สํสานกงานคณะกรรมการปองกน
านักงานคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุ
และปราบปรามการทจริ
จรตแหงชาต
ตแหงชาติ

ขอบเขตการบรรยาย

แนวทางการประกาศเปดเผยราคากลางและรายละเอียด
การคําํ นวณราคากลางไว
ไ ในระบบขอ มูลทางอิเิ ล็ก็ ทรอนิกิ ส
โดย

นางสาวนภวรรณ ชลพินทุวิสุทธิ์
นักบริหารทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ

๑.
๒
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

หลักการและที่มา
เหตผลความจํ
เหตุผลความจาเปน
าเปน
การจัดซือ้ จัดจางที่ตองประกาศ
วิธีการดําเนินการในการประกาศ
สภาพบังคับกรณีหี นวยงานของรัฐไม
ไ ด ําเนินการ
ขอสรปป
ขอสรุ

1

มาตรา ๑๐๓/๗ ใหหนวยงานของรฐดาเนนการจดทาขอมู
ใหหนวยงานของรัฐดําเนินการจัดทําขอมลล
รายละเอียดคาใชจายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางโดยเฉพาะราคากลางและการ
คําํ นวณราคากลางไว
ไ ใ นระบบขอมูลทางอิิเล็็กทรอนิกิ ส เพืือ่ ให
ใ ป ระชาชน
สามารถเขาตรวจดูได
เพื่อประโยชนในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ในกรณี
ที่มีการทําสัญญาระหวางหนวยงานของรัฐกับบคคลหรื
ทมการทาสญญาระหวางหนวยงานของรฐกบบุ
คคลหรอนตบุ
อนิติบคคคลที
คลทเปน
่เปน
คูสัญญากับหนวยงานของรัฐ ใหบุคคลหรือนิตบิ ุคคลที่เปนคูสัญญากับ
หนวยงานของรัฐนัน้ มีหนาทีแ่ สดงบัญชีรายการรับจายของโครงการที่เปน
ญญ
ญากับหนวยงานของรัฐตอกรมสรรพากร นอกเหนือจากบัญชีงบดุลุ
คููสัญ
ปกติที่ยื่นประจําป เพื่อใหมกี ารตรวจสอบเกี่ยวกับการใชจายเงินและการ
คํานวณภาษีเงินไดในโครงการที่เปนคสัญ
คานวณภาษเงนไดในโครงการทเปนคู
ญญากบหนวยงานของรฐดงกลาว
ญากับหนวยงานของรัฐดังกลาว
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑทคี่ ณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
3

มาตรา ๑๐๓/๘ ให
ใ ค ณะกรรมการ ป.ป.ช.
ป ป มีหี นา ทีี่รายงาน
ตอคณะรัฐมนตรีเพื่อสั่งการใหหนวยงานของรัฐจัดทําขอมลเกี
ตอคณะรฐมนตรเพอสงการใหหนวยงานของรฐจดทาขอมู
ลเกยวกบ
ย่ วกับ
การจัดซือ้ จัดจางตามมาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง โดยหนวยงานของรัฐ
จะตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหนึง่ รอยแปดสิบวันนับแต
ั ี่
ั
ี ี ิ ็
วนทคณะรฐมนตรมมตเหนชอบใหดาเนนการดงกลาว
ใ  ํ ิ
ั  และให
ใ 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหนาที่ติดตามผลการดําเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรีในกรณีดงั กลาวดวย
หนวยงานของรัฐใดฝาฝนหรือไมดําเนินการตามวรรคหนึง่
ใ ถือวา ผูที่มีหนา ทีีเ่ กียี่ วขอ งมีีความผิดิ ทางวิินัยหรืือเปปนเหตุทีจ่ ะ
ให
ถูถกถอดถอนจากตํ
กถอดถอนจากตาแหนงหรอตองพนจากตาแหนง
าแหนงหรือตองพนจากตําแหนง แลวแตกรณ
แลวแตกรณี
5

22

นอกจากกรณีตามวรรคหนึง่ หรือวรรคสอง ในกรณีที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควร เพื่อดําเนินการอยางใดอยางหนึง่
อันเปนการปองกันและปราบปรามการทจริ
อนเปนการปองกนและปราบปรามการทุ
จรตต เนองจากการใชอานาจ
เนือ่ งจากการใชอํานาจ
หนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐ ซึง่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควร
ในการกําหนดมาตรการเพื่อใหหนวยงานของรัฐรับไปปฏิบตั ิ ให
คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ป ป มีอี ํานาจสัง่ั ให
ใ ห นว ยงานของรััฐนัน้ั ดําํ เนินิ การ
ไปตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ไปตามทคณะกรรมการ
ป ป ช กาหนดมาตรการในเรองนนแลว
กําหนดมาตรการในเรื่องนัน้ แลว
รายงานใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบก็ได (วรรคสี่)

4

มาตรการทเกยวกบการจดซอจดจางภาครฐ
มาตรการที
่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ตามมาตรา ๑๐๓/๗
๑ การเปดเผยราคากลางและการคานวณราคากลางไวใน
๑.
การเปดเผยราคากลางและการคํานวณราคากลางไวใน
ระบบขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส
๒. บุคคลหรือนิติบคุ คลซึง่ เปนคูสญ
ั ญากับหนวยงานของรัฐ
ยื่นบัญชีแสดงรายรับรายจายของโครงการตอกรมสรรพากร
( ั ั ใ  ั้  ั ี่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕)
(บงคบใชตงแตวนท

6

6

เหตุุผลและความจําเปนในการออกประกาศ

หลัักการสํําคััญ

 การจัดั หาพัสั ดุของหนว ยงานรัฐั ใช
ใ เ งินิ ของแผน ดินิ (งบประมาณ
ป
เงิินกู

การเปดเผยขอมูลขาวสาร
ของราชการ ที่เกีย่ วกับการจัดซื้อ
จัดจางของภาครัฐไวในระบบ
ขอมูลู ทางอิเล็กทรอนิกส

เงิเงนชวยเหลอ
นชวยเหลือ หรอรายไดของหนวยงานรฐ)
หรือรายไดของหนวยงานรัฐ)
 การดําเนินการที่ผานมามีการทุจริตแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ
ทําใหหนวยงานของรัฐไดรับความเสียหาย
- มการสมยอมในการเสนอราคา
มีการสมยอมในการเสนอราคา ไม
ไมแขงขนอยางเปนธรรม
แขงขันอยางเปนธรรม
- มีการจายเงินใหเจาหนาทีร่ ฐั เพื่อใหไดเปนคูสู ญ
ัญญ
ญาหรือสงมอบงาน
หรือเบิกจายเงิน
 นักการเมือง เจาหนาทีร่ ัฐมีสวนรวมหรือสนับสนุนการทําความผิด
ละเวนไมปฏิบัตหิ นาที่ หรอปฏบตหนาทโดยมชอบ
ละเวนไมปฏบตหนาท
หรือปฏิบัตหิ นาทีโ่ ดยมิชอบ

88

7

หลั
หลกการสาคญ
กการสําคัญ

หนวยงานของรัฐ
หนวยงานของรฐ

๑. ไมกระทบกบอานาจของผู
ไมกระทบกับอํานาจของผที่มมอานาจตามระเบยบฯ
ีอาํ นาจตามระเบียบฯ

๑๑. กระทรวง ทบวง กรม เปนการบรหารราชการสวนกลาง
เปนการบริหารราชการสวนกลาง
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕
และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
• สํานักนายกรัฐมนตรี
• กระทรวง หรือ
ื ทบวงซึึง่ มีฐี านะเทีียบเทากระทรวง
• กรม หรอสวนราชการทเรยกชออยางอนและมฐานะเปนกรม
หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอืน่ และมีฐานะเปนกรม
ซึ่งสังกัดหรือไมสงั กัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง

๒. ไมเปนการเพมภาระใหกบหนวยงานของรฐ
ไมเปนการเพิม่ ภาระใหกับหนวยงานของรัฐ
๓. ประชาชนสามารถรับรููขาวสารของราชการ
โดยเฉพาะการจัดซือ้ จัดจางภาครัฐ ไดอยางครบถวน
๔. ทําใหการจัดซือ้ จัดจางภาครัฐโปรงใสยิง่ ขึ้น และ
สามารถตรวจสอบได
ไ โ ดยงา ย

99

หนวยงานของรัฐ (ตอ)
หนวยงานของรฐ
(ตอ)

10

10

หนวยงานของรัฐ (ตอ)
หนวยงานของรฐ
(ตอ)

๒. ราชการสวนภู
ราชการสวนภมิมภภาค
าค
• จังหวัด อําเภอ ตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.๒๕๓๔
• ตําบล หมูบาน ตามพ.ร.บ.ลักษณะปกครองทองที่ พ.ศ. ๒๔๕๗
๓ ราชการสวนทองถน
๓.
ราชการสวนทองถิ่น
• กรุงเทพมหานคร
• เมืองพัทยา
• องคการบรหารสวนจงหวด
องคการบริหารสวนจังหวัด
• เทศบาล
• องคการบริหารสวนตําบล
11

๔. รัฐวิสาหกิจ หมายถึง องคการของรัฐบาลหรือหนวยงานธุรกิจที่
รัฐบาลเปนเจาของ หรอรฐ
รฐบาลเปนเจาของ
หรือรัฐ มทุ
มีทนอย
นอยูเกิกนกวารอยละหาสบ
นกวารอยละหาสิบ รวมทงบรษท
รวมทั้งบริษทั
จํากัด และหางหุนสวนนิติบคุ คลที่สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจมีทนุ อยูดวย
เกินรอยละหาสิบตามกฎหมายวาดวยวิธกี ารงบประมาณ
๕. องคก ารมหาชน หมายถึงึ หนว ยงานของรัฐั ทีร่ี บั ผิิดชอบบริกิ าร
สาธารณะทางสังคมและวัฒนธรรม เชน การศึกษา การวิจัย การฝกอบรม
เปนตน โดยไมมวี ตั ถุประสงคในการแสวงหากําไรซึ่งอาจจัดตั้งตาม
พระราชบัญ
ั ญััติองคก ารมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือื องคก ารมหาชนทีม่ี ี
พระราชบัญญัติจัดตั้งเปนการเฉพาะ
พระราชบญญตจดตงเปนการเฉพาะ
11
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หนวยงานของรัฐ (ตอ)

หนวยงานของรัฐ (ตอ)
หนวยงานของรฐ
(ตอ)

๗. หนวยงานอื่นของรัฐ
ไดแก
ได
แก หน
หนวยงานของรฐซงมไดอยู
วยงานของรัฐซึ่งมิไดอยในรู
นรปแบบข
ปแบบขางตนโดยอาจเปนสวนราชการซงมได
างตนโดยอาจเปนสวนราชการซึ่งมิได
อยูภายใตการบังคับบัญชาหรือกํากับดูแลของฝายบริหาร หรือเปนหนวยงานของรัฐทีจ่ ัดตั้งขึ้น
ฎ
ตามมติ ค.ร.ม. เพื่อทําหนาที่ในการควบคุมุ กํากับดูแู ลกิจกรรมของรัฐซึ่งจะมีฐานะ
ตามกฎหมาย
เปนนิตบิ ุคคลหรือไมก็ได ดังนี้
• สานกงานเลขาธการวุ
สํานักงานเลขาธิการวฒิ
ฒสสภา
ภา และสํ
และสานกงานเลขาธการสภาผู
านักงานเลขาธิการสภาผแทนราษฎร
• หนวยงานธุรการของศาล
• หนวยงานทรฐธรรมนู
หนวยงานที่รฐั ธรรมนญกํ
ญกาหนดใหมการจดตงขน
าหนดใหมีการจัดตั้งขึ้น เชน
เชน สํสานกงานคณะกรรมการกจการ
านักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียงกิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ สภาพัฒนาการเมือง
สภาเกษตรกรแหงชาติ สํสานกงานปฏรู
สภาเกษตรกรแหงชาต
านักงานปฏิรปปกฎหมาย
กฎหมาย
• หนวยงานซึ่งเปนหนวยบริการรูปแบบพิเศษตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา ดวย
การบริหารงานของหนวยบริการรปแบบพิ
การบรหารงานของหนวยบรการรู
ปแบบพเศษ
เศษ ได
ไดแก
แก สถาบั
สถาบนสงเสรมการบรหารกจการ
นสงเสริมการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี สํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
• สถาบนอุ
สถาบันอดมศึ
ดมศกษาและมหาวทยาลยในกากบภาครฐ
กษาและมหาวิทยาลัยในกํากับภาครัฐ

๖ . หนวยงานธุ
หนวยงานธรการขององค
รการขององคกรตามรฐธรรมนู
กรตามรัฐธรรมนญ
ญ
(๑) หนวยงานธุรการขององคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ คือ
• สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
• สานกงานผู
สํานักงานผตรวจการแผ
รวจการแผนดน
นดิน
• สํานักงาน ป.ป.ช.
• สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
(๒) หนวยงานธุ
หนวยงานธรการขององค
รการขององคกรอนตามรฐธรรมนู
กรอืน่ ตามรัฐธรรมนญ
ญ
• สํานักงานอัยการสููงสุุด
• สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
• สําํ นัักงานสภาทีป
่ี รึึกษาเศรษฐกิจิ และสัังคมแหง ชาติิ
13
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13

หนวยงานของรัฐ (ตอ)
หนวยงานของรฐ
(ตอ)

14

การจัดซื้อจัดจางที่ตองประกาศ
การจดซอจดจางทตองประกาศ

๘. หนวยงานอนใดทดาเนนกจการของรฐตามกฎหมายและไดรบเงน
๘
หนวยงานอื่นใดทีด่ าํ เนินกิจการของรัฐตามกฎหมายและไดรับเงิน
อุดหนุนหรือทรัพยสินลงทุนจากรัฐ
ไดแก กองทุนที่เปนนิติบคุ คล ที่จดั ตั้งขึ้นโดยตราเปนพระราชบัญญัติ
โ
โดยการดาเนนงานของกองทุ
ํ ิ
นจะไดรบเงนอุ
ไ  ั ิ ดหนุนจากรฐบาล
ั
และเงนสมทบจาก
ิ
กลุมเปาหมายนั้นๆ เชน พระราชบัญญัติกองทุนการออมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ เปนตน
ไ ร วมถึงึ หนว ยงานอื่ืนใดที
ไม
ใ ีจ่ ดั ตััง้ ขึนึ้ ในลั
ใ ักษณะเปปนองคก รวิชิ าชีพี เชน
สภาวิชาชีพบัญชี สภาทนายความ เปนตน

15

ผลการพิิจารณาของคณะรัฐั มนตรีี
๑. คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ เห็นชอบ
ตามแนวทางที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดเสนอใหคณะรัฐมนตรี สั่งการให
หนวยงานของรัฐปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจาง ๗ ประเภท
หนวยงานของรฐปฏบตในการจดซอจดจาง
๒. หนวยงานของรัฐจะตองปฏิบัติภายใน ๑๘๐ วัน คือ
ภายในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ยกเวนงานจางกอสรางที่ตองปฏิบตั ิ

คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ป ป ช ไดเสนอใหคณะรฐมนตรสงการใหหนวยงาน
ไดเสนอใหคณะรัฐมนตรีสั่งการใหหนวยงาน
ของรัฐปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจาง ๗ ประเภท

๑. งานจางกอสราง
๒ การจางควบคุ
๒.
การจางควบคมงาน
มงาน
๓. การจางออกแบบ
๔. การจางที่ปรึกษา
๕. การจา งวิจัยหรืือเงินสนับสนุนใใหทุนการวิจัย
๖ การจางพฒนาระบบคอมพวเตอร
๖.
การจางพัฒนาระบบคอมพิวเตอร
๗. การจัดซือ้ จัดจางซึง่ มิใชงานกอสราง
16

15

๑. งานจางกอสร
 า ง
๑. ชือ่ื โครงการ/
โ
โครงการ
/หนว ยงานเจาของโครงการ
โ
สรร................................บาท
บาท
๒. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร................................
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป............................................................
เขป............................................................
๔. ราคากลางคานวณ
ราคากลางคํานวณ ณ วัวนท................
วนท
นที................เปนเงน
่
เปนเงิน...................บาท
เปนเงน...................
บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง งาน ..........(
..........(๕
๕.๑,๕.๒,๕.๓,๕.๔)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกําหนดราคากลาง................................
หนดราคากลาง................................

ตามหนงสอแจงเวยนของกระทรวงการคลงเมอวนท
ตามหนั
งสือแจงเวียนของกระทรวงการคลังเมือ่ วันที่ ๒๒ สงหาคม
สิงหาคม
๒๕๕๖

17

1818

งานจางกอสราง

งานจางกอสราง
- ราคากลาง (งานกอสราง)
ราคาที่หนวยงานของรัฐจะใชในการจัดจางและไดมาจาก
การคํานวณในทางช
ใ
างตามแบบรูปรายการของงานนันั้ ๆ ตามทีี่
ทางราชการหรือหนวยงานของรัฐไดกาํ หนดวิธกี ารคํานวณไวและ
ทางราชการหรอหนวยงานของรฐไดกาหนดวธการคานวณไวและ
ไดรับความเห็นชอบจากผูม อี ํานาจดําเนินการตามระเบียบฯ ประกาศ
หรือกฎที่ใชในการจัดซือ้ จัดจางของหนวยงานของรัฐหรือราคาที่จะ
ใ ใ
ใชในการจดซอเพอใหเจาหนาทของรฐในกรณทหนวยงานของรฐ
ั ื้ ื่ ใ    ี่ ั ใ
ี ี่ 
ั
จะดําเนินการจัดทําเอง

- รายละเอียด
ชื่อโครงการ หมายถึง ชื่อโครงการตามทีก่ ําหนดไวตามแผนงานของ
หนวยงานของรัฐที่กําหนดไว (รวมทงการดาเนนกจกรรมยอย)
หนวยงานของรฐทกาหนดไว
(รวมทั้งการดําเนินกิจกรรมยอย)
หนวยงานเจาของโครงการ หมายถึง ชื่อหนวยงานของรัฐที่เปนนิติบคุ คล
ทีเี่ ปนเจา ของโครงการในการจั
โ
ใ
ดซือ้ื จัดจา ง
((เชน กองการจัดหากลาง การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย))
วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร หมายถึง วงเงินทีห่ นวยงานของรัฐไดรับตาม
พระราชบัญ
ั ญััติรายจา ยประจํ
ป ําปหรือื วงเงิินทีห่ี นว ยงานของรััฐได
ไ ร ับอนุมัติใหใ ช
สําหรับการจัดซื้อจัดจาง
วงเงินงบประมาณที่ไดรับ หมายถึง จํานวนเงินทีห่ นวยงานของรัฐ
จะใชในการจัดซื้อหรือจัดจางในครั้งนั้นๆ
จะใชในการจดซอหรอจดจางในครงนนๆ

1919

2020

งานจาางก
งกออสร
งานจ
สรางาง

งานจางกอสร
งานจ
สราางง

-รายละเอียด

-รายละเอียด

ลักษณะงานโดยสังเขป หมายถึง การบรรยายลักษณะงานกอสรางใหทราบวา
หนวยงานของรฐจะดาเนนการ
หน
วยงานของรัฐจ ดําเนินการ (จาง)
(จาง) งานกอสรางประเภทใด
งานกอสรางปร เภทใด เช
เชนน งานกอสรางอาคาร
งานกอสรางอาคาร
ใหมีบรรยายลักษณะของงานตามหัวขอที่กําหนดไวใน BOQ เชน งานกอสรางอาคาร
๒๐ ชั้น ระบบฐานราก ... ระบบโครงสราง ... ระบบพื้นอาคาร ... ระบบไฟฟา ... ระบบ
ฝาเพดาน ... ระบบเฟอรนิเจอร ... และมีพื้นที่ใชสอยรวม ... ตารางเมตร
ราคากลางคํานวณ ณ วันที่ หมายถึง วันที่ผูมีอํานาจตามระเบียบฯ ไดอนุมัติราคา
หรืออนมัมตจานวนเงนสู
หรออนุ
ติจํานวนเงินสงสดที
งสุดทไดมาจากการคานวณตามแบบรู
่ไดมาจากการคํานวณตามแบบรปรายการต
ปรายการตางๆ
างๆ ในทาง
ชางที่เกี่ยวของกับงานนั้นทั้งหมดซึ่งเจาหนาที่ไดดําเนินการเสร็จสิ้นจนไดราคาหรือ
มูลคา ของงานกอ สรา งๆ นัน้ั ๆ เพือื่ เสนอตอ ผูมอี ํานาจตามระเบียี บฯ ประกาศหรื
ป
อื กฎ
ที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานของรัฐนั้นๆ

บัญชีประมาณการราคากลาง หมายถึง รายละเอียดของการประมาณการ
ทเกยวข
ํ
ป ิ รายการของพสดุ
ปรมาณ
ั วสดุ
ั ตางๆ
 คาแรงงาน

ี่ ี่ อ งกบั ชนดิ จานวน
ฯลฯ ทีต่ องนํามาใชในการคํานวณที่เกี่ยวกับงานกอสรางซึ่งไดแกการประมาณ
การราคากลางตามรูปแบบของงานกอสรางที่ไดมีการคํานวณตามหลักวิชาการ
ในทางชาง ซึซงผู
ในทางชาง
่งผทาาการประมาณการราคากลางจะตองเลอกใชใหตรงกบ
ํ การประมาณการราคากลางจะตองเลือกใชใหตรงกับ
ประเภทของงานกอสราง ซึ่งไดแกรายการดังตอไปนี้
รายการประมาณราคาคากอสราง (แบบ ปร.๔) สรุปผลการประมาณราคา
คากอสราง (แบบ ปร.๕)
คากอสราง
ปร ๕) รายการประมาณการคากอสราง
รายการประมาณการคากอสราง (แบบ ปร.๖)
ปร ๖)

2121

2222

งานจางกอสราง

๒ การจางควบคุ
๒.
การจางควบคมงาน
มงาน

-รายละเอียด
บัญชีประมาณราคากลางงานกอสรางชลประทาน หมายถึง แบบสรุป
ราคากลางงานกอสรางชลประทาน
ราคากลางงานกอสรางชลประทาน
บัญชีประมาณกลางงานกอสรางสะพานและทอเหลี่ยม หมายถึง
แบบประเมนราคางานกอสรางทางสะพานและทอเหลยม
ป ิ
 
 ี่
แบบประมาณการราคากลางอื่นๆ จะใชในกรณีที่หนวยงานของรัฐมี
แบบประมาณการราคากลางที่หนวยงานของรัฐไดกําหนดขึ้นและใหนํามาใช
ในการประมาณการราคากลางสําหรับงานกอสรางประเภทนั้นๆ
ในการประมาณการราคากลางสาหรบงานกอสรางประเภทนนๆ
รายชื่อคณะกรรมการกําหนดราคากลาง หมายถึง ชื่อเจาหนาทีข่ องรัฐตามที่
ํ
กาหนดไวในสรุ
ไ ใ ปผลการประมาณราคาคากอสรางซงไดลงชอไวใน
ป
   ึ่ ไ  ื่ ไ ใ (แบบ
( ปร.
ป ๕
และ ปร. ๖) หรือแบบสรุปราคากลางงานกอสรางชลประทาน หรือแบบประเมิน
ราคางานกอสรางทาง สะพานและทอเหลี่ยม หรือแบบอื่นๆ

๑. ชื่อโครงการ/
โครงการ/หนวยงานเจาของโครงการ
๒. วงเงินงบประมาณทีไ่ ดร ับจัดสรร................................
สรร................................บาท
บาท
๓. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง).....................................
เปนเงิน..............................................................................
..............................................................................บาท
บาท
๔. คา ตอบแทนบุคลากร.........................................................
ลากร.........................................................บาท
บาท
๔.๑ ระดับหัวหนาโครงการ.............................................................คน
๔.๒ ระดับผูด ําเนินงาน....................................................................คน
๔.๓ ระดับผููชวย...............................................................................คน

2323

2424

การจางควบคุุมงาน

การจางควบคมงาน
การจางควบคุ
มงาน (ตอ)
(ตอ)

- รายละเอียด
ชื่อโครงการ หมายถึง ชื่อโครงการตามที่กําหนดไวตามแผนงานของหนวยงาน
ั ี่ ํ
ของรฐทกาหนดไว
ไ  (รวมทงการดาเนนกจกรรมยอย)
(
ั้
ํ ิ ิ
 )
หนวยงานเจาของโครงการ หมายถึง ชื่อหนวยงานของรัฐที่เปนนิติบุคคล
ที่เปนเจาของโครงการในการจัดซื้อจัดจาง (เชน กองการจัดหากลาง การไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย)
ฝายผลตแหงประเทศไทย)
วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร หมายถึง วงเงินที่หนวยงานของรัฐ
ไ ั
ไดรบและหรอมเพอใชในการจดซอจดจาง
ื ี ื่ ใ ใ
ั ื้ ั 
วันที่กําหนดราคากลาง หมายถึง ใหระบุวันที่ผมู ีอํานาจตามระเบียบ กฎ หรือ
ขอบังคับที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานของรัฐนั้นๆ
ไดอนมัมตตจานวนเงนอนเปนราคาทจะใชในการจดซอจดจางครงนนๆ
ไดอนุ
ิจํานวนเงินอันเปนราคาที่จะใชในการจัดซื้อจัดจางครั้งนั้นๆ

๕. คาวัสดุอปุ กรณ (ถามี).......................................................บาท
๖. คาใชจายอื่นๆ (ถามี)..........................................................บาท
๗ รายชอเจาหนาทผู
๗.
รายชื่อเจาหนาที่ผก าหนดคาใชจาย/ดาเนนการ/ขอบเขต
ําหนดคาใชจาย/ดําเนินการ/ขอบเขต
ดําเนินการ (TOR)...........................................................
๘. ทีม่ าของราคากลาง...........................................................

2525

2626

การจางควบคุมุ งาน

การจางควบคุุมงาน
- รายละเอียด

-รายละเอียด

คาตอบแทนบุคลากร หมายถึง จํานวนเงินที่หนวยงานของรัฐจายใหกับ
ผูร ับจา งซึง่ึ เปปนผูใ หบ ริกิ ารรายใดรายหนึ
ใ
ง่ึ ทีหี่ นว ยงานของรััฐเคยทราบ หรือื
เคยเห็นความสามารถมาแลวหรือที่หนวยงานของรัฐ ไดประกาศเชิญชวน หรือ
ที่มาจากการจางตามระเบียบ ขอบังคับ กฎ วาดวยการพัสดุของหนวยงาน
ของรฐนนๆ
โ ใ ม ีการแจงรายละเอียี ดของบุคลากรในการดํ
ใ
าํ เนินิ งานทีีเ่ กียี่ วกบั
ั ั้ โดยให
การควบคุุมงาน ดังนี้
ระดับหัวหนาโครงการ / ระดับผูด ําเนินงาน / ระดับผูชวย โดยใหระบุ
จานวนของบุ
คลากร
ํ

คาวัสดุอุปกรณ/คาวัสดุ ใหระบุการประมาณการจํานวนเงินที่เปนคาใชจา ย
ใ ิ
ในกจกรรมการดาเนนงานของผู
ํ ิ
ควบคุมงานโดยให
โ ใ ม การแจกแจงรายละเอยดจาก
ี
ี
วงเงินคาจางทีห่ นวยงานของรัฐจะตองจายแยกออกเปนรายจายทีจ่ ะตองจายเปน
คาวัสดุอุปกรณหรือคาวัสดุที่ใชในการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของการจาง
นั้นๆ ทีทคูค่ ส ญ
นนๆ
ญญาจะตองนามาใชในการดาเนนการตามสญญา
ั ญาจะตองนํามาใชในการดําเนินการตามสัญญา

2727

2828

คคาใชจายอนๆ
าใชจายอื่นๆ ให
ใหระบุ
ระบคคาใชจายใดๆ
าใชจา ยใดๆ ทีทเกดขนจากการดาเนนงานนอกเหนอจาก
่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานนอกเหนือจาก
คาตอบแทนบุคลากร และคาวัสดุอุปกรณ ทีต่ องมีขึ้นตามลักษณะของงานนั้นๆ
เฉพาะเรื่อง

การจางควบคุมุ งาน

การจางควบคุุมงาน
-รายละเอียด

-รายละเอียด

รายชื่อผูรบั ผิดชอบในการกําหนดคาใชจาย/ดําเนินการ/ขอบเขตดําเนินการ
( O ) ให
(TOR)
ใ ร ะบุชอเจ
ื่ า หนา ทของรฐ
ี่ ั (ผู
( จัดทาํ TOR)
O ) ทเปนผู
ี่ ป กําหนดขอบเขต
และรายละเอียดของภารกิจทีห่ นวยงานของรัฐมีความประสงคทจี่ ะดําเนินการ
โดยแสดงถึงรายละเอียดทีต่ องการใหคูสัญญาดําเนินการ รวมทั้งของเขตความ
รับผิดชอบอืน่ ๆของคสัญ
รบผดชอบอนๆของคู
ญญาทจะตองดาเนนการตามหนาท
ญาที่จะตองดําเนินการตามหนาที่ และเปนเอกสารท
และเปนเอกสารที่
มีความสําคัญตอคุณภาพของผลงานและใชเปนเอกสารอางอิงที่เปนเอกสาร
สวนหนึ่งของสัญญารวมถึงกําหนดรายละเอียดของคาใชจายและทีม่ าของการ
กําหนดคาใชจาย โดยอาจเปนเจาหนาทบุ
กาหนดคาใชจาย
โดยอาจเปนเจาหนาที่บคคคลใดบคคลหนึ
คลใดบุคคลหนง่ง หรื
หรออ
คณะบุคคลแลวแตกรณี

ที่มาของราคากลาง ใหระบุหลักเกณฑที่ใชในการคํานวณราคากลาง
หรือื อััตราทีี่ใชอ างอิงิ เพืือ่ คิดิ ราคาคาจา งควบคุมงาน เชน
กรณีสวนราชการอาจใชอัตราที่กําหนดไวในระเบียบสํานัก
กรณสวนราชการอาจใชอตราทกาหนดไวในระเบยบสานก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม หรือ
ตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
สาหรบหนวยงานอนของรฐ
ํ ั 
ื่
ั จะใชอตราใดใหเปนไปตามระเบยบ
ใ  ั ใ ใ  ป ไป
ี
แนวทางปฏิฏบตั ขิ องแตละหนวยงาน แตใหแสดงที่มาของราคากลางดวย

2929

3030

๓ การจางออกแบบ
๓.
การจางออกแบบ

การจา งออกแบบ (ตอ )

๑. ชอโครงการ................/หนวยงานเจาของโครงการ..............
ชื่อโครงการ
/หนวยงานเจาของโครงการ
๒. วงเงินงบประมาณที่ไดรบั ............................................บาท
๓. วันที่กําหนดราคากลาง........................................................
๔ คาตอบแทนบุ
๔.
คาตอบแทนบคลากร
คลากร.....................................................บาท
บาท
๔.๑ ระดับหัวหนาโครงการ...........................................คน
๔.๒ ระดับผูด าํ เนินงาน .................................................คน
๔.๓ ระดบผู
ระดับผชวย
ว ย ............................................................คน

๕. คาวัสดุอปุ กรณ .............................................................. บาท
๖. คา ใใชจายอืน่ื ๆ ................................................................. บาท
๗. รายชื่อเจาหนาที่ (ผูรู บั ผิดชอบ) ในการกําหนดคาใชจาย
/การดําเนินการ/ขอบเขตดําเนินการ (TOR)
๘ ทมาของการกาหนดราคากลาง
๘.
ทีม่ าของการกําหนดราคากลาง (ราคาอางอง).....................
(ราคาอางอิง)

3131
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การจางออกแบบ

การจางออกแบบ

- รายละเอียด
ชื่อโครงการ หมายถึง ชื่อโครงการตามทีก่ ําหนดไวตามแผนงานของ
หนวยงานของรัฐที่กําหนดไว (รวมทงการดาเนนกจกรรมยอย)
หนวยงานของรฐทกาหนดไว
(รวมทั้งการดําเนินกิจกรรมยอย)
หนวยงานเจาของโครงการ หมายถึง ชื่อหนวยงานของรัฐที่เปนนิติบคุ คลที่
เปนเจาของโครงการในการจั
โ
ใ
ดซือ้ื จัดจา ง (สํานักงานประมงจังหวัดตราด
กรมประมง))
วงเงินงบประมาณที่ไดรับ หมายถึง จํานวนเงินที่หนวยงานของรัฐจะใชใน
การจัดั ซืือ้ หรือื จัดั จางในครั
ใ ัง้ นันั้ ๆ
วันที่กําหนดราคากลาง หมายถึง ใหระบุวุ ันที่ผมู ีอํานาจตามระเบียบ กฎฎ
หรือขอบังคับที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานของรัฐนั้นๆ ได
อนมัมตจานวนเงนอนเปนราคาทจะใชในการจดซอจดจางครงนนๆ
อนุ
ตจิ ํานวนเงินอันเปนราคาที่จะใชในการจัดซื้อจัดจางครัง้ นั้นๆ

คาตอบแทนบุคุ ลากร หมายถึง จํานวนเงินทีห่ นวยงานของรัฐจายใหกบั
ผูรับจางซึ่งเปนผูใหบริการรายใดรายหนึ่งทีห่ นวยงานของรัฐเคยทราบ หรือ
เคยเห็็นความสามารถมาแลว หรือื ทีห่ี นวยงานของรั

ฐั ได
ไ ป ระกาศเชิิญชวน หรือื ทีมี่ า
จากการจางตามระเบียบ ขอบังคับ กฎ วาดวยการพัสดุขุ องหนวยงานของรัฐนั้นๆ
โดยใหมกี ารแจงรายละเอียดของบุคลากรในการดําเนินงานที่เกี่ยวกับการควบคุมงาน
ดังนี้ ระดบหวหนาโครงการ
ดงน
ระดับหัวหนาโครงการ / ระดบผู
ระดับผดําาเนนงาน
เนินงาน / ระดบผู
ระดับผชววย
 ย โดยใหระบุ
โดยใหระบ
จํานวนของบุคลากร

3333

3434

- รายละเอยด
ี

การจางออกแบบ

การจางออกแบบ
- รายละเอียด

-รายละเอียด

คาวัสดุอุปกรณ/คาวัสดุ ใหระบุการประมาณการจํานวนเงินที่เปนคาใชจา ย
ในกิจกรรมการดําเนินงานของผออกแบบโดยใหมการแจกแจงรายละเอยดจาก
ในกจกรรมการดาเนนงานของผู
อกแบบโดยใหมีการแจกแจงรายละเอียดจาก
วงเงินคาจางที่หนวยงานของรัฐจะตองจายแยกออกเปนรายจายที่จะตองจาย
เปนคาวัสดุอุปกรณหรือคาวัสดุทใี่ ชในการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของการ
จางนั้นๆ ทีทคู่คส ัญ
จางนนๆ
ญญาจะตองนามาใชในการดาเนนการตามสญญา
ญาจะตองนํามาใชในการดําเนินการตามสัญญา
คาใชจายอื่นๆ ใหระบุคาใชจา ยใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานของ
ผูออกแบบนอกเหนือจากคาตอบแทนบุคลากร และคาวัสดุอปุ กรณ ที่ตองมีขึ้น
ตามลักษณะของงานนัน้ ๆ เฉพาะเรื
ตามลกษณะของงานนนๆ
เฉพาะเรอง
่อง

รายชื่อผูรับผิดชอบในการกําหนดคาใชจาย/ดําเนินการ/ขอบเขต
ดาเนนการ
( O ) ให
(TOR)
ใ ร ะบุชอเจ
ื่ า หนา ทของรฐ
ี่ ั (ผู
( จัดทาํ TOR)
O ) ทเปนผู
ี่ ป กําหนด
ํ ิ
ขอบเขตและรายละเอียดของภารกิจทีห่ นวยงานของรัฐมีความประสงคทจี่ ะ
ดําเนินการ โดยแสดงถึงรายละเอียดทีต่ องการใหคูสัญญาดําเนินการ รวมทั้ง
ของเขตความรับผิดชอบอื่นๆของคสญญาทจะตองดาเนนการตามหนาท
ของเขตความรบผดชอบอนๆของคู
ัญญาทีจ่ ะตองดําเนินการตามหนาที่ และ
เปนเอกสารทีม่ คี วามสําคัญตอคุณภาพของผลงานและใชเปนเอกสารอางอิงที่
เปนเอกสารสวนหนึ่งของสัญญารวมถึงกําหนดรายละเอียดของคาใชจายและ
ทีม่ าของการกําหนดคาใชจาย โดยอาจเปนเจาหนาทบุ
ทมาของการกาหนดคาใชจาย
โดยอาจเปนเจาหนาที่บคคคลใดบคคลหนึ
คลใดบุคคลหนง่ง หรื
หรออ
คณะบุคคลแลวแตกรณี

3535

3636

การจางออกแบบ

๔. การจา งทีีป่ รึึกษา

-รายละเอยด
รายละเอียด
ที่มาของราคากลาง (ราคาอางอิง) ใหระบุุหลักเกณฑ แหลงที่มา หรือ
อัตราที่หนวยงานของรัฐใชอางอิงเพื่อคิดราคาคาจางออกแบบ เชน
กรณีสี วนราชการอาจใช
ใ อ ัตราทีก่ี ําหนดไว
ไ ในระเบีียบสํานักั
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสด พ.ศ.
นายกรฐมนตรวาดวยการพสดุ
พ ศ 2535 และทแกไขเพมเตม
และที่แกไขเพิ่มเติม หรอ
หรือ
ตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
สําหรับหนวยงานอืน่ ของรัฐ จะใชอัตราใดใหเปนไปตามระเบียบ
แนวทางปฏบตของแตละหนวยงาน
ป ิ ั ิ


แตใหแสดงทมาของราคากลางดวย
ใ 
ี่


๑. ชื่อโครงการ.............../หนวยงานเจาของโครงการ....................
๒. วงเงิินงบประมาณที
ป
ไ่ี ดร บั จัดั สรร.....................................บาท
๓. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)....... เปนเงิน...........บาท
๔. คาตอบแทนบุคลากร.........................................................บาท
๔ ประเภททปรกษา...............................................................
๔.๑
ปร เภทที่ปรึกษา
๔.๒ คุณสมบัตขิ องที่ปรึกษา...................................................
๔.๓ จํานวนทีป่ รึกษา..........................................................คน

3737

3838

การจางที่ปรึกษา

การจา งทีีป่ รึกึ ษา (ตอ )
๕. คาวัสดุอปุ กรณ ................................................................. บาท
๖. คาใชจายในการเดนทางไปตางประเทศ
คาใชจายในการเดินทางไปตางประเทศ (ถาม).................
(ถามี)................. บาท
๗. คาใชจายอื่นๆ .................................................................... บาท
๘. รายชือื่ เจา หนา ทีข่ี องรัฐั (ผูรบั ผิดิ ชอบ) ทีเี่ กียี่ วขอ งกับั
การจางที่ปรึกษา และ TOR
๙. ทีม่ าของการกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)..........................

3939

การจางที่ปรึกษา

- รายละเอียด
ชื่อโครงการ หมายถึง ชื่อโครงการตามที่กําหนดไวตามแผนงานของ
หนวยงานของรัฐที่กําหนดไว (รวมทงการดาเนนกจกรรมยอย)
หนวยงานของรฐทกาหนดไว
(รวมทั้งการดําเนินกิจกรรมยอย)
หนวยงานเจาของโครงการ หมายถึง ชื่อหนวยงานของรัฐที่เปนนิติ
บุคคลที่เปนเจาของโครงการในการจัดซื้อจัดจาง (สํานักงานประมง
จังหวัดตราด กรมประมง)
จงหวดตราด
วงเงินงบประมาณที่ไดรบั หมายถึง จํานวนเงินที่หนวยงานของรัฐจะใช
ในการจัดซือ้ หรือจัดจางในครั้งนัน้ ๆ
วันที่กําหนดราคากลาง หมายถึ
วนทกาหนดราคากลาง
หมายถงง ให
ใหระบุ
ระบวัวนทผู
นที่ผม อานาจตามระเบยบ
ีอาํ นาจตามระเบียบ กฎ
หรือขอบังคับที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานของรัฐนัน้ ๆ
ไดอนุมัติจํานวนเงินอันเปนราคาที่จะใชในการจัดซื้อจัดจางครั้งนัน้ ๆ

4040

การจางทีป่ รึกษา

-รายละเอี
รายละเอยด
ยด
คาตอบแทนบุคลากร (ราคาอางอิง) ใหระบุจํานวนเงินที่หนวยงานของรัฐจายใหกับ
ทีปี่ รึึกษาตามความเหมาะสมตามลักั ษณะของงานทีีจ่ ะจา งหรืือตามอััตราคาจางของ
งานในลักษณะเดียวกันที่หนวยงานของรัฐเคยจาง โดยแจงรายละเอียดจํานวน
คน - เดือน (man-months) ตามประเภททีป่ รึกษา คุณสมบัติของที่ปรึกษาที่จะจาง
ประเภททีป่ รึกษา ๑ กลุุมวิชาชีพทั่วไป คือ กลุุมงานที่ไมซับซอน เชน การบริหาร
จัดการ การประชาสัมพันธ
๒ กลุ
กลมวิวชาชพเฉพาะ
ชาชีพเฉพาะ คอ
คือ กลุ
กลมงานที
งานทใชเทคนคเฉพาะ
่ใชเทคนิคเฉพาะ เช
เชนน การเงิ
การเงนน
บัญชี กฎหมาย สิ่งแวดลอม พลังงาน สถาปตยกรรม วิศวกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ
๓ กลุมงานเชียี่ วชาญเฉพาะ คอื สาขาขาดแคลน หรออาศยความรู
ื ั

ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เชน นิวเคลียร ดาวเทียม คณิตศาสตร โทรคมนาคม
4141

-รายละเอียด
คุณสมบัติที่ปรึกษา ใหระบุคุณสมบัติเกี่ยวกับวุฒิการศึกษา
ประสบการณ ผลงานซึ
ประสบการณ
ผลงานซงมผลตอการพจารณากาหนดคาจางทปรกษา
ง่ มีผลตอการพิจารณากําหนดคาจางที่ปรึกษา
จํานวนที่ปรึกษา ใหระบุเฉพาะจํานวนบุคลากรหลัก
คาวัสดุอุปกรณ/คาวัสดุ ใหระบุการประมาณการจํานวนเงินที่เปนคาใชจา ย
ในกิจกรรมการดําเนินงานของที่ปรึกษาโดยใหมีการแจกแจงรายละเอียดจาก
ในกจกรรมการดาเนนงานของทปรกษาโดยใหมการแจกแจงรายละเอยดจาก
วงเงินคาจางที่หนวยงานของรัฐจะตองจายแยกออกเปนรายจายที่จะตองจาย
เปนคาวัสดุอุปกรณหรือคาวัสดุทใ่ี ชในการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของ
การจางนั้นๆ ทีทคู่คส ัญ
การจางนนๆ
ญญาจะตองนามาใชในการดาเนนการตามสญญา
ญาจะตองนํามาใชในการดําเนินการตามสัญญา
4242

การจางที่ปรึกษา

การจางที่ปรึกษา

- รายละเอียด

- รายละเอียด

คาใชจายในการเดินทางไปตางประเทศหรือคาใชจายในการศึกษาดูงานหรือ
คน ควา ขอ มูลในตางประเทศ
ใ  ป
ให
ใ ร ะบุคาใช
 ใ จ าย ทจายให
ี่  ใ ก บทปรกษาเปน
ั ปี่ ึ ป
คาใชจา ยในการเดินทางไปตางประเทศ หรือของเจาหนาที่ในหนวยงานของรัฐ
ที่เปนผูวาจางซึ่งจะตองมีคาใชจายอันเปนจํานวนเงินทีร่ วมไวในสัญญาจางนั้นๆ
คาใชจายอื่นๆ หมายถึง คาใชจายใดๆที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานของ
ที่ปรึกษาทีต่ อ งมีขนึ้ ตามลักษณะของงานนั้นๆเฉพาะเรื่อง
ทปรกษาทตองมขนตามลกษณะของงานนนๆเฉพาะเรอง
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รายชื่อผูรับผิดชอบในการกําหนดคาใชจาย/ดําเนินการ/ขอบเขตดําเนินการ (TOR)
ใหระบุช่ือเจาหนาที่ของรัฐ (ผูจัดทํา TOR) ที่เปนผูกําหนดขอบเขตและรายละเอียดของ
ภารกิจที่หนวยงานของรัฐมีความประสงคที่จะดําเนินการ โดยแสดงถึงรายละเอียด
ที่ตองการใหคูสัญญาดําเนินการ รวมทั้งของเขตความรับผิดชอบอื่นๆของคูสัญญาที่
จะตองดําเนินการตามหนาที่ และเป
จะตองดาเนนการตามหนาท
และเปนเอกสารทมความสาคญตอคุ
นเอกสารที่มคี วามสําคัญตอคณภาพของผลงานและ
ณภาพของผลงานและ
ใชเปนเอกสารอางอิงที่เปนเอกสารสวนหนึ่งของสัญญารวมถึงกําหนดรายละเอียดของ
คาใชจายและทีม่ าของการกําหนดคาใชจาย โดยอาจเปนเจาหนาทบุ
คาใชจายและทมาของการกาหนดคาใชจาย
โดยอาจเปนเจาหนาที่บคคลใดบคคลหนึ
คคลใดบุคคลหนง่ง
หรือคณะบุคคลแลวแตกรณี
ทีมี่ าของการกําํ หนดราคากลาง ใใหระบุแหลงทีีม่ าหรือื อัตั ราที่ีใชอางอิิง เพืือ่ คิดิ ราคา
คาจางที่ปรึกษา (ที่ปรึกษาไทย : สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.),รอยละ.........
ตาม........ (หนังสือ หลักเกณฑ ระเบียบ หนังสือสั่งการ เปนตน)
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๕ การจางงานวจยหรอเงนสนบสนุ
๕.
การจางงานวิจัยหรือเงินสนับสนนให
นใหทุทนนการวิ
การวจย
จัย

การจางงานวิจัยหรือเงินสนับสนนให
การจางงานวจยหรอเงนสนบสนุ
นใหทุทนการวิ
นการวจย
จัย

๑. ชอโครงการ................../หนวยงานเจาของโครงการ.................
ชื่อโครงการ
/หนวยงานเจาของโครงการ
๒. วงเงินงบประมาณที่ไดรบั จัดสรรในการจางหรือเงิน
สนับสนุนใหทุนการวิจยั ...................................................บาท
๓ วนทกาหนดราคากลาง...................เปนเงน.....................บาท
๓.
วันที่กาํ หนดราคากลาง
เปนเงิน
บาท
๔. หมวดคาตอบแทน..............................................................บาท
๔.๑ ประเภทนักวิจยั .................................................................
๔.๒ คุคณสมบั
ณสมบตของนกวจย......................................................
ตขิ องนักวิจัย......................................................
๔.๓ จํานวนนักวิจัย.............................................................คน

๕. หมวดคาจาง
๕
หมวดคาจาง ........................................................................บาท
บาท
๖. หมวดคาใชสอย ................................................................... บาท
๗. คา วัสดุ ................................................................................ บาท
...........................................................................บาท
๘.. คาครภัุ ณฑ...........................................................................
๙. คาใชจายในการศึกษาดูงานหรือคนควาขอมูลในตางประเทศ (ถามี)
๙.๑ จําํ นวน............................................................................คน
๙.๒ .....................................................................................บาท
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การจางงานวิจยั หรือเงินสนับสนุนใหทุนการวิจัย

การจางงานวิจัยหรือเงินสนับสนนให
การจางงานวจยหรอเงนสนบสนุ
นใหทุทนการวิ
นการวจย
จัย

-รายละเอียด

๑๐. คาใช
ใ จา ยอืน่ื ๆ .................................................................... บาท
๑๑. รายชอเจาหนาทของรฐ
รายชือ่ เจาหนาทีข่ องรัฐ (ผู
(ผรบผดชอบ)
ับผิดชอบ) ทเกยวกบการจาง
ที่เกี่ยวกับการจาง
งานวิจัยหรือสนับสนุนทุนวิจยั และ TOR
๑๒. ทีมี่ าของการกําํ หนดราคากลาง (ราคาอา งอิงิ )........................

หมวดคาตอบแทน หมายถึง การแจงรายละเอียดคาใชจา ยในงานจางการ
วจยออกเปนหมวดเพอให
ิั
ป
ื่ ใ เ หนรายละเอยดของจานวนเงนทเปนคาตอบแทน
็
ี
ํ
ิ ี่ ป 
ใหกับนักวิจัยตามประเภทของนักวิจัย คุณสมบัตขิ องนักวิจัยและจํานวนของ
นักวิจัย
หมวดคาจาง หมายถึ
หมวดคาจาง
หมายถงง การแจงรายละเอี
การแจงรายละเอยดคาใชจายในงานจางวจยท
ยดคาใชจา ยในงานจางวิจัยที่
ผูวิจัยจะตองมีคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ในงานวิจัยทีต่ องมีการจาง
ใหดําเนินการเพื่อใหงานวิจัยสําเร็จตามวัตถุประสงคของการวิจัย
หมวดคาใชสอย หมายถึ
หมวดคาใชสอย
หมายถงง การแจงรายละเอี
การแจงรายละเอยดทเปนคาใชจายในงานวจยท
ยดที่เปนคาใชจา ยในงานวิจัยที่
ผูวิจัยตองใชในการดําเนินกิจกรรมการดําเนินงานในงานวิจัยใหสําเร็จ
4747
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การจางงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนุ ใหทุนการวิจัย
-รายละเอียด

การจางงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนุ ใหทุนการวิจัย

คาครุภัณฑ ใหระบุครุภัณฑและจํานวนเงินที่ผวู ิจยั จําเปนตองใชในงานวิจัยเพื่อให
งานวิจยั นั้นสําเร็จและเปนครภัภณฑทผู
งานวจยนนสาเรจและเปนครุ
ณฑทผี่ ว จิจยจะตองดาเนนการจดซอเพอนามาใชใน
ัยจะตองดําเนินการจัดซื้อเพื่อนํามาใชใน
งานวิจยั นั้น
คาใชจายในการเดนทางไปตางประเทศหรอคาใชจายในการศกษาดู
ใ   ใ
ิ
ไป  ป
ื ใ   ใ
ึ
งานหรอคนควา
ื  
ขอมูลในตางประเทศ หมายถึง คาใชจาย ของงานจางวิจัยทีม่ ีคาใชจายในการศึกษาดู
งานของคณะผูว ิจยั และหรือของเจาหนาทีใ่ นหนวยงานของรัฐที่เปน
ผูผวาาจางหรอเปนผู
จางหรือเปนผใหหทุทนสนั
นสนบสนุ
บสนนการวิ
นการวจยโดยหนวยงานของรฐจะตองมคาใชจายอน
จัยโดยหนวยงานของรัฐจะตองมีคาใชจายอัน
เปนจํานวนเงินที่รวมไวในสัญญาจางหรือในสัญญาใหทุนสนับสนุนการวิจัยนั้นๆ
คาใช
 ใ จายอนๆ
ื่ หมายถงึ คาใช
 ใ จายใดๆทเกดขนจากการดาเนนงานวจยท
 ใ ี่ ิ ึ้
ํ ิ
ิ ั ี่
นอกเหนือจากคาใชจายขางตน ที่ตองมีขึ้นตามลักษณะของงานนั้นๆ

- รายละเอียด
รายชื่อผูรับผิดชอบในการกําหนดคาใชจาย/ดําเนินการ/ขอบเขตดําเนินการ
(TOR) ใหระบุ
ใหระบชืชอเจาหนาทของรฐ
่อเจาหนาที่ของรัฐ (ผู
(ผจัดดทา
ทํา TOR) ทเปนผู
ที่เปนผกาหนดขอบเขตและ
ําหนดขอบเขตและ
รายละเอียดของภารกิจที่หนวยงานของรัฐมีความประสงคที่จะดําเนินการ
โ
โดยแสดงถึ
ึงรายละเอีียดทีต่ี องการให
ใ คูสัญญาดํําเนิินการ รวมทััง้ ของเขต
ความรับผิดชอบอื่นๆของคูสัญญาที่จะตองดําเนินการตามหนาที่ และเปนเอกสาร
ทีม่ ีความสําคัญตอคุณภาพของผลงานและใชเปนเอกสารอางอิงที่เปนเอกสาร
สวนหนึ่งของสัญญารวมถึงกําหนดรายละเอียดของคาใชจายและทีม่ าของการ
สวนหนงของสญญารวมถงกาหนดรายละเอยดของคาใชจายและทมาของการ
กําหนดคาใชจาย โดยอาจเปนเจาหนาที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือคณะบุคคล
แลว แตก รณีี

4949
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การจางงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร

๖ การจางพฒนาระบบคอมพวเตอร
๖.
การจางพัฒนาระบบคอมพิวเตอร

- รายละเอียด

๑. ชื่อโครงการ.........../หนวยงานเจาของโครงการ........................
๒. วงเงินงบประมาณที่ไดรบั จัดสรร......................................บาท
๓ วนทกาหนดราคากลาง
๓.
วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอางอง)........
(ราคาอางอิง) เปนเงน..........บาท
เปนเงิน
บาท
๔. คา Hardware .................................................................... บาท
๕. คา Software …………………………………………... บาท
๖.. คาพัฒนาระบบ ………………………………………... บาท
๗. คาใชจายอื่นๆ.......................................................................บาท
๘. รายชือื่ เจา หนา ทีผ่ี รู บั ผิิดชอบทีีเ่ กียี่ วกับั การจางพััฒนาระบบ
คอมพิวเตอร ที่เกี่ยวกับการกําหนดรายละเอียด และ TOR .........
๙. ทีม่ าของการกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ..........................
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การจางงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร

คา Hardware หมายถึง จํานวนเงินที่หนวยงานของรัฐจะใชเปนคาใชจาย
สําหรับการจัดหาครภัภณฑเครองคอมพวเตอรและอุ
สาหรบการจดหาครุ
ณฑเครื่องคอมพิวเตอรและอปกรณ
ปกรณทเกยวของ
ที่เกี่ยวของ เชน
เชน เครอง
เครื่อง
คอมพิวเตอรประมวลผล เครื่องพิมพ อุปกรณเน็ตเวิรก อุปกรณสํารองขอมูล
ระบบพลังั งานสําํ รอง และอุปกรณอ ืน่ ๆ ทีเี่ กีี่ยวขอ ง เปปนตน
คา Software หมายถึง จํานวนเงินที่หนวยงานของรัฐจะใชเปนคาใชจายสําหรับ
การจัดซื้อซอฟตแวรสําเร็จรูป ซึ่งครอบคลุมถึงซอฟตแวรระบบปฏิบัติการ ระบบ
จัดการฐานขอมลล ระบบจดการเนตเวรก
จดการฐานขอมู
ระบบจัดการเน็ตเวิรก ระบบจั
ระบบจดการดานความปลอดภย
ดการดานความปลอดภัย
ซอฟตแวรใชพัฒนาซอฟตแวรประยุกต และซอฟตแวรประยุกตสําเร็จรูปตางๆ ที่
ไ ต องมีกี ารแกไ ขดััดแปลงโปรแกรมเพิ
ไม
ป โป
่ิมเติมิ
คาพัฒนาระบบ หมายถึง จํานวนเงินที่หนวยงานของรัฐจะใชเปนคาใชจาย
สําหรับการจัดจางปรับปรุงระบบงานเดิม หรือพัฒนาระบบงานใหม
52
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๗ การจดซอจดจางทมใชงานกอสราง
๗.
การจัดซื้อจัดจางที่มิใชงานกอสราง

-รายละเอี
รายละเอยด
ยด
ที่มาของการกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ใหระบุแหลงที่มาของการ
คิดราคางานพัฒนาระบบคอมพิวเตอรในแตละรายการ
คา Hardware แหลงทมาของราคา
คา
แหลงที่มาของราคา หนวยงานของรฐอาจใชหลกการคด
หนวยงานของรัฐอาจใชหลักการคิด
หรือราคาอางอิงตามเกณฑมาตรฐานทีก่ ระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สารกําหนด
คาพัฒนาระบบการพัฒนาซอฟตแวรประยกต
คาพฒนาระบบการพฒนาซอฟตแวรประยุ
กต หากกระทรวงเทคโนโลย
หากกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ไมไดกาํ หนดไว ใหใชราคาตลาด โดยสืบราคาจาก
ทองตลาดเปนราคาอางอิง
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๑. ชือื่ โครงการ................../หน
โ
ว ยงานเจาของโครงการ..........
โ
๒. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร...............................บาท
๓. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)....................................
เปนเงิน
เปนเงน............บาท
บาท ราคาตอหนวย
ราคาตอหนวย (ถาม)......................บาท
(ถามี)
บาท
๔. แหลงทีม่ าของราคากลาง (ราคาอางอิง).................................
๕. รายชื่อเจาหนาที่ผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)................
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การสั่งซือ้ สั่งจางทีม่ ิใชงานกอสราง

การสั่งซือ้ สั่งจางทีม่ ิใชงานกอสราง

-รายละเอียด
วันทีก่ ําหนดราคากลาง หมายถึง ใหระบุวนั ที่ผูมีอาํ นาจตามระเบียบ กฎ
หรือขอบังคับที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานของรัฐนัน้ ๆ ได
หรอขอบงคบทเกยวของกบการจดซอจดจางของหนวยงานของรฐนนๆ
ได
อนุมตั ิจํานวนเงินอันเปนราคาที่จะใชในการจัดซื้อจัดจางครั้งนั้นๆ กรณี
จัดซื้อหลายรายการ ใหระบุรายการตอหนวยแตละรายการ
เจาหนาที่ผก าาหนดราคากลาง
เจาหนาทผู
ํ หนดราคากลาง (ราคาอางอง)
(ราคาอางอิง) ใหระบุ
ใหระบชืชอ่อเจาหนาทของรฐ
เจาหนาที่ของรัฐ
ที่ไดดาํ เนินการสืบหาราคาหรือเปนเจาหนาทีข่ องรัฐซึ่งเปนผูม ีหนาที่
เกี่ยวกับการพัสดุและไดจดั ทํารายงานขอซื้อขอจางเสนอผูม ีอํานาจอนุมัติ
ตามระเบียบฯ ประกาศ หรื
ตามระเบยบฯ
หรอกฎของหนวยงานของรฐ
อกฎของหนวยงานของรัฐ โดยอาจเปนเจาหนาท
โดยอาจเปนเจาหนาที่
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือคณะบุคคลแลวแตกรณี
5555

การสั่งซือ้ สั่งจางทีม่ ิใชงานกอสราง
-รายละเอียด
- ยานอกบัญชียาหลักแหงชาติ ใหใชราคาทีเ่ คยซื้อครั้งหลังสุดภายใน
ระยะเวลา ๒ ปงบประมาณ หากไมมี ใหใชราคาตลาด โดยสืบจากราคาทองตลาด
รวมทัง้ เว็บไซตตาง ๆ เปนราคาอางอิง
ค ยาและเวชภณฑทมใชยา
ค.
ยาและเวชภัณฑทมี่ ิใชยา ใหใชราคาทเคยซอครงหลงสุ
ใหใชราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสดภายในระยะเวลา
ดภายในระยะเวลา ๒
ปงบประมาณ หากไมมี ใหใชราคาตลาด โดยสืบจากราคาทองตลาด รวมทั้ง
เว็บไซตตาง ๆ เปนราคาอางอิง
ง. ครุุภัณฑดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหใชราคากระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกําหนด หากไมมี ใหใชราคาตลาด โดยสืบจากราคา
ทองตลาด รวมทั
ทองตลาด
รวมทงเวบไซตตาง
้งเว็บไซตตาง ๆ เปนราคาอางอง
เปนราคาอางอิง
จ. รายการอื่นๆ นอกเหนือ ก. – ง. เชน ที่ดิน วัสดุอื่นๆ ใหแสดงแหลงทีม่ าดวย

- รายละเอียด
แหลงที่มาของราคากลาง ใหระบุแหลงที่มาของราคาหรือวิธีการคํานวณราคาทีใ่ ช
ในการจัดซื้อจัดจางตามแนวทางปฏิฏบัติของหนวยงานรัฐนั้นๆ เชน การคํานวณราคา
ตามทีก่ รมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังกําหนด เชน
ก ครุ
ก.
ครภัภณฑ
ณฑ ใหใชราคามาตรฐานทสานกงบประมาณกาหนด
ใหใชราคามาตรฐานที่สํานักงบประมาณกําหนด หากไมม
หากไมมี ใหใชราคา
ใหใชราคา
ที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปงบประมาณ หากไมมี ใหใชราคาตลาด โดย
สืบจากราคาทองตลาด รวมทั้งเว็บไซตตาง ๆ เปนราคาอางอิง
ข. ยาและเวชภัณฑทมี่ ิใชยา
- ยาในบัญชียาหลักแหงชาติ ใหใชราคาตามประกาศของคณะกรรมการ
พัฒนาระบบยาแหงชาติ หากไม
พฒนาระบบยาแหงชาต
หากไมมใหใชราคาอางองทกระทรวงสาธารณสุ
มใี หใชราคาอางอิงที่กระทรวงสาธารณสขประกาศ
ขประกาศ
หากไมมี ใหใชราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปงบประมาณ หากไมมี
ใหใชราคาตลาด โดยสืบจากราคาทองตลาด รวมทั้งเว็บไซตตาง ๆ เปนราคาอางอิง
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เงอนไขการประกาศ
ื่ ไ ป
๑ วงเงนทตองประกาศ
๑.
วงเงินที่ตองประกาศ เกิ
เกนกวา
นกวา ๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐ ๐๐๐ บาทขนไป
บาทขึ้นไป ทุทกวิ
กวธการ
ธกี าร
จัดซื้อจัดจาง
๒. วิธกี ารประกาศ ตอ งประกาศในระบบฐานข
ใ
อ มูล ๒ แหง
๒.๑
. ระบบฐานข
ฐ อมลอิ
ู เล็กทรอนิกสสของกรมบัญชีกลาง
( ระบบ e-GP)
๒.๒ ระบบฐานขอ มูลอิิเล็็กทรอนิิกสของหนวยงานของรัฐั
ตนเอง

5757

5858

เงือ่ นไขการประกาศ
เงอนไขการประกาศ

เงอนไขการประกาศ
ื่ ไ ป

๓๓.๒
๒ กรณการจดหาทไมมการแขงขน
กรณีการจัดหาที่ไมมกี ารแขงขัน ใหประกาศภายใน
ใหประกาศภายใน 3 วน
วัน
ทําการ นับแตวันที่ผมู ีอาํ นาจไดอนุมตั ิรายงานขอซื้อขอจาง
หรือื อนุมัติการจัดซืือ้ จัดจา ง หรืืออนุมตั ใิ หเงินทุนสนับสนุน
การวิจัย
แตหากไมสามารถดําเนินการได กรณีตองดําเนินการจัดซื้อ
จัดั จางโดยเร
โ งดว น ใใหป ระกาศพรอมกับั การจัดั ซืือ้ จัดั จาง และให
ใ 
ประกาศเปนเวลาอยางนอย 30 วัน

๓. ระยะเวลาทีตี่ องประกาศ
ป
๓.๑ กรณีการจัดหาทีม่ ีการแขงขัน เชน การสอบราคา การ
ประกวดราคา การประกวดราคาดวยวิธที างอิเล็กทรอนิกส เปนตน
นําขึ้นหนาเว็บไซตตั้งแตวันทีม่ ีการประกาศ TOR หรอประกาศ
นาขนหนาเวบไซตตงแตวนทมการประกาศ
หรือประกาศ
จัดซื้อจัดจางแลวแตกรณี โดยใหประกาศไปจนถึงวันทีผ่ ูมีอํานาจ
อนุมัตไิ ดอนุมตั ิใหส่งั ซื้อสั่งจาง หรือเมื่อพน ๓๐ วัน นับแตวนั ที่
คณะกรรมการพิจารณาผลเสนอความเห็นตอผมอานาจอนุ
คณะกรรมการพจารณาผลเสนอความเหนตอผู
ีอํานาจอนมัมติ
แลวแตระยะเวลาใดมาถึงกอน

5959

6060

หนว ยงานของรัฐั ละเลยไม
ไ ป ฏิบิ ตั ิ

หนวยงานของรั

ัฐละเลยไมปฏิ
ไ ป บิ ตั ิ
มาตรา ๑๐๓/๘ ใหคณะกรรมการ
ใหคณะกรรมการ ปป.ป.ช.
ป ช มหนาทรายงานตอ
มีหนาทีร่ ายงานตอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อสั่งการใหหนวยงานของรัฐจัดทําขอมูลเกี่ยวกับ
การจัดซือื้ จัดจา งตามมาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึงึ่ โดยหน
โ
ว ยงาน
ส จภายในหนึ่งรอยแปดสิสบวัน
ของรัฐจะตองดําเนินการใหแลวเสร็
นับแตวันทีค่ ณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบใหดาํ เนินการดังกลาว และ
ใ ค ณะกรรมการ ป.ป.ช.
ให
ป ป มีหี นา ทีต่ี ดิ ตามผลการดําํ เนิินการตาม
มติคณะรัฐมนตรีในกรณีดังกลาวดวย

หนวยงานของรัฐใดฝาฝนหรือไมดําเนินการตาม
วรรคหนึงึ่ ให
ใ ถือวาผูท่ีมีหนา ทีเ่ กีย่ วขอ งมีความผิดทางวินัย
หรือเปนเหตทีท่จจะถู
หรอเปนเหตุ
ะถกถอดถอนจากตํ
กถอดถอนจากตาแหนงหรอตองพน
าแหนงหรือตองพน
จากตําแหนง แลวแตกรณี

6161

6262

6363

6464

แหลง ขอ มูลประชาสั
ป
มั พันั ธ
ศูนยกํากับดูแลการจัดซือ้ จัดจางภาครัฐ
http://www.nacc.go.th/main.php?filename=index_parties
บันทึกเทปการสัมมนาราคากลาง
http://www youtube com/watch?v=3jDUktahBf8&feature=youtu be
http://www.youtube.com/watch?v=3jDUktahBf8&feature=youtu.be

