่อย หรือรายการด้วย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ให้ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของ
โครงการในการจัดซื้อจัดจ้าง
กรณีเป็นหน่วยงานย่อยหรือหน่วยงานภายใน ให้ระบุต้นสังกัดที่เป็นนิติบุคคลด้วย
ตัวอย่าง สํานักบริหารงานคลัง
สํานักงาน ป.ป.ช.
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) ให้ระบุจํานวนเงินที่หน่วยงานของรัฐได้รับ
และหรือมีเพื่อใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
3. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ให้ระบุวันที่ผู้มีอํานาจตามระเบียบ กฎ หรือ
ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ ได้อนุมัติจํานวนเงินอันเป็นราคาที่จะใช้
ในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้นๆ
เป็นเงิน...(บาท) ให้ใส่จํานวนเงินที่เป็นราคากลาง
ราคา/หน่วย(ถ้ามี)...(บาท) ให้ระบุราคาต่อหน่วยด้วย (ถ้ามี)
กรณีจัดซื้อหลายรายการ ให้ระบุราคาต่อหน่วยในแต่ละรายการ
กรณีจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างให้ระบุราคาต่อหน่วยในแต่ละรายการ (ถ้ามี)

๒๒

สํานักงาน ป.ป.ช.

หมายเหตุ
๑. หากมีรายละเอียดของงานตามขอบเขตดําเนินงาน (TOR : Terms of Reference)
ให้แนบ ขอบเขตดําเนินงาน (TOR : Terms of Reference) ในประกาศนี้ด้วย และหาก ขอบเขต
ดําเนินงาน (TOR : Terms of Reference) มีราคาต่อหน่วยหรือในแต่ละรายการแล้ว ก็ให้แนบ TOR
โดยมิต้องกรอกราคาแต่ละรายการหรือแต่ละหน่วยก็ได้
๒. กรณีกําหนดจํานวนเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ หน่วยงานของรัฐอาจระบุจํานวน
เงินตามแบบนี้เป็นเงินตราต่างประเทศก็ได้
๓. กรณีการจั ดจ้า งมิใช่งานก่อสร้า ง ให้ระบุ ราคาในแต่ล ะรายการตามขอบเขตการ
ดําเนินงาน (TOR : Terms of Reference) เช่น การจ้างให้จัดทํากิจกรรมหรือจัดงาน (Event)
อาจระบุราคาในแต่ละรายการตามขอบเขตการดําเนินงาน ตามตัวอย่างดังต่อไปนี้
(๑) งานเวที แสง สี เสียง และการแสดง
(๒) งานสถานที่ พร้อมการตกแต่งสถานที่
(๓) งานออกแบบ ติดตั้งบูท บอร์ด นิทรรศการ
(๔) งานประชาสัมพันธ์
(๕) งานอภิปราย เสวนา
(๖) งานบันทึกภาพ และเสียง
(๗) ค่าเอกสารประกอบการจัดกิจกรรม
(๘) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นต้น
ทั้งนี้ จะมีรายการค่าใช้จ่ายใดบ้างนั้น ขึ้นอยู่กับลักษณะการจัดงานหรือจัดกิจกรรม
หรือวัตถุประสงค์ของการดําเนินการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ให้หน่วยงานของรัฐกําหนดค่าใช้จ่ายตาม
รายการที่กําหนดไว้ในขอบเขตการดําเนินงาน (TOR : Terms of Reference)
๔. กรณีการจัดจ้างซึ่งมีลักษณะเป็นการจ้างบริการ เช่น ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
ควรแยกค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการด้วย เช่น ค่าวัสดุ ค่าสายไฟ ค่า...เป็นต้น
4. แหล่งที่มาของราคากลาง ให้ระบุแหล่งที่มาของราคาหรือวิธีคํานวณราคาที่ใช้ในการ
จัดซื้ อ จั ดจ้ างตามแนวทางปฏิบั ติของหน่ วยงานของรั ฐนั้ นๆ เช่น กรณีส่ วนราชการอาจใช้ วิธี การ
คํานวณราคาตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีหรือกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังกําหนด เช่น
ก. ครุภัณฑ์ ให้ใช้ราคามาตรฐานที่สํานักงบประมาณกําหนด หากไม่มีราคามาตรฐานที่
สํานักงบประมาณกําหนด ให้ใช้ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ หรือหากไม่
มี ร าคาที่ เ คยซื้ อ ครั้ ง หลั ง สุ ด ภายในระยะเวลา 2 ปี ง บประมาณ ให้ ใ ช้ ร าคาตลาดโดยสื บ ราคาจาก
ท้องตลาด รวมทั้งเว็บไซต์ต่างๆ เป็นราคาอ้างอิง
กรณีใช้ราคามาตรฐานที่สํานักงบประมาณกําหนด ให้ระบุว่า ตามราคามาตรฐานของ
สํานักงบประมาณ
กรณีใช้ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ ให้ระบุว่า ใช้ราคา
ที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปี งบประมาณ ตามสัญญา เลขที่.... ลงวันที่.... เดือน...............
พ.ศ.......
กรณีใช้ราคาตลาดโดยสืบราคาจากท้องตลาด เว็บไซต์ต่างๆ เป็นราคาอ้างอิง ให้ระบุชื่อ
บริษัท/ห้างหุ้นส่วน/เว็บไซต์ ที่สืบราคา โดยไม่ต้องลงราคาของแต่ละรายที่ไปสืบมา
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ข. ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา แบ่งเป็น
- ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ให้ใช้ราคาตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข
หากไม่มีให้ใช้ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ หรือหากไม่มีราคาที่เคยซื้อ
ครั้ งหลั งสุ ด ภายในระยะเวลา 2 ปี งบประมาณ ให้ ใช้ ร าคาตลาดโดยสื บราคาจากท้องตลาด รวมทั้ ง
เว็บไซต์ต่างๆ เป็นราคาอ้างอิง
กรณี ใ ช้ ร าคาตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุ ข ให้ ร ะบุ ว่ า ตามประกาศของ
กระทรวงสาธารณสุข
กรณีใช้ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ ให้ระบุว่า ใช้ราคา
ที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปี งบประมาณ ตามสัญญา เลขที่.... ลงวันที่.... เดือน...............
พ.ศ.....
กรณีใช้ราคาตลาดโดยสืบราคาจากท้องตลาด เว็บไซต์ต่างๆ เป็นราคาอ้างอิง ให้ระบุชื่อ
บริษัท/ห้างหุ้นส่วน/เว็บไซต์ ที่สืบราคา โดยไม่ต้องลงราคาของแต่ละรายที่ไปสืบมา
- ยานอกบั ญ ชี ย าหลั ก แห่ ง ชาติ ให้ ใ ช้ ร าคาที่ เ คยซื้ อ ครั้ ง หลั ง สุ ด ภายใน
ระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ หรือหากไม่มีราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ ให้
ใช้ราคาตลาดโดยสืบราคาจากท้องตลาด รวมทั้งเว็บไซต์ต่างๆ เป็นราคาอ้างอิง
กรณีใช้ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณให้ระบุว่า ใช้ราคาที่
เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปี งบประมาณ ตามสัญญา เลขที่.... ลงวันที่.... เดือน...............
พ.ศ.....
กรณีใช้ราคาตลาดโดยสืบราคาจากท้องตลาด เว็บไซต์ต่างๆ เป็นราคาอ้างอิง ให้ระบุชื่อ
บริษัท/ห้างหุ้นส่วน/เว็บไซต์ ที่สืบราคา โดยไม่ต้องลงราคาของแต่ละรายที่ไปสืบมา
ค. เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาให้ใช้ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ
หากไม่มีให้ใช้ราคาตลาดโดยสืบราคาจากท้องตลาด รวมทั้งเว็บไซต์ต่างๆ เป็นราคาอ้างอิง
กรณีใช้ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณให้ระบุว่า ใช้ราคาที่
เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปี งบประมาณ ตามสัญญา เลขที่.... ลงวันที่.... เดือน...............
พ.ศ.....
กรณีใช้ราคาตลาดโดยสืบราคาจากท้องตลาด เว็บไซต์ต่างๆ เป็นราคาอ้างอิง ให้ระบุชื่อ
บริษัท/ห้างหุ้นส่วน/เว็บไซต์ ที่สืบราคา โดยไม่ต้องลงราคาของแต่ละรายที่ไปสืบมา
ง. ครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสําเร็จรูป ให้ใช้ราคา
มาตรฐานตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด หรือกรณีการพัฒนาซอฟแวร์
ประเภทโปรแกรมประยุกต์ รวมทั้งรายการอื่นๆ ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไม่ได้
กําหนด ให้ใช้ราคาตลาดโดยสืบราคาสืบราคาจากท้องตลาด รวมทั้งเว็บไซต์ต่างๆ เป็นราคาอ้างอิง เป็น
ต้น
กรณี ใ ช้ ร าคามาตรฐานตามที่ ก ระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ให้ ร ะบุ ว่ า ใช้ ร าคา
มาตรฐานตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด
กรณีใช้ราคาตลาดโดยสืบราคาจากท้องตลาด เว็บไซต์ต่างๆ เป็นราคาอ้างอิง ให้ระบุชื่อ
บริษัท/ห้างหุ้นส่วน/เว็บไซต์ ที่สืบราคา โดยไม่ต้องลงราคาของแต่ละรายที่ไปสืบมา
จ. รายการอื่นๆ นอกเหนือจาก ก ข ค และ ง เช่น วัสดุ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ให้แสดง
แหล่งที่มาด้วย เช่น
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กรณีซื้อที่ดิน หรือสิ่งก่อสร้าง ถ้าใช้ราคาประเมินของทางราชการหรือหน่วยงานเป็น
ราคาอ้างอิง ก็ให้ระบุชื่อหน่วยงานผู้ทําการประเมิน เช่น อ้างอิงตามราคาประเมินของ........................
(ชื่อหน่วยงาน)
ถ้าใช้ราคาซื้อขายที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างใกล้เคียงบริเวณที่จะซื้อเป็นราคาอ้างอิง ก็ให้
ระบุสัญญาซื้อขายหรือเลขที่โฉนดที่ดิน เลขที่อาคาร ของสิ่งก่อสร้างใกล้เคียงบริเวณที่จะซื้อครั้งหลัง เช่น
อ้างอิงจากราคาซื้อขายของ.........................................(ข้อมูลสัญญาเลขที่โฉนดที่ดิน เลขที่อาคาร) เป็น
ต้น (จะอ้างอิงราคาซื้อขายที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างใกล้เคียงบริเวณจํานวนกี่รายให้เป็นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับ แนวทางปฏิบัติของหน่วยงานนั้นๆ)
หมายเหตุ
๑. กรณีการเช่า เช่าซื้อ และแลกเปลี่ยน ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเปิดเผยข้อมูล
รายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคํานวณราคากลาง ตามตารางนี้ด้วย
๒. การระบุแหล่งที่มาตาม ก –จ หากมีการจัดซื้อหลายรายการ ให้ระบุแหล่งที่มาทุก
รายการ
๓. กรณีใช้ราคาตลาดเป็นราคาอ้างอิง ซึ่งให้ระบุชื่อบริษัท ห้างหุ้นส่วน/เว็บไซต์ที่สืบ
ราคานั้น จะทําการสืบราคากี่ราย และจะใช้ราคาใดเป็นราคาอ้างอิง เช่น ราคาต่ําสุด หรือราคาเฉลี่ย
เป็นต้น ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎ แนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ
4. วิธีการกําหนดหรือคํานวณราคาข้างต้น เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น ซึ่งหน่วยงานของ
รัฐแต่ละแห่งจะใช้หลักเกณฑ์หรือวิธีการคํานวณราคาอย่างไร ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
แนวทางปฏิบัติของหน่วยงานรัฐนั้นๆ แต่ทั้งนี้ ให้แสดงแหล่งที่มาของราคากลางตามลักษณะตัวอย่าง
ข้างต้น
เจ้าหน้าที่ผู้กําหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ให้ระบุชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นผู้กําหนด
ขอบเขตดําเนินการ (TOR : Terms of Reference) และรายละเอียดของภารกิจที่หน่วยงานของรัฐมี
ความประสงค์ที่จะดําเนินการ ซึ่งแสดงถึงรายละเอียดที่ต้องการให้คู่สัญญาดําเนินการ รวมทั้งขอบเขต
ความรับผิดชอบอื่นๆ ของคู่สัญญาที่จะต้องดําเนินการตามหน้าที่ และเป็นเอกสารที่มีความสําคัญต่อ
คุ ณ ภาพของผลงานและใช้ เ ป็ น เอกสารอ้ า งอิ ง ที่ เ ป็ น เอกสารส่ ว นหนึ่ ง ของสั ญ ญารวมถึ ง กํ า หนด
รายละเอียดของค่าใช้จ่ายและที่มาของการกําหนดค่าใช้จ่าย หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้ดําเนินการสืบหา
หรือกําหนดราคา หรือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุและได้จัดทํารายงานขอซื้อ
ขอจ้างเสนอผู้มีอํานาจอนุมัติตามระเบียบฯ ประกาศหรือกฎของหน่วยงานของรัฐ โดยอาจเป็นเจ้าหน้าที่
บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือคณะบุคคลแล้วแต่กรณี
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บทที่ 4
เงื่อนไขการประกาศ
4.1

วงเงินที่ต้องประกาศ

ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคํานวณราคากลาง
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกินกว่าหนึ่งแสน (๑๐๐,๐๐๐) บาท ไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
วิธีการใดๆ ก็ตาม
4.2

วิธีการประกาศ

ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคํานวณราคากลาง
ในการจัดซื้อจัดจ้างในระบบฐานข้อมูล (เว็บไซต์) 2 แห่ง ดังนี้
๑. ในระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง (ระบบ e-GP)
๒. ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐที่จัดซื้อจัดจ้าง หรือในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่มี
เว็บไซต์ของตนเอง ให้ประกาศหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐที่เป็นต้นสังกัด เช่น
บริษัทในเครือบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ หากไม่มีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง
ให้ประกาศที่หน้าเว็บไซต์ของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) หรือบริษัทอื่นที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ เป็นต้น แต่
ขอให้แจ้งในเว็บไซต์ด้วยว่าจะประกาศเปิดเผยราคากลาง การคํานวณราคากลางของบริษัท หรือหน่วยงาน
ใดบ้าง
ทั้ ง นี้ กรณี ห น่ ว ยงานของรั ฐ ที่ ยั ง มิ ไ ด้ ดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งด้ ว ยระบบ e-GP
(e-Government Procurement) ของกรมบัญชีกลาง อาจประกาศหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานแล้ว
ให้ทําการเชื่อมโยงข้อมูลไปที่หน้าเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางไปพลางก่อน จนกว่าหน่วยงานนั้นจะดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ e-GP (e-Government Procurement) เสร็จสมบูรณ์ แต่หน่วยงานของรัฐ
ดังกล่าวควรมีการดําเนินการเพื่อจัดให้หน่วยงานของตนซื้อจัดจ้างด้วยระบบ e-GP (e-Government
Procurement) ของกรมบัญชีกลางโดยเร็ว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามติคณะรัฐมนตรี
4.3

ระยะเวลาที่ประกาศ
1. กรณีการจัดหาที่มีการแข่งขันที่ต้องประกาศเชิญชวน

การจัดหาที่มีการแข่งขันที่ต้องประกาศเชิญชวน ได้แก่ การจัดหาวิธีสอบราคา ประกวด
ราคา ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างออกแบบและควบคุมโดยวิธีคัดเลือก การจ้าง
ออกแบบและควบคุมโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดข้อกําหนด และการจ้างออกแบบและควบคุมโดยวิธีพิเศษ
แบบประกวดแบบ เป็ น ต้ น หรื อ วิ ธี อื่ น ใดอั น มี ลั ก ษณะที่ ต้ อ งประกาศเชิ ญ ชวนให้ มี ก ารแข่ ง ขั น ให้
หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคํานวณราคากลางพร้อมกับการประกาศ
เชิญชวนหน้าเว็บไซต์ตั้งแต่วันที่มีการประกาศขอบเขตดําเนินการ TOR (Terms of Reference) หรือ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างแล้วแต่กรณี โดยให้ประกาศไปจนถึงวันที่ผู้มีอํานาจอนุมัติการสั่งซื้อสั่งจ้างได้มีคําสั่ง
รับคําเสนอซื้อหรือจ้าง หรือเมื่อพ้น 30 วันนับแต่วันที่คณะกรรมการพิจารณาผลหรือผู้มีอํานาจหน้าที่
พิจารณาผลเสนอความเห็นต่อผู้มีอํานาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างแล้วแต่ระยะเวลาใดถึงกําหนดก่อน
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2. กรณีการจัดหาที่ไม่มีประกาศเชิญชวน
การจัดหาที่ไม่มีประกาศเชิญชวน ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคํานวณราคากลางภายในสาม (๓) วันทําการ นับแต่วันที่ผู้มี
อํานาจได้อนุมัติรายงานขอซื้อขอจ้าง หรืออนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง หรืออนุมัติให้เงินสนับสนุนทุนการวิจัย
แต่หากไม่สามารถประกาศก่อนการสั่งซื้อสั่งจ้างได้ เช่น กรณีที่ต้องจัดซื้อจัดจ้างโดยพลันเร่งด่วน เป็นต้น
ให้ประกาศพร้อมกับการจัดซื้อจัดจ้าง เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุจําเป็นอื่นอันมิอาจก้าวล่วง
ได้ อันเป็นเหตุให้ไม่สามารถดําเนินการตามข้างต้นได้ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศภายในสามสิบ (๓๐)
วันนับแต่วันที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
การประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคํานวณ
ราคากลางข้างต้น ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน (๓๐) วัน
กรณีนี้หน่วยงานของรัฐอาจนําใบสั่งซื้อสั่งจ้างหรือเอกสารซึ่งมีรายการแสดงเกี่ยวกับ
รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังกล่าวแนบพร้อมกับการประกาศด้วยก็ได้
3. กรณีการแก้ไขสัญญา
ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐมีการแก้ไขสัญญาและการแก้ไขสัญญานั้นมีผลกระทบต่อ
จํานวน ปริมาณ ชนิดของวัสดุ พัสดุ หรือเปลี่ยนแปลงชนิดของสินค้าหรือบริการหรือรูปแบบรายการจาก
ที่เคยประกาศไว้ ให้หน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการต้องเผยแพร่รายละเอียดที่เกี่ยวกับสัญญาซึ่งได้มี
การแก้ไขนั้นไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อีกครั้งเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วัน
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บทที่ 5
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๑๐๓/๗ ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการจัดทําข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่าย
เกี่ ย วกั บ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งโดยเฉพาะราคากลางและการคํ า นวณราคากลางไว้ ใ นระบบข้ อ มู ล ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้
มาตรา ๑๐๓/๘ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหน้าที่รายงานต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อสั่งการ
ให้หน่วยงานของรัฐจัดทําข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง โดยหน่วยงาน
ของรัฐจะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้
ดําเนินการดังกล่าว และให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหน้าที่ติดตามผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
ในกรณีดังกล่าวด้วย
หน่วยงานของรัฐใดฝ่าฝืนหรือไม่ดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
มีความผิดทางวินัยหรือเป็นเหตุที่จะถูกถอดถอนจากตําแหน่งหรือต้องพ้นจากตําแหน่ง แล้วแต่กรณี
เนื่องจากมาตรา 103/ 8 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ได้กําหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐ มีหน้าที่ต้องดําเนินการในการจัดทําข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
โดยเฉพาะราคากลางและการคํานวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชน
สามารถเข้าตรวจดูได้ภาย ใน 180 วัน นับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ดําเนินการดังกล่าว
ซึ่งคณะรั ฐ มนตรี ได้ มีมติ เ ห็ น ชอบให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ดํ า เนิ น การจัด ทํ า ข้ อมู ล รายละเอี ย ดค่ าใช้ จ่ า ย
เกี่ ย วกั บ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งโดยเฉพาะราคากลางและการคํ า นวณราคากลางไว้ ใ นระบบข้ อ มู ล ทาง
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ต ามแนวทางที่ ค ณะกรรมการ ป.ป.ช. และกระทรวงการคลั ง เสนอเมื่ อ วั น ที่ 12
กุมภาพันธ์ 2556 ดังนั้น หน่วยงานของรัฐจะต้องปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวภายในวันที่ 11 สิงหาคม
2556 หากหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติจะมีบทกําหนดโทษดังนี้
1. เจ้าหน้าที่ผู้ ที่มีห น้าที่เ กี่ยวข้องกั บการจัดซื้ อจัดจ้ างอาจมีความผิ ดทางวินัย เช่ น
คณะกรรมการกําหนดราคากลาง เจ้าหน้าที่ผู้กําหนดราคา หรือเจ้าหน้าที่ที่มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างครั้งดังกล่าว
๒. เป็นเหตุที่จะถูกถอดถอนจากตําแหน่งหรือต้องพ้นจากตําแหน่ง หากเจ้าหน้าที่ของ
รัฐซึ่งมีอํานาจหน้าที่พิจารณา อนุมัติ หรือดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว เป็นผู้ดํารง
ตํ า แหน่ ง ระดั บ สู ง หรื อ เป็ น ผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ซึ่ ง กฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ หรื อ พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2554 กํ า หนดให้ ส ามารถถู ก ถอดถอนออกจากตํ า แหน่ ง ได้ หากบุ ค คลดั ง กล่ า วไม่ จั ด ทํ า ข้ อ มู ล
รายละเอียดราคากลางและการคํานวณราคากลางไว้ ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ถือเป็นการ
กระทําซึ่งเป็นเหตุให้ถูกถอดถอนออกจากตําแหน่งได้ นอกจากนี้ แม้ผู้มีอํานาจหน้าที่พิจารณา อนุมัติ
หรือดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว จะไม่ใช่ผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูง หากไม่จัดทําข้อมูล
รายละเอียดราคากลางและการคํานวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ก็อาจถูกสั่งให้พ้น
จากตําแหน่งได้ตามกฎหมายของหน่วยงานนั้น เช่น ผู้บริหารท้องถิ่น เป็นต้น
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3. ความผิดทางอาญา แม้มาตรา 103/8 วรรคสอง มิได้กําหนดว่าการไม่จัดทําข้อมูล
รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคํานวณราคากลาง ไว้ในระบบข้อมูล
ทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวเป็นความผิดทางอาญาก็ตาม แต่การไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามที่กฎหมาย
บั ญ ญั ติ นั้ น อาจเป็ น ความผิ ด ทางอาญาฐานละเว้ น การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ โ ดยมิ ช อบได้ ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู่ กั บ
ข้อเท็จจริงในแต่ละกรณี
หมายเหตุ / คําแนะนํา
ในกรณีไม่มีการดําเนินการหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามแนวทางการปฏิบัติดังที่ได้กล่าวมา
จะเป็นความผิดตามกฎหมายนี้หรือไม่นั้น ต้องพิจารณาข้อเท็จจริงในแต่ละกรณี เช่น ในกรณีที่หัวหน้า
หน่ ว ยงาน หรื อ ผู้ มี อํา นาจสั่ ง ซื้ อสั่ งจ้ า ง ไม่ ดํ า เนิ น การให้ เ ป็ น ไปตามแนวทางการประกาศเปิ ด เผย
รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคํานวณราคากลางแล้ว หากเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องบุคคลใดคัดค้านโดยทําเป็นหนังสือ อาจถือได้ว่าผู้นั้นไม่มีเจตนาร่วมกระทําผิดดังกล่าวด้วย

