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บทที่ 1 
บทน า 

 
ในกำรจัดหำสินค้ำและบริกำรไม่ว่ำด้วยวิธีกำรจัดซื้อหรือกำรจัดจ้ำงหรือวิธีอ่ืนใด             

ของหน่วยงำนของรัฐทุกแห่งนั้นเป็นกำรด ำเนินกำรโดยใช้เงินงบประมำณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ หรือ
รำยได้ของหน่วยงำนของรัฐ ซึ่งเป็นเงินของแผ่นดิน ฉะนั้น กำรจัดหำสินค้ำและบริกำรรวมทั้งกำรให้สิทธิ
ดังกล่ำว จึงต้องกระท ำอย่ำงบริสุทธิ์ ยุติธรรมเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่รัฐ รวมทั้ง เพ่ือให้เกิดควำม
เท่ำเทียมกัน  ในกำรเข้ำถึงข้อมูลของกำรจัดซื้อ  จัดจ้ำงในหน่วยงำนของรัฐ แต่เนื่องจำกกำรด ำเนินกำร
ที่ผ่ำนมำมีกำรกระท ำในลักษณะเป็นกำรทุจริตแสวงหำประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบจำกโครงกำรของรัฐ 
โดยเฉพำะกำรตั้งงบประมำณหรือก ำหนดวงเงินในกำรจัดซื้อ  จัดจ้ำงในรำคำที่สูงกว่ำควำมเป็นจริงอัน
เป็นเหตุให้รัฐต้องสูญเสียเงินงบประมำณโดยไม่จ ำเป็น ซึ่งในอดีตได้มีควำมพยำยำมในกำรแก้ไขปัญหำ
ดังกล่ำวโดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 6 มกรำคม 2541 ให้หน่วยงำนของรัฐเปิดเผยรำคำกลำง
งำนก่อสร้ำงตำมเสนอของคณะกรรมกำร ป.ป.ป. อย่ำงไรก็ตำม มำตรกำรดังกล่ำวยังไม่สำมำรถแก้ไข
ปัญหำกำรแสวงหำประโยชน์จำกกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำนของรัฐได้เท่ำที่ควร เนื่องจำกมำตรกำร
ดังกล่ำวใช้บังคับเฉพำะงำนก่อสร้ำง ส่วนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประเภทอ่ืนยังไม่ได้ถูกบังคับให้ต้องเปิดเผย
รำคำกลำงหรือวงเงินที่ใช้จัดซื้อจัดจ้ำงด้วย อีกทั้ง กำรเปิดเผยรำคำกลำงในงำนก่อสร้ำงดังกล่ำวไม่
จ ำต้องเปิดเผยวิธีกำรค ำนวณรำคำกลำงงำนก่อสร้ำงแต่อย่ำงใด  

จนกระทั่ง เมื่อมีกำรปรับปรุงแก้ไขพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐสภำได้ตรำพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วย
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 โดยในมำตรำ 103/7 วรรคหนึ่ง         
ได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำข้อมูลรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะรำคำกลำงและกำรค ำนวณรำคำกลำงไว้ในระบบข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้ประชำชน
สำมำรถเข้ำตรวจดูได้ และมำตรำ 103/8 ได้ก ำหนดให้คณะกรรมกำร ป.ป.ช. มีหน้ำที่รำยงำนต่อ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือสั่งกำรให้หน่วยงำนของรัฐจัดท ำข้อมูลเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมมำตรำ ๑๐๓/๗ 
วรรคหนึ่ง ทั้งนี้ คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ได้เสนอแนวทำงกำรเปิดเผยรำคำกลำงและกำรค ำนวณรำคำ
กลำงต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือสั่งกำรให้หน่วยงำนของรัฐปฏิบัติตำมมำตรำ 103/8 วรรคหนึ่ง แห่ง
พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่ำวในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 7 ประเภท ได้แก่ กำรจ้ำงงำนก่อสร้ำง 
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่มิใช่งำนก่อสร้ำง กำรจ้ำงควบคุมงำน กำรจ้ำงออกแบบ กำรจ้ำงที่ปรึกษำกำรจ้ำงหรือ
กำรให้เงินทุนสนับสนุนเพ่ือกำรวิจัย และกำรกำรจ้ำงพัฒนำระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้
พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยราคากลางและการค านวณราคากลางเม่ือ
วันที่ 12  กุมภาพันธ์ 2556 ดังนั้น หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ต้องปฏิบัติภายในวันที่ 11 สิงหาคม 
2556   ซึ่งจะเป็นวันที่ครบก าหนด 180 วันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบแนวทำงกำร
เปิดเผยรำคำกลำงและกำรค ำนวณรำคำกลำงกำรจัดซื้อจัดจ้ำงดังกล่ำว 
  ดังนั้น เพ่ือให้เกิดควำมชัดเจนและให้กำรปฏิบัติของหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในแนวทำง
เดียวกัน คณะกรรมกำร ป.ป.ช. จึงได้จัดท ำคู่มือแนวทำงกำรเปิดเผยรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง รำคำกลำงและกำรค ำนวณรำคำกลำง เพ่ือให้หน่วยงำนของรัฐใช้เป็นแนวทำงปฏิบัติ      
โดยคู่มือกำรเปิดเผยรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง รำคำกลำงและกำรค ำนวณรำคำ
กลำงดังกล่ำวนี้ เป็นไปตำมหลักกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร คือ เป็นกำรก ำหนดให้
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หน่วยงำนของรัฐเปิดเผยรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง รำคำกลำงและรำยละเอียด
หลักเกณฑ์กำรค ำนวณรำคำกลำงเพื่อให้ประชำชนสำมำรถตรวจสอบได้ แต่จะมิได้มีผลกระทบกับอ ำนำจ
ของผู้ที่มีอ ำนำจสั่งซื้อสั่งจ้ำง เนื่องจำกบทบัญญัติ  ตำมมำตรำ 103/7 ก ำหนดไว้เฉพำะให้หน่วยงำน
ของรัฐเปิดเผยเฉพำะรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง รำคำกลำงและกำรค ำนวณรำคำ
กลำง ส่วนวิธีกำรคิดค ำนวณรำคำกลำง หรือกำรค ำนวณรำคำกลำงดังกล่ำวจะใช้หลักเกณฑ์ใดในกำรคิด
ค ำนวณรำคำ ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  หน่วยงำนของรัฐจะต้องด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ 
ข้อบังคับ  มติคณะรัฐมนตรี หรือแนวทำงปฏิบัติของหน่วยงำนของรัฐนั้นๆ เอง 
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บทที่ 2 
นิยามศัพท์ 

 
  มำตรำ 103/7 แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ได้ก ำหนดมำตรกำรกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำนของรัฐไว้ 2 ประกำร ได้แก่ กำรให้หน่วยงำนของรัฐจัดท ำข้อมูลรำยละเอียด
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง รำคำกลำง กำรค ำนวณรำคำกลำงไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์  
และกำรให้บุคคลหรือนิติบุคคล  ที่เป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนของรัฐแสดงบัญชีรำยกำรรับจ่ำยของ
โครงกำรต่อกรมสรรพำกร โดยตำมประกำศคณะกรรมกำร ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรจัดท ำและ
แสดงบัญชีรำยกำรรับจ่ำยของโครงกำรที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนของรั ฐ         
พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ได้ก ำหนดมำตรกำรเพ่ือให้หน่วยงำนของรัฐ
ปฏิบัติไว้ในประกำศดังกล่ำวด้วย และได้ก ำหนดควำมหมำยของค ำว่ำ “หน่วยงำนของรัฐ”ไว้ ซึ่งกำร
ก ำหนดให้มีกำรจัดท ำเปิดเผยรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง รำคำกลำง และกำรค ำนวณ
รำคำกลำง เป็นมำตรกำรบังคับใช้กับหน่วยงำนของรัฐ ดังนั้น คู่มือฉบับนี้จึงได้ก ำหนดควำมหมำยและ
ประเภทของหน่วยงำนของรัฐไว้  8 ประเภท เช่นเดียวกับประกำศคณะกรรมกำร ป .ป.ช .                
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรจัดท ำและแสดงบัญชีรำยกำรรับจ่ำยของโครงกำรที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็น
คู่สัญญำกับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2554 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 
 
2.1 หน่วยงานของรัฐ 

 

1.1 กระทรวง ทบวง กรม 
กระทรวง ทบวง กรม เป็นกำรบริหำรรำชกำรส่วนกลำงโดยก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติ

ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕45 และพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน     
พ.ศ. 2534 ประกอบด้วย 

1. ส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
2. กระทรวง หรือทบวงซึ่งมีฐำนะเทียบเท่ำกระทรวง 
3. ทบวง ซึ่งสังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรีหรือกระทรวง 
4. กรม หรือส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนและมีฐำนะเป็นกรมซึ่งสังกัดหรือไม่ 

สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง เช่น ส ำนักรำชเลขำธิกำร ส ำนักพระรำชวัง ส ำนักงำน
พระพุทธศำสนำแห่งชำติ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพ่ือประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ รำชบัณฑิตยสถำน ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ  
ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 
 

1.2 รำชกำรส่วนภูมิภำค 
รำชกำรส่วนภูมิภำค เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน      

พ.ศ. 2534 คือ จังหวัด และอ ำเภอ และตำมพระรำชบัญญัติ ลักษณะปกครองท้องที ่พ.ศ. 2457 
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1.3 รำชกำรส่วนท้องถิ่น 
รำชกำรส่วนท้องถิ่น ปัจจุบันกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นมีทั้งหมด ๕ รูปแบบ คือ กรุงเทพมหำนคร เมืองพัทยำ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด เทศบำล และ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

 

1.4 รัฐวิสำหกิจ 
รัฐวิสำหกิจ หมำยถึง องค์กำรของรัฐบำลหรือหน่วยงำนธุรกิจที่รัฐบำลเป็นเจ้ำของหรือ

รัฐมีทุนอยู่เกินกว่ำร้อยละห้ำสิบ รวมทั้งบริษัท จ ำกัด และห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนรำชกำรหรือ
รัฐวิสำหกิจมีทุนอยู่ด้วยเกินร้อยละห้ำสิบตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณ ได้แก่ 

(1) องค์กำรของรัฐบำลหรือหน่วยงำนธุรกิจท่ีรัฐบำลเป็นเจ้ำของ 
(2) บริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีส่วนรำชกำรมีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่ำร้อยละห้ำสิบ 
(3) บริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนรำชกำรและ/หรือรัฐวิสำหกิจตำม (1) และ/

หรือ (2) มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่ำร้อยละห้ำสิบ 
(4) บริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนรำชกำรและ/หรือรัฐวิสำหกิจตำม (3) และ/

หรอื (1) และ/หรือ (2) มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่ำร้อยละห้ำสิบ 
(5) บริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนรำชกำรและ/หรือรัฐวิสำหกิจตำม (4) และ/

หรือ (1) และ/หรือ (2) และ/หรือ (3) มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่ำร้อยละห้ำสิบ 
 

1.5 องค์กำรมหำชน 
องค์กำรมหำชน คือ หน่วยงำนของรัฐที่รับผิดชอบบริกำรสำธำรณะทำงสังคมและ

วัฒนธรรม เช่น กำรศึกษำ กำรวิจัย กำรฝึกอบรม เป็นต้น โดยไม่มีวัตถุประสงค์ในกำรแสวงหำก ำไร     
ซึ่งอำจจัดตั้งตำมพระรำชบัญญัติองค์กำรมหำชน พ.ศ. 2542 หรือองค์กำรมหำชนที่มีพระรำชบัญญัติ
จัดตั้งเป็นกำรเฉพำะ 

 

1.6 หน่วยงำนธุรกำรขององค์กรตำมรัฐธรรมนูญ 
หน่วยงำนธุรกำรขององค์กรตำมรัฐธรรมนูญ ได้แก่ หน่วยงำนของรัฐซึ่งเป็นส ำนักงำน

ท ำหน้ำที่หน่วยงำนทำงธุรกำรให้แก่องค์กรตำมรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย 
1.6.1  หน่วยงำนธุรกำรขององค์กรอิสระตำมรัฐธรรมนูญ คือ 

(1) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
(2) ส ำนักงำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน 
(3) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ 
(4) ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน 

1.6.2  หน่วยงำนธุรกำรขององค์กรอื่นตำมรัฐธรรมนูญ คือ 
(1) ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด 
(2) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 
(3) ส ำนักงำนสภำที่ปรึกษำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 

1.7 หน่วยงำนอื่นของรัฐ 
หน่วยงำนอ่ืนของรัฐ ได้แก่ หน่วยงำนของรัฐซึ่งมิได้อยู่ในรูปแบบข้ำงต้นโดยอำจเป็น

ส่วนรำชกำรซึ่งมิได้อยู่ภำยใต้กำรบังคับบัญชำหรือก ำกับดูแลของฝ่ำยบริหำร  หรือเป็นหน่วยงำนของรัฐ   
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ที่จัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำย ตำมมติคณะรัฐมนตรี เพ่ือท ำหน้ำที่ในกำรควบคุมก ำกับดูแลกิจกรรมของรัฐซึ่ง
จะมีฐำนะเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ได้ ดังนี้ 

(๑) ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ได้แก่ ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ และส ำนักงำน
เลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร 

(๒) หน่วยงำนธุรกำรของศำล ได้แก่ ส ำนักงำนศำลรัฐธรรมนูญ ส ำนักงำนศำล
ยุติธรรม ส ำนักงำนศำลปกครอง 

(๓) หน่วยงำนที่รัฐธรรมนูญก ำหนดให้มีกำรจัดตั้งขึ้น เช่น ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กิจกำรกระจำยเสียงกิจกำรโทรทัศน์และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ สภำพัฒนำกำรเมือง สภำเกษตรกร
แห่งชำติ ส ำนักงำนปฏิรูปกฎหมำย เป็นต้น 

(๔) หน่วยงำนซึ่งเป็นหน่วยบริกำรรูปแบบพิเศษตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำ
ด้วยกำรบริหำรงำนของหน่วยบริกำรรูปแบบพิเศษ ได้แก่ สถำบันส่งเสริมกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
ส ำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและรำชกิจจำนุเบกษำ เป็นต้น 

(๕) สถำบันอุดมศึกษำและมหำวิทยำลัยในก ำกับภำครัฐ 
 

1.8 หน่วยงำนอื่นใดท่ีด ำเนินกิจกำรของรัฐตำมกฎหมำยและได้รับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สิน
ลงทุนจำกรัฐ 

หน่วยงำนของรัฐประเภทนี้ ได้แก่ กองทุนที่เป็นนิติบุคคล ที่จัดตั้งขึ้นโดยตรำเป็น
พระรำชบัญญัติ โดยกำรด ำเนินงำนของกองทุนจะได้รับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำล  และเงินสมทบจำก
กลุ่มเป้ำหมำยนั้นๆ เช่น พระรำชบัญญัติกองทุนกำรออมแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๔ กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญ
ข้ำรำชกำร เป็นต้น ทั้งนี้ ไม่รวมถึงหน่วยงำนอ่ืนใดที่จัดตั้งขึ้นในลักษณะเป็นองค์กรวิชำชีพ เช่น สภำวิชำชีพ
บัญชี สภำทนำยควำม เป็นต้น 

 
2.2 การจัดซื้อจัดจ้าง 

กำรจัดซื้อจัดจ้ำง หมำยควำมว่ำ กำรจ้ำงก่อสร้ำง กำรจ้ำงควบคุมงำน กำรจ้ำง
ออกแบบ กำรจ้ำงที่ปรึกษำ กำรจ้ำงงำนวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนกำรวิจัย กำรจ้ำงพัฒนำระบบ
คอมพิวเตอร์ กำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่มิใช่งำนก่อสร้ำง อันเป็นกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎ
ว่ำด้วยกำรพัสดุของหน่วยงำนของรัฐ เว้นแต่กำรจ้ำงงำนวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนวิจัย ไม่ว่ำกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงของหน่วยงำนของรัฐนั้นจะใช้เงินจำกงบประมำณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ หรือเงินรำยได้ของ
หน่วยงำนของรัฐเองก็ตำม แต่ไม่รวมถึงกำรจ ำหน่ำยพัสดุ 

 
2.3 ราคากลาง 

รำคำกลำง หมำยควำมว่ำ รำยละเอียดรำคำมำตรฐำนหรือรำคำที่ใกล้เคียงควำมเป็น
จริงเพ่ือใช้เป็นฐำนส ำหรับเปรียบเทียบรำคำที่ผู้เสนอรำคำได้ยื่นเสนอไว้ซึ่งสำมำรถจัดซื้อจัดจ้ำงได้จริง 
และให้หมำยควำมรวมถึงรำคำที่หน่วยงำนของรัฐได้มำจำกกำรอ้ำงอิง สืบรำคำจำกท้องตลำด รำคำที่  
เคยซื้อหรือจ้ำงครั้งหลังสุดภำยในระยะเวลำ ๒ ปีงบประมำณ หรือวิธีอ่ืนใดตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร หรือ
แนวทำงปฏิบัติของหน่วยงำนของรัฐนั้นๆ  
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2.4 การค านวณราคากลาง 
กำรค ำนวณรำคำกลำง หมำยควำมว่ำ วิธีกำรค ำนวณรำคำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในแต่ละ

รำยกำรตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร ที่หน่วยงำนของรัฐก ำหนด หรือปฏิบัติเพื่อให้ได้มำซึ่งรำคำกลำง 
 

2.5 งานก่อสร้าง 
งำนก่อสร้ำง หมำยควำมว่ำ งำนก่อสร้ำงอำคำร ก่อสร้ำงทำง สะพำน ท่อเหลี่ยม และ

งำนก่อสร้ำงชลประทำน และให้หมำยควำมรวมถึง งำนดัดแปลง งำนต่อเติม งำนรื้อถอน งำนซ่อมแซม 
และงำนปรับปรุงสิ่งก่อสร้ำงอันมีลักษณะที่มีแบบรูปรำยกำรและจ ำเป็นต้องมีกำรควบคุมดูแลกำร
ปฏิบัติงำนตลอดระยะเวลำกำรด ำเนินกำรด้วย 

 
2.6 การจ้างควบคุมงาน  

กำรจ้ำงควบคุมงำน หมำยควำมว่ำ กำรจ้ำงบริกำรจำกนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดำ    
ที่ประกอบธุรกิจบริกำรด้ำนควบคุมงำนก่อสร้ำงหรืองำนอ่ืนที่มีควำมจ ำเป็นที่ต้องมีกำรควบคุมงำน 

 
2.7 การจ้างออกแบบ  

กำรจ้ำงออกแบบ หมำยควำมว่ำ กำรจ้ำงบริกำรจำกนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดำที่
ประกอบธุรกิจบริกำรด้ำนงำนออกแบบงำนก่อสร้ำงหรือออกแบบงำนอ่ืนที่มีควำมจ ำเป็นที่ต้องมี       
กำรควบคุมงำน เช่น กำรออกแบบตกแต่งภำยใน เป็นต้น  

 
2.8 การจ้างท่ีปรึกษา  

กำรจ้ำงที่ปรึกษำ หมำยควำมว่ำ กำรจ้ำงบริกำรจำกที่ปรึกษำ ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดำ
หรือนิติบุคคลที่ประกอบอำชีพ วิชำชีพหรือให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำเกี่ยวกับวิศวกรรม สถำปัตยกรรม 
เศรษฐศำสตร์ กำรศึกษำ กำรเงิน บัญชี กฎหมำย หรืออ่ืน ๆ แต่ไม่รวมถึงกำรจ้ำงออกแบบและควบคุมงำน 

 
2.9 การจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย  

กำรจ้ำงงำนวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนกำรวิจัย หมำยควำมว่ำ กำรจ้ำงที่หน่วยงำน
ของรัฐ ตกลงจ้ำงหรือให้ทุนสนับสนุนเพ่ือกำรค้นคว้ำโดยกำรทดลอง ส ำรวจ หรือกำรศึกษำตำมหลัก
วิชำกำรเพ่ือให้ได้ข้อมูล ควำมรู้ รวมทั้งกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และกระบวนกำรต่ำงๆ อันจะสำมำรถ
น ำมำใช้เป็นประโยชน์ทำงเศรษฐกิจ สังคม วิชำกำร หรือเป็นพื้นฐำนของกำรพัฒนำประเทศในด้ำนต่ำงๆ 
ไม่ว่ำกำรจ้ำงงำนวิจัยดังกล่ำวจะเป็นกำรจ้ำงตำมระเบียบ ข้อบังคับ กฎว่ำด้วยกำรพัสดุของหน่วยงำน
ของรัฐ หรือระเบียบ ข้อบังคับ กฎอื่นใดก็ตำม  

 
2.10 การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์  

กำรจ้ำงพัฒนำระบบคอมพิวเตอร์ หมำยควำมว่ำ กำรจ้ำงเพ่ือให้มีกำรวิเครำะห์ 
ออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ โดยรวมค่ำผลิตภัณฑ์ฮำร์ดแวร์ ค่ำซอฟต์แวร์ และค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับ
กำรพัฒนำระบบด้วย 
 
 



ส านักงาน ป.ป.ช. ๗ 

 

2.11 การจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง  
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่มิใช่งำนก่อสร้ำง หมำยควำมว่ำ กำรจัดหำโดยกำรซื้อ หรือกำรจ้ำง

ในงำนอ่ืนๆ ที่มิใช่งำนตำมข้อ ๒.๕ ๒.๖ ๒.๗ ๒.๘ ๒.๙ และ ๒.๑๐ และให้หมำยควำมรวมถึงกำรเช่ำ เช่ำ
ซื้อ และแลกเปลี่ยนด้วย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ ส านักงาน ป.ป.ช. 

 

บทที่ 3 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง 

 
  ในกำรปฏิบัติตำมแนวทำงกำรเปิดเผยข้อมูลรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงโดยเฉพำะรำคำกลำงและกำรค ำนวณรำคำกลำง กล่ำวคือ หน่วยงำนของรัฐต้องจัดท ำรำยละเอียด
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรจัดซื้อ  จัดจ้ำง รำคำกลำงและกำรค ำนวณรำคำกลำงตำมมำตรำ 103/7       
แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต       
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 7 ประเภท ไม่ว่ำกำรจัดซื้อ   
จัดจ้ำงของหน่วยงำนของรัฐดังกล่ำวจะเป็นกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยเงินงบประมำณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือเงิน
รำยได้ หรือเงินอ่ืนใดของหน่วยงำนของรัฐก็ตำม ดังนี้  
 

3.1 การเปิดเผยราคากลางและการค านวณราคากลางงานก่อสร้าง  
 กำรค ำนวณรำคำกลำงงำนก่อสร้ำง ให้หน่วยงำนของรัฐค ำนวณรำคำกลำงตำมหลักเกณฑ์กำร
ค ำนวณรำคำกลำงงำนก่อสร้ำงตำมที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ หรือตำมหลักเกณฑ์  ระเบียบ 
แนวทำงปฏิบัติของหน่วยงำนของรัฐนั้นๆ โดยข้อมูลและรำยละเอียดที่หน่วยงำนของรัฐต้องประกำศมี
ดังนี้ 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
 

 
1. ชื่อโครงกำร................................................................................................................. .............. 

/หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร......................................................................................................  
2. วงเงินงบประมำณท่ีได้รับจัดสรร..........................................................................................บำท 
3. ลักษณะงำน

โดยสังเขป………………………………………………………………….……………………….………………………. 
4. รำคำกลำงค ำนวณ ณ วันที่..................................เป็นเงิน.....................................................บำท 
5. บัญชีประมำณกำรรำคำกลำง……………………………………………………………………………………….. 

5.1………………………………………………………………………………..………………………………………….. 
5.2……………………………………………………………………………………..…………………………………….. 
5.3…………………………………………………………………………………..……………………………………….. 
5.4…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

     6.  รำยชื่อคณะกรรมกำรก ำหนดรำคำกลำง………………………………………………………………………….. 
 

 
วิธีปฏิบัติ 
 

1. ชื่อโครงการ ให้ระบุชื่อโครงกำรตำมที่ก ำหนดไว้ในแผนงำนของหน่วยงำนของรัฐ หรือ
ที่หน่วยงำนของรัฐได้ก ำหนดไว้เพ่ือให้มีกำรด ำเนินกำร ในกรณีที่มีกำรด ำเนินกิจกรรมย่อย หรือรำยกำร
อันเป็นส่วนหนึ่งของโครงกำรให้ใส่ชื่อกิจกรรมย่อย หรือรำยกำรด้วย 



ส านักงาน ป.ป.ช. ๙ 

 

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ให้ระบุชื่อหน่วยงำนของรัฐที่เป็นนิติบุคคลที่เป็นเจ้ำของ
โครงกำรในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  
       

กรณีเป็นหน่วยงำนย่อยหรือหน่วยงำนภำยใน ให้ระบุต้นสังกัดท่ีเป็นนิติบุคคลด้วย 
ตัวอย่ำง   กองจัดหำกลำง  กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย 

 

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บำท) ให้ระบุจ ำนวนเงินที่หน่วยงำนของรัฐได้รับ
และหรือมีเพ่ือใช้ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
 

3. ลักษณะงานโดยสังเขป ให้ระบุลักษณะงำนก่อสร้ำงให้ทรำบว่ำหน่วยงำนรัฐจะ
ด ำเนินกำร (จ้ำง) งำนก่อสร้ำงประเภทใด  

ตัวอย่ำง   งำนก่อสร้ำงอำคำร ให้มีบรรยำยลักษณะของงำนตำมหัวข้อที่ก ำหนดไว้ใน BOQ 
(Bill of Quantities) เช่น  งำนก่อสร้ำงอำคำร ๒๐ ชั้น ระบบฐำนรำก ... ระบบโครงสร้ำง ... ระบบพ้ืน
อำคำร ... ระบบไฟฟ้ำ ...    ระบบฝ้ำเพดำน ... ระบบเฟอร์นิเจอร์ ... และมีพ้ืนที่ใช้สอยรวม ... ตำรำง
เมตร  

 

4. ราคากลางค านวณ ณ วันที่ ให้ระบุวันที่ผู้มีอ ำนำจตำมระเบียบ กฎ หรือข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำนของรัฐนั้นๆ ได้อนุมัติรำคำจ ำนวนเงินสูงสุดซึ่งจะใช้ในงำน
ก่อสร้ำงที่ได้มำจำกกำรค ำนวณของเจ้ำหน้ำที่ตำมแบบรูปรำยกำรต่ำงๆ ในทำงช่ำงที่เกี่ยวข้องกับงำนนั้น
ทั้งหมดตำมระเบียบ กฎ ข้อบังคับ หรือแนวทำงปฏิบัติของหน่วยงำนของรัฐนั้นๆ 

เป็นเงิน ..................    บาท  ให้ใส่จ ำนวนเงินที่เป็นรำคำกลำง 
 

5. บัญชีประมาณการราคากลาง ให้ระบุรำยละเอียดของกำรประมำณกำรที่เกี่ยวข้องกับ
ชนิด จ ำนวน ปริมำณ รำยกำรของพัสดุ วัสดุต่ำงๆ ค่ำแรงงำน ฯลฯ ที่ต้องน ำมำใช้ในกำรค ำนวณที่
เกี่ยวกับงำนก่อสร้ำงซึ่งได้แก่ กำรประมำณกำรรำคำกลำงตำมรูปแบบของงำนก่อสร้ำงที่ได้มีกำรค ำนวณ
ตำมหลักวิชำกำรในทำงช่ำงซึ่งผู้ท ำกำรประมำณกำรรำคำกลำงจะต้องเลือกใช้ให้ตรงกับประเภทของงำน
ก่อสร้ำง โดยแนบเอกสำรรำยกำรตำมประเภทของงำนก่อสร้ำงดังต่อไปน้ี  

5.1 แบบแสดงรำยกำรปริมำณงำนและรำคำ (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่ำก่อสร้ำง (แบบ 
ปร.๕ ก) แบบสรุปค่ำครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบ ปร.๕ ข) และแบบสรุปรำคำกลำงงำนก่อสร้ำงอำคำร (แบบ ปร.6) 

5.2 แบบสรุปรำคำงำนก่อสร้ำงชลประทำน  
5.3 แบบสรุปรำคำกลำงงำนก่อสร้ำงทำง สะพำน และท่อเหลี่ยม หมำยถึง  แบบประเมิน

รำคำงำนก่อสร้ำงทำง สะพำน และท่อเหลี่ยม  
5.4 แบบประมำณกำรรำคำกลำงอ่ืนๆ จะใช้ในกรณีที่หน่วยงำนของรัฐมีแบบประมำณ

กำรรำคำกลำงที่หน่วยงำนของรัฐได้ก ำหนดขึ้นและให้น ำมำใช้ในกำรประมำณกำรรำคำกลำงส ำหรับงำน
ก่อสร้ำงประเภทนั้นๆ 

6. รายชื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลาง ให้ระบุรำยชื่อเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่ท ำหน้ำที่
เป็นคณะกรรมกำรก ำหนดรำคำกลำง หรือชื่อเจ้ำหน้ำที่ของรัฐตำมที่ก ำหนดไว้ในสรุปผลกำรประมำณ
รำคำค่ำก่อสร้ำงซึ่งได้ลงชื่อไว้ใน (แบบ ปร. ๕ และปร. ๖) หรือแบบสรุปรำคำกลำงงำนก่อสร้ำง
ชลประทำน หรือแบบประเมินรำคำงำนก่อสร้ำงทำง สะพำนและท่อเหลี่ยม หรือแบบอื่นๆ 
 
 



๑๐ ส านักงาน ป.ป.ช. 

 

หมายเหตุ :  
๑. นอกจำกปฏิบัติตำมรูปแบบแนวทำงข้ำงต้น กำรเปิดเผยรำคำกลำงและกำรค ำนวณ   

รำคำกลำงงำนก่อสร้ำง ให้ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนอื่นของรัฐปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงกำรคลังด่วน
ที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 90 ลงวันที่ 22 สิงหำคม 2555 เรื่อง แนวทำงกำรเปิดเผยรำคำกลำงงำน
ก่อสร้ำงของทำงรำชกำรเพ่ิมเติมด้วย  

๒. กรณีก ำหนดจ ำนวนเงินเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ หน่วยงำนของรัฐอำจระบุจ ำนวน
เงินตำมตำรำงนี้เป็นเงินตรำต่ำงประเทศก็ได้  
 
3.2 การเปิดเผยราคากลางและการค านวณราคากลางการจ้างควบคุมงาน 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างควบคุมงาน 
 

 
1. ชื่อโครงกำร.............................................................................................................................  

/หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร.................................................................................................... 
2. วงเงินงบประมำณท่ีได้รับ…… ………………………………………………………………………………บำท 
3. วันที่ก ำหนดรำคำกลำง (รำคำอ้ำงอิง).....................................................................................  

เป็นเงิน............................................................................................................................ บำท 
4. ค่ำตอบแทนบุคลำกร....................................................................................................... บำท 

4.1 ระดับหัวหน้ำโครงกำร.............................................................................................. คน 
4.2 ระดับผู้ด ำเนินงำน.................................................................................................... คน 
4.3 ระดับผู้ช่วย...............................................................................................................คน 

5. ค่ำวัสดุอุปกรณ์ (ถ้ำม)ี......................................................................................................บำท 
6. ค่ำใช้จ่ำยอื่น (ถ้ำมี)..........................................................................................................บำท 
7. รำยชื่อผู้รับผิดชอบในกำรก ำหนดค่ำใช้จ่ำย/ด ำเนินกำร/ขอบเขตด ำเนินกำร (TOR)…….……. 
8. ที่มำของรำคำกลำง………………………………………………………………………………………….……….. 

 
 
วิธีปฏิบัติ 
 

1. ชื่อโครงการ ให้ระบุชื่อโครงกำรตำมที่ก ำหนดไว้ในแผนงำนของหน่วยงำนของรัฐ หรือ
ที่หน่วยงำนของรัฐได้ก ำหนดไว้เพ่ือให้มีกำรด ำเนินกำร ในกรณีที่มีกำรด ำเนินกิจกรรมย่อย หรือรำยกำร
อันเป็นส่วนหนึ่งของโครงกำรให้ใส่ชื่อกิจกรรมย่อย หรือรำยกำรด้วย 

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ให้ระบุชื่อหน่วยงำนของรัฐที่เป็นนิติบุคคลที่เป็นเจ้ำของ
โครงกำรในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  
           กรณีเป็นหน่วยงำนย่อยหรือหน่วยงำนภำยใน ให้ระบุต้นสังกัดที่เป็นนิติบุคคลด้วย 

ตัวอย่ำง   ส ำนักบริหำรงำนคลัง  ส ำนักงำน ป.ป.ช. 
 

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ (บำท) ให้ระบุจ ำนวนเงินที่หน่วยงำนของรัฐได้รับและหรือมี
เพ่ือใช้ ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 



ส านักงาน ป.ป.ช. ๑๑ 

 

3. วันที่ก าหนดราคากลาง ให้ระบุวันที่ผู้มีอ ำนำจตำมระเบียบ กฎ หรือข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำนของรัฐนั้นๆ ได้อนุมัติจ ำนวนเงินอันเป็นรำคำที่จะใช้ในกำร 
ด ำเนินกำรจัดจ้ำงครั้งนั้นๆ  

เป็นเงิน...(บำท) ให้ใส่จ ำนวนเงินที่เป็นรำคำกลำง 
 

4. ค่าตอบแทนบุคลากร (บาท) ให้ระบุจ ำนวนเงินที่หน่วยงำนของรัฐจ่ำยให้กับผู้รับจ้ำง 
ซึ่งเป็นผู้ให้บริกำรรำยใดรำยหนึ่งที่หน่วยงำนของรัฐเคยทรำบหรือเคยเห็นควำมสำมำรถมำแล้ว หรือที่
หน่วยงำนของรัฐได้ประกำศเชิญชวน หรือที่มำจำกกำรจ้ำงตำมระเบียบ ข้อบังคับ กฎว่ำด้วยกำรพัสดุ
ของหน่วยงำนของรัฐนั้นๆ โดยให้มีกำรแจงรำยละเอียดของบุคลำกรในกำรด ำเนินงำนที่เกี่ยวกับกำร
ควบคุมงำน ดังนี้ 

4.1   ระดับหัวหน้ำโครงกำร ให้ระบุจ ำนวนของบุคลำกรในระดับหัวหน้ำโครงกำร 
4.2   ระดับผู้ด ำเนินงำน ให้ระบุจ ำนวนของบุคลำกรในระดับผู้ด ำเนินงำน 
4.3   ระดับผู้ช่วย ให้ระบุจ ำนวนของบุคลำกรในระดับผู้ช่วย 

 

5. ค่าวัสดุอุปกรณ์/ค่าวัสดุ (ถ้ามี) (บาท) ให้ระบุกำรประมำณกำรจ ำนวนเงินที่เป็น
ค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรมกำรด ำเนินงำนของผู้ควบคุมงำน โดยให้มีกำรแจงรำยละเอียดจำกวงเงินค่ำจ้ำงที่
หน่วยงำนของรัฐจะต้องจ่ำยแยกออกเป็นรำยจ่ำยที่จะต้องจ่ำยอันเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์หรือค่ำวัสดุที่ใช้ใน
กำรด ำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์ของกำรจ้ำงนั้นๆ ที่คู่สัญญำจะต้องน ำมำใช้ในกำรด ำเนินกำรตำมสัญญำ  

 

6. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ (บาท) ให้ระบุค่ำใช้จ่ำยใดๆที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำนของผู้ควบคุม
งำนนอกเหนือจำกรำยกำรท่ี ๔ และ 5 ที่ต้องมีข้ึนตำมลักษณะของงำนนั้นๆ เฉพำะเรื่อง  

 

7. รายช่ือผู้รับผิดชอบในการก าหนดค่าใช้จ่าย/ด าเนินการ/ขอบเขตด าเนินการ (TOR)       
ให้ระบุชื่อเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่เป็นผู้ก ำหนดขอบเขตด ำเนินกำร (TOR : Terms of Reference) และ
รำยละเอียดของภำรกิจที่หน่วยงำนของรัฐมีควำมประสงค์ที่จะด ำเนินกำร  ซึ่งเป็นกำรแสดงถึง
รำยละเอียดที่ต้องกำรให้คู่สัญญำด ำเนินกำร รวมทั้งขอบเขตควำมรับผิดชอบอ่ืนๆ ของคู่สัญญำที่จะต้อง
ด ำเนินกำรตำมหน้ำที ่ และเป็นเอกสำรที่มีควำมส ำคัญต่อคุณภำพของผลงำนและใช้เป็นเอกสำรอ้ำงอิง
ที่เป็นเอกสำรส่วนหนึ่งของสัญญำ รวมถึงก ำหนดรำยละเอียดของค่ำใช้จ่ำยและที่มำของกำรก ำหนด
ค่ำใช้จ่ำย โดยอำจเป็นเจ้ำหน้ำที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือ คณะบุคคลแล้วแต่กรณี 

 

8. ที่มาของราคากลาง ให้ระบุหลักเกณฑ์ที่ใช้ในกำรก ำหนดรำคำกลำง หรืออัตรำที่ใช้
อ้ำงอิง เพื่อคิดรำคำค่ำจ้ำงควบคุมงำน เช่น  

กรณีส่วนรำชกำรอำจใช้อัตรำที่ก ำหนดไว้ในระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ      
พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม หรือตำมมติคณะรัฐมนตรี เช่น 
  ร้อยละ......   ของมูลค่ำงำนก่อสร้ำงตำม.......(ให้ใส่ชื่อหลักเกณฑ์ ระเบียบ หรือเลขที่
หนังสือสั่งกำร เป็นต้น)  

ส ำหรับหน่วยงำนอ่ืนของรัฐจะใช้อัตรำใดให้เป็นไปตำมระเบียบ แนวทำงปฏิบัติของ   
แต่ละหน่วยงำน แต่ให้แสดงเป็นที่มำของรำคำกลำงด้วย 

 

   
 



๑๒ ส านักงาน ป.ป.ช. 

 

หมำยเหตุ  
๑. กรณีก ำหนดจ ำนวนเงินเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ หน่วยงำนของรัฐอำจระบุจ ำนวน

เงินตำมตำรำงนี้เป็นเงินตรำต่ำงประเทศก็ได้  
๒. หำกขอบเขตกำรด ำเนินงำน  (TOR : Terms of Reference) มีรำคำในแต่ละ

รำยกำรแล้ว หน่วยงำนของรัฐอำจแนบ TOR โดยมิต้องกรอกรำคำแต่ละรำยกำรหรือแต่ละหน่วยก็ได้ 
 
3.3 การเปิดเผยราคากลางและการค านวณราคากลางการจ้างออกแบบ 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบ 
 

 
1. ชื่อโครงกำร.............................................................................................................................  

/หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร........................................................................ ............................ 
2. วงเงินงบประมำณท่ีได้รับ…….…………………………………………..……………………………………บำท 
3. วันที่ก ำหนดรำคำกลำง............................................................................................................  

เป็นเงิน.............................................................................................................................บำท 
4. ค่ำตอบแทนบุคลำกร........................................................................................................ บำท 

๔.1  ระดับหัวหน้ำโครงกำร...............................................................................................คน 
๔.2  ระดับผู้ด ำเนินงำน.....................................................................................................คน 

          ๔.3  ระดับผู้ช่วย................................................................................................................. คน 
5. ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ................................................................................................................. บำท 
6. ค่ำใช้จ่ำยอื่น ..................................................................................................................... บำท 
7. รำยชื่อผู้รับผิดชอบในกำรก ำหนดค่ำใช้จ่ำย/ด ำเนินกำร/ขอบเขตด ำเนินกำร (TOR).................. 
8. ที่มำของกำรก ำหนดรำคำกลำง (รำคำอ้ำงอิง).......................................................................... 

 
 

วิธีปฏิบัติ 
 

1. ชื่อโครงการ ให้ระบุชื่อโครงกำรตำมที่ก ำหนดไว้ในแผนงำนของหน่วยงำนของรัฐ หรือ           
ที่หน่วยงำนของรัฐได้ก ำหนดไว้เพ่ือให้มีกำรด ำเนินกำร ในกรณีที่มีกำรด ำเนินกิจกรรมย่อย หรือรำยกำร
อันเป็นส่วนหนึ่งของโครงกำรให้ใส่ชื่อกิจกรรมย่อย หรือรำยกำรด้วย 

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ให้ระบุชื่อหน่วยงำนของรัฐที่เป็นนิติบุคคลที่เป็นเจ้ำของ
โครงกำรในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  
  กรณีเป็นหน่วยงำนย่อยหรือหน่วยงำนภำยใน ให้ระบุต้นสังกัดที่เป็นนิติบุคคลด้วย 

ตัวอย่ำง   ส ำนักงำนประมงจังหวัดเชียงรำย กรมประมง 
 

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ (บาท) ให้ระบุวงเงินที่หน่วยงำนของรัฐก ำหนดไว้หรือได้รับ
เพ่ือ  จะใช้ในกำรจัดซื้อหรือจัดจ้ำงในครั้งนั้นๆ  
 



ส านักงาน ป.ป.ช. ๑๓ 

 

3. วันที่ก าหนดราคากลาง หมำยถึง หมำยถึง วันที่ผู้มีอ ำนำจตำมระเบียบ กฎ หรือ
ข้อบังคับ   ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำนของรัฐนั้นๆ ได้อนุมัติจ ำนวนเงินอันเป็นรำคำที่
จะใช้ในกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงครั้งนั้นๆ  

เป็นเงิน...(บาท) ให้ใส่จ ำนวนเงินที่เป็นรำคำกลำง 
 

4. ค่าตอบแทนบุคลากร (บาท) ให้ระบุจ ำนวนเงินที่หน่วยงำนของรัฐจ่ำยให้กับผู้รับจ้ำง 
ซึ่งเป็นผู้ให้บริกำรรำยใดรำยหนึ่งที่หน่วยงำนของรัฐเคยทรำบหรือเคยเห็นควำมสำมำรถมำแล้ว หรือที่
หน่วยงำนของรัฐได้ประกำศเชิญชวน หรือที่มำจำกกำรจ้ำงตำมระเบียบ ข้อบังคับ กฎว่ำด้วยกำรพัสดุ
ของหน่วยงำนของรัฐนั้นๆ โดยให้มีกำรแจงรำยละเอียดของบุคลำกรในกำรด ำเนินงำนที่เกี่ยวกับ        
กำรออกแบบ ดังนี้ 

4.1   ระดับหัวหน้ำโครงกำร ให้ระบุจ ำนวนของบุคลำกรในระดับหัวหน้ำโครงกำร 
4.2   ระดับผู้ด ำเนินงำน ให้ระบุจ ำนวนของบุคลำกรในระดับผู้ด ำเนินงำน 
4.3   ระดับผู้ช่วย ให้ระบุจ ำนวนของบุคลำกรในระดับผู้ช่วย 

 

5. ค่าวัสดุอุปกรณ์ ให้ระบุกำรประมำณกำรจ ำนวนเงินที่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรมกำร
ด ำเนินงำนของผู้ออกแบบ โดยให้มีกำรแจงรำยละเอียดจำกวงเงินค่ำจ้ำงที่หน่วยงำนของรัฐจะต้องจ่ำย
แยกออกเป็นรำยจ่ำยที่จะต้องจ่ำยอันเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์หรือค่ำวัสดุที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนตำม
วัตถุประสงค์ของกำรจ้ำงนั้นๆ ที่ผู้รับจ้ำงจะต้องน ำมำใช้ในกำรด ำเนินกำรตำมสัญญำ  
 

6. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ (บาท) ให้ระบุค่ำใช้จ่ำยใดๆที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำนของผู้ออกแบบ
นอกเหนือจำกรำยกำรท่ี 4 และ ๕ ที่ต้องมีข้ึนตำมลักษณะของงำนนั้นๆ เฉพำะเรื่อง 
 

7. รายช่ือผู้รับผิดชอบในการก าหนดค่าใช้จ่าย/ด าเนินการ/ขอบเขตด าเนินการ (TOR) 
หมำยถึง เจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่เป็นผู้ก ำหนดขอบเขตด ำเนินกำร (TOR : Terms of Reference) และ
รำยละเอียดของภำรกิจที่หน่วยงำนของรัฐมีควำมประสงค์ที่จะด ำเนินกำร ซึ่งเป็นกำรแสดงถึง
รำยละเอียดที่ต้องกำรให้คู่สัญญำด ำเนินกำร รวมทั้งขอบเขตควำมรับผิดชอบอ่ืนๆ ของคู่สัญญำที่จะต้อง
ด ำเนินกำรตำมหน้ำที่และเป็นเอกสำรที่มีควำมส ำคัญต่อคุณภำพของผลงำนและใช้เป็นเอกสำรอ้ำงอิง    
ที่เป็นเอกสำรส่วนหนึ่งของสัญญำรวมถึงก ำหนดรำยละเอียดของค่ำใช้จ่ำยและที่มำของกำรก ำหนด
ค่ำใช้จ่ำย โดยอำจเป็นเจ้ำหน้ำที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือคณะบุคคลแล้วแต่กรณี 

 

8. ที่มาของการก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ให้ระบุหลักเกณฑ์ แหล่งที่มำหรือ
อัตรำที่หน่วยงำนของรัฐใช้อ้ำงอิงเพ่ือคิดรำคำค่ำจ้ำงออกแบบ เช่น 

กรณีส่วนรำชกำรกำรค ำนวณรำคำกลำงกำรจ้ำงออกแบบให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ โดยใช้อัตรำตำมที่ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2535 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งหำกใช้หลักเกณฑ์ดังกล่ำวก็ให้ระบุดังนี้ 

ร้อยละ......   ของมูลค่ำงำนก่อสร้ำงตำม.......(ให้ใส่ชื่อหลักเกณฑ์ ระเบียบ หรือเลขที่
หนังสือ   สั่งกำร เป็นต้น)  

ส ำหรับหน่วยงำนอ่ืนของรัฐจะใช้หลักเกณฑ์ หรืออัตรำใดให้เป็ นไปตำมระเบียบ
แนวทำงปฏิบัติของแต่ละหน่วยงำน แต่ให้แสดงเป็นที่มำของรำคำกลำงตำมตัวอย่ำงข้ำงต้นด้วย 
 

 



๑๔ ส านักงาน ป.ป.ช. 

 

หมำยเหตุ  
๑. กรณีก ำหนดจ ำนวนเงินเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ หน่วยงำนของรัฐอำจระบุจ ำนวน

เงินตำมตำรำงนี้เป็นเงินตรำต่ำงประเทศก็ได้  
๒. หำกขอบเขตกำรด ำเนินงำน  (TOR : Terms of Reference) มีรำคำในแต่ละ

รำยกำรแล้ว หน่วยงำนของรัฐอำจแนบ TOR โดยมิต้องกรอกรำคำแต่ละรำยกำรหรือแต่ละหน่วยก็ได้ 
 
3.4 การเปิดเผยราคากลางและการค านวณราคากลางการจ้างท่ีปรึกษา 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างท่ีปรึกษา 
 

 
1. ชื่อโครงกำร............................................................................................................................. . 

/หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร.....................................................................................................  
2. วงเงินงบประมำณท่ีได้รับจัดสรร.......................................................................................บำท 
3. วันที่ก ำหนดรำคำกลำง (รำคำอ้ำงอิง)......................................................................................  

เป็นเงิน............................................................................................................................. บำท 
4. ค่ำตอบแทนบุคลำกร........................................................................................................ บำท 

4.1 ประเภทที่ปรึกษำ............................................................................................................  
4.2 คุณสมบัติที่ปรึกษำ..........................................................................................................  
4.3 จ ำนวนที่ปรึกษำ........................................................................................................ คน 

5. ค่ำวัสดุอุปกรณ์.................................................................................................................. บำท 
6. ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปต่ำงประเทศ (ถ้ำม)ี...................................................................บำท 
7. ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ..................................................................................................................... บำท 
8. รำยชื่อผู้รับผิดชอบในกำรก ำหนดค่ำใช้จ่ำย/ด ำเนินกำร/ขอบเขตด ำเนินกำร (TOR)……………… 
9. ที่มำของกำรก ำหนดรำคำกลำง (รำคำอ้ำงอิง)........................................................................... 
 

 
วิธีปฏิบัติ 
 

1. ชื่อโครงการ ให้ระบุชื่อโครงกำรตำมที่ก ำหนดไว้ในแผนงำนของหน่วยงำนของรัฐ หรือ
ที่หน่วยงำนของรัฐได้ก ำหนดไว้เพ่ือให้มีกำรด ำเนินกำร ในกรณีที่มีกำรด ำเนินกิจกรรมย่อย หรือรำยกำร
อันเป็นส่วนหนึ่งของโครงกำรให้ใส่ชื่อกิจกรรมย่อย หรือรำยกำรด้วย 

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ให้ระบุชื่อหน่วยงำนของรัฐที่เป็นนิติบุคคลที่เป็นเจ้ำของ
โครงกำรในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  

กรณีเป็นหน่วยงำนย่อยหรือหน่วยงำนภำยใน ให้ระบุต้นสังกัดท่ีเป็นนิติบุคคลด้วย 
ตัวอย่ำง   ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ  กรมทำงหลวง 

 

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) ให้ระบุวงเงินที่หน่วยงำนของรัฐก ำหนดไว้
หรือได้รับเพ่ือจะใช้ในกำรจัดซื้อหรือจัดจ้ำงในครั้งนั้นๆ  
 



ส านักงาน ป.ป.ช. ๑๕ 

 

3. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ให้ระบุวันที่ผู้มีอ ำนำจตำมระเบียบ ข้อบังคับ 
หรือประกำศได้อนุมัติจ ำนวนเงินอันเป็นรำคำที่จะใช้ในกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงครั้งนั้นๆ  

เป็นเงิน...(บาท) ให้ใส่จ ำนวนเงินที่เป็นรำคำกลำง 
 

4. ค่าตอบแทนบุคลากร (บาท) ให้ระบุจ ำนวนเงินที่หน่วยงำนของรัฐจ่ำยให้กับที่ปรึกษำ
ตำมควำมเหมำะสมตำมลักษณะของงำนที่จะจ้ำงหรือตำมอัตรำค่ำจ้ำงของงำน ในลักษณะเดียวกันที่
หน่วยงำนของรัฐเคยจ้ำง โดยแจ้งรำยละเอียดจ ำนวนคน - เดือน (man-months) ตำมประเภทที่ปรึกษำ 
คุณสมบัติของที่ปรึกษำ ที่จะจ้ำง 
  4.1  ประเภทที่ปรึกษำ ให้ระบุประเภทที่ปรึกษำ พร้อมสำขำวิชำหรือด้ำนใดด้ำนหนึ่ง
ของประเภทที่ปรึกษำ ดังต่อไปนี้  

(๑) กลุ่มงำนวิชำชีพทั่วไป หมำยถึง กลุ่มงำนที่มีลักษณะทั่วไปไม่ซับซ้อน เช่น ด้ำน
กำรบริหำรจัดกำร ด้ำนประชำสัมพันธ์ เป็นต้น  

ตัวอย่ำง กลุ่มงำนวิชำชีพทั่วไป สำขำประชำสัมพันธ์   
(๒) กลุ่มงำนวิชำชีพเฉพำะ หมำยถึง กลุ่มงำนที่มีลักษณะงำนที่ต้องใช้เทคนิค

เฉพำะทำง เช่น ด้ำนวิศวกรรม สถำปัตยกรรม กำรเงิน บัญชี วิจัย กฎหมำย พลังงำน สิ่งแวดล้อม และ
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็นต้น  

ตัวอย่ำง กลุ่มงำนวิชำชีพเฉพำะ สำขำกำรเงิน , สำขำบัญชี  
(๓) กลุ่มงำนเชี่ยวชำญเฉพำะ หมำยถึง กลุ่มงำนซึ่งมีลักษณะที่ต้องใช้ควำมรู้ควำม

เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน และต้องเป็นสำขำที่ขำดแคลนเท่ำนั้น เช่น ด้ำนนิวเคลียร์ ดำวเทียม คณิตศำสตร์
ประกันภัย และด้ำนสื่อสำรโทรคมนำคม เป็นต้น  

ตัวอย่ำง กลุ่มงำนเชี่ยวชำญเฉพำะ สำขำดำวเทียม  
  ๔.๒  คุณสมบัติที่ปรึกษำ ให้ระบุคุณสมบัติเกี่ยวกับวุฒิกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ และ
ผลงำน ซึ่งมีผลต่อกำรพิจำรณำก ำหนดค่ำจ้ำงที่ปรึกษำ 
  ๔.๓  จ ำนวนที่ปรึกษำ ให้ระบุจ ำนวนบุคลำกรทั้งบุคลำกรหลักและบุคลำกรฝ่ำย
สนับสนุน หำกเป็นกำรจ้ำงที่ปรึกษำหลำยสำขำก็ให้ระบุจ ำนวนบุคลำกรแต่ละสำขำวิชำ 

 

5. ค่าวัสดุอุปกรณ์ (บาท) ให้ระบุกำรประมำณกำรจ ำนวนเงินที่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรม        
กำรด ำเนินงำนของที่ปรึกษำในกำรด ำเนินกำรตำมหน้ำที่เพ่ือให้งำนนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ โดยให้มีกำร
แจงรำยละเอียดจำกวงเงินค่ำจ้ำงที่หน่วยงำนของรัฐจะต้องจ่ำยแยกออกเป็นรำยจ่ำยที่จะต้องจ่ำยอันเป็น
ค่ำวัสดุอุปกรณ์หรือค่ำวัสดุที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์ของกำรจ้ำงนั้นๆ ที่คู่สัญญำจะต้อง
น ำมำใช้ในกำรด ำเนินกำรตำมสัญญำ 
 

6. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศหรือค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานหรือค้นคว้า
ข้อมูลในต่างประเทศ (ถ้ามี) (บาท) ให้ระบุค่ำใช้จ่ำยที่จ่ำยให้กับที่ปรึกษำเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง
ไปต่ำงประเทศหรือของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนของรัฐที่เป็นผู้ว่ำจ้ำงซึ่งจะต้องมีค่ำใช้จ่ำยอันเป็นจ ำนวน
เงินที่รวมไว้ในสัญญำจ้ำงนั้นๆ 

 

7. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ (บาท) ให้ระบุค่ำใช้จ่ำยใดๆที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำนของที่ปรึกษำ
นอกเหนือจำกรำยกำรท่ี 4 , ๕ และ ๖ ที่ต้องมีข้ึนตำมลักษณะของงำนนั้นๆ เฉพำะเรื่อง  
 



๑๖ ส านักงาน ป.ป.ช. 

 

8. รายช่ือผู้รับผิดชอบในการก าหนดค่าใช้จ่าย/ด าเนินการ/ขอบเขตด าเนินการ (TOR) 
ให้ระบุรำยชื่อเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่เป็นผู้ก ำหนดขอบเขตด ำเนินกำร (TOR : Terms of Reference) และ
รำยละเอียดของภำรกิจที่หน่วยงำนของรัฐมีควำมประสงค์ที่จะด ำเนินกำร ซึ่งเป็นกำรแสดงถึง
รำยละเอียดที่ต้องกำรให้คู่สัญญำด ำเนินกำร รวมทั้งขอบเขตควำมรับผิดชอบอ่ืนๆ ของคู่สัญญำที่จะต้อง
ด ำเนินกำรตำมหน้ำที่ และเป็นเอกสำรที่มีควำมส ำคัญต่อคุณภำพของผลงำนและใช้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงที่
เป็นเอกสำรส่วนหนึ่งของสัญญำรวมถึงก ำหนดรำยละเอียดของค่ำใช้จ่ำยและที่มำของกำรก ำหนด
ค่ำใช้จ่ำย โดยอำจเป็นเจ้ำหน้ำที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือคณะบุคคลแล้วแต่กรณี 

 

9. ที่มาของการก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ให้ระบุแหล่งที่มำหรืออัตรำที่ใช้อ้ำงอิง
เพ่ือคิดรำคำค่ำจ้ำงท่ีปรึกษำ เช่น  

ตำมหลักเกณฑ์ในกำรคิดอัตรำค่ำตอบแทนที่ปรึกษำไทยของส ำนักงำนบริหำรหนี้
สำธำรณะ (สบน.) 

ส ำหรับหน่วยงำนของรัฐจะใช้หลักเกณฑ์ตำมที่คณะรัฐมนตรี หรือส ำนักงำนบริหำรหนี้
สำธำรณะ (สบน.) ก ำหนด หรือเกณฑ์ใดให้เป็นไปตำมระเบียบแนวทำงปฏิบัติของแต่ละหน่วยงำน แต่ให้
แสดงเป็นที่มำของรำคำกลำงด้วย 

 

 หมายเหตุ :  
๑. ให้แนบรำยละเอียดของขอบเขตกำรด ำเนินงำน TOR (Terms of Reference) ด้วย 

(หำกม)ี และหำกขอบเขตกำรด ำเนินงำน  (TOR : Terms of Reference) มีรำคำในแต่ละรำยกำรแล้ว 
หน่วยงำนของรัฐอำจแนบ TOR โดยมิต้องกรอกรำคำแต่ละรำยกำรหรือแต่ละหน่วยก็ได้ 

๒. กรณีก ำหนดจ ำนวนเงินเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ หน่วยงำนของรัฐอำจระบุจ ำนวน
เงินตำมตำรำงนี้เป็นเงินตรำต่ำงประเทศก็ได้  

๓. กรณีเป็นกำรจ้ำงที่ปรึกษำหลำยประเภท หลำยสำขำวิชำชีพ  ให้ระบุรำยละเอียดให้
ครบทุกประเภท หรือสำขำวิชำชีพ  

๔. รำยละเอียดหลักเกณฑ์รำคำกลำงกำรจ้ำงที่ปรึกษำ ปรำกฏตำมหนังสือส ำนัก
เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี  ที่  นร ๐๕๐6/ว  ๑๒๘ ลงวันที่  ๘ สิ งหำคม ๒๕๕๖ และหนั งสือ 
กระทรวงกำรคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๓/ว ๑๑๑ ลงวันที่ ๑๑ กันยำยน ๒๕๕๖  (ภำคผนวก ๑)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส านักงาน ป.ป.ช. ๑๗ 

 

3.5  การเปิดเผยราคากลางและการค านวณราคากลางการจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัย 
หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย 

 

 
1. ชื่อโครงกำร............................................................................................................................. ... 

/หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร................................................................................. ...................... 
2. วงเงินงบประมำณท่ีได้รับจัดสรรในกำรจ้ำงหรือเงินสนับสนุนให้ทุนกำรวิจัย…………………..บำท 
3. วันที่ก ำหนดรำคำกลำง...............................................................................................................  

เป็นเงิน................................................................................................................................ บำท 
4. หมวดค่ำตอบแทน............................................................................................................... บำท 

4.1 ประเภทนักวิจัย.................................................................................................................  
4.2 คุณสมบัตินักวิจัย...............................................................................................................  
4.3 จ ำนวนนักวิจัย.............................................................................................................. คน 

5. หมวดค่ำจ้ำง........................................................................................................................ บำท 
6. หมวดค่ำใช้สอย................................................................................................................... บำท 
7. ค่ำวัสดุ....................................................................................................................... ..........บำท 
8. ค่ำครุภัณฑ์........................................................................................................................... บำท 
9. ค่ำใช้จ่ำยในกำรศึกษำดูงำนหรือค้นคว้ำข้อมูลในต่ำงประเทศ (ถ้ำมี) 

9.1 จ ำนวน.......................................................................................................................คน 
9.2 ............................................................................................................................. ....บำท 

10. ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ....................................................................................................................บำท 
11. รำยชื่อเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ (ผู้รับผิดชอบ) ที่เก่ียวกับกำรจ้ำงงำนวิจัยหรือสนับสนุนทุนวิจัย และ 

TOR……………………………………………………..……………………………………………………………………. 
12. ที่มำของกำรก ำหนดรำคำกลำง (รำคำอ้ำงอิง)............................................................................ 

 
 
วิธีปฏิบัติ 
 

1. ชื่อโครงการ ให้ระบุชื่อโครงกำรตำมที่ก ำหนดไว้ในแผนงำนของหน่วยงำนของรัฐ หรือ
ที่หน่วยงำนของรัฐได้ก ำหนดไว้เพ่ือให้มีกำรด ำเนินกำร ในกรณีที่มีกำรด ำเนินกิจกรรมย่อย หรือรำยกำร
อันเป็น ส่วนหนึ่งของโครงกำรให้ใส่ชื่อกิจกรรมย่อย หรือรำยกำรด้วย 

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ให้ระบุชื่อหน่วยงำนของรัฐที่เป็นนิติบุคคลที่เป็นเจ้ำของ
โครงกำรในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  
  กรณีเป็นหน่วยงำนย่อยหรือหน่วยงำนภำยใน ให้ระบุต้นสังกัดที่เป็นนิติบุคคลด้วย 

ตัวอย่ำง   ศูนย์วิจัยเพื่อกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ป๋วย อึ๊งภำกรณ์  ส ำนักงำน ป.ป.ช. 
 

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการจ้างหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย (บาท)  
ให้ระบุวงเงินที่หน่วยงำนของรัฐก ำหนดไว้หรือได้รับเพื่อจะใช้ในกำรจัดซื้อหรือจัดจ้ำงในครั้งนั้นๆ  



๑๘ ส านักงาน ป.ป.ช. 

 
 

3. วันที่ก าหนดราคากลาง  ให้ระบุวันที่ผู้มีอ ำนำจตำมระเบียบ กฎ หรือข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำนของรัฐนั้นๆ ได้อนุมัติจ ำนวนเงินอันเป็นรำคำที่จะใช้ในกำร 
ด ำเนินกำรจัดจ้ำงหรือให้เงินสนับสนุนทุนกำรวิจัยครั้งนั้นๆ  

เป็นเงิน...(บาท) ให้ใส่จ ำนวนเงินที่เป็นรำคำกลำง 
หำกหน่วยงำนของรัฐซึ่งเป็นผู้ด ำเนินกำรจ้ำงงำนวิจัยหรือให้เงินสนับสนุนให้ทุนกำรวิจัย 

มิได้ก ำหนดค่ำใช้จ่ำยหรือรำคำกลำงกำรจ้ำงงำนวิจัยหรือกำรให้เงินสนับสนุนให้ทุนกำรวิจัยดังกล่ำวไว้
เป็นกำรเฉพำะเรื่อง แต่ให้ผู้วิจัยหรือผู้ขอรับทุนเป็นผู้เสนอรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยกำรวิจัยดังกล่ำว กรณีนี้
ให้หน่วยงำนของรัฐจัดท ำข้อมูลรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยกำรจ้ำงหรือกำรให้ทุนสนับสนุนกำรวิจัยตำมตำรำงนี้ 
โดยให้ระบุจ ำนวนเงินที่อนุมัตินั้นลงในรำยกำรรำคำกลำงนี้ด้วย   

 

4. หมวดค่าตอบแทน (บาท) หมำยถึง กำรแจงรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยในงำนจ้ำงกำรวิจัย
ออกเป็นหมวดเพ่ือให้เห็นรำยละเอียดของจ ำนวนเงินที่เป็นค่ำตอบแทนให้กับนักวิจัยตำมประเภทของ
นักวิจัย คุณสมบัติของนักวิจัยและจ ำนวนนักวิจัย  

4.1 ประเภทนักวิจัย ให้ระบุแบ่งประเภทนักวิจัยตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
วิจัยแห่งชำติได้แบ่งประเภทนักวิจัยไว้ 12 สำขำวิชำกำร ดังนี้ 

(1) สำขำวิทยำศำสตร์กำยภำพและคณิตศำสตร์ 
(2)      สำขำวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
(3)      สำขำวิทยำศำสตร์เคมีและเภสัช 
(4)  สำขำเกษตรและชีววิทยำ 
(5) สำขำวิศวกรรมศำสตร์และอุตสำหกรรมวิจัย 
(6)      สำขำปรัชญำ 
(7)      สำขำนิติศำสตร์ 
(8)      สำขำรัฐศำสตร์และรัฐประศำสนศำสตร์ 
(9)      สำขำเศรษฐศำสตร์ 
(10) สำขำสังคมวิทยำ 
(11) สำขำเทคโนโลยีสำรสนเทศและนิเทศศำสตร์ 
(12) สำขำกำรศึกษำ 

4.2 คุณสมบัตินักวิจัย ให้ระบุคุณสมบัตินักวิจัย เช่น กำรศึกษำ ผลงำน เป็นต้น  
4.3 จ ำนวนนักวิจัย ให้ระบุจ ำนวนนักวิจัย 

 

5. หมวดค่าจ้าง (บาท) ให้ระบุกำรแจงรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยในงำนจ้ำงวิจัยที่ผู้วิจัย
จะต้องมีค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ในงำนวิจัยที่ต้องมีกำรจ้ำงให้ด ำเนินกำรเพ่ือให้งำนวิจัย
ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย  
 

6. หมวดค่าใช้สอย (บาท) ให้ระบุกำรแจงรำยละเอียดที่เป็นค่ำใช้จ่ำยในงำนวิจัยที่ผู้วิจัย
ต้องใช้ ในกำรด ำเนินกิจกรรมกำรด ำเนินงำนในงำนวิจัยให้ส ำเร็จ  
 

7. ค่าวัสดุ (บาท) ให้ระบุกำรประมำณกำรจ ำนวนเงินที่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรมกำร
ด ำเนินงำนวิจัยในกำรด ำเนินกำรตำมหน้ำที่เ พ่ือให้งำนนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ โดยให้มีกำรแจง



ส านักงาน ป.ป.ช. ๑๙ 

 

รำยละเอียดจำกวงเงินค่ำจ้ำง ที่หน่วยงำนของรัฐจะต้องจ่ำยแยกออกเป็นรำยจ่ำยที่จะต้องจ่ำยอันเป็นค่ำ
วัสดุอุปกรณ์หรือค่ำวัสดุที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์ของกำรจ้ำงนั้นๆ ที่คู่สัญญำจะต้อง
น ำมำใช้ในกำรด ำเนินกำรตำมสัญญำ  
 

8. ค่าครุภัณฑ์ (บาท) ให้ระบุครุภัณฑ์ที่ผู้วิจัยจ ำเป็นต้องใช้ในงำนวิจัยเพ่ือให้งำนวิจัยนั้น
ส ำเร็จและเป็นครุภัณฑ์ที่ผู้วิจัยจะต้องด ำเนินกำรจัดซื้อเพ่ือน ำมำใช้ในงำนวิจัยนั้น 
 

9. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานหรือค้นคว้าข้อมูลในต่างประเทศ (ถ้ามี) (บาท) ให้ระบุ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรศึกษำดูงำนของคณะผู้วิจัยและหรือของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนของรัฐที่เป็นผู้ว่ำจ้ำงหรือ
เป็นผู้ให้ทุนสนับสนุนกำรวิจัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจ ำนวนเงินที่รวมไว้ในสัญญำจ้ำงหรือในสัญญำให้ทุน
สนับสนุนกำรวิจัยนั้น 

๙.1  จ ำนวน (คน) ให้ระบุจ ำนวนคนที่เป็นเจ้ำหน้ำที่และคณะนักวิจัยที่เดินทำงไป
ต่ำงประเทศหรือศึกษำดูงำนหรือค้นคว้ำข้อมูลในต่ำงประเทศ 

๙.2  จ ำนวนเงิน (บำท) ให้ระบุจ ำนวนค่ำใช้จ่ำยต่อคนที่เดินทำงไปต่ำงประเทศหรือ
ศึกษำดูงำนหรือค้นคว้ำข้อมูลในต่ำงประเทศ 
 

๑๐. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ (บาท) หมำยถึง ค่ำใช้จ่ำยใดๆที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำนวิจัย
นอกเหนือจำกรำยกำรท่ี 4 , 5 , 6 , 7 , ๘ และ ๙ ที่ต้องมีข้ึนตำมลักษณะของงำนนั้นๆ เฉพำะเรื่อง  
 

๑๑. รายช่ือเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ผู้รับผิดชอบ) ที่เกี่ยวกับงานจ้างวิจัยหรือสนับสนุนทุนวิจัย
และ TOR ให้ระบุชื่อเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่เป็นผู้ก ำหนดขอบเขตด ำเนินกำร (TOR : Terms of 
Reference) และรำยละเอียดของงำนวิจัยที่หน่วยงำนของรัฐมีควำมประสงค์ที่จะให้ด ำเนินกำร ซึ่งแสดง
ถึงรำยละเอียดที่ให้คู่สัญญำด ำเนินกำร รวมทั้งขอบเขตควำมรับผิดชอบอ่ืนๆ ของคู่สัญญำที่จะต้อง
ด ำเนินกำรตำมหน้ำที่ และเป็นเอกสำรที่มีควำมส ำคัญต่อคุณภำพของผลงำนและใช้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงที่
เป็นเอกสำรส่วนหนึ่งของสัญญำรวมถึงก ำหนดรำยละเอียดของค่ำใช้จ่ำยและที่มำของกำรก ำหนด
ค่ำใช้จ่ำย โดยอำจเป็นเจ้ำหน้ำที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือคณะบุคคลแล้วแต่กรณี 
 

12. ที่มาของการก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ให้ระบุแหล่งที่มำกำรก ำหนดอัตรำจ้ำง
งำนวิจัย หรือเงินสนับสนุนให้ทุนกำรวิจัยจำกวุฒิกำรศึกษำ และประสบกำรณ์ของนักวิจัยเป็นส ำคัญ 
 

หมำยเหตุ :  
๑. หำกขอบเขตกำรด ำเนินงำน  (TOR : Terms of Reference) มีรำคำในแต่ละ

รำยกำรแล้ว หน่วยงำนของรัฐอำจแนบ TOR โดยมิต้องกรอกรำคำแต่ละรำยกำรหรือแต่ละหน่วยก็ได้ 
๒. กรณีก ำหนดจ ำนวนเงินเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ หน่วยงำนของรัฐอำจระบุจ ำนวน

เงนิตำมแบบนี้เป็นเงินตรำต่ำงประเทศก็ได้  
 
 
 
 
 
 



๒๐ ส านักงาน ป.ป.ช. 

 

3.6 การเปิดเผยราคากลางและการค านวณราคากลางการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
ในการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ 

 

 
1. ชื่อโครงกำร.................................................................................................................................  

/หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร.........................................................................................................  
2. วงเงินงบประมำณท่ีได้รับจัดสรร...........................................................................................บำท 
3. วันที่ก ำหนดรำคำกลำง (รำคำอ้ำงอิง)...........................................................................................  

เป็นเงิน..................................................................................................................................บำท 
4. ค่ำ Hardware…..……………………………………………………………………………………………………..บำท 
5. ค่ำ Software................................................................................... .....................................บำท 
6. ค่ำพัฒนำระบบ..................................................................................................................... บำท 
7. ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ................................................................... .....................................................บำท 
8. รำยชื่อผู้รับผิดชอบในกำรก ำหนดค่ำใช้จ่ำย/ด ำเนินกำร/ขอบเขตด ำเนินกำร(TOR)..................... 
9. ที่มำของกำรก ำหนดรำคำกลำง (รำคำอ้ำงอิง)..................................................................... ........ 

 
 
วิธีปฏิบัติ 
 

1. ชื่อโครงการ ให้ระบุชื่อโครงกำรตำมที่ก ำหนดไว้ในแผนงำนของหน่วยงำนของรัฐ หรือ
ที่หน่วยงำนของรัฐได้ก ำหนดไว้เพ่ือให้มีกำรด ำเนินกำร ในกรณีที่มีกำรด ำเนินกิจกรรมย่อย หรือรำยกำร
อันเป็นส่วนหนึ่งของโครงกำรให้ใส่ชื่อกิจกรรมย่อย หรือรำยกำรด้วย 
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ ให้ระบุชื่อหน่วยงำนของรัฐที่เป็นนิติบุคคลที่เป็นเจ้ำของ
โครงกำรในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  
 กรณีเป็นหน่วยงำนย่อยหรือหน่วยงำนภำยใน ให้ระบุต้นสังกัดที่เป็นนิติบุคคลด้วย 

ตัวอย่ำง   ส ำนักบริหำรงำนคลัง  ส ำนักงำน ป.ป.ช. 
 

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) ให้ระบุวงเงินที่หน่วยงำนของรัฐก ำหนดไว้
หรือได้รับเพื่อจะใช้ในกำรจัดซื้อหรือจัดจ้ำงในครั้งนั้นๆ 
 

3. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ให้ระบุวันที่ผู้มีอ ำนำจตำมระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกำศ หรือกฎที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อหรือจัดจ้ำงของหน่วยงำนของรัฐนั้นๆ ได้อนุมัติกำรจัดซื้อจัด
จ้ำง 

เป็นเงิน...(บาท) ให้ระบุจ ำนวนเงินที่หน่วยงำนของรัฐจะใช้ในกำรด ำเนินกำรจัดซื้อหรือจัดจ้ำง
ในครั้งนั้นๆ 
 

4. ค่า Hardware (บาท) ให้ระบุจ ำนวนเงินที่หน่วยงำนของรัฐจะใช้เป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับ        
กำรจัดหำครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล 
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เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์เน็ตเวิร์ก อุปกรณ์ส ำรองข้อมูล ระบบพลังงำนส ำรอง และอุปกรณ์อ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 
เป็นต้น  
 

5. ค่า Software (บาท) ให้ระบุค่ำซอฟต์แวร์ส ำเร็จรูป ซึ่งเป็นจ ำนวนเงินที่หน่วยงำนของ
รัฐจะใช้เป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรจัดซื้อซอฟต์แวร์ส ำเร็จรูป ซึ่งครอบคลุมถึงซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติกำร 
(Operating System) ซอฟต์แวร์ระบบจัดกำรฐำนข้อมูล (Database Management System) 
ซอฟต์แวร์ระบบจัดกำรเน็ตเวิร์ค (Network Management System) ซอฟต์แวร์ส ำหรับจัดกำรด้ำน
ควำมปลอดภัย (Security Management System) ซอฟต์แวร์ที่ใช้ส ำหรับพัฒนำซอฟต์แวร์ประยุกต์ 
(Tools) และซอฟต์แวร์ประยุกต์ส ำเร็จรูปต่ำงๆ ที่ ไม่ต้องมีกำรแก้ไขดัดแปลงโปรแกรมเพ่ิมเติม 
(Packaged Application Software) 
 

6. ค่าพัฒนาระบบ (บาท) ให้ระบุจ ำนวนเงินที่หน่วยงำนของรัฐจะใช้เป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับ
กำรจัดจ้ำงปรับปรุงระบบงำนเดิมหรือพัฒนำระบบงำนใหม่ โดยให้แสดงแหล่งที่มำหรือเกณฑ์ที่ใช้      
เพ่ือก ำหนดรำคำ  

อย่ำงไรก็ตำม หำกกำรจ้ำงพัฒนำระบบนี้เป็นกำรดัดแปลงซอฟต์แวร์ส ำเร็จรูป ให้แยก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อซอฟต์แวร์ส ำเร็จรูปนั้นไว้ในรำยกำรที่ 5 ค่ำ Software  
 

7. ค่าใช้จ่ายอ่ืน (บาท) ให้ระบุค่ำใช้จ่ำยใดๆ ที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำนนอกเหนือจำก
รำยกำรที่ 4 , 5 และ 6 ที่ต้องมีขึ้นตำมลักษณะของงำนนั้นๆ ได้แก่ ค่ำบริหำรโครงกำร ค่ำบ ำรุงรักษำ 
และอ่ืนๆ เป็นต้น 

กรณีที่เป็นค่ำใช้จ่ำยอ่ืนนี้ หำกสำมำรถระบุได้ว่ำเป็นค่ำใช้จ่ำยในรำยกำรใดก็ให้ระบุด้วย 
เช่น  ค่ำบ ำรุงรักษำ เป็นต้น  
 

๘. รายช่ือผู้รับผิดชอบในการก าหนดค่าใช้จ่าย/ด าเนินการ/ขอบเขตด าเนินการ (TOR)       
ให้ระบุชื่อเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่เป็นผู้ก ำหนดขอบเขตด ำเนินกำร (TOR : Terms of Reference) และ
รำยละเอียดของภำรกิจที่หน่วยงำนของรัฐมีควำมประสงค์ที่จะด ำเนินกำร ซึ่งแสดงถึงรำยละเอียด        
ที่ต้องกำรให้คู่สัญญำด ำเนินกำร รวมทั้งขอบเขตควำมรับผิดชอบอ่ืนๆ ของคู่สัญญำที่จะต้องด ำเนินกำร
ตำมหน้ำที่ และเป็นเอกสำรที่มีควำมส ำคัญต่อคุณภำพของผลงำนและใช้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงที่เป็นเอกสำร
ส่วนหนึ่งของสัญญำรวมถึงก ำหนดรำยละเอียดของค่ำใช้จ่ำยและที่มำของกำรก ำหนดค่ำใช้จ่ำย  โดยอำจ
เป็นเจ้ำหน้ำที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือคณะบุคคลแล้วแต่กรณี 
 

๙. ที่มาของการก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ให้ระบุแหล่งที่มำหรือเกณฑ์ของกำร
คิดรำคำงำนพัฒนำระบบคอมพิวเตอร์ในแต่ละรำยกำรตำมข้อ ๔ , ๕ และ ๖ ดังนี้  

ค่ำ Hardware ให้ระบุแหล่งที่มำที่หน่วยงำนของรัฐใช้เป็นเกณฑ์ในกำรคิดหรือก ำหนด
รำคำค่ำ Hard ware เช่น หำกใช้เกณฑ์รำคำมำตรฐำนที่มีคณะบุคคล องค์กร หรือหน่วยงำนก ำหนดไว้ 
ก็ให้ระบุว่ำ ใช้รำคำมำตรฐำนตำมที่..............( ชื่อคณะบุคคล หน่วยงำนที่เป็นผู้ก ำหนดรำคำมำตรฐำน)  

ตัวอย่ำง  กรณีใช้รำคำมำตรฐำนที่กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรก ำหนด    
ก็ให้ระบุว่ำ ตำมเกณฑ์รำคำมำตรฐำนที่กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรก ำหนด      
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ค่ำ software หำกใช้เกณฑ์รำคำมำตรฐำนที่กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
ก ำหนด   ก็ให้ระบุว่ำ ตำมเกณฑ์รำคำมำตรฐำนที่กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรก ำหนด 
เช่นเดียวกัน   

ค่ำพัฒนำระบบ หำกใช้เกณฑ์รำคำมำตรฐำนที่กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำรก ำหนด ก็ให้ระบุว่ำ ตำมเกณฑ์รำคำมำตรฐำนที่กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
ก ำหนด   

หำกให้ใช้รำคำที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภำยในระยะเวลำ 2 ปีงบประมำณ ก็ให้ระบุว่ำ ใช้รำคำที่
เคยซื้อครั้งหลังสุดภำยในระยะเวลำ 2 ปีงบประมำณ พร้อมระบุเลขท่ีสัญญำที่ใช้อ้ำงอิง  

ตัวอย่ำง  ใช้รำคำที่เคยซื้อ/เคยจ้ำง ครั้งหลังสุดภำยในระยะเวลำ ๒ ปี งบประมำณ ตำม
สัญญำ เลขที.่... ลงวันที่.... เดือน............... พ.ศ.......  

หำกใช้รำคำตลำดโดยสืบรำคำจำกท้องตลำด หรือเว็บไซต์ต่ำงๆเป็นรำคำอ้ำงอิง ก็ให้ระบุ
ชื่อบริษัท ห้ำงหุ้นส่วนที่สืบรำคำ หรือ ชื่อเว็บไซต์ด้วย โดยมิต้องระบุรำคำ   

ตัวอย่ำง สืบรำคำจำกท้องตลำด ๓ รำย ดังนี้  
๑. บริษัท โปร่งใส คอมพิวเตอร์ จ ำกัด 
๒. ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สุจริต คอมพิวเตอร์ จ ำกัด 
๓. www. Nacccom.com  
 

หมำยเหตุ 
๑. หำกขอบเขตกำรด ำเนินงำน  (TOR : Terms of Reference) มีรำคำในแต่ละ

รำยกำรแล้ว หน่วยงำนของรัฐอำจแนบ TOR โดยมิต้องกรอกรำคำแต่ละรำยกำรหรือแต่ละหน่วยก็ได้  
๒. รำยละเอียดกำรก ำหนดหลักเกณฑ์รำคำมำตรฐำนกำรพัฒนำระบบคอมพิวเตอร์ 

ปรำกฏตำมหนังสือ ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๓๔ ลงวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๕๖  
และ (ภำคผนวก ๒) และหนังสือกระทรวงกำรคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๓/ว ๑๑๑ ลงวันที่ ๑๑ 
กันยำยน ๒๕๕๖    

๓. กรณีใช้รำคำตลำด โดยจะต้องสืบรำคำจำกท้องตลำดกี่รำย และจะใช้รำคำใดเป็น
รำคำกลำงนั้น ให้เป็นตำมระเบียบ ข้อบังคับ กฎ หรือแนวทำงปฏิบัติของหน่วยงำนของรัฐนั้นๆ  

๔. กรณีก ำหนดจ ำนวนเงินเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ หน่วยงำนของรัฐอำจระบุจ ำนวน
เงินตำมตำรำงนี้เป็นเงินตรำต่ำงประเทศก็ได้  

๕. ในกำรระบุแหล่งที่มำตำมข้อ ๙ ให้ระบุแหล่งที่มำของ Hardware  Software ใน
แต่ละรำยกำรให้ครบทุกรำยกำร  
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3.7 การเปิดเผยราคากลางและการค านวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง 

 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) 

ในการจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 
 

           1.  ชื่อโครงกำร.......................................................................................................................  
      /หนว่ยงำนเจ้ำของโครงกำร.............................................................................................. 

           2. วงเงินงบประมำณท่ีได้รับจัดสรร...................................................................................บำท 
           3. วันที่ก ำหนดรำคำกลำง (รำคำอ้ำงอิง)................................................................................. 

     เป็นเงิน..............................................บำท รำคำ/หน่วย(ถ้ำมี)......................................บำท 
           4. แหล่งที่มำของรำคำกลำง (รำคำอ้ำงอิง) 

4.1...........................................................................................................................................  
4.2............................................................................................................................. .............. 
4.3……………………………………………………………………………………….………………………………….. 

          5. รำยชื่อเจ้ำหน้ำที่ผู้ก ำหนดรำคำกลำง (รำคำอ้ำงอิง) ทุกคน…………………………………………. 
 

 
วิธีปฏิบัติ 

1. ชื่อโครงการ ให้ระบุชื่อโครงกำรตำมที่ก ำหนดไว้ในแผนงำนของหน่วยงำนของรัฐ หรือ
ที่หน่วยงำนของรัฐได้ก ำหนดไว้เพ่ือให้มีกำรด ำเนินกำร ในกรณีที่มีกำรด ำเนินกิจกรรมย่อย หรือรำยกำร
อันเป็น ส่วนหนึ่งของโครงกำรให้ใส่ชื่อกิจกรรมย่อย หรือรำยกำรด้วย 
              หน่วยงานเจ้าของโครงการ ให้ระบุชื่อหน่วยงำนของรัฐที่เป็นนิติบุคคลที่เป็นเจ้ำของ
โครงกำรในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
       กรณีเป็นหน่วยงำนย่อยหรือหน่วยงำนภำยใน ให้ระบุต้นสังกัดที่เป็นนิติบุคคลด้วย 

ตัวอย่ำง   ส ำนักบริหำรงำนคลัง ส ำนักงำน ป.ป.ช. 
    

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บำท) ให้ระบุจ ำนวนเงินที่หน่วยงำนของรัฐได้รับ
และหรือมีเพ่ือใช้ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

 

3. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ให้ระบุวันที่ผู้มีอ ำนำจตำมระเบียบ กฎ หรือ
ข้อบังคับที่เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำนของรัฐนั้นๆ ได้อนุมัติจ ำนวนเงินอันเป็นรำคำที่จะใช้  
ในกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงครั้งนั้นๆ  

     เป็นเงิน...(บาท) ให้ใส่จ ำนวนเงินที่เป็นรำคำกลำง 
     ราคา/หน่วย(ถ้าม)ี...(บาท) ให้ระบุรำคำต่อหน่วยด้วย (ถ้ำมี) 

กรณีจัดซื้อหลำยรำยกำร  ให้ระบุรำคำต่อหน่วยในแต่ละรำยกำร 
กรณีจัดจ้ำงที่มิใช่งำนก่อสร้ำงให้ระบุรำคำต่อหน่วยในแต่ละรำยกำร (ถ้ำมี)  
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หมำยเหตุ  
๑. หำกมีรำยละเอียดของงำนตำมขอบเขตด ำเนินงำน  (TOR : Terms of Reference) 

ให้แนบ ขอบเขตด ำเนินงำน  (TOR : Terms of Reference) ในประกำศนี้ด้วย และหำกขอบเขต
ด ำเนินงำน  (TOR : Terms of Reference) มีรำคำต่อหน่วยหรือในแต่ละรำยกำรแล้ว ก็ให้แนบ TOR 
โดยมิต้องกรอกรำคำแต่ละรำยกำรหรือแต่ละหน่วยก็ได้  

๒. รำยละเอียดหลักเกณฑ์รำคำกลำง ปรำกฏตำมหนังสือกระทรวงกำรคลัง ด่วนที่สุด 
ที่ กค ๐๔๒๑.๓/ว ๑๑๑ ลงวันที่ ๑๑ กันยำยน ๒๕๕๖  (ภำคผนวก ๑)  

๓. กรณีก ำหนดจ ำนวนเงินเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ หน่วยงำนของรัฐอำจระบุจ ำนวน
เงินตำมแบบนี้เป็นเงินตรำต่ำงประเทศก็ได้  

๓. กรณีกำรจัดจ้ำงมิใช่งำนก่อสร้ำง ให้ระบุรำคำในแต่ละรำยกำรตำมขอบเขตกำร
ด ำเนินงำน  (TOR : Terms of Reference) เช่น กำรจ้ำงให้จัดท ำกิจกรรมหรือจัดงำน (Event)        
อำจระบุรำคำในแต่ละรำยกำรตำมขอบเขตกำรด ำเนินงำน ตำมตัวอย่ำงดังต่อไปนี้ 

 (๑) งำนเวที แสง สี เสียง และกำรแสดง 
 (๒) งำนสถำนที่ พร้อมกำรตกแต่งสถำนที่  
 (๓) งำนออกแบบ ติดตั้งบูท บอร์ด นิทรรศกำร 
 (๔) งำนประชำสัมพันธ์  
 (๕) งำนอภิปรำย เสวนำ 
 (๖) งำนบันทึกภำพ และเสียง 
 (๗) ค่ำเอกสำรประกอบกำรจัดกิจกรรม 
 (๘) ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  เป็นต้น  
ทั้งนี้ จะมีรำยกำรค่ำใช้จ่ำยใดบ้ำงนั้น ขึ้นอยู่กับลักษณะกำรจัดงำนหรือจัดกิจกรรม 

หรือวัตถุประสงค์ของกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว อย่ำงไรก็ตำม ให้หน่วยงำนของรัฐก ำหนดค่ำใช้จ่ำยตำม
รำยกำรที่ก ำหนดไว้ในขอบเขตกำรด ำเนินงำน  (TOR : Terms of Reference) 

4. กรณีกำรจัดจ้ำงซึ่งมีลักษณะเป็นกำรจ้ำงบริกำร เช่น ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้ำ 
ควรแยกค่ำใช้จ่ำยในแต่ละรำยกำรด้วย  เช่น ค่ำวัสดุ ค่ำสำยไฟ ค่ำ...เป็นต้น  

 

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (รำคำอ้ำงอิง) ให้ระบุแหล่งที่มำของรำคำ วิธีก ำหนดรำคำ 
หรือวิธีค ำนวณรำคำ ที่ใช้ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมแนวทำงปฏิบัติของหน่วยงำนของรัฐนั้นๆ  ซึ่งโดยปกติ
ในกำรจัดซื้อต่ำงๆ เช่น ครุภัณฑ์ ยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ คณะรัฐมนตรีจะ
มีมติก ำหนดแนวทำงให้หน่วยงำนของรัฐถือปฏิบัติ ดังนั้น ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงซึ่งมิใช่งำนก่อสร้ำงนี้      
ให้หน่วยงำนของรัฐระบุแหล่งที่มำของกำรก ำหนดรำคำ หรือค ำนวณรำคำดังนี้  

(๑) กรณีก ำหนดรำคำหรือค ำนวณรำคำโดยใช้เกณฑ์รำคำมำตรฐำนที่มีคณะบุคคล 
องค์กร หรือหน่วยงำนก ำหนดไว้ ก็ให้ระบุว่ำ ใช้รำคำมำตรฐำนตำมที่..............( ชื่อคณะบุคคล หน่วยงำน
ที่เป็นผู้ก ำหนดรำคำมำตรฐำน)   

ตัวอย่ำง 
  ตำมรำคำมำตรฐำนที่ส ำนักงบประมำณก ำหนด   
  ตำมรำคำกลำงตำมประกำศของคณะกรรมกำรพัฒนำระบบยำแห่งชำติ   
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  ตำมรำคำมำตรฐำนที่กระทรวงสำธำรณสุขจัดท ำขึ้นและเผยแพร่ทำงเอกสำร
หรือเว็บไซต์ของศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนเวชภัณฑ์ของกระทรวงสำธำรณสุข  

  ตำมรำคำมำตรฐำนที่กระทรวงเทคโนโลยสำรสนเทศและกำรสื่อสำรก ำหนด 
เป็นต้น 

(๒) กรณีก ำหนดรำคำหรือค ำนวณรำคำโดยใช้รำคำที่ เคยซื้อ เคยจ้ำงครั้งหลังสุด
ภำยในระยะเวลำ ๒ ปีงบประมำณ ให้ระบุว่ำ ใช้รำคำที่เคยซื้อ/เคยจ้ำง ครั้งหลังสุดภำยในระยะเวลำ ๒ 
ปี งบประมำณ ตำมสัญญำ เลขที่.... ลงวันที่.... เดือน............... พ.ศ....... 
 ตัวอย่ำง   

ใช้รำคำที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภำยในระยะเวลำ ๒ ปี งบประมำณ ตำมสัญญำเลขที่    
๒๐/๒๕๕๖  ลงวันที่ ๕ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๕๖   

(๓) กรณีใช้รำคำตลำด โดยสืบรำคำจำกท้องตลำด เว็ปไซต์ต่ำง ๆ ให้ระบุชื่อบริษัท/
ห้ำงหุ้นส่วน/เว็บไซต์ ที่สืบรำคำ โดยไม่ต้องลงรำคำของแต่ละรำยที่ไปสืบมำ 

ตัวอย่ำง 
สืบรำคำจำกท้องตลำด ๓ รำย ดังนี้ 
๑. บริษัท โปร่งใส คอมพิวเตอร์ จ ำกัด 
๒. ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สุจริตกำรค้ำ 
๓. www.khondee trading.co.th   

 

   กรณซีื้อที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้ำง ถ้ำใช้รำคำประเมินของทำงรำชกำรหรือหน่วยงำนเป็น
รำคำอ้ำงอิง ก็ให้ระบุชื่อหน่วยงำนผู้ท ำกำรประเมิน เช่น 

 อ้ำงอิงตำมรำคำประเมินของ........................ (ชื่อหน่วยงำน คณะบุคคลผู้ท ำกำร
ประเมิน)  

ถ้ำใช้รำคำซื้อขำยที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้ำงใกล้เคียงบริเวณที่จะซื้อเป็นรำคำอ้ำงอิง ก็ให้
ระบุสัญญำซื้อขำยหรือเลขท่ีโฉนดที่ดิน เลขท่ีอำคำร ของสิ่งก่อสร้ำงใกล้เคียงบริเวณท่ีจะซื้อครั้งหลัง เช่น   

อ้ำงอิงจำกรำคำซื้อขำยของ.........................................(ข้อมูลสัญญำเลขที่โฉนดที่ดิน 
เลขที่อำคำร) เป็นต้น (จะอ้ำงอิงรำคำซื้อขำยที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้ำงใกล้เคียงบริเวณจ ำนวนกี่รำยให้
เป็นไปตำมระเบียบ ข้อบังคับ แนวทำงปฏิบัติของหน่วยงำนนั้นๆ)  

 

หมำยเหตุ 
๑. กรณีกำรเช่ำ เช่ำซื้อ และแลกเปลี่ยน ให้หน่วยงำนของรัฐประกำศเปิดเผยข้อมูล

รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง รำคำกลำง และกำรค ำนวณรำคำกลำง ตำมตำรำงนี้ด้วย   
๒. รำยละเอียดกำรก ำหนดรำคำกลำงครุภัณฑ์  ยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ ฮำร์ดแวร์ 

ซอฟแวร์  กำรพัฒนำซอฟแวร์ประเภทโปรแกรมประยุกต์ ปรำกฏตำมหนังสือ ส ำนักเลขำธิกำร
คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐5/ว ๑๒๙ ลงวันที่ ๙ สิงหำคม ๒๕๕๖  (ภำคผนวก 3)  

๓. กำรระบุแหล่งที่มำ หำกมีกำรจัดซื้อหลำยรำยกำร ให้ระบุแหล่งที่มำทุกรำยกำร 
๔. กรณีใช้รำคำตลำดเป็นรำคำอ้ำงอิง ซึ่งให้ระบุชื่อบริษัท ห้ำงหุ้นส่วน/เว็บไซต์ที่สืบ

รำคำนั้น จะท ำกำรสืบรำคำกี่รำย และจะใช้รำคำใดเป็นรำคำอ้ำงอิง เช่น รำคำต่ ำสุด หรือรำคำเฉลี่ย 
เป็นต้น ให้เป็นไปตำมระเบียบ ข้อบังคับ กฎ แนวทำงปฏิบัติของหน่วยงำนของรัฐนั้นๆ   
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5. วิธีกำรก ำหนดหรือค ำนวณรำคำข้ำงต้น เป็นเพียงตัวอย่ำงเท่ำนั้น ซึ่งหน่วยงำนของ
รัฐแต่ละแห่งจะใช้หลักเกณฑ์หรือวิธีกำรค ำนวณรำคำอย่ำงไร ให้เป็นไปตำมระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
แนวทำงปฏิบัติของหน่วยงำนรัฐนั้นๆ แต่ทั้งนี้ ให้แสดงแหล่งที่มำของรำคำกลำงตำมลักษณะตัวอย่ำง
ข้ำงต้น 
 

๕. เจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ให้ระบุชื่อเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่เป็น        
ผู้ก ำหนดรำคำกลำง และที่ก ำหนดขอบเขตด ำเนินกำร (TOR : Terms of Reference) และรำยละเอียด
ของภำรกิจที่หน่วยงำนของรัฐมีควำมประสงค์ที่จะด ำเนินกำร ซึ่งแสดงถึงรำยละเอียดที่ต้องกำรให้
คู่สัญญำด ำเนินกำร รวมทั้งขอบเขตควำมรับผิดชอบอ่ืนๆ ของคู่สัญญำที่จะต้องด ำเนินกำรตำมหน้ำที่ 
และเป็นเอกสำรที่มีควำมส ำคัญต่อคุณภำพของผลงำนและใช้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงที่เป็นเอกสำรส่วนหนึ่ง
ของสัญญำรวมถึงก ำหนดรำยละเอียดของค่ำใช้จ่ำยและที่มำของกำรก ำหนดค่ำใช้จ่ำย หรือเจ้ำหน้ำที่ของ
รัฐที่ได้ด ำเนินกำรสืบหำหรือก ำหนดรำคำ  หรือเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐซึ่งเป็นผู้มีหน้ำที่เกี่ยวกับกำรพัสดุ
และได้จัดท ำรำยงำนขอซื้อขอจ้ำงเสนอผู้มีอ ำนำจอนุมัติตำมระเบียบฯ ประกำศหรือกฎของหน่วยงำน
ของรัฐ  โดยอำจเป็นเจ้ำหน้ำที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือคณะบุคคลแล้วแต่กรณี 
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บทที ่4 
เงื่อนไขการประกาศ 

 
4.1 วงเงินที่ต้องประกาศ 
 

ให้หน่วยงำนของรัฐประกำศรำยละเอียดข้อมูลรำคำกลำงและกำรค ำนวณรำคำกลำง  
ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่มีวงเงินเกินกว่ำหนึ่งแสน (๑๐๐,๐๐๐) บำท ไม่ว่ำจะเป็นกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วย
วิธีกำรใดๆ ก็ตำม 
 
4.2 วิธีการประกาศ 
 

ให้หน่วยงำนของรัฐประกำศรำยละเอียดข้อมูลรำคำกลำงและกำรค ำนวณรำคำกลำง  
ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในระบบฐำนข้อมูล (เว็บไซต์) 2 แห่ง ดังนี้ 

๑. ในระบบฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลำง (ระบบ e-GP)  
๒. ในเว็บไซต์ของหน่วยงำนของรัฐที่จัดซื้อจัดจ้ำง หรือในกรณีที่หน่วยงำนของรัฐ ไม่มี

เว็บไซต์ของตนเอง ให้ประกำศหน้ำเว็บไซต์ของหน่วยงำนของรัฐที่เป็นต้นสังกัด เช่น  
บริษัทในเครือบริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) ซึ่งเป็นรัฐวิสำหกิจ หำกไม่มีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง

ให้ประกำศท่ีหน้ำเว็บไซต์ของบริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) หรือบริษัทอ่ืนที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่  เป็นต้น แต่
ขอให้แจ้งในเว็บไซต์ด้วยว่ำจะประกำศเปิดเผยรำคำกลำง กำรค ำนวณรำคำกลำงของบริษัท หรือหน่วยงำน
ใดบ้ำง 
  ทั้งนี้  กรณีหน่วยงำนของรัฐที่ยังมิได้ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยระบบ e-GP          
(e-Government Procurement) ของกรมบัญชีกลำง อำจประกำศหน้ำเว็บไซต์ของหน่วยงำนแล้ว    
ให้ท ำกำรเชื่อมโยงข้อมูลไปที่หน้ำเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลำงไปพลำงก่อน จนกว่ำหน่วยงำนนั้นจะด ำเนินกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงด้วยระบบ e-GP (e-Government Procurement) เสร็จสมบูรณ์ แต่หน่วยงำนของรัฐ
ดังกล่ำวควรมีกำรด ำเนินกำรเพ่ือจัดให้หน่วยงำนของตนซื้อจัดจ้ำงด้วยระบบ e-GP (e-Government 
Procurement) ของกรมบัญชีกลำงโดยเร็ว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตำมติคณะรัฐมนตรี 
 
4.3 ระยะเวลาที่ประกาศ 
 

1. กรณีกำรจัดหำที่มีกำรแข่งขันที่ต้องประกำศเชิญชวน  
 

กำรจัดหำที่มีกำรแข่งขันที่ต้องประกำศเชิญชวน ได้แก่ กำรจัดหำวิธีสอบรำคำ ประกวด
รำคำ ประกวดรำคำด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ กำรจ้ำงออกแบบและควบคุมโดยวิธีคัดเลือก กำรจ้ำง
ออกแบบและควบคุมโดยวิธีคัดเลือกแบบจ ำกัดข้อก ำหนด และกำรจ้ำงออกแบบและควบคุมโดยวิธีพิเศษ
แบบประกวดแบบ เป็นต้น หรือวิธีอ่ืนใดอันมีลักษณะที่ต้องประกำศเชิญชวนให้มีกำรแข่งขัน ให้
หน่วยงำนของรัฐประกำศรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง รำคำกลำง และกำรค ำนวณ
รำคำกลำง ดังนี้  

(๑) กรณีมีกำรประกำศขอบเขตด ำเนินกำร (TOR :Terms of Reference) ให้ประกำศ
พร้อมกับกำรประกำศ TOR  
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(๒) กรณีไม่มีกำรประกำศขอบเขตด ำเนินกำร TOR (Terms of Reference)          
ให้ประกำศพร้อมกับกำรประกำศจัดซื้อจัดจ้ำง 
 

ระยะเวลาปลดประกาศ 
  เมื่อหน่วยงำนของรัฐได้ด ำเนินกำรประกำศรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรจัดซื้อ   
จัดจ้ำง รำคำกลำง และกำรค ำนวณรำคำกลำง หน่วยงำนของรัฐดังกล่ำวอำจปลดประกำศได้ดังนี้ 
  ๑. เมื่อผู้มีอ ำนำจอนุมัติกำรสั่งซื้อสั่งจ้ำงได้มีค ำสั่งรับค ำเสนอซื้อหรือจ้ำงแล้ว หรือ 
   ๒. เมื่อพ้น 30 (สำมสิบ) วันนับแต่วันที่คณะกรรมกำรพิจำรณำผลหรือผู้มีอ ำนำจหน้ำที่
พิจำรณำผลเสนอควำมเห็นต่อผู้มีอ ำนำจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้ำง 

ทั้งนี้ แล้วแต่ระยะเวลำใดถึงก ำหนดก่อน  
 
  2. กรณีกำรจัดหำที่ไม่มีประกำศเชิญชวน 
 

  กำรจัดหำที่ไม่มีประกำศเชิญชวน ให้หน่วยงำนของรัฐประกำศรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย
เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง รำคำกลำง และกำรค ำนวณรำคำกลำง ดังนี้ 

(๑) ให้ประกำศภำยใน 3 (สำม) วันท ำกำร นับแต่วันที่ผู้มีอ ำนำจได้ให้ควำมเห็นชอบ
หรืออนุมัติรำยงำนขอซื้อขอจ้ำง  

(๒) กรณีไม่มีรำยงำนขอซื้อขอจ้ำงให้ประกำศภำยใน ๓ (สำม) วันท ำกำร นับแต่วัน
อนุมัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง หรืออนุมัติให้เงินสนับสนุนทุนกำรวิจัย  

(๓) ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุจ ำเป็นอ่ืนอันมิอำจก้ำวล่วงได้ อันเป็นเหตุให้        
ไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมข้ำงต้นได้ ให้หน่วยงำนของรัฐประกำศภำยใน ๓๐  (สำมสิบ) วัน นับแต่วันที่มี
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง  
  กรณีนี้หน่วยงำนของรัฐอำจน ำใบสั่งซื้อสั่งจ้ำงหรือเอกสำรซึ่งมีรำยกำรแสดงเกี่ยวกับ
รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวแนบพร้อมกับกำรประกำศด้วยก็ได้ 
 
ระยะเวลาปลดประกาศ 

กำรประกำศรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง รำคำกลำงและกำรค ำนวณ
รำคำกลำงข้ำงต้น ให้หน่วยงำนของรัฐประกำศเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ ๓๐ (สำมสิบ) วัน ดังนั้นหน่วยงำน
ของรัฐดังกล่ำวอำจปลดประกำศเม่ือได้ประกำศครบ ๓๐ (สำมสิบ) วันแล้ว 
 
  3. กรณีกำรแก้ไขสัญญำ 

 

  ในกรณีที่หน่วยงำนของรัฐมีกำรแก้ไขสัญญำและกำรแก้ไขสัญญำนั้นมีผลกระทบต่อ
จ ำนวน ปริมำณ ชนิดของวัสดุ พัสดุ หรือเปลี่ยนแปลงชนิดของสินค้ำหรือบริกำรหรือรูปแบบรำยกำรจำก
ที่เคยประกำศไว้ ให้หน่วยงำนของรัฐเจ้ำของโครงกำรต้องเผยแพร่รำยละเอียดที่เกี่ยวกับสัญญำซึ่งได้มี
กำรแก้ไขนั้นไว้ในระบบข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์อีกครั้งเป็นเวลำอย่ำงน้อย 30 (สำมสิบ) วัน โดยให้
ประกำศในระบบฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลำง (ระบบ e-GP) และ ในเว็บไซต์ของ
หน่วยงำนของรัฐที่จัดซื้อจัดจ้ำงเช่นเดียวกัน 
 



ส านักงาน ป.ป.ช. ๒๙ 

 

ระยะเวลาที่ประกาศ 
 (๑) ให้ประกำศภำยใน ๓ (สำม) วันท ำกำร นับแต่วันที่ผู้มีอ ำนำจได้อนุมัติกำรแก้ไข
เปลี่ยนแปลงสัญญำ   

(๒) ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุจ ำเป็นอ่ืนอันมิอำจก้ำวล่วงได้   อันเป็นเหตุให้     
ไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมข้ำงต้นได้ ให้หน่วยงำนของรัฐประกำศภำยใน ๓๐ (สำมสิบ)  วัน นับแต่วันที่มี
กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญำ  

 
ระยะเวลาปลดประกาศ 

กำรประกำศรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง รำคำกลำงและกำรค ำนวณ
รำคำกลำงข้ำงต้น ให้หน่วยงำนของรัฐประกำศเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ ๓๐ (สำมสิบ) วัน ดังนั้นหน่วยงำน
ของรัฐดังกล่ำวอำจปลดประกำศเม่ือได้ประกำศครบ ๓๐ (สำมสิบ) วันแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



๓๐ ส านักงาน ป.ป.ช. 

 

บทที่ 5 
บทก าหนดโทษ 

 
มาตรา ๑๐๓/๗ ให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำข้อมูลรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย

เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยเฉพำะรำคำกลำงและกำรค ำนวณรำคำกลำงไว้ในระบบข้อมูลทำง
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้ประชำชนสำมำรถเข้ำตรวจดูได้ 

 

มาตรา ๑๐๓/๘ ให้คณะกรรมกำร ป.ป.ช. มีหน้ำที่รำยงำนต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือสั่งกำร      
ให้หน่วยงำนของรัฐจัดท ำข้อมูลเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมมำตรำ ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง โดยหน่วยงำน
ของรัฐจะต้องด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้
ด ำเนินกำรดังกล่ำว และให้คณะกรรมกำร ป.ป.ช. มีหน้ำที่ติดตำมผลกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี
ในกรณีดังกล่ำวด้วย 

หน่วยงำนของรัฐใดฝ่ำฝืนหรือไม่ด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่ง ให้ถือว่ำผู้ที่มีหน้ำที่เกี่ยวข้อง
มีควำมผิดทำงวินัยหรือเป็นเหตุที่จะถูกถอดถอนจำกต ำแหน่งหรือต้องพ้นจำกต ำแหน่ง แล้วแต่กรณี 

 

เนื่องจำกมำตรำ 103/ 8 แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ได้ก ำหนดให้หน่วยงำน
ของรัฐ      มีหน้ำที่ต้องด ำเนินกำรในกำรจัดท ำข้อมูลรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะรำคำกลำงและกำรค ำนวณรำคำกลำงไว้ในระบบข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์  เพ่ือให้ประชำชน
สำมำรถเข้ำตรวจดูได้ภำย    ใน 180 วัน นับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ด ำเนินกำรดังกล่ำว 
ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำข้อมูลรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย
เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยเฉพำะรำคำกลำงและกำรค ำนวณรำคำกลำงไว้ในระบบข้อมูลทำง
อิเล็กทรอนิกส์ตำมแนวทำงที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. และกระทรวงกำรคลังเสนอเมื่อวันที่ 12 
กุมภำพันธ์ 2556 ดังนั้น หน่วยงำนของรัฐจะต้องปฏิบัติตำมแนวทำงดังกล่ำวภำยในวันที่ 11 สิงหำคม 
2556 หำกหน่วยงำนของรัฐไม่ปฏิบัติจะมีบทก ำหนดโทษดังนี้ 

 

  1. เจ้ำหน้ำที่ผู้ที่มีหน้ำที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงอำจมีควำมผิดทำงวินัย เช่น 
คณะกรรมกำรก ำหนดรำคำกลำง เจ้ำหน้ำที่ผู้ก ำหนดรำคำ หรือเจ้ำหน้ำที่ที่มีอ ำนำจหน้ำที่เกี่ยวกับกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงครั้งดังกล่ำว  
  ๒. เป็นเหตุที่จะถูกถอดถอนจำกต ำแหน่งหรือต้องพ้นจำกต ำแหน่ง หำกเจ้ำหน้ำที่ของ
รัฐซึ่งมีอ ำนำจหน้ำที่พิจำรณำ อนุมัติ หรือด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงดังกล่ำว  เป็นผู้ด ำรง
ต ำแหน่งระดับสูง หรือเป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งซึ่งกฎหมำยรัฐธรรมนูญ หรือพระรำชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2554 ก ำหนดให้สำมำรถถูกถอดถอนออกจำกต ำแหน่งได้ หำกบุคคลดังกล่ำวไม่จัดท ำข้อมูล
รำยละเอียดรำคำกลำงและกำรค ำนวณรำคำกลำงไว้    ในระบบข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิ กส์ ถือเป็นกำร
กระท ำซึ่งเป็นเหตุให้ถูกถอดถอนออกจำกต ำแหน่งได้ นอกจำกนี้  แม้ผู้มีอ ำนำจหน้ำที่พิจำรณำ อนุมัติ 
หรือด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงดังกล่ำว จะไม่ใช่ผู้ด ำรงต ำแหน่งระดับสูง หำกไม่จัดท ำข้อมูล
รำยละเอียดรำคำกลำงและกำรค ำนวณรำคำกลำงไว้ในระบบข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์  ก็อำจถูกสั่งให้พ้น
จำกต ำแหน่งได้ตำมกฎหมำยของหน่วยงำนนั้น เช่น ผู้บริหำรท้องถิ่น เป็นต้น 



ส านักงาน ป.ป.ช. ๓๑ 

 

  3. ควำมผิดทำงอำญำ แม้มำตรำ 103/8 วรรคสอง มิได้ก ำหนดว่ำกำรไม่จัดท ำข้อมูล
รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง รำคำกลำงและกำรค ำนวณรำคำกลำง ไว้ ในระบบข้อมูล
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำวเป็นควำมผิดทำงอำญำก็ตำม แต่กำรไม่ปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมที่กฎหมำย
บัญญัตินั้น อำจเป็นควำมผิดทำงอำญำฐำนละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบได้ ทั้งนี้  ขึ้นอยู่กับ
ข้อเท็จจริงในแต่ละกรณ ี
 

หมำยเหตุ / ค ำแนะน ำ 
 

ในกรณีไม่มีกำรด ำเนินกำรหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตำมแนวทำงกำรปฏิบัติดังที่ได้กล่ำวมำ 
จะเป็นควำมผิดตำมกฎหมำยนี้หรือไม่นั้น ต้องพิจำรณำข้อเท็จจริงในแต่ละกรณี เช่น ในกรณีที่หัวหน้ำ
หน่วยงำน หรือ ผู้มีอ ำนำจสั่งซื้อสั่งจ้ำง ไม่ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแนวทำงกำรประกำศเปิดเผย
รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง รำคำกลำง และกำรค ำนวณรำคำกลำงแล้ว หำกเจ้ำหน้ำที่
ที่เก่ียวข้องบุคคลใดคัดค้ำนโดยท ำเป็นหนังสือ อำจถือได้ว่ำผู้นั้นไม่มีเจตนำร่วมกระท ำผิดดังกล่ำวด้วย  



๓๒ ส านักงาน ป.ป.ช. 

 

 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 

 
































































































































































