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บทที่ 1 
บทน า 

 
ในการจัดหาสินค้าและบริการไม่ว่าด้วยวิธีการจัดซื้อหรือการจัดจ้างหรือวิธีอ่ืนใด             

ของหน่วยงานของรัฐทุกแห่งนั้นเป็นการด าเนินการโดยใช้เงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ หรือ
รายได้ของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งเป็นเงินของแผ่นดิน ฉะนั้น การจัดหาสินค้าและบริการรวมทั้งการให้สิทธิ
ดังกล่าว จึงต้องกระท าอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรมเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่รัฐ รวมทั้ง เพ่ือให้เกิดความ
เท่าเทียมกัน  ในการเข้าถึงข้อมูลของการจัดซื้อ  จัดจ้างในหน่วยงานของรัฐ แต่เนื่องจากการด าเนินการ
ที่ผ่านมามีการกระท าในลักษณะเป็นการทุจริตแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบจากโครงการของรัฐ 
โดยเฉพาะการตั้งงบประมาณหรือก าหนดวงเงินในการจัดซื้อ  จัดจ้างในราคาที่สูงกว่าความเป็นจริงอัน
เป็นเหตุให้รัฐต้องสูญเสียเงินงบประมาณโดยไม่จ าเป็น ซึ่งในอดีตได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวโดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2541 ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยราคากลาง
งานก่อสร้างตามเสนอของคณะกรรมการ ป.ป.ป. อย่างไรก็ตาม มาตรการดังกล่าวยังไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาการแสวงหาประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐได้เท่าที่ควร เนื่องจากมาตรการ
ดังกล่าวใช้บังคับเฉพาะงานก่อสร้าง ส่วนการจัดซื้อจัดจ้างประเภทอ่ืนยังไม่ได้ถูกบังคับให้ต้องเปิดเผย
ราคากลางหรือวงเงินที่ใช้จัดซื้อจัดจ้างด้วย อีกทั้ง การเปิดเผยราคากลางในงานก่อสร้างดังกล่าวไม่
จ าต้องเปิดเผยวิธีการค านวณราคากลางงานก่อสร้างแต่อย่างใด  

จนกระทั่ง เมื่อมีการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐสภาได้ตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การปูองกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 โดยในมาตรา 103/7 วรรคหนึ่ง         
ได้ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการจัดท าข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
โดยเฉพาะราคากลางและการค านวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้ประชาชน
สามารถเข้าตรวจดูได้ และมาตรา 103/8 ได้ก าหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหน้าที่รายงานต่อ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือสั่งการให้หน่วยงานของรัฐจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา ๑๐๓/๗ 
วรรคหนึ่ง ทั้งนี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้เสนอแนวทางการเปิดเผยราคากลางและการค านวณราคา
กลางต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือสั่งการให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามมาตรา 103/8 วรรคหนึ่ง แห่ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวในการจัดซื้อจัดจ้าง 7 ประเภท ได้แก่ การจ้างงานก่อสร้าง 
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจ้างควบคุมงาน การจ้างออกแบบ การจ้างที่ปรึกษาการจ้างหรือ
การให้เงินทุนสนับสนุนเพ่ือการวิจัย และการการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้
พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยราคากลางและการค านวณราคากลางเม่ือ
วันที่ 12  กุมภาพันธ์ 2556 ดังนั้น หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ต้องปฏิบัติภายในวันที่ 11 สิงหาคม 
2556   ซ่ึงจะเป็นวันที่ครบก าหนด 180 วันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบแนวทางการ
เปิดเผยราคากลางและการค านวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว 
  ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความชัดเจนและให้การปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงได้จัดท าคู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการค านวณราคากลาง เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ      
โดยคู่มือการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการค านวณราคา
กลางดังกล่าวนี้ เป็นไปตามหลักการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ คือ เป็นการก าหนดให้
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หน่วยงานของรัฐเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและรายละเอียด
หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ แต่จะมิได้มีผลกระทบกับอ านาจ
ของผู้ที่มีอ านาจสั่งซื้อสั่งจ้าง เนื่องจากบทบัญญัติ  ตามมาตรา 103/7 ก าหนดไว้เฉพาะให้หน่วยงาน
ของรัฐเปิดเผยเฉพาะรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการค านวณราคา
กลาง ส่วนวิธีการคิดค านวณราคากลาง หรือการค านวณราคากลางดังกล่าวจะใช้หลักเกณฑ์ใดในการคิด
ค านวณราคา ในการจัดซื้อจัดจ้าง  หน่วยงานของรัฐจะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ  มติคณะรัฐมนตรี หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ เอง 
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บทที่ 2 
นิยามศัพท์ 

 
  มาตรา 103/7 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ได้ก าหนดมาตรการการ
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐไว้ 2 ประการ ได้แก่ การให้หน่วยงานของรัฐจัดท าข้อมูลรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง การค านวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  
และการให้บุคคลหรือนิติบุคคล  ที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของ
โครงการต่อกรมสรรพากร โดยตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและ
แสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ         
พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ก าหนดมาตรการเพ่ือให้หน่วยงานของรัฐ
ปฏิบัติไว้ในประกาศดังกล่าวด้วย และได้ก าหนดความหมายของค าว่า “หน่วยงานของรัฐ”ไว้ ซึ่งการ
ก าหนดให้มีการจัดท าเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการค านวณ
ราคากลาง เป็นมาตรการบังคับใช้กับหน่วยงานของรัฐ ดังนั้น คู่มือฉบับนี้จึงได้ก าหนดความหมายและ
ประเภทของหน่วยงานของรัฐไว้  8 ประเภท เช่นเดียวกับประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช .                
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็น
คู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 
 
2.1 หน่วยงานของรัฐ 

 

1.1 กระทรวง ทบวง กรม 
กระทรวง ทบวง กรม เป็นการบริหารราชการส่วนกลางโดยก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ

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

1. ส านักนายกรัฐมนตรี 
2. กระทรวง หรือทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง 
3. ทบวง ซึ่งสังกัดส านักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง 
4. กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรมซึ่งสังกัดหรือไม่ 

สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง เช่น ส านักราชเลขาธิการ ส านักพระราชวัง ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ราชบัณฑิตยสถาน ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
ส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
 

1.2 ราชการส่วนภูมิภาค 
ราชการส่วนภูมิภาค เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน      

พ.ศ. 2534 คือ จังหวัด และอ าเภอ และตามพระราชบัญญัติ ลักษณะปกครองท้องที ่พ.ศ. 2457 
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1.3 ราชการส่วนท้องถิ่น 
ราชการส่วนท้องถิ่น ปัจจุบันการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นมีทั้งหมด ๕ รูปแบบ คือ กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และ 
องค์การบริหารส่วนต าบล 

 

1.4 รัฐวิสาหกิจ 
รัฐวิสาหกิจ หมายถึง องค์การของรัฐบาลหรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของหรือ

รัฐมีทุนอยู่เกินกว่าร้อยละห้าสิบ รวมทั้งบริษัท จ ากัด และห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจมีทุนอยู่ด้วยเกินร้อยละห้าสิบตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ได้แก่ 

(1) องค์การของรัฐบาลหรือหน่วยงานธุรกิจท่ีรัฐบาลเป็นเจ้าของ 
(2) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีส่วนราชการมีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละห้าสิบ 
(3) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจตาม (1) และ/

หรือ (2) มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละห้าสิบ 
(4) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจตาม (3) และ/

หรือ (1) และ/หรือ (2) มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละห้าสิบ 
(5) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจตาม (4) และ/

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

1.5 องค์การมหาชน 
องค์การมหาชน คือ หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบบริการสาธารณะทางสังคมและ

วัฒนธรรม เช่น การศึกษา การวิจัย การฝึกอบรม เป็นต้น โดยไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหาก าไร     
ซึ่งอาจจัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 หรือองค์การมหาชนที่มีพระราชบัญญัติ
จัดตั้งเป็นการเฉพาะ 

 

1.6 หน่วยงานธุรการขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
หน่วยงานธุรการขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้แก่ หน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นส านักงาน

ท าหน้าที่หน่วยงานทางธุรการให้แก่องค์กรตามรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย 
1.6.1  หน่วยงานธุรการขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ คือ 

(1) ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(2) ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
(3) ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(4) ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

1.6.2  หน่วยงานธุรการขององค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ คือ 
(1) ส านักงานอัยการสูงสุด 
(2) ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
(3) ส านักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 

1.7 หน่วยงานอื่นของรัฐ 
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ ได้แก่ หน่วยงานของรัฐซึ่งมิได้อยู่ในรูปแบบข้างต้นโดยอาจเป็น

ส่วนราชการซึ่งมิได้อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาหรือก ากับดูแลของฝุายบริหาร  หรือเป็นหน่วยงานของรัฐ   
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ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ตามมติคณะรัฐมนตรี เพ่ือท าหน้าที่ในการควบคุมก ากับดูแลกิจกรรมของรัฐซึ่ง
จะมีฐานะเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ได้ ดังนี้ 

(๑) ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ได้แก่ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา และส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

(๒) หน่วยงานธุรการของศาล ได้แก่ ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ส านักงานศาล
ยุติธรรม ส านักงานศาลปกครอง 

(๓) หน่วยงานที่รัฐธรรมนูญก าหนดให้มีการจัดตั้งขึ้น เช่น ส านักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สภาพัฒนาการเมือง สภาเกษตรกร
แห่งชาติ ส านักงานปฏิรูปกฎหมาย เป็นต้น 

(๔) หน่วยงานซึ่งเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการบริหารงานของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ได้แก่ สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา เป็นต้น 

(๕) สถาบันอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยในก ากับภาครัฐ 
 

1.8 หน่วยงานอื่นใดท่ีด าเนินกิจการของรัฐตามกฎหมายและได้รับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สิน
ลงทุนจากรัฐ 

หน่วยงานของรัฐประเภทนี้ ได้แก่ กองทุนที่เป็นนิติบุคคล ที่จัดตั้งขึ้นโดยตราเป็น
พระราชบัญญัติ โดยการด าเนินงานของกองทุนจะได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  และเงินสมทบจาก
กลุ่มเปูาหมายนั้นๆ เช่น พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ กองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการ เป็นต้น ทั้งนี้ ไม่รวมถึงหน่วยงานอ่ืนใดที่จัดตั้งขึ้นในลักษณะเป็นองค์กรวิชาชีพ เช่น สภาวิชาชีพ
บัญชี สภาทนายความ เป็นต้น 

 
2.2 การจัดซื้อจัดจ้าง 

การจัดซื้อจัดจ้าง หมายความว่า การจ้างก่อสร้าง การจ้างควบคุมงาน การจ้าง
ออกแบบ การจ้างที่ปรึกษา การจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย การจ้างพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร์ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง อันเป็นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎ
ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานของรัฐ เว้นแต่การจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนวิจัย ไม่ว่าการจัดซื้อ
จัดจ้างของหน่วยงานของรัฐนั้นจะใช้เงินจากงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ หรือเงินรายได้ของ
หน่วยงานของรัฐเองก็ตาม แต่ไม่รวมถึงการจ าหน่ายพัสดุ 

 
2.3 ราคากลาง 

ราคากลาง หมายความว่า รายละเอียดราคามาตรฐานหรือราคาที่ใกล้เคียงความเป็น
จริงเพ่ือใช้เป็นฐานส าหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้เสนอราคาได้ยื่นเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริง 
และให้หมายความรวมถึงราคาที่หน่วยงานของรัฐได้มาจากการอ้างอิง สืบราคาจากท้องตลาด ราคาที่  
เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ หรือวิธีอ่ืนใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือ
แนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ  

 
 



๖ ส านักงาน ป.ป.ช. 

 

2.4 การค านวณราคากลาง 
การค านวณราคากลาง หมายความว่า วิธีการค านวณราคาการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละ

รายการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ที่หน่วยงานของรัฐก าหนด หรือปฏิบัติเพื่อให้ได้มาซึ่งราคากลาง 
 

2.5 งานก่อสร้าง 
งานก่อสร้าง หมายความว่า งานก่อสร้างอาคาร ก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม และ

งานก่อสร้างชลประทาน และให้หมายความรวมถึง งานดัดแปลง งานต่อเติม งานรื้อถอน งานซ่อมแซม 
และงานปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอันมีลักษณะที่มีแบบรูปรายการและจ าเป็นต้องมีการควบคุมดูแลการ
ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการด าเนินการด้วย 

 
2.6 การจ้างควบคุมงาน  

การจ้างควบคุมงาน หมายความว่า การจ้างบริการจากนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา    
ที่ประกอบธุรกิจบริการด้านควบคุมงานก่อสร้างหรืองานอ่ืนที่มีความจ าเป็นที่ต้องมีการควบคุมงาน 

 
2.7 การจ้างออกแบบ  

การจ้างออกแบบ หมายความว่า การจ้างบริการจากนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่
ประกอบธุรกิจบริการด้านงานออกแบบงานก่อสร้างหรือออกแบบงานอ่ืนที่มีความจ าเป็นที่ต้องมี       
การควบคุมงาน เช่น การออกแบบตกแต่งภายใน เป็นต้น  

 
2.8 การจ้างท่ีปรึกษา  

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

 
2.9 การจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย  

การจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย หมายความว่า การจ้างที่หน่วยงาน
ของรัฐ ตกลงจ้างหรือให้ทุนสนับสนุนเพ่ือการค้นคว้าโดยการทดลอง ส ารวจ หรือการศึกษาตามหลัก
วิชาการเพ่ือให้ได้ข้อมูล ความรู้ รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการต่างๆ อันจะสามารถ
น ามาใช้เป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม วิชาการ หรือเป็นพื้นฐานของการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ 
ไม่ว่าการจ้างงานวิจัยดังกล่าวจะเป็นการจ้างตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงาน
ของรัฐ หรือระเบียบ ข้อบังคับ กฎอื่นใดก็ตาม  

 
2.10 การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์  

การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์  หมายความว่า การจ้างเพ่ือให้มีการวิเคราะห์ 
ออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ โดยรวมค่าผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ ค่าซอฟต์แวร์ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาระบบด้วย 
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2.11 การจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง  
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง หมายความว่า การจัดหาโดยการซื้อ หรือการจ้าง

ในงานอ่ืนๆ ที่มิใช่งานตามข้อ ๒.๕ ๒.๖ ๒.๗ ๒.๘ ๒.๙ และ ๒.๑๐ และให้หมายความรวมถึงการเช่า เช่า
ซื้อ และแลกเปลี่ยนด้วย  
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บทที่ 3 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง 

 
  ในการปฏิบัติตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้างโดยเฉพาะราคากลางและการค านวณราคากลาง กล่าวคือ หน่วยงานของรัฐต้องจัดท ารายละเอียด
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อ  จัดจ้าง ราคากลางและการค านวณราคากลางตามมาตรา 103/7       
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต       
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ในการจัดซื้อจัดจ้าง 7 ประเภท ไม่ว่าการจัดซื้อ   
จัดจ้างของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือเงิน
รายได้ หรือเงินอ่ืนใดของหน่วยงานของรัฐก็ตาม ดังนี้  
 

3.1 การเปิดเผยราคากลางและการค านวณราคากลางงานก่อสร้าง  
 การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง ให้หน่วยงานของรัฐค านวณราคากลางตามหลักเกณฑ์การ
ค านวณราคากลางงานก่อสร้างตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ หรือตามหลักเกณฑ์  ระเบียบ 
แนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ โดยข้อมูลและรายละเอียดที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศมี
ดังนี้ 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
 

 
1. ชื่อโครงการ.................................................................................................................. ............. 

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ......................................................................................................  
2. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร.......................................................................................... บาท 
3. ลักษณะงาน

โดยสังเขป………………………………………………………………….……………………….………………………. 
4. ราคากลางค านวณ ณ วันที่..................................เป็นเงิน.....................................................บาท  
5. บัญชีประมาณการราคากลาง……………………………………………………………………………………….. 

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

     6.  รายชื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลาง………………………………………………………………………….. 
 

 
วิธีปฏิบัติ 
 

1. ชื่อโครงการ ให้ระบุชื่อโครงการตามที่ก าหนดไว้ในแผนงานของหน่วยงานของรัฐ หรือ
ที่หน่วยงานของรัฐได้ก าหนดไว้เพ่ือให้มีการด าเนินการ ในกรณีที่มีการด าเนินกิจกรรมย่อย หรือรายการ
อันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการให้ใส่ชื่อกิจกรรมย่อย หรือรายการด้วย 



ส านักงาน ป.ป.ช. ๙ 

 

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ให้ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของ
โครงการในการจัดซื้อจัดจ้าง  
       

กรณีเป็นหน่วยงานย่อยหรือหน่วยงานภายใน ให้ระบุต้นสังกัดท่ีเป็นนิติบุคคลด้วย 
ตัวอย่าง   กองจัดหากลาง  การไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย 

 

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) ให้ระบุจ านวนเงินที่หน่วยงานของรัฐได้รับ
และหรือมีเพ่ือใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

3. ลักษณะงานโดยสังเขป ให้ระบุลักษณะงานก่อสร้างให้ทราบว่าหน่วยงานรัฐจะ
ด าเนินการ (จ้าง) งานก่อสร้างประเภทใด  

ตัวอย่าง   งานก่อสร้างอาคาร ให้มีบรรยายลักษณะของงานตามหัวข้อที่ก าหนดไว้ใน BOQ 
(Bill of Quantities) เช่น  งานก่อสร้างอาคาร ๒๐ ชั้น ระบบฐานราก ... ระบบโครงสร้าง ... ระบบพ้ืน
อาคาร ... ระบบไฟฟูา ...    ระบบฝูาเพดาน ... ระบบเฟอร์นิเจอร์ ... และมีพ้ืนที่ใช้สอยรวม ... ตาราง
เมตร  

 

4. ราคากลางค านวณ ณ วันที่ ให้ระบุวันที่ผู้มีอ านาจตามระเบียบ กฎ หรือข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ ได้อนุมัติราคาจ านวนเงินสูงสุดซึ่งจะใช้ในงาน
ก่อสร้างที่ได้มาจากการค านวณของเจ้าหน้าที่ตามแบบรูปรายการต่างๆ ในทางช่างที่เกี่ยวข้องกับงานนั้น
ทั้งหมดตามระเบียบ กฎ ข้อบังคับ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ 

เป็นเงิน ..................    บาท  ให้ใส่จ านวนเงินที่เป็นราคากลาง 
 

5. บัญชีประมาณการราคากลาง ให้ระบุรายละเอียดของการประมาณการที่เกี่ยวข้องกับ
ชนิด จ านวน ปริมาณ รายการของพัสดุ วัสดุต่างๆ ค่าแรงงาน ฯลฯ ที่ต้องน ามาใช้ในการค านวณที่
เกี่ยวกับงานก่อสร้างซึ่งได้แก่ การประมาณการราคากลางตามรูปแบบของงานก่อสร้างที่ได้มีการค านวณ
ตามหลักวิชาการในทางช่างซึ่งผู้ท าการประมาณการราคากลางจะต้องเลือกใช้ให้ตรงกับประเภทของงาน
ก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้างดังต่อไปนี้  

5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ 
ปร.๕ ก) แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบ ปร.๕ ข) และแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6) 

5.2 แบบสรุปราคางานก่อสร้างชลประทาน  
5.3 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม หมายถึง  แบบประเมิน

ราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม  
5.4 แบบประมาณการราคากลางอ่ืนๆ จะใช้ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐมีแบบประมาณ

การราคากลางที่หน่วยงานของรัฐได้ก าหนดขึ้นและให้น ามาใช้ในการประมาณการราคากลางส าหรับงาน
ก่อสร้างประเภทนั้นๆ 

6. รายชื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลาง ให้ระบุรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ท าหน้าที่
เป็นคณะกรรมการก าหนดราคากลาง หรือชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่ก าหนดไว้ในสรุปผลการประมาณ
ราคาค่าก่อสร้างซึ่งได้ลงชื่อไว้ใน (แบบ ปร. ๕ และปร. ๖) หรือแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
ชลประทาน หรือแบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม หรือแบบอ่ืนๆ 
 
 



๑๐ ส านักงาน ป.ป.ช. 

 

หมายเหตุ :  
๑. นอกจากปฏิบัติตามรูปแบบแนวทางข้างต้น การเปิดเผยราคากลางและการค านวณ   

ราคากลางงานก่อสร้าง ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลังด่วน
ที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 90 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2555 เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคากลางงาน
ก่อสร้างของทางราชการเพ่ิมเติมด้วย  

๒. กรณีก าหนดจ านวนเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ หน่วยงานของรัฐอาจระบุจ านวน
เงินตามตารางนี้เป็นเงินตราต่างประเทศก็ได้  
 
3.2 การเปิดเผยราคากลางและการค านวณราคากลางการจ้างควบคุมงาน 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างควบคุมงาน 
 

 
1. ชื่อโครงการ.................................................................................................................. ........... 

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.................................................................................................... 
2. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับ…… ………………………………………………………………………………บาท 
3. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง).....................................................................................  

เป็นเงิน............................................................................................................................บาท  
4. ค่าตอบแทนบุคลากร.......................................................................................................บาท  

4.1 ระดับหัวหน้าโครงการ..............................................................................................คน  
4.2 ระดับผู้ด าเนินงาน....................................................................................................คน  
4.3 ระดับผู้ช่วย...............................................................................................................คน 

5. ค่าวัสดุอุปกรณ์ (ถ้ามี)...................................................................................................... บาท 
6. ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)..........................................................................................................บาท  
7. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการก าหนดค่าใช้จ่าย/ด าเนินการ/ขอบเขตด าเนินการ (TOR)…….……. 
8. ที่มาของราคากลาง………………………………………………………………………………………….……….. 

 
 
วิธีปฏิบัติ 
 

1. ชื่อโครงการ ให้ระบุชื่อโครงการตามที่ก าหนดไว้ในแผนงานของหน่วยงานของรัฐ หรือ
ที่หน่วยงานของรัฐได้ก าหนดไว้เพ่ือให้มีการด าเนินการ ในกรณีที่มีการด าเนินกิจกรรมย่อย หรือรายการ
อันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการให้ใส่ชื่อกิจกรรมย่อย หรือรายการด้วย 

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ให้ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของ
โครงการในการจัดซื้อจัดจ้าง  
           กรณีเป็นหน่วยงานย่อยหรือหน่วยงานภายใน ให้ระบุต้นสังกัดที่เป็นนิติบุคคลด้วย 

ตัวอย่าง   ส านักบริหารงานคลัง  ส านักงาน ป.ป.ช. 
 

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ (บาท) ให้ระบุจ านวนเงินที่หน่วยงานของรัฐได้รับและหรือมี
เพ่ือใช้ ในการจัดซื้อจัดจ้าง 



ส านักงาน ป.ป.ช. ๑๑ 

 

3. วันที่ก าหนดราคากลาง ให้ระบุวันที่ผู้มีอ านาจตามระเบียบ กฎ หรือข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ ได้อนุมัติจ านวนเงินอันเป็นราคาที่จะใช้ในการ 
ด าเนินการจัดจ้างครั้งนั้นๆ  

เป็นเงิน...(บาท) ให้ใส่จ านวนเงินที่เป็นราคากลาง 
 

4. ค่าตอบแทนบุคลากร (บาท) ให้ระบุจ านวนเงินที่หน่วยงานของรัฐจ่ายให้กับผู้รับจ้าง 
ซึ่งเป็นผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งที่หน่วยงานของรัฐเคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถมาแล้ว หรือที่
หน่วยงานของรัฐได้ประกาศเชิญชวน หรือที่มาจากการจ้างตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎว่าด้วยการพัสดุ
ของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ โดยให้มีการแจงรายละเอียดของบุคลากรในการด าเนินงานที่เกี่ยวกับการ
ควบคุมงาน ดังนี้ 

4.1   ระดับหัวหน้าโครงการ ให้ระบุจ านวนของบุคลากรในระดับหัวหน้าโครงการ 
4.2   ระดับผู้ด าเนินงาน ให้ระบุจ านวนของบุคลากรในระดับผู้ด าเนินงาน 
4.3   ระดับผู้ช่วย ให้ระบุจ านวนของบุคลากรในระดับผู้ช่วย 

 

5. ค่าวัสดุอุปกรณ์/ค่าวัสดุ (ถ้ามี) (บาท) ให้ระบุการประมาณการจ านวนเงินที่เป็น
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการด าเนินงานของผู้ควบคุมงาน โดยให้มีการแจงรายละเอียดจากวงเงินค่าจ้างที่
หน่วยงานของรัฐจะต้องจ่ายแยกออกเป็นรายจ่ายที่จะต้องจ่ายอันเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์หรือค่าวัสดุที่ใช้ใน
การด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของการจ้างนั้นๆ ที่คู่สัญญาจะต้องน ามาใช้ในการด าเนินการตามสัญญา  

 

6. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ (บาท) ให้ระบุค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานของผู้ควบคุม
งานนอกเหนือจากรายการที่ ๔ และ 5 ที่ต้องมีข้ึนตามลักษณะของงานนั้นๆ เฉพาะเรื่อง  

 

7. รายช่ือผู้รับผิดชอบในการก าหนดค่าใช้จ่าย/ด าเนินการ/ขอบเขตด าเนินการ (TOR)       
ให้ระบุชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นผู้ก าหนดขอบเขตด าเนินการ (TOR : Terms of Reference) และ
รายละเอียดของภารกิจที่หน่วยงานของรัฐมีความประสงค์ที่จะด าเนินการ  ซึ่งเป็นการแสดงถึง
รายละเอียดที่ต้องการให้คู่สัญญาด าเนินการ รวมทั้งขอบเขตความรับผิดชอบอ่ืนๆ ของคู่สัญญาที่จะต้อง
ด าเนินการตามหน้าที ่ และเป็นเอกสารที่มีความส าคัญต่อคุณภาพของผลงานและใช้เป็นเอกสารอ้างอิง
ที่เป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา รวมถึงก าหนดรายละเอียดของค่าใช้จ่ายและที่มาของการก าหนด
ค่าใช้จ่าย โดยอาจเป็นเจ้าหน้าที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือ คณะบุคคลแล้วแต่กรณี 

 

8. ที่มาของราคากลาง ให้ระบุหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดราคากลาง หรืออัตราที่ใช้
อ้างอิง เพ่ือคิดราคาค่าจ้างควบคุมงาน เช่น  

กรณีส่วนราชการอาจใช้อัตราที่ก าหนดไว้ในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ      
พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม หรือตามมติคณะรัฐมนตรี เช่น 
  ร้อยละ......   ของมูลค่างานก่อสร้างตาม.......(ให้ใส่ชื่อหลักเกณฑ์ ระเบียบ หรือเลขที่
หนังสือสั่งการ เป็นต้น)  

ส าหรับหน่วยงานอ่ืนของรัฐจะใช้อัตราใดให้เป็นไปตามระเบียบ แนวทางปฏิบัติของ   
แต่ละหน่วยงาน แต่ให้แสดงเป็นที่มาของราคากลางด้วย 

 

   
 



๑๒ ส านักงาน ป.ป.ช. 

 

หมายเหตุ  
๑. กรณีก าหนดจ านวนเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ หน่วยงานของรัฐอาจระบุจ านวน

เงินตามตารางนี้เป็นเงินตราต่างประเทศก็ได้  
๒. หากขอบเขตการด าเนินงาน  (TOR : Terms of Reference) มีราคาในแต่ละ

รายการแล้ว หน่วยงานของรัฐอาจแนบ TOR โดยมิต้องกรอกราคาแต่ละรายการหรือแต่ละหน่วยก็ได้ 
 
3.3 การเปิดเผยราคากลางและการค านวณราคากลางการจ้างออกแบบ 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบ 
 

 
1. ชื่อโครงการ.................................................................................................................. ........... 

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ............................................................................ ........................ 
2. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับ…….…………………………………………..……………………………………บาท 
3. วันที่ก าหนดราคากลาง.......................................................................................................... .. 

เป็นเงิน.............................................................................................................................บาท  
4. ค่าตอบแทนบุคลากร........................................................................................................บาท  

๔.1  ระดับหัวหน้าโครงการ...............................................................................................คน  
๔.2  ระดับผู้ด าเนินงาน.....................................................................................................คน  

          ๔.3  ระดับผู้ช่วย.................................................................................................................คน  
5. ค่าวัสดุอุปกรณ์ ............................................................................................................. ....บาท 
6. ค่าใช้จ่ายอื่น .....................................................................................................................บาท  
7. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการก าหนดค่าใช้จ่าย/ด าเนินการ/ขอบเขตด าเนินการ (TOR).................. 
8. ที่มาของการก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง).......................................................................... 

 
 

วิธีปฏิบัติ 
 

1. ชื่อโครงการ ให้ระบุชื่อโครงการตามที่ก าหนดไว้ในแผนงานของหน่วยงานของรัฐ หรือ           
ที่หน่วยงานของรัฐได้ก าหนดไว้เพ่ือให้มีการด าเนินการ ในกรณีที่มีการด าเนินกิจกรรมย่อย หรือรายการ
อันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการให้ใส่ชื่อกิจกรรมย่อย หรือรายการด้วย 

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ให้ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของ
โครงการในการจัดซื้อจัดจ้าง  
  กรณีเป็นหน่วยงานย่อยหรือหน่วยงานภายใน ให้ระบุต้นสังกัดที่เป็นนิติบุคคลด้วย 

ตัวอย่าง   ส านักงานประมงจังหวัดเชียงราย กรมประมง 
 

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ (บาท) ให้ระบุวงเงินที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้หรือได้รับ
เพ่ือ  จะใช้ในการจัดซื้อหรือจัดจ้างในครั้งนั้นๆ  
 



ส านักงาน ป.ป.ช. ๑๓ 

 

3. วันที่ก าหนดราคากลาง หมายถึง หมายถึง วันที่ผู้มีอ านาจตามระเบียบ กฎ หรือ
ข้อบังคับ   ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ ได้อนุมัติจ านวนเงินอันเป็นราคาที่
จะใช้ในการด าเนินการจัดจ้างครั้งนั้นๆ  

เป็นเงิน...(บาท) ให้ใส่จ านวนเงินที่เป็นราคากลาง 
 

4. ค่าตอบแทนบุคลากร (บาท) ให้ระบุจ านวนเงินที่หน่วยงานของรัฐจ่ายให้กับผู้รับจ้าง 
ซึ่งเป็นผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งที่หน่วยงานของรัฐเคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถมาแล้ว หรือที่
หน่วยงานของรัฐได้ประกาศเชิญชวน หรือที่มาจากการจ้างตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎว่าด้วยการพัสดุ
ของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ โดยให้มีการแจงรายละเอียดของบุคลากรในการด าเนินงานที่เกี่ยวกับ        
การออกแบบ ดังนี้ 

4.1   ระดับหัวหน้าโครงการ ให้ระบุจ านวนของบุคลากรในระดับหัวหน้าโครงการ 
4.2   ระดับผู้ด าเนินงาน ให้ระบุจ านวนของบุคลากรในระดับผู้ด าเนินงาน 
4.3   ระดับผู้ช่วย ให้ระบุจ านวนของบุคลากรในระดับผู้ช่วย 

 

5. ค่าวัสดุอุปกรณ์ ให้ระบุการประมาณการจ านวนเงินที่เป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการ
ด าเนินงานของผู้ออกแบบ โดยให้มีการแจงรายละเอียดจากวงเงินค่าจ้างที่หน่วยงานของรัฐจะต้องจ่าย
แยกออกเป็นรายจ่ายที่จะต้องจ่ายอันเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์หรือค่าวัสดุที่ใช้ในการด าเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ของการจ้างนั้นๆ ที่ผู้รับจ้างจะต้องน ามาใช้ในการด าเนินการตามสัญญา  
 

6. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ (บาท) ให้ระบุค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานของผู้ออกแบบ
นอกเหนือจากรายการท่ี 4 และ ๕ ที่ต้องมีข้ึนตามลักษณะของงานนั้นๆ เฉพาะเรื่อง 
 

7. รายช่ือผู้รับผิดชอบในการก าหนดค่าใช้จ่าย/ด าเนินการ/ขอบเขตด าเนินการ (TOR) 
หมายถึง เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นผู้ก าหนดขอบเขตด าเนินการ (TOR : Terms of Reference) และ
รายละเอียดของภารกิจที่หน่วยงานของรัฐมีความประสงค์ที่จะด าเนินการ ซึ่งเป็นการแสดงถึง
รายละเอียดที่ต้องการให้คู่สัญญาด าเนินการ รวมทั้งขอบเขตความรับผิดชอบอ่ืนๆ ของคู่สัญญาที่จะต้อง
ด าเนินการตามหน้าที่และเป็นเอกสารที่มีความส าคัญต่อคุณภาพของผลงานและใช้เป็นเอกสารอ้างอิง    
ที่เป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญารวมถึงก าหนดรายละเอียดของค่าใช้จ่ายและที่มาของการก าหนด
ค่าใช้จ่าย โดยอาจเป็นเจ้าหน้าที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือคณะบุคคลแล้วแต่กรณี 

 

8. ที่มาของการก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ให้ระบุหลักเกณฑ์ แหล่งที่มาหรือ
อัตราที่หน่วยงานของรัฐใช้อ้างอิงเพ่ือคิดราคาค่าจ้างออกแบบ เช่น 

กรณีส่วนราชการการค านวณราคากลางการจ้างออกแบบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ โดยใช้อัตราตามที่ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งหากใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวก็ให้ระบุดังนี้ 

ร้อยละ......   ของมูลค่างานก่อสร้างตาม.......(ให้ใส่ชื่อหลักเกณฑ์ ระเบียบ หรือเลขที่
หนังสือ   สั่งการ เป็นต้น)  

ส าหรับหน่วยงานอ่ืนของรัฐจะใช้หลักเกณฑ์ หรืออัตราใดให้เป็นไปตามระเบียบ
แนวทางปฏิบัติของแต่ละหน่วยงาน แต่ให้แสดงเป็นที่มาของราคากลางตามตัวอย่างข้างต้นด้วย 
 

 



๑๔ ส านักงาน ป.ป.ช. 

 

หมายเหตุ  
๑. กรณีก าหนดจ านวนเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ หน่วยงานของรัฐอาจระบุจ านวน

เงินตามตารางนี้เป็นเงินตราต่างประเทศก็ได้  
๒. หากขอบเขตการด าเนินงาน  (TOR : Terms of Reference) มีราคาในแต่ละ

รายการแล้ว หน่วยงานของรัฐอาจแนบ TOR โดยมิต้องกรอกราคาแต่ละรายการหรือแต่ละหน่วยก็ได้ 
 
3.4 การเปิดเผยราคากลางและการค านวณราคากลางการจ้างท่ีปรึกษา 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างท่ีปรึกษา 
 

 
1. ชื่อโครงการ............................................................................................................................ .. 

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....................................................................................................  
2. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร.......................................................................................บาท  
3. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)......................................................................................  

เป็นเงิน.............................................................................................................................บาท  
4. ค่าตอบแทนบุคลากร........................................................................................................บาท  

4.1 ประเภทที่ปรึกษา............................................................................................................  
4.2 คุณสมบัติที่ปรึกษา..........................................................................................................  
4.3 จ านวนที่ปรึกษา........................................................................................................คน  

5. ค่าวัสดุอุปกรณ์.............................................................................................................. ....บาท 
6. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี)...................................................................บาท  
7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ.............................................................................................................. .......บาท 
8. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการก าหนดค่าใช้จ่าย/ด าเนินการ/ขอบเขตด าเนินการ (TOR)……………… 
9. ที่มาของการก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)...........................................................................  
 

 
วิธีปฏิบัติ 
 

1. ชื่อโครงการ ให้ระบุชื่อโครงการตามที่ก าหนดไว้ในแผนงานของหน่วยงานของรัฐ หรือ
ที่หน่วยงานของรัฐได้ก าหนดไว้เพ่ือให้มีการด าเนินการ ในกรณีที่มีการด าเนินกิจกรรมย่อย หรือรายการ
อันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการให้ใส่ชื่อกิจกรรมย่อย หรือรายการด้วย 

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ให้ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของ
โครงการในการจัดซื้อจัดจ้าง  

กรณีเป็นหน่วยงานย่อยหรือหน่วยงานภายใน ให้ระบุต้นสังกัดท่ีเป็นนิติบุคคลด้วย 
ตัวอย่าง   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรมทางหลวง 

 

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) ให้ระบุวงเงินที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้
หรือได้รับเพ่ือจะใช้ในการจัดซื้อหรือจัดจ้างในครั้งนั้นๆ  
 



ส านักงาน ป.ป.ช. ๑๕ 

 

3. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ให้ระบุวันที่ผู้มีอ านาจตามระเบียบ ข้อบังคับ 
หรือประกาศได้อนุมัติจ านวนเงินอันเป็นราคาที่จะใช้ในการด าเนินการจัดจ้างครั้งนั้นๆ  

เป็นเงิน...(บาท) ให้ใส่จ านวนเงินที่เป็นราคากลาง 
 

4. ค่าตอบแทนบุคลากร (บาท) ให้ระบุจ านวนเงินที่หน่วยงานของรัฐจ่ายให้กับที่ปรึกษา
ตามความเหมาะสมตามลักษณะของงานที่จะจ้างหรือตามอัตราค่าจ้างของงาน ในลักษณะเดียวกันที่
หน่วยงานของรัฐเคยจ้าง โดยแจ้งรายละเอียดจ านวนคน - เดือน (man-months) ตามประเภทที่ปรึกษา 
คุณสมบัติของที่ปรึกษา ที่จะจ้าง 
  4.1  ประเภทที่ปรึกษา ให้ระบุประเภทที่ปรึกษา พร้อมสาขาวิชาหรือด้านใดด้านหนึ่ง
ของประเภทที่ปรึกษา ดังต่อไปนี้  

(๑) กลุ่มงานวิชาชีพทั่วไป หมายถึง กลุ่มงานที่มีลักษณะทั่วไปไม่ซับซ้อน เช่น ด้าน
การบริหารจัดการ ด้านประชาสัมพันธ์ เป็นต้น  

ตัวอย่าง กลุ่มงานวิชาชีพทั่วไป สาขาประชาสัมพันธ์   
(๒) กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ หมายถึง กลุ่มงานที่มีลักษณะงานที่ต้องใช้เทคนิค

เฉพาะทาง เช่น ด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม การเงิน บัญชี วิจัย กฎหมาย พลังงาน สิ่งแวดล้อม และ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น  

ตัวอย่าง กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ สาขาการเงิน , สาขาบัญชี  
(๓) กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึง กลุ่มงานซึ่งมีลักษณะที่ต้องใช้ความรู้ความ

เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และต้องเป็นสาขาที่ขาดแคลนเท่านั้น เช่น ด้านนิวเคลียร์ ดาวเทียม คณิตศาสตร์
ประกันภัย และด้านสื่อสารโทรคมนาคม เป็นต้น  

ตัวอย่าง กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ สาขาดาวเทียม  
  ๔.๒  คุณสมบัติที่ปรึกษา ให้ระบุคุณสมบัติเกี่ยวกับวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ และ
ผลงาน ซึ่งมีผลต่อการพิจารณาก าหนดค่าจ้างที่ปรึกษา 
  ๔.๓  จ านวนที่ปรึกษา ให้ระบุจ านวนบุคลากรทั้งบุคลากรหลักและบุคลากรฝุาย
สนับสนุน หากเป็นการจ้างที่ปรึกษาหลายสาขาก็ให้ระบุจ านวนบุคลากรแต่ละสาขาวิชา 

 

5. ค่าวัสดุอุปกรณ์ (บาท) ให้ระบุการประมาณการจ านวนเงินที่เป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรม        
การด าเนินงานของที่ปรึกษาในการด าเนินการตามหน้าที่เพ่ือให้งานนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ โดยให้มีการ
แจงรายละเอียดจากวงเงินค่าจ้างที่หน่วยงานของรัฐจะต้องจ่ายแยกออกเป็นรายจ่ายที่จะต้องจ่ายอันเป็น
ค่าวัสดุอุปกรณ์หรือค่าวัสดุที่ใช้ในการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของการจ้างนั้นๆ ที่คู่สัญญาจะต้อง
น ามาใช้ในการด าเนินการตามสัญญา 
 

6. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศหรือค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานหรือค้นคว้า
ข้อมูลในต่างประเทศ (ถ้ามี) (บาท) ให้ระบุค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้กับที่ปรึกษาเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปต่างประเทศหรือของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้ว่าจ้างซึ่งจะต้องมีค่าใช้จ่ายอันเป็นจ านวน
เงินที่รวมไว้ในสัญญาจ้างนั้นๆ 

 

7. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ (บาท) ให้ระบุค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานของที่ปรึกษา
นอกเหนือจากรายการท่ี 4 , ๕ และ ๖ ที่ต้องมีข้ึนตามลักษณะของงานนั้นๆ เฉพาะเรื่อง  
 



๑๖ ส านักงาน ป.ป.ช. 

 

8. รายช่ือผู้รับผิดชอบในการก าหนดค่าใช้จ่าย/ด าเนินการ/ขอบเขตด าเนินการ (TOR) 
ให้ระบุรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นผู้ก าหนดขอบเขตด าเนินการ (TOR : Terms of Reference) และ
รายละเอียดของภารกิจที่หน่วยงานของรัฐมีความประสงค์ที่จะด าเนินการ ซึ่งเป็นการแสดงถึง
รายละเอียดที่ต้องการให้คู่สัญญาด าเนินการ รวมทั้งขอบเขตความรับผิดชอบอ่ืนๆ ของคู่สัญญาที่จะต้อง
ด าเนินการตามหน้าที่ และเป็นเอกสารที่มีความส าคัญต่อคุณภาพของผลงานและใช้เป็นเอกสารอ้างอิงที่
เป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญารวมถึงก าหนดรายละเอียดของค่าใช้จ่ายและที่มาของการก าหนด
ค่าใช้จ่าย โดยอาจเป็นเจ้าหน้าที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือคณะบุคคลแล้วแต่กรณี 

 

9. ที่มาของการก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ให้ระบุแหล่งที่มาหรืออัตราที่ใช้อ้างอิง
เพ่ือคิดราคาค่าจ้างท่ีปรึกษา เช่น  

ตามหลักเกณฑ์ในการคิดอัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาไทยของส านักงานบริหารหนี้
สาธารณะ (สบน.) 

ส าหรับหน่วยงานของรัฐจะใช้หลักเกณฑ์ตามที่คณะรัฐมนตรี หรือส านักงานบริหารหนี้
สาธารณะ (สบน.) ก าหนด หรือเกณฑ์ใดให้เป็นไปตามระเบียบแนวทางปฏิบัติของแต่ละหน่วยงาน แต่ให้
แสดงเป็นที่มาของราคากลางด้วย 

 

 หมายเหตุ :  
๑. ให้แนบรายละเอียดของขอบเขตการด าเนินงาน TOR (Terms of Reference) ด้วย 

(หากมี) และหากขอบเขตการด าเนินงาน  (TOR : Terms of Reference) มีราคาในแต่ละรายการแล้ว 
หน่วยงานของรัฐอาจแนบ TOR โดยมิต้องกรอกราคาแต่ละรายการหรือแต่ละหน่วยก็ได้ 

๒. กรณีก าหนดจ านวนเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ หน่วยงานของรัฐอาจระบุจ านวน
เงินตามตารางนี้เป็นเงินตราต่างประเทศก็ได้  

๓. กรณีเป็นการจ้างที่ปรึกษาหลายประเภท หลายสาขาวิชาชีพ  ให้ระบุรายละเอียดให้
ครบทุกประเภท หรือสาขาวิชาชีพ  

๔. รายละเอียดหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา ปรากฏตามหนังสือส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ที่  นร ๐๕๐6/ว  ๑๒๘ ลงวันที่  ๘ สิ งหาคม ๒๕๕๖ และหนั งสือ 
กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๓/ว ๑๑๑ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖  (ภาคผนวก ๑)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส านักงาน ป.ป.ช. ๑๗ 

 

3.5  การเปิดเผยราคากลางและการค านวณราคากลางการจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัย 
หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย 

 

 
1. ชื่อโครงการ.................................................................................................................. .............. 

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ................................................................................. ...................... 
2. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรในการจ้างหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย…………………..บาท 
3. วันที่ก าหนดราคากลาง.......................................................................................................... ..... 

เป็นเงิน................................................................................................................................บาท  
4. หมวดค่าตอบแทน...............................................................................................................บ าท 

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

5. หมวดค่าจ้าง.................................................................................................................. ......บาท 
6. หมวดค่าใช้สอย................................................................................................................... บาท 
7. ค่าวัสดุ..................................................................................................................... ............บาท 
8. ค่าครุภัณฑ์.................................................................................................................. .........บาท 
9. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานหรือค้นคว้าข้อมูลในต่างประเทศ (ถ้ามี) 

9.1 จ านวน.......................................................................................................................คน  
9.2 ............................................................................................................................. ....บาท 

10. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ....................................................................................................................บาท  
11. รายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ผู้รับผิดชอบ) ที่เก่ียวกับการจ้างงานวิจัยหรือสนับสนุนทุนวิจัย และ 

TOR……………………………………………………..……………………………………………………………………. 
12. ที่มาของการก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)............................................................................  

 
 
วิธีปฏิบัติ 
 

1. ชื่อโครงการ ให้ระบุชื่อโครงการตามที่ก าหนดไว้ในแผนงานของหน่วยงานของรัฐ หรือ
ที่หน่วยงานของรัฐได้ก าหนดไว้เพ่ือให้มีการด าเนินการ ในกรณีที่มีการด าเนินกิจกรรมย่อย หรือรายการ
อันเป็น ส่วนหนึ่งของโครงการให้ใส่ชื่อกิจกรรมย่อย หรือรายการด้วย 

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ให้ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของ
โครงการในการจัดซื้อจัดจ้าง  
  กรณีเป็นหน่วยงานย่อยหรือหน่วยงานภายใน ให้ระบุต้นสังกัดที่เป็นนิติบุคคลด้วย 

ตัวอย่าง   ศูนย์วิจัยเพื่อการต่อต้านการทุจริต ป๋วย อึ๊งภากรณ์  ส านักงาน ป.ป.ช. 
 

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการจ้างหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย (บาท)  
ให้ระบุวงเงินที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้หรือได้รับเพื่อจะใช้ในการจัดซื้อหรือจัดจ้างในครั้งนั้นๆ  



๑๘ ส านักงาน ป.ป.ช. 

 
 

3. วันที่ก าหนดราคากลาง  ให้ระบุวันที่ผู้มีอ านาจตามระเบียบ กฎ หรือข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ ได้อนุมัติจ านวนเงินอันเป็นราคาที่จะใช้ในการ 
ด าเนินการจัดจ้างหรือให้เงินสนับสนุนทุนการวิจัยครั้งนั้นๆ  

เป็นเงิน...(บาท) ให้ใส่จ านวนเงินที่เป็นราคากลาง 
หากหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้ด าเนินการจ้างงานวิจัยหรือให้เงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย 

มิได้ก าหนดค่าใช้จ่ายหรือราคากลางการจ้างงานวิจัยหรือการให้เงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัยดังกล่าวไว้
เป็นการเฉพาะเรื่อง แต่ให้ผู้วิจัยหรือผู้ขอรับทุนเป็นผู้เสนอรายละเอียดค่าใช้จ่ายการวิจัยดังกล่าว กรณีนี้
ให้หน่วยงานของรัฐจัดท าข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้างหรือการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยตามตารางนี้ 
โดยให้ระบุจ านวนเงินที่อนุมัตินั้นลงในรายการราคากลางนี้ด้วย   

 

4. หมวดค่าตอบแทน (บาท) หมายถึง การแจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายในงานจ้างการวิจัย
ออกเป็นหมวดเพ่ือให้เห็นรายละเอียดของจ านวนเงินที่เป็นค่าตอบแทนให้กับนักวิจัยตามประเภทของ
นักวิจัย คุณสมบัติของนักวิจัยและจ านวนนักวิจัย  

4.1 ประเภทนักวิจัย ให้ระบุแบ่งประเภทนักวิจัยตามที่ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติได้แบ่งประเภทนักวิจัยไว้ 12 สาขาวิชาการ ดังนี้ 

(1) สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ 
(2)      สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
(3)      สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช 
(4)  สาขาเกษตรและชีววิทยา 
(5) สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย 
(6)      สาขาปรัชญา 
(7)      สาขานิติศาสตร์ 
(8)      สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
(9)      สาขาเศรษฐศาสตร์ 
(10) สาขาสังคมวิทยา 
(11) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ 
(12) สาขาการศึกษา 

4.2 คุณสมบัตินักวิจัย ให้ระบุคุณสมบัตินักวิจัย เช่น การศึกษา ผลงาน เป็นต้น  
4.3 จ านวนนักวิจัย ให้ระบุจ านวนนักวิจัย 

 

5. หมวดค่าจ้าง (บาท) ให้ระบุการแจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายในงานจ้างวิจัยที่ผู้วิจัย
จะต้องมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในงานวิจัยที่ต้องมีการจ้างให้ด าเนินการเพ่ือให้งานวิจัย
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 

6. หมวดค่าใช้สอย (บาท) ให้ระบุการแจงรายละเอียดที่เป็นค่าใช้จ่ายในงานวิจัยที่ผู้วิจัย
ต้องใช้ ในการด าเนินกิจกรรมการด าเนินงานในงานวิจัยให้ส าเร็จ  
 

7. ค่าวัสดุ (บาท) ให้ระบุการประมาณการจ านวนเงินที่เป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการ
ด าเนินงานวิจัยในการด าเนินการตามหน้าที่เ พ่ือให้งานนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ โดยให้มีการแจง



ส านักงาน ป.ป.ช. ๑๙ 

 

รายละเอียดจากวงเงินค่าจ้าง ที่หน่วยงานของรัฐจะต้องจ่ายแยกออกเป็นรายจ่ายที่จะต้องจ่ายอันเป็นค่า
วัสดุอุปกรณ์หรือค่าวัสดุที่ใช้ในการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของการจ้างนั้นๆ ที่คู่สัญญาจะต้อง
น ามาใช้ในการด าเนินการตามสัญญา  
 

8. ค่าครุภัณฑ์ (บาท) ให้ระบุครุภัณฑ์ที่ผู้วิจัยจ าเป็นต้องใช้ในงานวิจัยเพ่ือให้งานวิจัยนั้น
ส าเร็จและเป็นครุภัณฑ์ที่ผู้วิจัยจะต้องด าเนินการจัดซื้อเพ่ือน ามาใช้ในงานวิจัยนั้น 
 

9. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานหรือค้นคว้าข้อมูลในต่างประเทศ (ถ้ามี) (บาท) ให้ระบุ
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานของคณะผู้วิจัยและหรือของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้ว่าจ้างหรือ
เป็นผู้ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจ านวนเงินที่รวมไว้ในสัญญาจ้างหรือในสัญญาให้ทุน
สนับสนุนการวิจัยนั้น 

๙.1  จ านวน (คน) ให้ระบุจ านวนคนที่เป็นเจ้าหน้าที่และคณะนักวิจัยที่เดินทางไป
ต่างประเทศหรือศึกษาดูงานหรือค้นคว้าข้อมูลในต่างประเทศ 

๙.2  จ านวนเงิน (บาท) ให้ระบุจ านวนค่าใช้จ่ายต่อคนที่เดินทางไปต่างประเทศหรือ
ศึกษาดูงานหรือค้นคว้าข้อมูลในต่างประเทศ 
 

๑๐. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ (บาท) หมายถึง ค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานวิจัย
นอกเหนือจากรายการท่ี 4 , 5 , 6 , 7 , ๘ และ ๙ ที่ต้องมีข้ึนตามลักษณะของงานนั้นๆ เฉพาะเรื่อง  
 

๑๑. รายช่ือเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ผู้รับผิดชอบ) ที่เกี่ยวกับงานจ้างวิจัยหรือสนับสนุนทุนวิจัย
และ TOR ให้ระบุชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นผู้ก าหนดขอบเขตด าเนินการ (TOR : Terms of 
Reference) และรายละเอียดของงานวิจัยที่หน่วยงานของรัฐมีความประสงค์ที่จะให้ด าเนินการ ซึ่งแสดง
ถึงรายละเอียดที่ให้คู่สัญญาด าเนินการ รวมทั้งขอบเขตความรับผิดชอบอ่ืนๆ ของคู่สัญญาที่จะต้อง
ด าเนินการตามหน้าที่ และเป็นเอกสารที่มีความส าคัญต่อคุณภาพของผลงานและใช้เป็นเอกสารอ้างอิงที่
เป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญารวมถึงก าหนดรายละเอียดของค่าใช้จ่ายและที่มาของการก าหนด
ค่าใช้จ่าย โดยอาจเป็นเจ้าหน้าที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือคณะบุคคลแล้วแต่กรณี 
 

12. ที่มาของการก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ให้ระบุแหล่งที่มาการก าหนดอัตราจ้าง
งานวิจัย หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัยจากวุฒิการศึกษา และประสบการณ์ของนักวิจัยเป็นส าคัญ 
 

หมายเหตุ :  
๑. หากขอบเขตการด าเนินงาน  (TOR : Terms of Reference) มีราคาในแต่ละ

รายการแล้ว หน่วยงานของรัฐอาจแนบ TOR โดยมิต้องกรอกราคาแต่ละรายการหรือแต่ละหน่วยก็ได้ 
๒. กรณีก าหนดจ านวนเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ หน่วยงานของรัฐอาจระบุจ านวน

เงนิตามแบบนี้เป็นเงินตราต่างประเทศก็ได้  
 
 
 
 
 
 



๒๐ ส านักงาน ป.ป.ช. 

 

3.6 การเปิดเผยราคากลางและการค านวณราคากลางการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
ในการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ 

 

 
1. ชื่อโครงการ.................................................................................................................................  

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ...................................................................................................... ... 
2. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร...........................................................................................บาท  
3. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)...........................................................................................  

เป็นเงิน..................................................................................................................................บาท  
4. ค่า Hardware…..……………………………………………………………………………………………………..บาท 
5. ค่า Software................................................................................... .....................................บาท 
6. ค่าพัฒนาระบบ................................................................................................................. ....บาท 
7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ................................................................... .....................................................บาท 
8. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการก าหนดค่าใช้จ่าย/ด าเนินการ/ขอบเขตด าเนินการ(TOR)..................... 
9. ที่มาของการก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)..................................................................... ........ 

 
 
วิธีปฏิบัติ 
 

1. ชื่อโครงการ ให้ระบุชื่อโครงการตามที่ก าหนดไว้ในแผนงานของหน่วยงานของรัฐ หรือ
ที่หน่วยงานของรัฐได้ก าหนดไว้เพ่ือให้มีการด าเนินการ ในกรณีที่มีการด าเนินกิจกรรมย่อย หรือรายการ
อันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการให้ใส่ชื่อกิจกรรมย่อย หรือรายการด้วย 
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ ให้ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของ
โครงการในการจัดซื้อจัดจ้าง  
 กรณีเป็นหน่วยงานย่อยหรือหน่วยงานภายใน ให้ระบุต้นสังกัดที่เป็นนิติบุคคลด้วย 

ตัวอย่าง   ส านักบริหารงานคลัง  ส านักงาน ป.ป.ช. 
 

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) ให้ระบุวงเงินที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้
หรือได้รับเพื่อจะใช้ในการจัดซื้อหรือจัดจ้างในครั้งนั้นๆ 
 

3. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ให้ระบุวันที่ผู้มีอ านาจตามระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศ หรือกฎที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อหรือจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ ได้อนุมัติการจัดซื้อจัด
จ้าง 

เป็นเงิน...(บาท) ให้ระบุจ านวนเงินที่หน่วยงานของรัฐจะใช้ในการด าเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง
ในครั้งนั้นๆ 
 

4. ค่า Hardware (บาท) ให้ระบุจ านวนเงินที่หน่วยงานของรัฐจะใช้เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับ        
การจัดหาครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล 



ส านักงาน ป.ป.ช. ๒๑ 

 

เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์เน็ตเวิร์ก อุปกรณ์ส ารองข้อมูล ระบบพลังงานส ารอง และอุปกรณ์อ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 
เป็นต้น  
 

5. ค่า Software (บาท) ให้ระบุค่าซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป ซึ่งเป็นจ านวนเงินที่หน่วยงานของ
รัฐจะใช้เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดซื้อซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป ซึ่งครอบคลุมถึงซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ 
(Operating System) ซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System) 
ซอฟต์แวร์ระบบจัดการเน็ตเวิร์ค (Network Management System) ซอฟต์แวร์ส าหรับจัดการด้าน
ความปลอดภัย (Security Management System) ซอฟต์แวร์ที่ใช้ส าหรับพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์ 
(Tools) และซอฟต์แวร์ประยุกต์ส าเร็จรูปต่างๆ ที่ ไม่ต้องมีการแก้ไขดัดแปลงโปรแกรมเพ่ิมเติม 
(Packaged Application Software) 
 

6. ค่าพัฒนาระบบ (บาท) ให้ระบุจ านวนเงินที่หน่วยงานของรัฐจะใช้เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับ
การจัดจ้างปรับปรุงระบบงานเดิมหรือพัฒนาระบบงานใหม่ โดยให้แสดงแหล่งที่มาหรือเกณฑ์ที่ใช้      
เพ่ือก าหนดราคา  

อย่างไรก็ตาม หากการจ้างพัฒนาระบบนี้เป็นการดัดแปลงซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป ให้แยก
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปนั้นไว้ในรายการที่ 5 ค่า Software  
 

7. ค่าใช้จ่ายอ่ืน (บาท) ให้ระบุค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานนอกเหนือจาก
รายการที่ 4 , 5 และ 6 ที่ต้องมีขึ้นตามลักษณะของงานนั้นๆ ได้แก่ ค่าบริหารโครงการ ค่าบ ารุงรักษา 
และอ่ืนๆ เป็นต้น 

กรณีที่เป็นค่าใช้จ่ายอ่ืนนี้ หากสามารถระบุได้ว่าเป็นค่าใช้จ่ายในรายการใดก็ให้ระบุด้วย 
เช่น  ค่าบ ารุงรักษา เป็นต้น  
 

๘. รายช่ือผู้รับผิดชอบในการก าหนดค่าใช้จ่าย/ด าเนินการ/ขอบเขตด าเนินการ (TOR)       
ให้ระบุชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นผู้ก าหนดขอบเขตด าเนินการ (TOR : Terms of Reference) และ
รายละเอียดของภารกิจที่หน่วยงานของรัฐมีความประสงค์ที่จะด าเนินการ ซึ่งแสดงถึงรายละเอียด        
ที่ต้องการให้คู่สัญญาด าเนินการ รวมทั้งขอบเขตความรับผิดชอบอ่ืนๆ ของคู่สัญญาที่จะต้องด าเนินการ
ตามหน้าที่ และเป็นเอกสารที่มีความส าคัญต่อคุณภาพของผลงานและใช้เป็นเอกสารอ้างอิงที่เป็นเอกสาร
ส่วนหนึ่งของสัญญารวมถึงก าหนดรายละเอียดของค่าใช้จ่ายและที่มาของการก าหนดค่าใช้จ่าย  โดยอาจ
เป็นเจ้าหน้าที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือคณะบุคคลแล้วแต่กรณี 
 

๙. ที่มาของการก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ให้ระบุแหล่งที่มาหรือเกณฑ์ของการ
คิดราคางานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ในแต่ละรายการตามข้อ ๔ , ๕ และ ๖ ดังนี้  

ค่า Hardware ให้ระบุแหล่งที่มาที่หน่วยงานของรัฐใช้เป็นเกณฑ์ในการคิดหรือก าหนด
ราคาค่า Hard ware เช่น หากใช้เกณฑ์ราคามาตรฐานที่มีคณะบุคคล องค์กร หรือหน่วยงานก าหนดไว้ 
ก็ให้ระบุว่า ใช้ราคามาตรฐานตามที่..............( ชื่อคณะบุคคล หน่วยงานที่เป็นผู้ก าหนดราคามาตรฐาน)  

ตัวอย่าง  กรณีใช้ราคามาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก าหนด    
ก็ให้ระบุว่า ตามเกณฑ์ราคามาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก าหนด      



๒๒ ส านักงาน ป.ป.ช. 

 

ค่า software หากใช้เกณฑ์ราคามาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ก าหนด   ก็ให้ระบุว่า ตามเกณฑ์ราคามาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก าหนด 
เช่นเดียวกัน   

ค่าพัฒนาระบบ หากใช้เกณฑ์ราคามาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารก าหนด ก็ให้ระบุว่า ตามเกณฑ์ราคามาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ก าหนด   

หากให้ใช้ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ ก็ให้ระบุว่า ใช้ราคาที่
เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ พร้อมระบุเลขที่สัญญาที่ใช้อ้างอิง  

ตัวอย่าง  ใช้ราคาที่เคยซื้อ/เคยจ้าง ครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปี งบประมาณ ตาม
สัญญา เลขที่.... ลงวันที่.... เดือน............... พ.ศ.......  

หากใช้ราคาตลาดโดยสืบราคาจากท้องตลาด หรือเว็บไซต์ต่างๆเป็นราคาอ้างอิง ก็ให้ระบุ
ชื่อบริษัท ห้างหุ้นส่วนที่สืบราคา หรือ ชื่อเว็บไซต์ด้วย โดยมิต้องระบุราคา   

ตัวอย่าง สืบราคาจากท้องตลาด ๓ ราย ดังนี้  
๑. บริษัท โปร่งใส คอมพิวเตอร์ จ ากัด 
๒. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุจริต คอมพิวเตอร์ จ ากัด 
๓. www. Nacccom.com  
 

หมายเหตุ 
๑. หากขอบเขตการด าเนินงาน  (TOR : Terms of Reference) มีราคาในแต่ละ

รายการแล้ว หน่วยงานของรัฐอาจแนบ TOR โดยมิต้องกรอกราคาแต่ละรายการหรือแต่ละหน่วยก็ได้  
๒. รายละเอียดการก าหนดหลักเกณฑ์ราคามาตรฐานการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ 

ปรากฏตามหนังสือ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๓๔ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖  
และ (ภาคผนวก ๒) และหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๓/ว ๑๑๑ ลงวันที่ ๑๑ 
กันยายน ๒๕๕๖    

๓. กรณีใช้ราคาตลาด โดยจะต้องสืบราคาจากท้องตลาดกี่ราย และจะใช้ราคาใดเป็น
ราคากลางนั้น ให้เป็นตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ  

๔. กรณีก าหนดจ านวนเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ หน่วยงานของรัฐอาจระบุจ านวน
เงินตามตารางนี้เป็นเงินตราต่างประเทศก็ได้  

๕. ในการระบุแหล่งที่มาตามข้อ ๙ ให้ระบุแหล่งที่มาของ Hardware  Software ใน
แต่ละรายการให้ครบทุกรายการ  

 
 
 
 
 
 
 
 



ส านักงาน ป.ป.ช. ๒๓ 

 

 
3.7 การเปิดเผยราคากลางและการค านวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง 

 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) 

ในการจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 
 

           1.  ชื่อโครงการ.............................................................................................................. ......... 
      /หนว่ยงานเจ้าของโครงการ.................................................. ............................................ 

           2. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร...................................................................................บาท  
           3. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)................................................................................. 

     เป็นเงิน..............................................บาท ราคา/หน่วย(ถ้ามี)......................................บาท  
           4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

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

          5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน…………………………………………. 
 

 
วิธีปฏิบัติ 

1. ชื่อโครงการ ให้ระบุชื่อโครงการตามที่ก าหนดไว้ในแผนงานของหน่วยงานของรัฐ หรือ
ที่หน่วยงานของรัฐได้ก าหนดไว้เพ่ือให้มีการด าเนินการ ในกรณีที่มีการด าเนินกิจกรรมย่อย หรือรายการ
อันเป็น ส่วนหนึ่งของโครงการให้ใส่ชื่อกิจกรรมย่อย หรือรายการด้วย 
              หน่วยงานเจ้าของโครงการ ให้ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของ
โครงการในการจัดซื้อจัดจ้าง 
       กรณีเป็นหน่วยงานย่อยหรือหน่วยงานภายใน ให้ระบุต้นสังกัดที่เป็นนิติบุคคลด้วย 

ตัวอย่าง   ส านักบริหารงานคลัง ส านักงาน ป.ป.ช. 
    

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) ให้ระบุจ านวนเงินที่หน่วยงานของรัฐได้รับ
และหรือมีเพ่ือใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง 

 

3. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ให้ระบุวันที่ผู้มีอ านาจตามระเบียบ กฎ หรือ
ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ ได้อนุมัติจ านวนเงินอันเป็นราคาที่จะใช้  
ในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้นๆ  

     เป็นเงิน...(บาท) ให้ใส่จ านวนเงินที่เป็นราคากลาง 
     ราคา/หน่วย(ถ้ามี)...(บาท) ให้ระบุราคาต่อหน่วยด้วย (ถ้ามี) 

กรณีจัดซื้อหลายรายการ  ให้ระบุราคาต่อหน่วยในแต่ละรายการ 
กรณีจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างให้ระบุราคาต่อหน่วยในแต่ละรายการ (ถ้ามี)  
 
 
 



๒๔ ส านักงาน ป.ป.ช. 

 

หมายเหตุ  
๑. หากมีรายละเอียดของงานตามขอบเขตด าเนินงาน  (TOR : Terms of Reference) 

ให้แนบ ขอบเขตด าเนินงาน  (TOR : Terms of Reference) ในประกาศนี้ด้วย และหากขอบเขต
ด าเนินงาน  (TOR : Terms of Reference) มีราคาต่อหน่วยหรือในแต่ละรายการแล้ว ก็ให้แนบ TOR 
โดยมิต้องกรอกราคาแต่ละรายการหรือแต่ละหน่วยก็ได้  

๒. รายละเอียดหลักเกณฑ์ราคากลาง ปรากฏตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด 
ที่ กค ๐๔๒๑.๓/ว ๑๑๑ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖  (ภาคผนวก ๑)  

๓. กรณีก าหนดจ านวนเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ หน่วยงานของรัฐอาจระบุจ านวน
เงินตามแบบนี้เป็นเงินตราต่างประเทศก็ได้  

๓. กรณีการจัดจ้างมิใช่งานก่อสร้าง ให้ระบุราคาในแต่ละรายการตามขอบเขตการ
ด าเนินงาน  (TOR : Terms of Reference) เช่น การจ้างให้จัดท ากิจกรรมหรือจัดงาน (Event)        
อาจระบุราคาในแต่ละรายการตามขอบเขตการด าเนินงาน ตามตัวอย่างดังต่อไปนี้ 

 (๑) งานเวที แสง สี เสียง และการแสดง 
 (๒) งานสถานที่ พร้อมการตกแต่งสถานที่  
 (๓) งานออกแบบ ติดตั้งบูท บอร์ด นิทรรศการ 
 (๔) งานประชาสัมพันธ์  
 (๕) งานอภิปราย เสวนา 
 (๖) งานบันทึกภาพ และเสียง 
 (๗) ค่าเอกสารประกอบการจัดกิจกรรม 
 (๘) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  เป็นต้น  
ทั้งนี้ จะมีรายการค่าใช้จ่ายใดบ้างนั้น ขึ้นอยู่กับลักษณะการจัดงานหรือจัดกิจกรรม 

หรือวัตถุประสงค์ของการด าเนินการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ให้หน่วยงานของรัฐก าหนดค่าใช้จ่ายตาม
รายการที่ก าหนดไว้ในขอบเขตการด าเนินงาน  (TOR : Terms of Reference) 

4. กรณีการจัดจ้างซึ่งมีลักษณะเป็นการจ้างบริการ เช่น ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟูา 
ควรแยกค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการด้วย  เช่น ค่าวัสดุ ค่าสายไฟ ค่า...เป็นต้น  

 

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ให้ระบุแหล่งที่มาของราคา วิธีก าหนดราคา 
หรือวิธีค านวณราคา ที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ  ซึ่งโดยปกติ
ในการจัดซื้อต่างๆ เช่น ครุภัณฑ์ ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะรัฐมนตรีจะ
มีมติก าหนดแนวทางให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ ดังนั้น ในการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้างนี้      
ให้หน่วยงานของรัฐระบุแหล่งที่มาของการก าหนดราคา หรือค านวณราคาดังนี้  

(๑) กรณีก าหนดราคาหรือค านวณราคาโดยใช้เกณฑ์ราคามาตรฐานที่มีคณะบุคคล 
องค์กร หรือหน่วยงานก าหนดไว้ ก็ให้ระบุว่า ใช้ราคามาตรฐานตามที่..............( ชื่อคณะบุคคล หน่วยงาน
ที่เป็นผู้ก าหนดราคามาตรฐาน)   

ตัวอย่าง 
  ตามราคามาตรฐานที่ส านักงบประมาณก าหนด   
  ตามราคากลางตามประกาศของคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ   



ส านักงาน ป.ป.ช. ๒๕ 

 

  ตามราคามาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขจัดท าขึ้นและเผยแพร่ทางเอกสาร
หรือเว็บไซต์ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข  

  ตามราคามาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการสื่อสารก าหนด 
เป็นต้น 

(๒) กรณีก าหนดราคาหรือค านวณราคาโดยใช้ราคาที่ เคยซื้อ เคยจ้างครั้งหลังสุด
ภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ ให้ระบุว่า ใช้ราคาที่เคยซื้อ/เคยจ้าง ครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ 
ปี งบประมาณ ตามสัญญา เลขที่.... ลงวันที่.... เดือน............... พ.ศ....... 
 ตัวอย่าง   

ใช้ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปี งบประมาณ ตามสัญญาเลขที่    
๒๐/๒๕๕๖  ลงวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖   

(๓) กรณีใช้ราคาตลาด โดยสืบราคาจากท้องตลาด เว็ปไซต์ต่าง ๆ ให้ระบุชื่อบริษัท/
ห้างหุ้นส่วน/เว็บไซต์ ที่สืบราคา โดยไม่ต้องลงราคาของแต่ละรายที่ไปสืบมา 

ตัวอย่าง 
สืบราคาจากท้องตลาด ๓ ราย ดังนี้ 
๑. บริษัท โปร่งใส คอมพิวเตอร์ จ ากัด 
๒. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุจริตการค้า 
๓. www.khondee trading.co.th   

 

   กรณซีื้อที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง ถ้าใช้ราคาประเมินของทางราชการหรือหน่วยงานเป็น
ราคาอ้างอิง ก็ให้ระบุชื่อหน่วยงานผู้ท าการประเมิน เช่น 

 อ้างอิงตามราคาประเมินของ........................ (ชื่อหน่วยงาน คณะบุคคลผู้ท าการ
ประเมิน)  

ถ้าใช้ราคาซื้อขายที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างใกล้เคียงบริเวณที่จะซื้อเป็นราคาอ้างอิง ก็ให้
ระบุสัญญาซื้อขายหรือเลขท่ีโฉนดที่ดิน เลขที่อาคาร ของสิ่งก่อสร้างใกล้เคียงบริเวณท่ีจะซื้อครั้งหลัง เช่น   

อ้างอิงจากราคาซื้อขายของ.........................................(ข้อมูลสัญญาเลขที่โฉนดที่ดิน 
เลขที่อาคาร) เป็นต้น (จะอ้างอิงราคาซื้อขายที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างใกล้เคียงบริเวณจ านวนกี่รายให้
เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางปฏิบัติของหน่วยงานนั้นๆ)  

 

หมายเหตุ 
๑. กรณีการเช่า เช่าซื้อ และแลกเปลี่ยน ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเปิดเผยข้อมูล

รายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการค านวณราคากลาง ตามตารางนี้ด้วย   
๒. รายละเอียดการก าหนดราคากลางครุภัณฑ์  ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ฮาร์ดแวร์ 

ซอฟแวร์  การพัฒนาซอฟแวร์ประเภทโปรแกรมประยุกต์ ปรากฏตามหนังสือ ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐5/ว ๑๒๙ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖  (ภาคผนวก 3)  

๓. การระบุแหล่งที่มา หากมีการจัดซื้อหลายรายการ ให้ระบุแหล่งที่มาทุกรายการ 
๔. กรณีใช้ราคาตลาดเป็นราคาอ้างอิง ซึ่งให้ระบุชื่อบริษัท ห้างหุ้นส่วน/เว็บไซต์ที่สืบ

ราคานั้น จะท าการสืบราคากี่ราย และจะใช้ราคาใดเป็นราคาอ้างอิง เช่น ราคาต่ าสุด หรือราคาเฉลี่ย 
เป็นต้น ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎ แนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ   



๒๖ ส านักงาน ป.ป.ช. 

 

5. วิธีการก าหนดหรือค านวณราคาข้างต้น เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น ซึ่งหน่วยงานของ
รัฐแต่ละแห่งจะใช้หลักเกณฑ์หรือวิธีการค านวณราคาอย่างไร ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
แนวทางปฏิบัติของหน่วยงานรัฐนั้นๆ แต่ทั้งนี้ ให้แสดงแหล่งที่มาของราคากลางตามลักษณะตัวอย่าง
ข้างต้น 
 

๕. เจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ให้ระบุชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็น        
ผู้ก าหนดราคากลาง และที่ก าหนดขอบเขตด าเนินการ (TOR : Terms of Reference) และรายละเอียด
ของภารกิจที่หน่วยงานของรัฐมีความประสงค์ที่จะด าเนินการ ซึ่งแสดงถึงรายละเอียดที่ต้องการให้
คู่สัญญาด าเนินการ รวมทั้งขอบเขตความรับผิดชอบอ่ืนๆ ของคู่สัญญาที่จะต้องด าเนินการตามหน้าที่ 
และเป็นเอกสารที่มีความส าคัญต่อคุณภาพของผลงานและใช้เป็นเอกสารอ้างอิงที่เป็นเอกสารส่วนหนึ่ง
ของสัญญารวมถึงก าหนดรายละเอียดของค่าใช้จ่ายและที่มาของการก าหนดค่าใช้จ่าย หรือเจ้าหน้าที่ของ
รัฐที่ได้ด าเนินการสืบหาหรือก าหนดราคา  หรือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุ
และได้จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้างเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติตามระเบียบฯ ประกาศหรือกฎของหน่วยงาน
ของรัฐ  โดยอาจเป็นเจ้าหน้าที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือคณะบุคคลแล้วแต่กรณี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส านักงาน ป.ป.ช. ๒๗ 

 

บทที ่4 
เงื่อนไขการประกาศ 

 
4.1 วงเงินที่ต้องประกาศ 
 

ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณราคากลาง  
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกินกว่าหนึ่งแสน (๑๐๐,๐๐๐) บาท ไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
วิธีการใดๆ ก็ตาม 
 
4.2 วิธีการประกาศ 
 

ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณราคากลาง  
ในการจัดซื้อจัดจ้างในระบบฐานข้อมูล (เว็บไซต์) 2 แห่ง ดังนี้ 

๑. ในระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง (ระบบ e-GP)  
๒. ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐที่จัดซื้อจัดจ้าง หรือในกรณีที่หน่วยงานของรัฐ ไม่มี

เว็บไซต์ของตนเอง ให้ประกาศหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐที่เป็นต้นสังกัด เช่น  
บริษัทในเครือบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ หากไม่มีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง

ให้ประกาศท่ีหน้าเว็บไซต์ของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) หรือบริษัทอ่ืนที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่  เป็นต้น แต่
ขอให้แจ้งในเว็บไซต์ด้วยว่าจะประกาศเปิดเผยราคากลาง การค านวณราคากลางของบริษัท หรือหน่วยงาน
ใดบ้าง 
  ทั้งนี้  กรณีหน่วยงานของรัฐที่ยังมิได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ e-GP          
(e-Government Procurement) ของกรมบัญชีกลาง อาจประกาศหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานแล้ว    
ให้ท าการเชื่อมโยงข้อมูลไปที่หน้าเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางไปพลางก่อน จนกว่าหน่วยงานนั้นจะด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ e-GP (e-Government Procurement) เสร็จสมบูรณ์ แต่หน่วยงานของรัฐ
ดังกล่าวควรมีการด าเนินการเพ่ือจัดให้หน่วยงานของตนซื้อจัดจ้างด้วยระบบ e-GP (e-Government 
Procurement) ของกรมบัญชีกลางโดยเร็ว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามติคณะรัฐมนตรี 
 
4.3 ระยะเวลาที่ประกาศ 
 

1. กรณีการจัดหาที่มีการแข่งขันที่ต้องประกาศเชิญชวน  
 

การจัดหาที่มีการแข่งขันที่ต้องประกาศเชิญชวน ได้แก่ การจัดหาวิธีสอบราคา ประกวด
ราคา ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างออกแบบและควบคุมโดยวิธีคัดเลือก การจ้าง
ออกแบบและควบคุมโดยวิธีคัดเลือกแบบจ ากัดข้อก าหนด และการจ้างออกแบบและควบคุมโดยวิธีพิเศษ
แบบประกวดแบบ เป็นต้น หรือวิธีอ่ืนใดอันมีลักษณะที่ต้องประกาศเชิญชวนให้มีการแข่งขัน ให้
หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการค านวณ
ราคากลาง ดังนี้  

(๑) กรณีมีการประกาศขอบเขตด าเนินการ (TOR :Terms of Reference) ให้ประกาศ
พร้อมกับการประกาศ TOR  
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(๒) กรณีไม่มีการประกาศขอบเขตด าเนินการ TOR (Terms of Reference)          
ให้ประกาศพร้อมกับการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 
 

ระยะเวลาปลดประกาศ 
  เมื่อหน่วยงานของรัฐได้ด าเนินการประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อ   
จัดจ้าง ราคากลาง และการค านวณราคากลาง หน่วยงานของรัฐดังกล่าวอาจปลดประกาศได้ดังนี้ 
  ๑. เมื่อผู้มีอ านาจอนุมัติการสั่งซื้อสั่งจ้างได้มีค าสั่งรับค าเสนอซื้อหรือจ้างแล้ว หรือ 
   ๒. เมื่อพ้น 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันที่คณะกรรมการพิจารณาผลหรือผู้มีอ านาจหน้าที่
พิจารณาผลเสนอความเห็นต่อผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง 

ทั้งนี้ แล้วแต่ระยะเวลาใดถึงก าหนดก่อน  
 
  2. กรณีการจัดหาที่ไม่มีประกาศเชิญชวน 
 

  การจัดหาที่ไม่มีประกาศเชิญชวน ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการค านวณราคากลาง ดังนี้ 

(๑) ให้ประกาศภายใน 3 (สาม) วันท าการ นับแต่วันที่ผู้มีอ านาจได้ให้ความเห็นชอบ
หรืออนุมัติรายงานขอซื้อขอจ้าง  

(๒) กรณีไม่มีรายงานขอซื้อขอจ้างให้ประกาศภายใน ๓ (สาม) วันท าการ นับแต่วัน
อนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง หรืออนุมัติให้เงินสนับสนุนทุนการวิจัย  

(๓) ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุจ าเป็นอ่ืนอันมิอาจก้าวล่วงได้ อันเป็นเหตุให้        
ไม่สามารถด าเนินการตามข้างต้นได้ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศภายใน ๓๐  (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่มี
การจัดซื้อจัดจ้าง  
  กรณีนี้หน่วยงานของรัฐอาจน าใบสั่งซื้อสั่งจ้างหรือเอกสารซึ่งมีรายการแสดงเกี่ยวกับ
รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังกล่าวแนบพร้อมกับการประกาศด้วยก็ได้ 
 
ระยะเวลาปลดประกาศ 

การประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการค านวณ
ราคากลางข้างต้น ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ (สามสิบ) วัน ดังนั้นหน่วยงาน
ของรัฐดังกล่าวอาจปลดประกาศเม่ือได้ประกาศครบ ๓๐ (สามสิบ) วันแล้ว 
 
  3. กรณีการแก้ไขสัญญา 

 

  ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐมีการแก้ไขสัญญาและการแก้ไขสัญญานั้นมีผลกระทบต่อ
จ านวน ปริมาณ ชนิดของวัสดุ พัสดุ หรือเปลี่ยนแปลงชนิดของสินค้าหรือบริการหรือรูปแบบรายการจาก
ที่เคยประกาศไว้ ให้หน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการต้องเผยแพร่รายละเอียดที่เกี่ยวกับสัญญาซึ่งได้มี
การแก้ไขนั้นไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อีกครั้งเป็นเวลาอย่างน้อย 30 (สามสิบ) วัน โดยให้
ประกาศในระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง (ระบบ e-GP) และ ในเว็บไซต์ของ
หน่วยงานของรัฐที่จัดซื้อจัดจ้างเช่นเดียวกัน 
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ระยะเวลาที่ประกาศ 
 (๑) ให้ประกาศภายใน ๓ (สาม) วันท าการ นับแต่วันที่ผู้มีอ านาจได้อนุมัติการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงสัญญา   

(๒) ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุจ าเป็นอ่ืนอันมิอาจก้าวล่วงได้   อันเป็นเหตุให้     
ไม่สามารถด าเนินการตามข้างต้นได้ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศภายใน ๓๐ (สามสิบ)  วัน นับแต่วันที่มี
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา  

 
ระยะเวลาปลดประกาศ 

การประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการค านวณ
ราคากลางข้างต้น ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ (สามสิบ) วัน ดังนั้นหน่วยงาน
ของรัฐดังกล่าวอาจปลดประกาศเม่ือได้ประกาศครบ ๓๐ (สามสิบ) วันแล้ว 
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บทที่ 5 
บทก าหนดโทษ 

 
มาตรา ๑๐๓/๗ ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการจัดท าข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่าย

เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางและการค านวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ 

 

มาตรา ๑๐๓/๘ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหน้าที่รายงานต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือสั่งการ      
ให้หน่วยงานของรัฐจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง โดยหน่วยงาน
ของรัฐจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้
ด าเนินการดังกล่าว และให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหน้าที่ติดตามผลการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
ในกรณีดังกล่าวด้วย 

หน่วยงานของรัฐใดฝุาฝืนหรือไม่ด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
มีความผิดทางวินัยหรือเป็นเหตุที่จะถูกถอดถอนจากต าแหน่งหรือต้องพ้นจากต าแหน่ง แล้วแต่กรณี 

 

เนื่องจากมาตรา 103/ 8 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ได้ก าหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐ      มีหน้าที่ต้องด าเนินการในการจัดท าข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
โดยเฉพาะราคากลางและการค านวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์  เพ่ือให้ประชาชน
สามารถเข้าตรวจดูได้ภาย    ใน 180 วัน นับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ด าเนินการดังกล่าว 
ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการจัดท าข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางและการค านวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ตามแนวทางที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. และกระทรวงการคลังเสนอเมื่อวันที่ 12 
กุมภาพันธ์ 2556 ดังนั้น หน่วยงานของรัฐจะต้องปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวภายในวันที่ 11 สิงหาคม 
2556 หากหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติจะมีบทก าหนดโทษดังนี้ 

 

  1. เจ้าหน้าที่ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างอาจมีความผิดทางวินัย เช่น 
คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคา หรือเจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างครั้งดังกล่าว  
  ๒. เป็นเหตุที่จะถูกถอดถอนจากต าแหน่งหรือต้องพ้นจากต าแหน่ง หากเจ้าหน้าที่ของ
รัฐซึ่งมีอ านาจหน้าที่พิจารณา อนุมัติ หรือด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว  เป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งระดับสูง หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งซึ่งกฎหมายรัฐธรรมนูญ หรือพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2554 ก าหนดให้สามารถถูกถอดถอนออกจากต าแหน่งได้ หากบุคคลดังกล่าวไม่จัดท าข้อมูล
รายละเอียดราคากลางและการค านวณราคากลางไว้    ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิ กส์ ถือเป็นการ
กระท าซึ่งเป็นเหตุให้ถูกถอดถอนออกจากต าแหน่งได้ นอกจากนี้  แม้ผู้มีอ านาจหน้าที่พิจารณา อนุมัติ 
หรือด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว จะไม่ใช่ผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูง หากไม่จัดท าข้อมูล
รายละเอียดราคากลางและการค านวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์  ก็อาจถูกสั่งให้พ้น
จากต าแหน่งได้ตามกฎหมายของหน่วยงานนั้น เช่น ผู้บริหารท้องถิ่น เป็นต้น 
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  3. ความผิดทางอาญา แม้มาตรา 103/8 วรรคสอง มิได้ก าหนดว่าการไม่จัดท าข้อมูล
รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการค านวณราคากลาง ไว้ ในระบบข้อมูล
ทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวเป็นความผิดทางอาญาก็ตาม แต่การไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามที่กฎหมาย
บัญญัตินั้น อาจเป็นความผิดทางอาญาฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบได้ ทั้งนี้  ขึ้นอยู่กับ
ข้อเท็จจริงในแต่ละกรณ ี
 

หมายเหตุ / ค าแนะน า 
 

ในกรณีไม่มีการด าเนินการหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามแนวทางการปฏิบัติดังที่ได้กล่าวมา 
จะเป็นความผิดตามกฎหมายนี้หรือไม่นั้น ต้องพิจารณาข้อเท็จจริงในแต่ละกรณี เช่น ในกรณีที่หัวหน้า
หน่วยงาน หรือ ผู้มีอ านาจสั่งซื้อสั่งจ้าง ไม่ด าเนินการให้เป็นไปตามแนวทางการประกาศเปิดเผย
รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการค านวณราคากลางแล้ว หากเจ้าหน้าที่
ที่เก่ียวข้องบุคคลใดคัดค้านโดยท าเป็นหนังสือ อาจถือได้ว่าผู้นั้นไม่มีเจตนาร่วมกระท าผิดดังกล่าวด้วย  
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