เหตุผลและความจาเป็ นในการมีมาตรการ
การจัดซื้อจัดจ้ างภาครัฐ
 การจัดซื้อจัดจ้ างของหน่ วยงานรัฐใช้ เงินของแผ่ นดิน
(งบประมาณ เงินกู้ เงินช่ วยเหลือ หรื อรายได้ ของหน่ วยงานรัฐ)
 การดาเนินการทีผ่ ่ านมามีการทุจริตแสวงหาประโยชน์ โดยมิชอบ
ทาให้ รัฐเสี ยหาย
- มีการจัดซื้อจัดจ้ างในราคาที่แพงเกินจริง หรื อ ในราคาที่
ไม่ สมเหตุสมผล
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เหตุผลและความจาเป็ นในการมีมาตรการ
การจัดซื้อจัดจ้ างภาครัฐ
- มีการจ่ ายเงินให้ เจ้ าหน้ าทีร่ ัฐเพื่อให้ ได้ เป็ นคู่สัญญา
หรื อส่ งมอบงาน หรื อเบิกจ่ ายเงิน
 นักการเมือง เจ้ าหน้ าทีร่ ัฐมีส่วนร่ วมหรื อสนับสนุนการ
ทาความผิด ละเว้ นไม่ ปฏิบัตหิ น้ าที่
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้ องกันและ
ปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔
มาตรา ๑๐๓/๗ ให้หน่ วยงานของรัฐดาเนิ นการจัดทาข้อมูล
รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและการ
คานวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิ กส์ เพื่อให้ประชาชน
สามารถเข้าตรวจดูได้
เพื่อประโยชน์ในการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต ในกรณี ที่มีการ
ทาสัญญาระหว่างหน่ วยงานของรัฐกับบุคคลหรื อนิ ติบุคคลที่ เป็ นคู่สญ
ั ญากับ
หน่ วยงานของรัฐ ให้บุคคลหรื อนิ ติบุคคลที่ เป็ นคู่สญ
ั ญากับหน่ วยงานของรัฐ
นั้ น มี ห น้ า ที่ แ สดงบัญ ชี ร ายการรับ จ่ า ยของโครงการที่ เ ป็ นคู่ ส ัญ ญากับ
หน่ ว ยงานของรัฐ ต่ อ กรมสรรพากร นอกเหนื อ จากบัญ ชี ง บดุ ล ปกติ ที่ ยื่ น
ประจาปี เพื่ อให้มีการตรวจสอบเกี่ ยวกับการใช้จ่ายเงิ นและการคานวณภาษี
เงิ น ได้ใ นโครงการที่ เ ป็ นคู่ ส ัญ ญากับ หน่ ว ยงานของรัฐ ดัง กล่ า วทัง้ นี้ ตาม
หลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
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นอกจากกรณี ตามวรรคหนึ่ งหรื อวรรคสอง ในกรณี ที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควร เพื่อดาเนิ นการอย่างใดอย่างหนึ่ งอัน
เป็ นการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต เนื่ องจากการใช้อานาจหน้าที่
ของเจ้า หน้า ที่ ข องรัฐ ซึ่ ง คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็ น สมควรในการ
กาหนดมาตรการเพื่อให้หน่ วยงานของรัฐรับไปปฏิ บตั ิ ให้คณะกรรมการ
ป.ป.ช. มี อ านาจสั ง่ ให้ห น่ วยงานของรัฐ นั้ น ด าเนิ นการไปตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนดมาตรการในเรื่ อ งนั้น แล้ว รายงานให้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบก็ได้ (วรรคสี่)
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มาตรา ๑๐๓/๘ ให้ค ณะกรรมการ ป.ป.ช. มี ห น้ า ที่
รายงานต่ อคณะรัฐมนตรี เพื่ อสัง่ การให้หน่ วยงานของรัฐจัดทา
ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้ อจัดจ้างตามมาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ ง
โดยหน่ วยงานของรัฐจะต้องดาเนิ นการให้แล้วเสร็ จภายในหนึ่ ง
ร้อ ยแปดสิ บ วัน นั บ แต่ ว ัน ที่ ค ณะรัฐ มนตรี มี ม ติ เ ห็ น ชอบให้
ด าเนิ น การดัง กล่ า ว และให้ค ณะกรรมการ ป.ป.ช. มี ห น้า ที่
ติ ดตามผลการดาเนิ นการตามมติ คณะรัฐมนตรี ในกรณี ดงั กล่าว
ด้วย
หน่ วยงานของรัฐใดฝ่ าฝื นหรือไม่ดาเนิ นการตามวรรคหนึ่ ง
ให้ถือว่าผูท้ ่ีมีหน้าที่เกี่ยวข้องมีความผิ ดทางวินยั หรือเป็ นเหตุท่ีจะ
ถูกถอดถอนจากตาแหน่ งหรือต้องพ้นจากตาแหน่ ง แล้วแต่กรณี
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๑. การเปิ ดเผยราคากลางและการค านวณราคากลางไว้ ใ น
ระบบข้ อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
๒. บุคคลหรื อนิติบุคคลซึ่ งเป็ นคู่สัญญากับหน่ วยงานของรั ฐ
ยื่นบัญชีแสดงรายรับรายจ่ ายของโครงการต่ อกรมสรรพากร
(บังคับใช้ วนั ที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕)
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การเปลีย่ นแปลงแนวทางในการเปิ ดเผยรายละเอียด
ค่ าใช้ จ่ายค่ าใช้ จ่ายในการการจัดซื้อจัดจ้ าง

ลาดับการดาเนินการเพื่อให้ มาตรการมีผลบังคับใช้
๑. คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ เสนอให้ ครม. สั่ งการให้ หน่ วยงานของรัฐ
ตามมาตรา ๑๐๓/๘ โดยเสนอให้ หน่ วยงานของรัฐปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้ าง
๗ ประเภท
๒. คณะรัฐมนตรีมมี ติเมื่อวันที่ ๑๒ ก.พ.๕๖ เห็นชอบตามแนวทางที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ เสนอ
๓. หน่ วยงานของรัฐจะต้ องปฏิบัติภายใน ๑๘๐ วัน คือ ภายในวันที่ ๑๑
ส.ค.๕๖ ยกเว้ นงานจ้ างก่ อสร้ างที่ต้องปฏิบัติตามหนังสื อแจ้ งเวียนของ

กระทรวงการคลังเมื่อวันที่ ๒๒ ส.ค.๕๕
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๑. ใช้ บังคับเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้ างของหน่ วยงานของรัฐ
๒. ใช้ บังคับกับการจัดซื้อจัดจ้ าง ๗ ประเภท
(๑) งานก่ อสร้ าง
(๒) การจ้ างควบคุมงาน
(๓) การจ้ างออกแบบ
(๔) การจ้ างทีป่ รึกษา
(๕) การจ้ างงานวิจัยหรื อเงินสนับสนุนให้ ทุนการวิจัย
(๖) การจ้ างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
(๗) การจัดซื้อจัดจ้ างทีม่ ิใช่ งานก่ อสร้ าง (รวมถึง การเช่ า เช่ าซื้อ
แลกเปลีย่ นด้ วย)
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คุณลักษณะสาคัญทีเ่ กีย่ วกับมาตรการการเปิ ดเผย
รายละเอียดค่ าใช้ จ่าย ราคากลาง ฯ
๑. ไม่ กระทบกับอานาจของผู้ทมี่ ีอานาจตามระเบียบฯ
๒.ไม่ เป็ นการเพิม่ ภาระให้ กบั หน่ วยงานของรัฐ
๓. ประชาชนสามารถรับร้ ู ข่าวสารของราชการ
โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้ างภาครัฐ ได้ อย่ างครบถ้ วน
๔. ทาให้ การจัดซื้อจัดจ้ างภาครัฐโปร่ งใสฯยิง่ ขึน้ และ
สามารถตรวจสอบได้ โดยง่ าย
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๑. กระทรวง ทบวง กรม เป็ นการบริหารราชการส่ วนกลาง
ตามพระราชบัญญัตปิ รับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕
และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่ นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
• สานักนายกรัฐมนตรี
• กระทรวง หรื อทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเท่ ากระทรวง
• กรม หรื อส่ วนราชการทีเ่ รียกชื่ ออย่ างอื่นและมีฐานะเป็ น
กรม ซึ่งสั งกัดหรื อไม่ สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง
หรื อทบวง
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๒. ราชการส่ วนภูมิภาค
• จังหวัด อาเภอ ตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่ นดิน พ.ศ.๒๕๓๔
• ตาบล หมู่บ้าน ตามพ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้ องที่ พ.ศ. ๒๔๕๗
๓. ราชการส่ วนท้ องถิ่น
• กรุงเทพมหานคร
• เมืองพัทยา
• องค์ การบริหารส่ วนจังหวัด
• เทศบาล
• องค์ การบริหารส่ วนตาบล
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๔. รัฐวิสาหกิจ หมายถึง องค์ การของรัฐบาลหรื อหน่ วยงานธุรกิจ
ที่รัฐบาลเป็ นเจ้ าของ หรื อรัฐ มีทุนอยู่เกินกว่ าร้ อยละห้ าสิ บ รวมทั้งบริษัท
จากัด และห้ างหุ้ นส่ วนนิติบุคคลที่ส่วนราชการหรื อรัฐวิสาหกิจมีทุนอยู่
ด้ วยเกินร้ อยละห้ าสิ บตามกฎหมายว่ าด้ วยวิธีการงบประมาณ

๕. องค์ การมหาชน หมายถึง หน่ วยงานของรัฐที่รับผิดชอบบริ การ
สาธารณะทางสั งคมและวัฒนธรรม เช่ น การศึกษา การวิจัย การฝึ กอบรม เป็ น
ต้ น โดยไม่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ในการแสวงหาก าไรซึ่ งอาจจั ด ตั้ งตาม
พระราชบั ญญั ติ องค์ การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรื อองค์ การมหาชนที่ มี
พระราชบัญญัติจัดตั้งเป็ นการเฉพาะ
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๖ . หน่ วยงานธุรการขององค์ กรตามรัฐธรรมนูญ
(๑) หน่ วยงานธุรการขององค์ กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ คือ
• สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
• สานักงานผู้ตรวจการแผ่ นดิน
• สานักงาน ป.ป.ช.
• สานักงานการตรวจเงินแผ่ นดิน
(๒) หน่ วยงานธุรการขององค์ กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ
• สานักงานอัยการสู งสุ ด
• สานักงานคณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติ
• สานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ
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๗. หน่ วยงานอื่นของรัฐ
ได้ แก่ หน่ วยงานของรัฐซึ่งมิได้ อยู่ในรู ปแบบข้ างต้ นโดยอาจเป็ นส่ วนราชการซึ่งมิได้ อยู่
ภายใต้ การบังคับบัญชาหรื อกากับดูแลของฝ่ ายบริหาร หรื อเป็ นหน่ วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึน้ ตาม
กฎหมาย ตามมติ ค.ร.ม. เพื่อทาหน้ าที่ในการควบคุมกากับดูแลกิจกรรมของรัฐซึ่งจะมีฐานะเป็ น
นิตบิ ุคคลหรื อไม่ กไ็ ด้ ดังนี้
• สานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา และสานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
• หน่ วยงานธุรการของศาล
• หน่ วยงานที่รัฐธรรมนูญกาหนดให้ มกี ารจัดตั้งขึน้ เช่ น สานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสี ยงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ สภาพัฒนา
การเมือง สภาเกษตรกรแห่ งชาติ สานักงานปฏิรูปกฎหมาย
• หน่ วยงานซึ่งเป็ นหน่ วยบริการรู ปแบบพิเศษตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การบริหารงานของหน่ วยบริการรู ปแบบพิเศษ ได้ แก่ สถาบันส่ งเสริมการบริหาร
กิจการบ้ านเมืองที่ดี สานักพิมพ์ คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
• สถาบันอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยในกากับภาครัฐ
16

๘. หน่ วยงานอื่นใดทีด่ าเนินกิจการของรัฐตามกฎหมายและได้ รับเงิน
อุดหนุนหรื อทรัพย์ สินลงทุนจากรัฐ
ได้ แก่ กองทุนทีเ่ ป็ นนิติบุคคล ทีจ่ ัดตั้งขึน้ โดยตราเป็ นพระราชบัญญัติ
โดยการดาเนินงานของกองทุนจะได้ รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และเงินสมทบ
จากกลุ่มเป้ าหมายนั้นๆ เช่ น พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่ งชาติ พ.ศ.
๒๕๕๔ กองทุนบาเหน็จบานาญข้ าราชการ เป็ นต้ น
ไม่ รวมถึงหน่ วยงานอื่นใดทีจ่ ัดตั้งขึน้ ในลักษณะเป็ นองค์ กรวิชาชีพ เช่ น
สภาวิชาชีพบัญชี สภาทนายความ เป็ นต้ น
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ความหมายของศัพท์ ทสี่ าคัญ
การจัดซื้อจัดจ้ าง หมายความว่ า การจ้ างก่ อสร้ าง การจ้ าง
ควบคุมงาน การจ้ างออกแบบ การจ้ างทีป่ รึกษา การจ้ างงานวิจัย
หรื อเงินสนับสนุนให้ ทุนการวิจยั การจ้ างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
การจัดซื้อจัดจ้ างที่มิใช่ งานก่ อสร้ าง อันเป็ นการจัดซื้อจัดจ้ างตาม
ระเบียบ ข้ อบังคับ หรื อกฎว่ าด้ วยการพัสดุของหน่ วยงานของรัฐ
เว้ นแต่ การจ้ างงานวิจยั หรื อเงินสนับสนุนให้ ทุนวิจยั ไม่ ว่าการจัดซื้อ
จัดจ้ างของหน่ วยงานของรัฐนั้นจะใช้ เงินจากงบประมาณ เงินกู้ เงิน
ช่ วยเหลือ หรื อเงินรายได้ ของหน่ วยงานของรัฐเองก็ตาม แต่ ไม่
รวมถึงการจาหน่ ายพัสดุ
18

ความหมายของศัพท์ ทสี่ าคัญ
ราคากลาง หมายความว่ า รายละเอียดราคามาตรฐาน
หรื อราคาที่ใกล้ เคียงความเป็ นจริงเพื่อใช้ เป็ นฐานสาหรับ
เปรียบเทียบราคาทีผ่ ้ ูเสนอราคาได้ ยื่นเสนอไว้ ซึ่งสามารถ
จัดซื้อจัดจ้ างได้ จริง
การคานวณราคากลาง หมายความว่ า วิธีการคานวณ
ราคาการจัดซื้อจัดจ้ างในแต่ ละรายการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
ที่หน่ วยงานของรัฐกาหนด หรื อปฏิบัติเพื่อให้ ได้ มาซึ่งราคา
กลาง
19

แนวทางการเปิ ดเผยรายละเอียดค่ าใช้ จ่ายเกีย่ วกับการ
จัดซื้อจัดจ้ าง ราคากลาง และ
การคานวณราคากลาง
๑. การจ้ างงานก่ อสร้ าง
หมายความว่ า งานก่ อสร้ างอาคาร ก่ อสร้ างทาง
สะพาน ท่ อเหลีย่ ม และงานก่ อสร้ างชลประทาน และให้
หมายความรวมถึง งานดัดแปลง งานต่ อเติม งานรื้อถอน งาน
ซ่ อมแซม และงานปรับปรุงสิ่ งก่ อสร้ างอันมีลกั ษณะที่มีแบบ
รู ปรายการและจาเป็ นต้ องมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน
ตลอดระยะเวลาการดาเนินการด้ วย

20

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้ รับและรายละเอียดค่ าใช้ จ่าย
ในการจ้ างก่อสร้ าง
๑. ชื่ อโครงการ.................................................
/หน่ วยงานเจ้ าของโครงการ........................
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้ รับจัดสรร......................................บาท
๓. ลักษณะงานโดยสั งเขป
๔. ราคากลางคานวณ ณ วันที่.....................................................
เป็ นเงิน..............................................................................บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๕.๑ ...............................................................................
๕.๒ ..............................................................................
๕.๓ ..............................................................................
๕.๔... ............................................................................
๖. รายชื่ อคณะกรรมการกาหนดราคากลาง……

21

งานจ้ างก่ อสร้ าง
วิธีปฏิบัติ
๑. ชื่ อโครงการ ให้ ระบุชื่อโครงการตามทีก่ าหนดไว้ ในแผนงานของ
หน่ วยงานของรัฐ หรื อที่หน่ วยงานของรัฐได้ กาหนดไว้ เพื่อให้ มีการดาเนินการ
ในกรณีที่มีการดาเนินกิจกรรมย่ อย หรื อรายการอันเป็ นส่ วนหนึ่งของโครงการ
ให้ ใส่ ชื่อกิจกรรมย่ อย หรื อรายการด้ วย
หน่ วยงานเจ้ าของโครงการ ให้ ระบุชื่อหน่ วยงานของรัฐทีเ่ ป็ นนิติบุคคล
ที่เป็ นเจ้ าของโครงการในการจัดซื้อจัดจ้ าง
กรณีเป็ นหน่ วยงานย่ อยหรื อหน่ วยงานภายใน ให้ ระบุต้นสั งกัดที่
เป็ นนิติบุคคลด้ วย
ตัวอย่ าง กองจัดหากลาง การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
22

งานจ้ างก่ อสร้ าง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้ รับจัดสรร (บาท) ให้ ระบุจานวนเงินที่
หน่ วยงานของรัฐได้ รับและหรื อมีเพื่อใช้ ในการจัดซื้อจัดจ้ าง
๓. ลักษณะงานโดยสั งเขป ให้ ระบุลกั ษณะงานก่อสร้ างให้ ทราบว่ า
หน่ วยงานรัฐจะดาเนินการ (จ้ าง) งานก่อสร้ างประเภทใด
ตัวอย่ าง งานก่อสร้ างอาคาร ให้ มีบรรยายลักษณะของงานตามหัวข้ อที่
กาหนดไว้ ใน BOQ (Bill of Quantities) เช่ น งานก่อสร้ างอาคาร ๒๐ ชั้น เป็ น
ต้ น
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งานจ้ างก่อสร้ าง
๔. ราคากลางคานวณ ณ วันที่ ให้ ระบุวนั ทีผ่ ู้มีอานาจตามระเบียบ กฎ
หรื อข้ อบังคับที่เกีย่ วข้ องกับการจัดซื้อจัดจ้ างของหน่ วยงานของรัฐนั้นๆ ได้
อนุมัติราคาจานวนเงินสู งสุ ดซึ่งจะใช้ ในงานก่อสร้ างทีไ่ ด้ มาจากการคานวณ
ของเจ้ าหน้ าทีต่ ามแบบรูปรายการต่ างๆ ในทางช่ างทีเ่ กีย่ วข้ องกับงานนั้น
ทั้งหมดตามระเบียบ กฎ ข้ อบังคับ หรื อแนวทางปฏิบัติของหน่ วยงานของรัฐ
นั้นๆ
เป็ นเงิน .................. บาท ให้ ใส่ จานวนเงินทีเ่ ป็ นราคากลาง
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ให้ ระบุรายละเอียดของการประมาณ
การทีเ่ กีย่ วข้ องกับชนิด จานวน ปริมาณ รายการของพัสดุ วัสดุต่างๆ
ค่ าแรงงาน ฯลฯ โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้ าง
ดังต่ อไปนี้
24

งานจ้ างก่ อสร้ าง
๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) แบบสรุป
ค่ าก่อสร้ าง (แบบ ปร.๕ ก) แบบสรุปค่ าครุภัณฑ์ จัดซื้อ (แบบ ปร.๕ ข)
และแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้ างอาคาร (แบบ ปร.๖)
๕.๒ แบบสรุปราคางานก่อสร้ างชลประทาน
๕.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้ างทาง สะพาน และท่ อเหลีย่ ม
หมายถึง แบบประเมินราคางานก่อสร้ างทาง สะพาน และท่ อเหลีย่ ม
๕.๔ แบบประมาณการราคากลางอื่นๆ จะใช้ ในกรณีที่หน่ วยงาน
ของรัฐมีแบบประมาณการราคากลางที่หน่ วยงานของรัฐได้ กาหนดขึน้
และให้ นามาใช้ ในการประมาณการราคากลางสาหรับงานก่อสร้ างประเภท
นั้นๆ
25

งานจ้ างก่ อสร้ าง
๖. รายชื่ อคณะกรรมการกาหนดราคากลาง ให้ ระบุรายชื่ อเจ้ าหน้ าที่ของ
รัฐที่ทาหน้ าทีเ่ ป็ นคณะกรรมการกาหนดราคากลาง หรื อชื่ อเจ้ าหน้ าทีข่ องรัฐ
ตามทีก่ าหนดไว้ ในสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้ างซึ่งได้ ลงชื่ อไว้ ใน
(แบบ ปร. ๕ และปร. ๖) หรื อแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้ างชลประทาน
หรื อแบบประเมินราคางานก่อสร้ างทาง สะพานและท่ อเหลีย่ ม หรื อแบบอื่นๆ
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การจ้ างควบคุมงาน หมายความว่ า การจ้ างบริการจากนิติ
บุคคลหรื อบุคคลธรรมดา ทีป่ ระกอบธุรกิจบริการด้ านควบคุม
งานก่ อสร้ างหรื องานอื่นที่มคี วามจาเป็ นที่ต้องมีการควบคุมงาน

27

การจ้ างควบคุมงาน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้ รับและรายละเอียดค่ าใช้ จ่าย
ในการจ้ างควบคุมงาน
๑. ชื่ อโครงการ....................................................................................................
/หน่ วยงานเจ้ าของโครงการ...........................................................................
๒. วงเงินงบประมาณทีไ่ ด้ รับ…………………….....…………............…………บาท
๓. วันทีก่ าหนดราคากลาง (ราคาอ้ างอิง)......................................................................
เป็ นเงิน................................................................................................................บาท
๔. ค่ าตอบแทนบุคลากร..........................................................................................บาท
๔.๑ ระดับหัวหน้ าโครงการ.................................................................................คน
๔.๒ ระดับผู้ดาเนินงาน........................................................................................คน
๔.๓ ระดับผู้ช่วย...................................................................................................คน
๕. ค่ าวัสดุอุปกรณ์ (ถ้ ามี)...........................................................................................บาท
๖. ค่ าใช้ จ่ายอื่น (ถ้ ามี).................................................................................................บาท
๗. รายชื่ อผู้รับผิดชอบในการกาหนดค่ าใช้ จ่าย/ดาเนินการ/ขอบเขตดาเนินการ (TOR)
๘. ทีม่ าของราคากลาง……...........................………………………………
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การจ้ างควบคุมงาน
วิธีปฏิบัติ
๑. ชื่ อโครงการ ให้ ระบุชื่อโครงการตามทีก่ าหนดไว้ ในแผนงานของ
หน่ วยงานของรัฐ หรื อที่หน่ วยงานของรัฐได้ กาหนดไว้ เพื่อให้ มีการดาเนินการ
ในกรณีที่มีการดาเนินกิจกรรมย่ อย หรื อรายการอันเป็ นส่ วนหนึ่งของโครงการ
ให้ ใส่ ชื่อกิจกรรมย่ อย หรื อรายการด้ วย
หน่ วยงานเจ้ าของโครงการ ให้ ระบุชื่อหน่ วยงานของรัฐทีเ่ ป็ นนิติบุคคล
ที่เป็ นเจ้ าของโครงการในการจัดซื้อจัดจ้ าง
กรณีเป็ นหน่ วยงานย่ อยหรื อหน่ วยงานภายใน ให้ ระบุต้นสั งกัดที่
เป็ นนิติบุคคลด้ วย
ตัวอย่ าง สานักบริหารงานคลัง สานักงาน ป.ป.ช.
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การจ้ างควบคุมงาน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้ รับจัดสรร (บาท) ให้ ระบุจานวนเงินที่
หน่ วยงานของรัฐได้ รับและหรื อมีเพื่อใช้ ในการจัดซื้อจัดจ้ าง
๓. วันทีก่ าหนดราคากลาง ให้ ระบุวนั ทีผ่ ู้มีอานาจตามระเบียบ กฎ
หรื อข้ อบังคับที่เกีย่ วข้ องกับการจัดซื้อจัดจ้ างของหน่ วยงานของรัฐนั้นๆ ได้
อนุมัติจานวนเงินอันเป็ นราคาทีจ่ ะใช้ ในการจัดจ้ างครั้งนั้นๆ
เป็ นเงิน...(บาท) ให้ ใส่ จานวนเงินทีเ่ ป็ นราคากลาง
๔. ค่ าตอบแทนบุคลากร (บาท) ให้ ระบุจานวนเงินทีห่ น่ วยงานของรัฐ
จ่ ายให้ กบั ผู้รับจ้ าง หรื อทีห่ น่ วยงานของรัฐได้ ประกาศเชิญชวน หรื อที่มาจาก
การจ้ างตามระเบียบ ข้ อบังคับ กฎว่ าด้ วยการพัสดุของหน่ วยงานของรัฐนั้นๆ
โดยให้ มีการแจงรายละเอียดของบุคลากรในการดาเนินงานทีเ่ กีย่ วกับการ
ควบคุมงาน ดังนี้
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การจ้ างควบคุมงาน
๔.๑ ระดับหัวหน้ าโครงการ ให้ ระบุจานวนของบุคลากรในระดับหัวหน้ า
โครงการ
๔.๒ ระดับผู้ดาเนินงาน ให้ ระบุจานวนของบุคลากรในระดับผู้ดาเนินงาน
๔.๓ ระดับผู้ช่วย ให้ ระบุจานวนของบุคลากรในระดับผู้ช่วย
๕. ค่ าวัสดุอปุ กรณ์ /ค่ าวัสดุ (ถ้ ามี) (บาท) ให้ ระบุการประมาณการจานวน
เงินทีเ่ ป็ นค่ าใช้ จ่ายในกิจกรรมการดาเนินงานของผู้ควบคุมงาน โดยให้ มี
การแจงรายละเอียดจากวงเงินค่ าจ้ างทีห่ น่ วยงานของรัฐจะต้ องจ่ ายแยก
ออกเป็ นรายจ่ ายทีจ่ ะต้ องจ่ ายอันเป็ นค่ าวัสดุอุปกรณ์ หรื อค่ าวัสดุทใี่ ช้ ใน
การดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ ของการจ้ างนั้นๆ ทีค่ ู่สัญญาจะต้ อง
นามาใช้ ในการดาเนินการตามสั ญญา
31

การจ้ างควบคุมงาน
๖. ค่ าใช้ จ่ายอื่นๆ (บาท) ให้ ระบุค่าใช้ จ่ายใดๆทีเ่ กิดขึน้ จากการ
ดาเนินงานของผู้ควบคุมงานนอกเหนือจากรายการที่ ๔ และ 5 ทีต่ ้ องมี
ขึน้ ตามลักษณะของงานนั้นๆ เฉพาะเรื่ อง
๗. รายชื่ อผู้รับผิดชอบในการกาหนดค่ าใช้ จ่าย/ดาเนินการ/ขอบเขตดาเนินการ
(TOR) ให้ ระบุชื่อเจ้ าหน้ าทีข่ องรัฐทีเ่ ป็ นผู้กาหนดขอบเขตดาเนินการ (TOR : Terms of
Reference) และรายละเอียดของภารกิจทีห
่ น่ วยงานของรัฐมีความประสงค์ ทจี่ ะดาเนินการ
ซึ่งเป็ นการแสดงถึงรายละเอียดที่ต้องการให้ คู่สัญญาดาเนินการ รวมทั้งขอบเขตความ
รับผิดชอบอื่นๆ ของคู่สัญญาทีจ่ ะต้ องดาเนินการตามหน้ าที่ และเป็ นเอกสารทีม่ ี
ความสาคัญต่ อคุณภาพของผลงานและใช้ เป็ นเอกสารอ้ างอิงทีเ่ ป็ นเอกสารส่ วนหนึ่งของ
สั ญญา รวมถึงกาหนดรายละเอียดของค่ าใช้ จ่ายและทีม่ าของการกาหนดค่ าใช้ จ่าย โดย
อาจเป็ นเจ้ าหน้ าทีบ่ ุคคลใดบุคคลหนึ่งหรื อ คณะบุคคลแล้ วแต่ กรณี
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การจ้ างควบคุมงาน
๘. ทีม่ าของราคากลาง ให้ ระบุหลักเกณฑ์ ทใี่ ช้ ในการกาหนดราคากลาง
หรื ออัตราทีใ่ ช้ อ้างอิง เพื่อคิดราคาค่ าจ้ างควบคุมงาน เช่ น
กรณีส่วนราชการอาจใช้ อตั ราที่กาหนดไว้ ในระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้ วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม หรื อตามมติ
คณะรัฐมนตรี เช่ น
ร้ อยละ...... ของมูลค่ างานก่อสร้ างตาม.......(ให้ ใส่ ชื่อหลักเกณฑ์
ระเบียบ หรื อเลขทีห่ นังสื อสั่ งการ เป็ นต้ น)
สาหรับหน่ วยงานอื่นของรัฐจะใช้ อตั ราใดให้ เป็ นไปตามระเบียบ
แนวทางปฏิบัติของแต่ ละหน่ วยงาน แต่ ให้ แสดงเป็ นทีม่ าของราคากลางด้ วย
33

การจ้ างออกแบบ
การจ้ างออกแบบ หมายความว่ า การจ้ างบริการจากนิตบิ ุคคล
หรื อบุคคลธรรมดาทีป่ ระกอบธุรกิจบริการด้ านงานออกแบบงาน
ก่ อสร้ างหรื อออกแบบงานอื่นที่มีความจาเป็ นที่ต้องมีการควบคุมงาน
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การจ้ างออกแบบ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้ รับและรายละเอียดค่ าใช้ จ่ายในการจ้ างออกแบบ
๑. ชื่ อโครงการ....................................................................................................
/หน่ วยงานเจ้ าของโครงการ...........................................................................
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้ รับ………....…………….....……………………บาท
๓. วันที่กาหนดราคากลาง .................................................................................
เป็ นเงิน.......................................................................................................บาท
๔. ค่ าตอบแทนบุคลากร..................................................................................บาท
๔.๑ ระดับหัวหน้ าโครงการ.........................................................................คน
๔.๒ ระดับผู้ดาเนินงาน..............................................................................คน
๔.๓ ระดับผู้ช่วย.........................................................................................คน
๕. ค่ าวัสดุอุปกรณ์ (ถ้ ามี)............................................................................บาท
๖. ค่ าใช้ จ่ายอื่น (ถ้ ามี)................................................................................บาท
๗. รายชื่ อผู้รับผิดชอบในการกาหนดค่ าใช้ จ่าย/ดาเนินการ/ขอบเขตดาเนินการ (TOR)
๘. ที่มาของราคากลาง……...........................………………………………
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การจ้ างออกแบบ
วิธีปฏิบัติ
๑. ชื่ อโครงการ ให้ ระบุชื่อโครงการตามทีก่ าหนดไว้ ในแผนงานของ
หน่ วยงานของรัฐ หรื อที่หน่ วยงานของรัฐได้ กาหนดไว้ เพื่อให้ มีการดาเนินการ
ในกรณีที่มีการดาเนินกิจกรรมย่ อย หรื อรายการอันเป็ นส่ วนหนึ่งของโครงการ
ให้ ใส่ ชื่อกิจกรรมย่ อย หรื อรายการด้ วย
หน่ วยงานเจ้ าของโครงการ ให้ ระบุชื่อหน่ วยงานของรัฐทีเ่ ป็ นนิติบุคคล
ที่เป็ นเจ้ าของโครงการในการจัดซื้อจัดจ้ าง
กรณีเป็ นหน่ วยงานย่ อยหรื อหน่ วยงานภายใน ให้ ระบุต้นสั งกัดที่
เป็ นนิติบุคคลด้ วย
ตัวอย่ าง สานักงานประมงจังหวัดเชียงราย กรมประมง
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การจ้ างออกแบบ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้ รับ (บาท) ให้ ระบุจานวนเงินทีห่ น่ วยงาน
ของรัฐได้ รับและหรื อมีเพื่อใช้ ในการจัดซื้อจัดจ้ าง
๓. วันทีก่ าหนดราคากลาง ให้ ระบุวนั ทีผ่ ู้มีอานาจตามระเบียบ กฎ
หรื อข้ อบังคับที่เกีย่ วข้ องกับการจัดซื้อจัดจ้ างของหน่ วยงานของรัฐนั้นๆ ได้
อนุมัติจานวนเงินอันเป็ นราคาทีจ่ ะใช้ ในการจัดจ้ างครั้งนั้นๆ
เป็ นเงิน...(บาท) ให้ ใส่ จานวนเงินทีเ่ ป็ นราคากลาง
๔. ค่ าตอบแทนบุคลากร (บาท) ให้ ระบุจานวนเงินทีห่ น่ วยงานของรัฐ
จ่ ายให้ กบั ผู้รับจ้ าง หรื อทีห่ น่ วยงานของรัฐได้ ประกาศเชิญชวน หรื อที่มาจาก
การจ้ างตามระเบียบ ข้ อบังคับ กฎว่ าด้ วยการพัสดุของหน่ วยงานของรัฐนั้นๆ
โดยให้ มีการแจงรายละเอียดของบุคลากรในการดาเนินงานทีเ่ กีย่ วกับการ
ออกแบบดังนี้
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การจ้ างออกแบบ
๔.๑ ระดับหัวหน้ าโครงการ ให้ ระบุจานวนของบุคลากรในระดับหัวหน้ า
โครงการ
๔.๒ ระดับผู้ดาเนินงาน ให้ ระบุจานวนของบุคลากรในระดับผู้ดาเนินงาน
๔.๓ ระดับผู้ช่วย ให้ ระบุจานวนของบุคลากรในระดับผู้ช่วย
๕. ค่ าวัสดุอปุ กรณ์ (ถ้ ามี) (บาท) ให้ ระบุการประมาณการจานวนเงินที่เป็ น
ค่ าใช้ จ่ายในกิจกรรมการดาเนินงานของผู้ควบคุมงาน โดยให้ มีการแจง
รายละเอียดจากวงเงินค่ าจ้ างทีห่ น่ วยงานของรัฐจะต้ องจ่ ายแยกออกเป็ น
รายจ่ ายทีจ่ ะต้ องจ่ ายอันเป็ นค่ าวัสดุอุปกรณ์ หรื อค่ าวัสดุที่ใช้ ในการ
ดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ ของการจ้ างนั้นๆ ทีค่ ู่สัญญาจะต้ องนามาใช้ ใน
การดาเนินการตามสั ญญา
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การจ้ างออกแบบ
๖. ค่ าใช้ จ่ายอื่นๆ (บาท) ให้ ระบุค่าใช้ จ่ายใดๆทีเ่ กิดขึน้ จากการ
ดาเนินงานของผู้ อกแบบนอกเหนือจากรายการที่ ๔ และ 5 ที่ต้องมีขนึ้
ตามลักษณะของงานนั้นๆ เฉพาะเรื่ อง
๗. รายชื่ อผู้รับผิดชอบในการกาหนดค่ าใช้ จ่าย/ดาเนินการ/ขอบเขตดาเนินการ
(TOR) ให้ ระบุชื่อเจ้ าหน้ าที่ของรั ฐที่เป็ นผู้กาหนดขอบเขตดาเนินการ (TOR : Terms of Reference)
และรายละเอียดของภารกิจที่หน่ วยงานของรั ฐมีความประสงค์ ที่จะดาเนินการ ซึ่ งเป็ น
การแสดงถึ ง รายละเอี ย ดที่ ต้ อ งการให้ คู่ สั ญ ญาด าเนิ น การ รวมทั้ ง ขอบเขตความ
รั บ ผิ ด ชอบอื่ น ๆ ของคู่ สั ญ ญาที่ จ ะต้ อ งด าเนิ น การตามหน้ า ที่ และเป็ นเอกสารที่ มี
ความสาคัญต่ อคุณภาพของผลงานและใช้ เป็ นเอกสารอ้ างอิงที่เป็ นเอกสารส่ วนหนึ่งของ
สั ญญา รวมถึงกาหนดรายละเอียดของค่ าใช้ จ่ายและที่มาของการกาหนดค่ าใช้ จ่ าย โดย
อาจเป็ นเจ้ าหน้ าทีบ่ ุคคลใดบุคคลหนึ่งหรื อ คณะบุคคลแล้ วแต่ กรณี
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การจ้ างออกแบบ
๘. ทีม่ าของการกาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ให้ ระบุหลักเกณฑ์ ที่ใช้
ในการกาหนดราคากลาง หรื ออัตราทีใ่ ช้ อ้างอิง เพื่อคิดราคาค่ าจ้ างออกแบบ
เช่ น
กรณีส่วนราชการอาจใช้ อตั ราทีก่ าหนดไว้ ในระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้ วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิม่ เติม หรื อตามมติ
คณะรัฐมนตรี
สาหรับหน่ วยงานอื่นของรัฐจะใช้ อตั ราใดให้ เป็ นไปตามระเบียบ
แนวทางปฏิบัติของแต่ ละหน่ วยงาน แต่ ให้ แสดงเป็ นที่มาของราคากลางด้ วย
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การจ้ างทีป่ รึกษา
การจ้ างที่ปรึกษา หมายความว่ า การจ้ างบริการจากทีป่ รึกษา ซึ่ง
เป็ นบุคคลธรรมดาหรื อนิตบิ ุคคลทีป่ ระกอบอาชีพ วิชาชีพหรื อ
ให้ บริการเป็ นที่ปรึกษาเกีย่ วกับวิศวกรรม สถาปัตยกรรม
เศรษฐศาสตร์ การศึกษา การเงิน บัญชี กฎหมาย หรื ออื่น ๆ แต่ ไม่
รวมถึงการจ้ างออกแบบและควบคุมงาน
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้ รับและรายละเอียดค่ าใช้ จ่าย
ในการจ้ างทีป่ รึกษา
๑. ชื่ อโครงการ....................................................................................................
/หน่ วยงานเจ้ าของโครงการ...........................................................................
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้ รับจัดสรร....…………,,….....……………………บาท
๓. วันที่กาหนดราคากลาง (ราคาอ้ างอิง................................................................
เป็ นเงิน..........................................................................................................บาท
๔. ค่ าตอบแทนบุคลากร...................................................................................บาท
๔.๑ ประเภทที่ปรึกษา...............................................................................คน
๔.๒ คุณสมบัติที่ปรึกษา...........................................................................คน
๔.๓ จานวนที่ปรึกษา...............................................................................คน
๕. ค่ าวัสดุอุปกรณ์ (ถ้ ามี)....................................................................................บาท
๖. ค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปต่ างประเทศ (ถ้ ามี) .............................................บาท
๗. ค่ าใช้ จ่ายอื่น (ถ้ ามี)........................................................................................บาท
๘. รายชื่ อผู้รับผิดชอบในการกาหนดค่ าใช้ จ่าย/ดาเนินการ/ขอบเขตดาเนินการ (TOR)
๙. ที่มาของการกาหนดราคากลาง (อ้ างอิง) ........……………………………
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การจ้ างทีป่ รึกษา
วิธีปฏิบัติ
๑. ชื่ อโครงการ ให้ ระบุชื่อโครงการตามทีก่ าหนดไว้ ในแผนงานของ
หน่ วยงานของรัฐ หรื อที่หน่ วยงานของรัฐได้ กาหนดไว้ เพื่อให้ มีการดาเนินการ
ในกรณีที่มีการดาเนินกิจกรรมย่ อย หรื อรายการอันเป็ นส่ วนหนึ่งของโครงการ
ให้ ใส่ ชื่อกิจกรรมย่ อย หรื อรายการด้ วย
หน่ วยงานเจ้ าของโครงการ ให้ ระบุชื่อหน่ วยงานของรัฐทีเ่ ป็ นนิติบุคคล
ที่เป็ นเจ้ าของโครงการในการจัดซื้อจัดจ้ าง
กรณีเป็ นหน่ วยงานย่ อยหรื อหน่ วยงานภายใน ให้ ระบุต้นสั งกัดที่
เป็ นนิติบุคคลด้ วย
ตัวอย่ าง ศูนย์ เทคโนโลยี สารสนเทศ กรมทางหลวง
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การจ้ างทีป่ รึกษา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้ รับจัดสรร (บาท) ให้ ระบุจานวนเงินที่
หน่ วยงานของรัฐได้ รับและหรื อมีเพื่อใช้ ในการจัดซื้อจัดจ้ าง
๓. วันทีก่ าหนดราคากลาง ให้ ระบุวนั ทีผ่ ู้มีอานาจตามระเบียบ กฎ หรื อ
ข้ อบังคับที่เกีย่ วข้ องกับการจัดซื้อจัดจ้ างของหน่ วยงานของรั ฐนั้นๆ ได้ อนุมัติ
จานวนเงินอันเป็ นราคาทีจ่ ะใช้ ในการจัดจ้ างครั้งนั้นๆ
เป็ นเงิน...(บาท) ให้ ใส่ จานวนเงินทีเ่ ป็ นราคากลาง
๔. ค่ าตอบแทนบุคลากร (บาท) ให้ ระบุจานวนเงินทีห่ น่ วยงานของรัฐ
จ่ ายให้ กบั ที่ปรึกษาตาม ความเหมาะสมตามลักษณะของงานทีจ่ ะจ้ างหรื อตาม
อัตราค่ าจ้ างของงาน ในลักษณะเดียวกันที่หน่ วยงานของรัฐเคยจ้ าง โดยแจ้ ง
รายละเอียดจานวนคน - เดือน (man-months) ตามประเภทที่ปรึกษา
คุณสมบัติของทีป่ รึกษา ทีจ่ ะจ้ าง
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การจ้ างทีป่ รึกษา
๔.๑ ประเภททีป่ รึกษา ให้ ระบุประเภททีป่ รึกษา พร้ อมสาขาวิชา ตามประเภท
ดังต่ อไปนี้
(๑) กลุ่มงานวิชาชีพทัว่ ไป หมายถึง กลุ่มงานทีม่ ลี กั ษณะทั่วไปไม่ ซับซ้ อน เช่ น ด้ าน
การบริหารจัดการ ด้ านประชาสั มพันธ์ เป็ นต้ น
ตัวอย่าง กลุ่มงานวิชาชีพทัว่ ไป ด้ านประชาสั มพันธ์
(๒) กลุ่มวิชาชี พเฉพาะ หมายถึง กลุ่มงานที่มีลักษณะงานที่ต้องใช้ เทคนิคเฉพาะ
ทาง เช่ น ด้ านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม การเงิน บัญชี วิจัย กฎหมาย พลังงาน สิ่ งแวดล้ อม
และด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นต้ น
(๓) กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึง กลุ่มงานซึ่งมีลกั ษณะที่ต้องใช้ ความรู้ ความ
เชี่ ยวชาญเฉพาะด้ าน และต้ องเป็ นสาขาที่ขาดแคลนเท่ านั้นช่ น ด้ านนิวเคลีย ร์ ดาวเทียม
คณิตศาสตร์ ประกันภัย และด้ านสื่ อสารโทรคมนาคม เป็ นต้ น
๔.๒ คุณสมบัติที่ปรึ กษา ให้ ระบุคุณสมบัติเกี่ยวกับวุฒิการศึ กษา ประสบการณ์
และผลงาน ซึ่งมีผลต่ อการพิจารณากาหนดค่ าจ้ างที่ปรึกษา
45
๔.๓ จานวนทีป่ รึกษา ให้ ระบุจานวนทั้งบุคลากรหลักและฝ่ ายสนับสนุน

การจ้ างทีป่ รึกษา
๕. ค่ าวัสดุอุปกรณ์ (ถ้ ามี) (บาท) ให้ ระบุการประมาณการจานวนเงิน
ที่เป็ นค่ าใช้ จ่ายในกิจกรรมการดาเนินงานของที่ปรึกษา
๖. ค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปต่ างประเทศ (ถ้ ามี) (บาท) ให้ ระบุ
ค่ าใช้ จ่ายทีจ่ ่ ายให้ กบั ที่ปรึกษาเป็ นค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปต่ างประเทศหรื อ
ของเจ้ าหน้ าทีใ่ นหน่ วยงานของรัฐทีเ่ ป็ นผู้ว่าจ้ างซึ่งจะต้ องมีค่าใช้ จ่ายอันเป็ น
จานวนเงินทีร่ วมไว้ ในสั ญญาจ้ างนั้นๆ
๗. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท) ให้ระบุค่าใช้จ่ายใดๆที่ เกิดขึ้นจากการ

ดาเนิ นงานของที่ปรึกษา นอกเหนื อจากรายการที่ ๔, ๕ และ ๖ ที่ตอ้ งมี
ขึ้นตามลักษณะของงานนัน้ ๆ เฉพาะเรื่อง
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การจ้ างทีป่ รึกษา
๘. รายชื่ อผู้รับผิดชอบในการกาหนดค่ าใช้ จ่าย/ดาเนินการ/ขอบเขต
ดาเนินการ (TOR) ให้ ระบุชื่อเจ้ าหน้ าทีข่ องรัฐทีเ่ ป็ นผู้กาหนดขอบเขตดาเนินการ (TOR :
Terms of Reference) และรายละเอียดของภารกิจทีห
่ น่ วยงานของรัฐมีความประสงค์ ที่จะ
ดาเนินการ ซึ่งเป็ นการแสดงถึงรายละเอียดทีต่ ้ องการให้ คู่สัญญาดาเนินการ รวมทั้ง
ขอบเขตความรับผิดชอบอื่นๆ ของคู่สัญญาทีจ่ ะต้ องดาเนินการตามหน้ าที่ และเป็ น
เอกสารทีม่ คี วามสาคัญต่ อคุณภาพของผลงานและใช้ เป็ นเอกสารอ้ างอิงทีเ่ ป็ น
เอกสารส่ วนหนึ่งของสั ญญา รวมถึงกาหนดรายละเอียดของค่ าใช้ จ่ายและที่มาของ
การกาหนดค่ าใช้ จ่าย โดยอาจเป็ นเจ้ าหน้ าทีบ่ ุคคลใดบุคคลหนึ่งหรื อ คณะบุคคล
แล้วแต่ กรณี
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การจ้ างทีป่ รึกษา
๙. ทีม่ าของการกาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ให้ ระบุแหล่งทีม่ าหรื อ
อัตราทีใ่ ช้ อ้างอิงเพื่อคิดราคาค่าจ้ างทีป่ รึกษา เช่ น
ตามหลักเกณฑ์ ในการคิดอัตราค่ าตอบแทนทีป่ รึกษาไทยของสานักงานบริหาร
หนีส้ าธารณะ (สบน.) เช่ น
ตามเกณฑ์ ของสานักงานบริหารหนีส้ าธารณะ
สาหรับหน่ วยงานอื่นของรัฐจะใช้ หลักเกณฑ์ หรื ออัตราใดให้ เป็ นไป
ตามระเบียบแนวทางปฏิบัติของแต่ ละหน่ วยงาน แต่ ให้ แสดงเป็ นที่มาของ
ราคากลางตามตัวอย่ างข้ างต้ นด้ วย
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การจ้ างงานวิจัยหรื อเงินสนับสนุนให้ ทุนการวิจัย
การจ้ างงานวิจัยหรื อเงินสนับสนุนให้ ทุนการวิจัย หมายความว่ า การ
จ้ างทีห่ น่ วยงานของรัฐ ตกลงจ้ างหรื อให้ ทุนสนับสนุนเพื่อการค้ นคว้าโดย
การทดลอง สารวจ หรื อการศึกษาตามหลักวิชาการเพื่อให้ ได้ ข้อมูล ความรู้
รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และกระบวนการต่ างๆ อันจะสามารถนามาใช้
เป็ นประโยชน์ ทางเศรษฐกิจ สั งคม วิชาการ หรื อเป็ นพืน้ ฐานของการพัฒนา
ประเทศในด้ านต่ างๆ ไม่ ว่าการจ้ างงานวิจัยดังกล่าวจะเป็ นการจ้ างตาม
ระเบียบ ข้ อบังคับ กฎว่ าด้ วยการพัสดุของหน่ วยงานของรัฐ หรื อระเบียบ
ข้ อบังคับ กฎอื่นใดก็ตาม
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้ รับจัดสรรและรายละเอียดค่ าใช้ จ่าย
ในการจ้ างงานวิจัยหรื อเงินสนับสนุนให้ ทุนการวิจัย
๑. ชื่ อโครงการ..........................................................................................
/หน่ วยงานเจ้ าของโครงการ................................................................
๒. วงเงินงบประมาณทีไ่ ด้ รับจัดสรรในการจ้ างหรื อเงินสนับสนุน
ให้ ทุนการวิจัย................................................................................บาท
๓. วันทีก่ าหนดราคากลาง..........................................................................
เป็ นเงิน...........................................................................................บาท
๔. หมวดค่ าตอบแทน..........................................................................บาท
๔.๑ ประเภทนักวิจัย.................................................................
๔.๒ คุณสมบัตินักวิจัย................................................................
๔.๓ จานวนนักวิจัย....................................................................คน
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้ รับจัดสรรและรายละเอียดค่ าใช้ จ่าย
ในการจ้ างงานวิจัยหรื อเงินสนับสนุนให้ ทุนการวิจัย
๕. หมวดค่ าจ้ าง...................................................................................บาท
๖. หมวดค่ าใช้ สอย..............................................................................บาท
๗. ค่ าวัสดุ...........................................................................................บาท
๘. ค่ าครุ ภัณฑ์ .....................................................................................บาท
๙. ค่ าใช้ จ่ายในการศึกษาดูงานหรื อค้ นคว้ าข้ อมูลในต่ างประเทศ (ถ้ ามี)
๙.๑ จานวน............................................................................คน
๙.๒ .......................................................................................บาท
๑๐. ค่ าใช้ จ่ายอื่นๆ...................................................................................บาท
๑๑. รายชื่ อเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ (ผู้รับผิดชอบ) ทีเ่ กีย่ วกับการจ้ างงานวิจัยหรื อ
สนับสนุนทุนวิจัย และ TOR
๑๒. ทีม่ าของการกาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง).................................................
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การจ้ างงานวิจัยหรื อเงินสนับสนุนให้ ทุนการวิจัย
วิธีปฏิบัต.ิ
๑. ชื่ อโครงการ ให้ ระบุชื่อโครงการตามทีก่ าหนดไว้ ในแผนงานของ

หน่ วยงานของรัฐ หรื อทีห่ น่ วยงานของรัฐได้ กาหนดไว้ เพื่อให้ มีการดาเนินการ ใน
กรณีทมี่ ีการดาเนินกิจกรรมย่ อย หรื อรายการอันเป็ น ส่ วนหนึ่งของโครงการให้ ใส่
ชื่ อกิจกรรมย่ อย หรื อรายการด้ วย
หน่ วยงานเจ้ าของโครงการ ให้ ระบุชื่อหน่ วยงานของรัฐทีเ่ ป็ นนิตบิ ุคคลที่
เป็ นเจ้ าของโครงการในการจัดซื้อจัดจ้ าง
กรณีเป็ นหน่ วยงานย่ อยหรื อหน่ วยงานภายใน ให้ ระบุต้นสั งกัดทีเ่ ป็ นนิตบิ ุคคล
ด้ วย
ตัวอย่าง ศูนย์ วจิ ัยเพื่อการต่ อต้ านการทุจริต ป๋วย อึง๊ ภากรณ์ สานักงาน ป.ป.ช.
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การจ้ างงานวิจัยหรื อเงินสนับสนุนให้ ทุนการวิจัย
๒. วงเงินงบประมาณทีไ่ ด้ รับจัดสรรในการจ้ างหรื อเงินสนับสนุนให้ ทุนการ
วิจัย (บาท)
ให้ ระบุวงเงินทีห่ น่ วยงานของรัฐกาหนดไว้ หรื อได้ รับเพื่อจะใช้ ในการจัดซื้อ
หรื อจัดจ้ างในครั้งนั้นๆ
๓. วันทีก่ าหนดราคากลาง ให้ ระบุวนั ทีผ่ ู้มีอานาจตามระเบียบ กฎ หรื อ
ข้ อบังคับทีเ่ กีย่ วข้ องกับการจัดซื้อจัดจ้ างของหน่ วยงานของรัฐนั้นๆ ได้ อนุมัตจิ านวน
เงินอันเป็ นราคาทีจ่ ะใช้ ในการจัดจ้ างครั้งนั้นๆ
เป็ นเงิน...(บาท) ให้ ใส่ จานวนเงินทีเ่ ป็ นราคากลาง
กรณีทผี่ ู้วจิ ัยหรื อผู้ขอรับทุนเป็ นผู้เสนอรายละเอียดค่ าใช้ จ่ายการวิจัย ให้
หน่ วยงานของรัฐจัดทาข้ อมูลรายละเอียดค่ าใช้ จ่ายการจ้ างหรื อการให้ ทุนสนับสนุน
การวิจัยตามตารางนี้ โดยให้ ระบุจานวนเงินทีอ่ นุมัตนิ ้ันลงในรายการราคากลางนีด้ ้ วย
53

การจ้ างงานวิจัยหรื อเงินสนับสนุนให้ ทุนการวิจัย
๔. หมวดค่ าตอบแทน (บาท) หมายถึง การแจงรายละเอียดค่ าใช้ จ่ายใน
งานจ้ างการวิจัยออกเป็ นหมวดเพื่อให้ เห็นรายละเอียดของจานวนเงินที่เป็ น
ค่ าตอบแทนให้ กบั นักวิจัยตามประเภทของนักวิจัย คุณสมบัติของนักวิจัยและ
จานวนนักวิจัย
๔.๑ ประเภทนักวิจัย ให้ ระบุแบ่ งประเภทนักวิจัยตามทีส่ านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่ งชาติได้ แบ่ งประเภทนักวิจัยไว้ 12 สาขาวิชาการ ดังนี้
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การจ้ างงานวิจัยหรื อเงินสนับสนุนให้ ทุนการวิจัย
(๑) สาขาวิทยาศาสตร์ กายภาพและคณิตศาสตร์
(๒) สาขาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
(๓) สาขาวิทยาศาสตร์ เคมีและเภสั ช
(๔) สาขาเกษตรและชีววิทยา
(๕) สาขาวิศวกรรมศาสตร์ และอุตสาหกรรมวิจัย
(๖) สาขาปรัชญา
(๗) สาขานิติศาสตร์
(๘) สาขารัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์
(๙) สาขาเศรษฐศาสตร์
(๑๐) สาขาสั งคมวิทยา
(๑๑) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
(๑๒) สาขาการศึกษา
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การจ้ างงานวิจัยหรื อเงินสนับสนุนให้ ทุนการวิจัย
๔.๒ คุณสมบัตนิ ักวิจัย ให้ ระบุคุณสมบัตนิ ักวิจัย เช่ น การศึกษา ผลงาน เป็ นต้น
๔.๓ จานวนนักวิจัย ให้ ระบุจานวนนักวิจัย

๕. หมวดค่ าจ้ าง (บาท) ให้ ระบุการแจงรายละเอียดค่ าใช้ จ่ายในงานจ้ างวิจัยที่
ผู้วจิ ัยจะต้ องมีค่าใช้ จ่ายในการดาเนินกิจกรรมต่ างๆ ในงานวิจัยทีต่ ้ องมีการจ้ างให้
ดาเนินการเพื่อให้ งานวิจัยสาเร็จตามวัตถุประสงค์ ของการวิจัย
๖. หมวดค่ าใช้ สอย (บาท) ให้ ระบุการแจงรายละเอียดทีเ่ ป็ นค่ าใช้ จ่ายใน
งานวิจัยทีผ่ ู้วจิ ัยต้ องใช้ ในการดาเนินกิจกรรมการดาเนินงานในงานวิจัยให้ สาเร็จ

๗. ค่ าวัสดุ (บาท) ให้ ระบุการประมาณการจานวนเงินทีเ่ ป็ นค่ าใช้ จ่ายใน
กิจกรรมการดาเนินงานวิจัยในการดาเนินการตามหน้ าทีโ่ ดยให้ มกี ารแจง
รายละเอียดจากวงเงินค่ าจ้ าง ที่หน่ วยงานของรัฐจะต้ องจ่ ายแยก
56

การจ้ างงานวิจัยหรื อเงินสนับสนุนให้ ทุนการวิจัย
ออกเป็ นรายจ่ ายทีจ่ ะต้ องจ่ ายอันเป็ นค่ าวัสดุอุปกรณ์ หรื อค่ าวัสดุทใี่ ช้ ในการ
ดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ ของการจ้ างนั้นๆ ทีค่ ู่สัญญาจะต้ องนามาใช้ ในการ
ดาเนินการตามสั ญญา
๘. ค่ าครุ ภัณฑ์ (บาท) ให้ ระบุครุ ภัณฑ์ ทผี่ ้ วู จิ ัยจาเป็ นต้ องใช้ ในงานวิจัยเพื่อให้
งานวิจัยนั้นสาเร็จและเป็ นครุ ภัณฑ์ ทผี่ ้ ูวจิ ัยจะต้ องดาเนินการจัดซื้อเพื่อนามาใช้ ใน
งานวิจัยนั้น
๙. ค่ าใช้ จ่ายในการศึกษาดูงานหรื อค้ นคว้ าข้ อมูลในต่ างประเทศ (ถ้ ามี) (บาท)
ให้ ระบุค่าใช้ จ่ายในการศึกษาดูงานของคณะผู้วจิ ัยและหรื อของเจ้ าหน้ าทีใ่ นหน่ วยงาน
ของรัฐทีเ่ ป็ นผู้ว่าจ้ างหรื อเป็ นผู้ให้ ทุนสนับสนุนการวิจัย
๙.๑ จานวน (คน) ให้ ระบุจานวนคนทีเ่ ป็ นเจ้ าหน้ าทีแ่ ละคณะนักวิจัยที่
เดินทางไปต่ างประเทศหรื อศึกษาดูงานหรื อค้ นคว้ าข้ อมูลในต่ างประเทศ
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๙.๒ จานวนเงิน (บาท) ให้ ระบุจานวนค่ าใช้ จ่ายต่ อคนทีเ่ ดินทางไป
ต่ างประเทศหรื อศึกษาดูงานหรื อค้ นคว้ าข้ อมูลในต่ างประเทศ
๑๐. ค่ าใช้ จ่ายอื่นๆ (บาท) หมายถึง ค่ าใช้ จ่ายใดๆทีเ่ กิดขึน้ จากการดาเนิน
งานวิจัยนอกเหนือจากรายการที่ 4 , 5 , 6 , 7 , ๘ และ ๙ ที่ต้องมีขนึ้ ตามลักษณะ
ของงานนั้นๆ เฉพาะเรื่ อง
๑๑. รายชื่ อเจ้ าหน้ าทีข่ องรัฐ (ผู้รับผิดชอบ) ที่เกีย่ วกับงานจ้ างวิจัยหรื อ
สนับสนุนทุนวิจัยและ TOR ให้ ระบุชื่อเจ้ าหน้ าทีข่ องรัฐทีเ่ ป็ นผู้กาหนดขอบเขต
ดาเนินการ (TOR : Terms of Reference) และรายละเอียดของงานวิจัยที่หน่ วยงานของ
รัฐมีความประสงค์ ทจี่ ะให้ ดาเนินการ โดยอาจเป็ นเจ้ าหน้ าทีบ่ ุคคลใดบุคคลหนึ่ง
หรื อคณะบุคคลแล้วแต่ กรณี
๑๒. ที่มาของการกาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ให้ ระบุแหล่งทีม่ าโดย
กาหนดอัตราจ้ างงานวิจัย หรื อเงินสนับสนุนให้ ทุนการวิจัยจากวุฒิการศึกษา
และประสบการณ์ ของนักวิจัยเป็ นสาคัญ
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การจ้ างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
การจ้ างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ หมายความว่ า การจ้ าง
เพื่ อให้ มี การวิเคราะห์ ออกแบบระบบคอมพิว เตอร์ โดยรวมค่ า
ผลิตภัณฑ์ ฮาร์ ดแวร์ ค่ าซอฟต์ แวร์ และค่ าใช้ จ่ายที่เกี่ ยวข้ องกับการ
พัฒนาระบบด้ วย

59

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณทีไ่ ด้ รับจัดสรรและรายละเอียดค่ าใช้ จ่าย
ในการจ้ างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
๑. ชื่ อโครงการ..............................................................................................
/หน่ วยงานเจ้ าของโครงการ.......................................................................
๒. วงเงินงบประมาณทีไ่ ด้ รับจัดสรร.....................................................บาท
๓. วันทีก่ าหนดราคากลาง (ราคาอ้ างอิง
เป็ นเงิน..................................................................................................บาท
๔. ค่ า Hardware......................................................................................บาท
๕. ค่ า Software........................................................................................บาท
๖. ค่ าพัฒนาระบบ..................................................................................บาท
๗. ค่ าใช้ จ่ายอื่นๆ....................................................................................บาท
๘. รายชื่ อผู้รับผิดชอบในการกาหนดค่ าใช้ จ่าย/ดาเนินการ/ขอบเขตดาเนินการ
(TOR)....................................................................................
๙. ทีม่ าของการกาหนดราคากลาง (ราคาอ้ างอิง).........................................
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การจ้ างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
วิธีปฏิบัติ
๑. ชื่ อโครงการ ให้ ระบุชื่อโครงการตามทีก่ าหนดไว้ ในแผนงานของ
หน่ วยงานของรัฐ หรื อที่หน่ วยงานของรัฐได้ กาหนดไว้ เพื่อให้ มีการดาเนินการ
ในกรณีที่มีการดาเนินกิจกรรมย่ อย หรื อรายการอันเป็ นส่ วนหนึ่งของโครงการ
ให้ ใส่ ชื่อกิจกรรมย่ อย หรื อรายการด้ วย
หน่ วยงานเจ้ าของโครงการ ให้ ระบุชื่อหน่ วยงานของรัฐทีเ่ ป็ นนิติบุคคล
ที่เป็ นเจ้ าของโครงการในการจัดซื้อจัดจ้ าง
กรณีเป็ นหน่ วยงานย่ อยหรื อหน่ วยงานภายใน ให้ ระบุต้นสั งกัดที่
เป็ นนิติบุคคลด้ วย
ตัวอย่ าง สานักบริหารงานคลัง สานักงาน ป.ป.ช.
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การจ้ างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้ รับจัดสรร (บาท) ให้ ระบุจานวนเงินที่
หน่ วยงานของรัฐได้ รับและหรื อมีเพื่อใช้ ในการจัดซื้อจัดจ้ าง
๓. วันที่กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ให้ ระบุวนั ทีผ่ ู้มีอานาจตาม
ระเบียบ กฎ หรื อข้ อบังคับที่เกีย่ วข้ องกับการจัดซื้อจัดจ้ างของหน่ วยงานของ
รัฐนั้นๆ ได้ อนุมัติจานวนเงินอันเป็ นราคาทีจ่ ะใช้ ในการ จัดจ้ างครั้งนั้นๆ
เป็ นเงิน...(บาท) ให้ ใส่ จานวนเงินทีเ่ ป็ นราคากลาง
๔. ค่ า Hardware (บาท) ให้ ระบุจานวนเงินทีห่ น่ วยงานของรัฐจะใช้ เป็ น
ค่ าใช้ จ่ายสาหรับการจัดหาครุภัณฑ์ เครื่ องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ที่เกีย่ วข้ อง
เช่ น เครื่ องคอมพิวเตอร์ ประมวลผล เครื่ องพิมพ์ อุปกรณ์ เน็ตเวิร์ก อุปกรณ์
สารองข้ อมูล ระบบพลังงานสารอง และอุปกรณ์ อื่นๆทีเ่ กีย่ วข้ อง เป็ นต้ น
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การจ้ างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
๕. ค่ า Software (บาท) ให้ ระบุค่าซอฟต์ แวร์ สาเร็จรู ป ซึ่งเป็ นจานวนเงินที่
หน่ วยงานของรัฐจะใช้ เป็ นค่ าใช้ จ่ายสาหรับการจัดซื้อซอฟต์ แวร์ สาเร็จรู ป ซึ่งครอบคลุม
ถึงซอฟต์ แวร์ ระบบปฏิบัตกิ าร (Operating System) ซอฟต์ แวร์ ระบบจัดการฐานข้ อมูล
(Database Management System) ซอฟต์ แวร์ ระบบจัดการเน็ตเวิร์ค (Network
Management System) ซอฟต์ แวร์ สาหรับจัดการด้ านความปลอดภัย (Security
Management System) ซอฟต์ แวร์ ทใี่ ช้ สาหรับพัฒนาซอฟต์ แวร์ ประยุกต์ (Tools) และ
ซอฟต์ แวร์ ประยุกต์ สาเร็จรู ปต่ างๆ ทีไ่ ม่ ต้องมีการแก้ ไขดัดแปลงโปรแกรมเพิม่ เติม
(Packaged Application Software)
๖. ค่ าพัฒนาระบบ (บาท) ให้ ระบุจานวนเงินทีห่ น่ วยงานของรัฐจะใช้ เป็ น
ค่ าใช้ จ่ายสาหรับการ จัดจ้ างปรับปรุ งระบบงานเดิมหรื อพัฒนาระบบงานใหม่ โดยให้
แสดงแหล่งที่มาหรื อเกณฑ์ ทใี่ ช้ เพื่อกาหนดราคา
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การจ้ างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
๗. ค่ าใช้ จ่ายอื่น (บาท) ให้ ระบุค่าใช้ จ่ายใดๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากการดาเนินงาน
นอกเหนือจากรายการที่ 4 , 5 และ 6 ทีต่ ้ องมีขนึ้ ตามลักษณะของงานนั้นๆ ได้ แก่ ค่ า
บริหารโครงการ ค่ าบารุ งรักษา และอื่นๆ เป็ นต้ น
กรณีทเี่ ป็ นค่ าใช้ จ่ายอื่นนี้ หากสามารถระบุได้ ว่าเป็ นค่ าใช้ จ่ายในรายการใดก็ให้
ระบุด้วย เช่ น ค่ าบารุ งรักษา เป็ นต้ น
๘. รายชื่ อผู้รับผิดชอบในการกาหนดค่ าใช้ จ่าย/ดาเนินการ/ขอบเขตดาเนินการ
(TOR) ให้ ระบุชื่อเจ้ าหน้ าทีข
่ องรัฐทีเ่ ป็ นผู้กาหนดขอบเขตดาเนินการ (TOR : Terms of Reference)
และรายละเอียดของภารกิจทีห่ น่ วยงานของรัฐมีความประสงค์ ทจี่ ะดาเนินการ โดยอาจ
เป็ นเจ้ าหน้ าทีบ่ ุคคลใดบุคคลหนึ่งหรื อคณะบุคคลแล้ วแต่ กรณี
๙. ทีม่ าของการกาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ให้ ระบุแหล่ งทีม่ าหรื อเกณฑ์
ของการคิดราคางานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ในแต่ ละรายการตามข้ อ ๔ , ๕ และ ๖
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การจ้ างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
ค่ า Hardware ให้ ระบุแหล่งทีม่ าทีห่ น่ วยงานของรัฐใช้ เป็ นเกณฑ์ ในการ
คิดราคาค่ า Hard ware เช่ น หากใช้ เกณฑ์ ราคากลางที่กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารกาหนด ก็ให้ ระบุว่า ตามเกณฑ์ ราคากลางที่
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารกาหนด เป็ นต้ น
ค่ า software หากใช้ เกณฑ์ ราคากลางทีก่ ระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารกาหนด ก็ให้ ระบุว่า ตามเกณฑ์ ราคากลางที่
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารกาหนดเช่ นเดียวกัน เป็ นต้ น
ค่ าพัฒนาระบบ หากใช้ เกณฑ์ ราคากลางทีก่ ระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารกาหนด ก็ให้ ระบุว่า ตามเกณฑ์ ราคากลางที่
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารกาหนด เป็ นต้ น
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การจ้ างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
หากให้ ใช้ ราคาทีเ่ คยซื้อครั้งหลังสุ ดภายในระยะเวลา 2 ปี งบประมาณ ก็ให้
ระบุว่า ใช้ ราคาทีเ่ คยซื้อครั้งหลังสุ ดภายในระยะเวลา 2 ปี งบประมาณ พร้ อม
ระบุเลขทีส่ ั ญญาทีใ่ ช้ อ้างอิง
หากใช้ ราคาตลาดโดยสื บราคาจากท้ องตลาด หรื อเว็บไซต์ ต่างๆเป็ น
ราคาอ้างอิง ก็ให้ ระบุชื่อบริษัท ห้ างหุ้นส่ วนทีส่ ื บราคา หรื อ ชื่ อเว็บไซต์ ด้วย
โดยมิต้องระบุราคา
จะต้ องสื บราคาจากท้ องตลาดกีร่ ายนั้น ให้ เป็ นตามระเบียบ ข้ อบังคับ
กฎ หรื อแนวทางปฏิบัติของหน่ วยงานของรัฐนั้นๆ
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การจัดซื้อจัดจ้ างซึ่งมิใช่ งานก่ อสร้ าง
การจัดซื้อจัดจ้ างซึ่งมิใช่ งานก่ อสร้ าง หมายความว่ า
การ
จัดหาโดยการซื้ อ หรื อการจ้ างในงานอื่ นๆ โดยให้ หมายความรวมถึ ง
การเช่ า เช่ าซื้อ และแลกเปลีย่ นด้ วย
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การจัดซื้อจัดจ้ างซึ่งมิใช่ งานก่ อสร้ าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณทีไ่ ด้ รับจัดสรรและรายละเอียดค่ าใช้ จ่าย
ในการจ้ างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
๑. ชื่ อโครงการ..............................................................................................
/หน่ วยงานเจ้ าของโครงการ.......................................................................
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้ รับจัดสรร........................................................บาท
๓. วันที่กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง
เป็ นเงิน..........................บาท ราคา/หน่ วย(ถ้ ามี).................................บาท
๔. แหล่งทีม่ าของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๔.๑ .................................................................................................
๔.๒ ................................................................................................
๔.๓..................................................................................................
๕. รายชื่ อเจ้ าหน้ าทีผ่ ้ กู าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
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การจัดซื้อจัดจ้ างซึ่งมิใช่ งานก่ อสร้ าง
วิธีปฏิบัติ
๑. ชื่ อโครงการ ให้ ระบุชื่อโครงการตามทีก่ าหนดไว้ ในแผนงานของ
หน่ วยงานของรัฐ หรื อที่หน่ วยงานของรัฐได้ กาหนดไว้ เพื่อให้ มีการดาเนินการ
ในกรณีที่มีการดาเนินกิจกรรมย่ อย หรื อรายการอันเป็ นส่ วนหนึ่งของโครงการ
ให้ ใส่ ชื่อกิจกรรมย่ อย หรื อรายการด้ วย
หน่ วยงานเจ้ าของโครงการ ให้ ระบุชื่อหน่ วยงานของรัฐทีเ่ ป็ นนิติบุคคลที่
เป็ นเจ้ าของโครงการในการจัดซื้อจัดจ้ าง
กรณีเป็ นหน่ วยงานย่ อยหรื อหน่ วยงานภายใน ให้ ระบุต้นสั งกัดที่
เป็ นนิติบุคคลด้ วย
ตัวอย่ าง สานักบริหารงานคลัง สานักงาน ป.ป.ช.
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การจัดซื้อจัดจ้ างซึ่งมิใช่ งานก่ อสร้ าง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้ รับจัดสรร (บาท) ให้ ระบุจานวนเงินทีห่ น่ วยงานของ
รัฐได้ รับและหรื อมีเพื่อใช้ ในการจัดซื้อจัดจ้ าง
๓. วันทีก่ าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ให้ ระบุวนั ทีผ่ ู้มีอานาจตามระเบียบ กฎ
หรื อข้ อบังคับที่เกีย่ วกับการจัดซื้อจัดจ้ างของหน่ วยงานของรั ฐนั้นๆ ได้ อนุมัติ
จานวนเงินอันเป็ นราคาทีจ่ ะใช้ ในการจัดซื้อจัดจ้ างครั้งนั้นๆ
เป็ นเงิน...(บาท) ให้ ใส่ จานวนเงินทีเ่ ป็ นราคากลาง
ราคา/หน่ วย(ถ้ ามี)...(บาท) ให้ ระบุราคาต่ อหน่ วยด้ วย (ถ้ ามี)
กรณีจัดซื้อหลายรายการ ให้ ระบุราคาต่ อหน่ วยในแต่ ละรายการ
กรณีจัดจ้ างทีม่ ิใช่ งานก่อสร้ างให้ ระบุราคาต่ อหน่ วยในแต่ ละรายการ (ถ้ ามี) เช่ น
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การจัดซื้อจัดจ้ างซึ่งมิใช่ งานก่ อสร้ าง
การจ้ างให้ จัดทากิจกรรมหรื อจัดงาน อาจระบุราคาในแต่ ละรายการ
ตามขอบเขตการดาเนินงาน ตามตัวอย่ างดังต่ อไปนี้
(๑) งานเวที แสง สี เสี ยง และการแสดง
(๒) งานสถานที่ พร้ อมการตกแต่ งสถานที่
(๓) งานออกแบบ ติดตั้งบูท บอร์ ด นิทรรศการ
(๔) งานประชาสั มพันธ์
(๕) งานอภิปราย เสวนา
(๖) งานบันทึกภาพ และเสี ยง
(๗) ค่ าเอกสารประกอบการจัดกิจกรรม
(๘) ค่ าอาหารว่ างและเครื่ องดื่ม เป็ นต้ น
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การจัดซื้อจัดจ้ างซึ่งมิใช่ งานก่ อสร้ าง
๔. แหล่งทีม่ าของราคากลาง ให้ ระบุแหล่งทีม่ าของราคาหรื อวิธีคานวณ
ราคาที่ใช้ ในการจัดซื้อจัดจ้ างตามแนวทางปฏิบัติของหน่ วยงานของรัฐนั้นๆ เช่ น
กรณีส่วนราชการอาจใช้ วธิ ีการคานวณราคาตามหลักเกณฑ์ ที่คณะรัฐมนตรีหรื อ
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังกาหนด เช่ น
(๑) กรณีใช้ ราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ ทมี่ ีคณะบุคคล หน่ วยงานกาหนดไว้
ให้ ระบุว่า ตามราคามาตรฐานของ.... (ชื่ อคณะบุคคล หน่ วยงานทีก่ าหนด)
ตัวอย่ าง
ตามราคามาตรฐานที่สานักงบประมาณกาหนด
ตามราคากลางตามประกาศของคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่ งชาติ
ตามราคามาตรฐานทีก่ ระทรวงสาธารณสุ ขจัดทาขึน้ และเผยแพร่ ทาง
เอกสารหรื อเว็บไซต์ ของศูนย์ ข้อมูลข่ าวสารด้ านเวชภัณฑ์ ของกระทรวง
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การจัดซื้อจัดจ้ างซึ่งมิใช่ งานก่ อสร้ าง
ตามราคามาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการสื่ อสาร

กาหนด
(๒) กรณีใช้ ราคาทีเ่ คยซื้อครั้งหลังสุ ดภายในระยะเวลา 2 ปี งบประมาณ
ให้ ระบุว่า ใช้ ราคาทีเ่ คยซื้อครั้งหลังสุ ดภายในระยะเวลา ๒ ปี งบประมาณ ตาม
สั ญญา เลขที.่ ... ลงวันที.่ ... เดือน...............พ.ศ.....
(๓) กรณีใช้ ราคาตลาดโดยสื บราคาจากท้ องตลาด เว็บไซต์ ต่างๆ เป็ น
ราคาอ้างอิง ให้ ระบุชื่อบริษัท/ห้ างหุ้นส่ วน/เว็บไซต์ ที่สืบราคา โดยไม่ ต้องลง
ราคาของแต่ ละรายทีไ่ ปสื บมา
ตัวอย่ าง สื บราคาจากท้ องตลาด ๓ ราย ดังนี้
๑. ...
๒. ...
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การจัดซื้อจัดจ้ างซึ่งมิใช่ งานก่ อสร้ าง
๕. เจ้ าหน้ าทีผ่ ู้กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ให้ ระบุชื่อเจ้ าหน้ าทีข่ อง
รัฐทีเ่ ป็ นผู้กาหนดขอบเขตดาเนินการ (TOR : Terms of Reference) และรายละเอียด
ของภารกิจทีห่ น่ วยงานของรัฐมีความประสงค์ ที่จะดาเนินการ รวมถึงกาหนด
รายละเอียดของค่ าใช้ จ่ายและที่มาของการกาหนดค่าใช้ จ่าย หรื อเจ้ าหน้ าทีข่ อง
รัฐที่ได้ ดาเนินการสื บหาหรื อกาหนดราคา หรื อเป็ นเจ้ าหน้ าทีข่ องรัฐซึ่งเป็ นผู้มี
หน้ าทีเ่ กีย่ วกับการพัสดุและได้ จัดทารายงานขอซื้อขอจ้ างเสนอผู้มีอานาจอนุมัติ
ตามระเบียบฯ ประกาศหรื อกฎของหน่ วยงานของรัฐ โดยอาจเป็ นเจ้ าหน้ าที่
บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรื อคณะบุคคลแล้วแต่ กรณี
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หมายเหตุ
๑. ในกรณีทเี่ อกสารมีราคาในแต่ ละรายการแล้ว เช่ น tor อาจแนบ
เอกสารในการประกาศนีแ้ ทนการกรอกราคาหรื อค่ าใช้ จ่ายในแต่ ละรายการก็ได้
๒. กรณีที่กาหนดรายละเอียดค่ าใช้ การจัดซื้อจัดจ้ าง ราคากลาง เป็ น
เงินตราต่ างประเทศ หน่ วยงานของรัฐอาจระบุจานวนเงินตามตารางนีเ้ ป็ น
เงินตราต่ างประเทศก็ได้
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เงื่อนไขการประกาศ
วงเงินทีต่ ้ องประกาศ
ให้ หน่ วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดค่ าใช้ จ่ายเกีย่ วกับการจัดซื้อจัด
จ้ าง ราคากลางและการคานวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้ างทีม่ วี งเงินเกินกว่ า
หนึ่งแสน (๑๐๐,๐๐๐) บาท ไม่ ว่าจะเป็ นการจัดซื้อจัดจ้ างด้ วยวิธีการใดๆ ก็ตาม
วิธีการประกาศ
ให้ หน่ วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้ อมูลราคากลางและการ
คานวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้ างในระบบฐานข้ อมูล (เว็บไซต์ ) 2 แห่ ง ดังนี้
๑. ในระบบฐานข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลาง (ระบบ e-GP)
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เงื่อนไขการประกาศ
๒. ในเว็บไซต์ ของหน่ วยงานของรัฐที่จัดซื้อจัดจ้ าง หรื อในกรณีที่
หน่ วยงานของรัฐไม่ มีเว็บไซต์ ของตนเอง ให้ ประกาศหน้ าเว็บไซต์ ของ
หน่ วยงานของรัฐที่เป็ นต้ นสั งกัด เช่ น
บริษัทในเครื อบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นรัฐวิสาหกิจ หากไม่
มีเว็บไซต์ เป็ นของตัวเองให้ ประกาศทีห่ น้ าเว็บไซต์ ของบริษัท ปตท. จากัด
(มหาชน) หรื อบริษัทอื่นทีเ่ ป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ เป็ นต้ น แต่ ขอให้ แจ้ งในเว็บไซต์
ด้ วยว่ าจะประกาศเปิ ดเผยราคากลาง การคานวณราคากลางของบริษัท หรื อ
หน่ วยงานใดบ้ าง
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เงื่อนไขการประกาศ
ทั้งนี้ กรณีหน่ วยงานของรัฐที่ยังมิได้ ดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้ างด้ วยระบบ
e-GP (e-Government Procurement) ของกรมบัญชีกลาง อาจประกาศหน้ า
เว็บไซต์ ของหน่ วยงานแล้ว ให้ ทาการเชื่ อมโยงข้ อมูลไปทีห่ น้ าเว็บไซต์ ของ
กรมบัญชีกลางไปพลางก่อน จนกว่ าหน่ วยงานนั้น จะดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้ าง
ด้ วยระบบ e-GP (e-Government Procurement) เสร็จสมบูรณ์ แต่ หน่ วยงาน
ของรัฐดังกล่าวควรมีการดาเนินการเพื่อจัดให้ หน่ วยงานของตนซื้ อจัดจ้ างด้ วย
ระบบ e-GP (e-Government Procurement) ของกรมบัญชีกลางโดยเร็ว ทั้งนี้
เพื่อให้ เป็ นไปตามมติคณะรัฐมนตรี
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เงื่อนไขการประกาศ
ระยะเวลาทีป่ ระกาศ
๑. กรณีการจัดหาที่มีการแข่ งขันทีต่ ้ องประกาศเชิญชวน
๑.๑ กรณีมีการประกาศขอบเขตดาเนินการ TOR (Terms of Reference)
ให้ ประกาศพร้ อมกับการประกาศ TOR
๑.๒ กรณีไม่ มีการประกาศขอบเขตดาเนินการ TOR (Terms of
Reference) ให้ ประกาศพร้ อมกับการประกาศจัดซื้อจัดจ้ าง

ระยะเวลาปลดประกาศ
๑. เมื่อผู้มีอานาจอนุมัติการสั่ งซื้อสั่ งจ้ างได้ มีคาสั่ งรับคาเสนอซื้อหรื อ
จ้ างแล้ว หรื อ
๒. เมื่อพ้น 30 วันนับแต่ วนั ทีค่ ณะกรรมการพิจารณาผลหรื อผู้มีอานาจ
หน้ าทีพ่ จิ ารณาผลเสนอความเห็นต่ อผู้มีอานาจอนุมัติสั่งซื้อสั่ งจ้ างแล้วแต่
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เงื่อนไขการประกาศ
2. กรณีการจัดหาที่ไม่ มีประกาศเชิญชวน
ให้ หน่ วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดค่ าใช้ จ่ายเกีย่ วกับการจัดซื้อจัด
จ้ าง ราคากลางและการคานวณราคากลาง ดังนี้
(๑) ภายในสาม (๓) วันทาการ นับแต่ วนั ทีผ่ ู้มีอานาจได้ อนุมตั ิรายงาน
ขอซื้อขอจ้ าง หรื อ
(๒) หากไม่ มีการรายงานขอซื้อขอจ้ าง ให้ ประกาศภายในสาม (๓) วัน
ทาการนับแต่ วนั ทีผ่ ู้มีอานาจได้ อนุมตั ิการจัดซื้อจัดจ้ าง หรื ออนุมัติให้ เงิน
สนับสนุนทุนการวิจัย
(๓) หากไม่ สามารถประกาศก่อนการสั่ งซื้อสั่ งจ้ างได้ เช่ น กรณีที่ต้อง
จัดซื้อจัดจ้ างโดยพลัน เร่ งด่ วน เป็ นต้ น ให้ ประกาศพร้ อมกับการจัดซื้อจัดจ้ าง
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เงื่อนไขการประกาศ
2. กรณีการจัดหาที่ไม่ มีประกาศเชิญชวน (ต่ อ)
(๔) หากไม่ สามารถประกาศพร้ อมกับการจัดซื้อจัดจ้ าง เนื่องจากเหตุ
สุ ดวิสัย หรื อเหตุจาเป็ นอื่นอันมิอาจก้าวล่วงได้ ให้ หน่ วยงานของรัฐประกาศ
ภายในสามสิ บ (๓๐) วันนับแต่ วนั ทีม่ ีการจัดซื้อจัดจ้ าง
ระยะเวลาปลดประกาศ
เมื่อประกาศเป็ นเวลาไม่ น้อยกว่ าสามสิ บวัน (๓๐) วัน แล้ว ก็สามารถ
ปลดประกาศออกได้
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๓. กรณีการแก้ไขสั ญญา
ในกรณีทหี่ น่ วยงานของรัฐมีการแก้ไขสั ญญาและการแก้ ไข
สั ญญานั้นมีผลกระทบต่ อจานวน ปริมาณ ชนิดของวัสดุ พัสดุ หรื อ
เปลีย่ นแปลงชนิดของสิ นค้ าหรื อบริการหรื อรูปแบบรายการจากทีเ่ คยประกาศ
ไว้ ให้ หน่ วยงานของรัฐเจ้ าของโครงการต้ องเผยแพร่ รายละเอียดทีเ่ กี่ยวกับ
สั ญญาซึ่งได้ มีการแก้ไขนั้นไว้ ในระบบข้ อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ อกี ครั้งเป็ นเวลา
อย่ างน้ อย 30 วัน
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บทกาหนดโทษ
มาตรา ๑๐๓/๘ วรรคสอง
หน่ วยงานของรัฐใดฝ่ าฝื นหรื อไม่ ดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ ถือว่ าผู้ที่
มีหน้ าทีเ่ กีย่ วข้ องมีความผิดทางวินัยหรื อเป็ นเหตุทจี่ ะถูกถอดถอนจากตาแหน่ ง
หรื อต้ องพ้นจากตาแหน่ ง แล้วแต่ กรณี
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