
แนวทางการดําเนินการประกาศราคากลางและรายละเอียดการคํานวณราคากลาง 
ไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรา ๑๐๓/๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒  
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 

 
 

๑. วัตถุประสงค์ 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการจัดทําข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่าย
เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางและการคํานวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ 

เพื่อให้การดําเนินการของหน่วยงานของรัฐท่ีได้ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม เงินซึ่งส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐได้รับไว้โดยได้รับอนุญาตจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ไม่ต้องส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือไม่ต้องส่งคลัง
ตามกฎหมายอ่ืน เงินกู้ หรือเงินช่วยเหลือหรือเงินรายได้ของหน่วยงานของรัฐน้ันหรือเงินท่ีหน่วยงานของรัฐ
ได้มาหรือมีอยู่และได้นํามาใช้ในการจัดซ้ือจัดจ้าง ซึ่งหน่วยงานของรัฐน้ันจะต้องประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
และรายละเอียดในการคํานวณราคากลางหรือท่ีมาของราคาอ้างอิงไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มี
ข้อมูลในลักษณะรูปแบบเดียวกัน และในการประกาศน้ีให้ใช้ถึงในกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้ใช้สิทธิในการ
บอกเลิกสัญญาแล้วมีการหาคู่สัญญารายใหม่ด้วย จึงได้กําหนดรายละเอียดแนวทางให้หน่วยงานของรัฐ 
ต้องดําเนินการจัดทําข้อมูลรายละเอียดท่ีต้องประกาศไว้ 

 
๒. เหตุผลความจําเป็น 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหน่ึง ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดําเนินการ
จัดทําข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและการคํานวณราคากลาง
ไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ 
 มาตรา ๑๐๓/๘ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหน้าที่รายงานต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อส่ังการ 
ให้หน่วยงานของรัฐจัดทําข้อมูลเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างตามมาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหน่ึง โดยหน่วยงานของรัฐ
จะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ดําเนินการ
ดังกล่าวและให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหน้าที่ติดตามผลดําเนินการ ตามมติคณะรัฐมนตรีในกรณีดังกล่าวด้วย 

หน่วยงานของรัฐฝ่าฝืนหรือไม่ดําเนินการตามวรรคหน่ึง ให้ถือว่าผู้ท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวข้องมีความผิด
ทางวินัยหรือเป็นเหตุที่จะถูกถอดถอนจากตําแหน่งหรือต้องพ้นจากตําแหน่งแล้วแต่กรณี 

มาตรา ๑๐๓/๗ วรรคส่ี นอกจากกรณีตามวรรคหน่ึง หรือวรรคสองในกรณีที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. เห็นสมควรเพื่อดําเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงอันเป็นการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เน่ืองจาก
การใช้อํานาจหน้าท่ีของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควรในการกําหนดมาตรการ 
เพื่อให้หน่วยงานของรัฐรับไปปฏิบัติให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจส่ังให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการไป
ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดมาตรการในเรื่องน้ัน แล้วรายงานให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบก็ได้  
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 ตามที่กฎหมายบัญญัติข้างต้น สําหรับหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาหรือการ
กํากับดูแลตามกฎหมายของฝ่ายบริหาร ซ่ึงจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงได้จัดทํารายละเอียดแนวทางการประกาศราคากลางและรายละเอียดการคํานวณ
ราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ และจัดทํารายงานต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อส่ังการให้หน่วยงานของรัฐ
จัดทําข้อมูลเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยหน่วยงานของรัฐจะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวัน 
นับแต่วันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ  

สําหรับหน่วยงานของรัฐท่ีไม่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาหรือการกํากับดูแลของฝ่ายบริหาร 
ในการดําเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญน้ี คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะได้มีหนังสือแจ้งให้หน่วยงานของรัฐ
น้ันๆ รับมาตรการท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดข้ึนไปปฏิบัติ ท้ังน้ีตามมาตรา ๑๐๓/๗ วรรคส่ี 

ด้วยเหตุผลความจําเป็นข้างต้น คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงได้จัดทํารายละเอียดแนวทางการ
ประกาศราคากลางและรายละเอียดในการคํานวณราคากลางหรือที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ไว้ดังน้ี 

 
๓. หน่วยงานของรัฐที่ต้องดําเนินการและการซื้อหรือการจ้างที่ต้องประกาศ 
 ๓.๑ หน่วยงานของรัฐ หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการ
ส่วนท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐหรือหน่วยงานอ่ืนใดที่ดําเนินกิจการของรัฐตามกฎหมาย 
และได้รับเงินอุดหนุนหรือเงินหรือทรัพย์สินลงทุนจากรัฐ  
 หน่วยงานอ่ืนของรัฐหรือหน่วยงานอ่ืนใดที่ดําเนินกิจการของรัฐ เช่น องค์การมหาชน กองทุน
ที่เป็นนิติบุคคลที่มีกฎหมายจัดต้ังข้ึนเป็นการเฉพาะ 
 ๓.๒ การจัดซ้ือจัดจ้าง หมายถึงหน่วยงานของรัฐ มีการจัดซื้อจัดจ้างท่ีเก่ียวกับการพัสดุ เช่น
การจัดทําเอง การซื้อ การจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและควบคุมงาน ท่ีเก่ียวกับพัสดุ อันได้แก่
วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม หรือตามระเบียบที่เก่ียวกับพัสดุซึ่งหน่วยงานของรัฐน้ันได้ใช้ในการปฏิบัติงานหรือตามประกาศ 
ข้อกําหนด หรือกฎ ที่ใช้บังคับกับเก่ียวกับพัสดุของหน่วยงานของรัฐน้ันๆ  

๓.๓ การประกาศราคากลางและรายละเอียดในการคํานวณราคากลางงานก่อสร้างให้ใช้
หลักเกณฑ์การคํานวณงานก่อสร้าง  

การจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง ให้หน่วยงานของรัฐประกาศวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) และที่มาของราคากลางหรือราคาอ้างอิงน้ัน หรือวงเงินท่ีหน่วยงานของรัฐน้ันได้ใช้
ในการจัดซ้ือจัดจ้างและให้แสดงราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย(ถ้ามี)ไว้ด้วย 

๓.๔ การจ้างควบคุมงาน การจ้างออกแบบ การจ้างท่ีปรึกษา การจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุน
ให้ทุนการวิจัย หรืองานจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศวงเงินงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร ราคากลางหรือราคาอ้างอิง 

๓.๕ การประกาศราคากลางหรือราคาอ้างอิง การคํานวณราคากลางหรือท่ีมาของราคากลาง
หรือราคาอ้างอิง ให้หน่วยงานของรัฐต้องประกาศรายละเอียดข้อมูล ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด     
ไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐที่จัดซื้อจัดจ้างและของกรมบัญชีกลาง เพื่อให้ประชาชน
สามารถเข้าตรวจดูได้ ต้ังแต่เริ่มดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละวิธี ตามที่ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือตามระเบียบท่ีเก่ียวกับพัสดุซ่ึงหน่วยงานของรัฐน้ันได้ใช้ใน
การปฏิบัติงาน หรือตามประกาศ ข้อกําหนด หรือกฎ ท่ีใช้บังคับกับเก่ียวกับพัสดุของหน่วยงานของรัฐน้ันๆ 
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และในการประกาศน้ีให้ใช้รวมถึงในกรณีท่ีการดําเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยใช้มติคณะรัฐมนตรีเพื่อยกเว้น
การปฏิบัติตามระเบียบท่ีเก่ียวข้องข้างต้นด้วย และให้หน่วยงานของรัฐต้องประกาศราคากลางหรือรายละเอียดใน
การคํานวณราคากลางหรือท่ีมาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ไปจนถึงวันที่หน่วยงานของรัฐน้ันได้มีคําส่ังรับคํา
เสนอซื้อหรือจ้างแล้วแต่กรณี 

 
๔. ข้อมูลและรายละเอียดที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศ 

๔.๑ การประกาศราคากลางและการคํานวณราคากลาง สําหรับงานจ้างก่อสร้างอาคาร   
ให้หน่วยงานของรัฐประกาศไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐที่จัดซ้ือจัดจ้างและ 
ของกรมบัญชีกลาง เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ ตามแบบรูปรายการที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
และตามหลักเกณฑ์การคํานวณราคากลาง 

 สําหรับการคํานวณราคากลางงานจ้างก่อสร้าง ให้คํานวณราคากลางตามหลักเกณฑ์การคํานวณ
ราคากลางงานก่อสร้าง ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ ในส่วนข้อมูลและรายละเอียดที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กําหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องประกาศมีดังน้ี 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
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หมายเหตุ   
        ๑. วงเงินงบประมาณ หมายถึง เงินท่ีหน่วยงานของรัฐได้รับและหรือมีเพื่อใช้ในการจัดซ้ือจัดจ้าง 
         ๒. บัญชีประมาณการราคากลางงานก่อสร้าง (ตามข้อ ๕) ให้เลือกใช้ ดังน้ี 
        ๕.๑ หมายถึงแบบ ปร. ๔ แบบ ปร. ๕ และแบบ ปร.๖  
        ๕.๒ แบบงานก่อสร้างชลประทาน หมายถึง แบบสรุปราคากลางก่อสร้างชลประทาน           
        ๕.๓ แบบงานก่อสร้างสะพานและท่อเหล่ียม หมายถึง แบบประเมินราคางานก่อสร้างทางสะพานและท่อเหล่ียม 
         ๕.๔ แบบกรณีอ่ืนๆ (หมายถึง แบบประมาณการราคากลางอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่ข้อ ๕.๑ หรือ ๕.๒ หรือ ๕.๓) 



 

  
- ๔ -

 ๔.๒ การประกาศราคากลางและการคํานวณราคากลาง (ราคาอ้างอิงหรือที่มาของราคาอ้างอิง) 
สําหรับการซ้ือการจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้างให้หน่วยงานของรัฐประกาศไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ของ
หน่วยงานของรัฐท่ีจัดซื้อจัดจ้างและของกรมบัญชีกลาง เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ ในส่วนข้อมูล
และรายละเอียดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องประกาศมีดังน้ี 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  

  

 
      ๑. ช่ือโครงการ..................................................................................................... 
          /หน่วยงานเจ้าของโครงการ............................................................................ 

      ๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร..............................................................บาท 

      ๓. วันท่ีกําหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ............................................................ 
           เป็นเงิน...........................................บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี).................บาท 

      ๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
          ๔.๑ ............................................................................................................... 
          ๔.๒ ............................................................................................................... 
          ๔.๓ ............................................................................................................... 

        ๕. รายช่ือเจ้าหน้าท่ีผู้กําหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน 
 

 
หมายเหตุ   
            แหล่งท่ีมาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ได้มาจากราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของทางราชการหรือได้มาจาก
การสืบราคาหรืออ่ืนๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
- ๕ -

๔.๓ การประกาศราคากลางและการคํานวณราคากลาง (ราคาอ้างอิงหรือที่มาของราคาอ้างอิง) 
สําหรับการจ้างควบคุมงาน ให้หน่วยงานของรัฐประกาศไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐ
ที่จัดซ้ือจัดจ้างและของกรมบัญชีกลาง เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ ในส่วนข้อมูลและรายละเอียด 
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องประกาศมีดังน้ี 
  

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างควบคุมงาน 
  

      
       ๑. ช่ือโครงการ...................................................................................................... 
            /หน่วยงานเจ้าของโครงการ............................................................................ 

        ๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ............................................................................บาท 

        ๓. ค่าตอบแทนบุคลากร...................................................................................บาท 
           ๓.๑ ระดับหัวหน้าโครงการ .........................................................................คน 

       ๓.๒ ระดับผู้ดําเนินงาน.................................................................................คน 
       ๓.๓ ระดับผู้ช่วย...........................................................................................คน 

        ๔. ค่าวัสดุอุปกรณ์ (ถ้ามี) ................................................................................บาท 

        ๕. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ (ถ้ามี) ..................................................................................บาท 

        ๖. รายช่ือผู้รับผิดชอบในการกําหนดค่าใช้จ่าย/ดําเนินการ/ขอบเขตดําเนินการ (TOR)  
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
- ๖ -

๔.๔ การประกาศราคากลางและการคํานวณราคากลาง (ราคาอ้างอิงหรือที่มาของราคาอ้างอิง) 
สําหรับการจ้างออกแบบ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐ
ที่จัดซ้ือจัดจ้างและของกรมบัญชีกลาง เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ ในส่วนข้อมูลและรายละเอียด
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องประกาศมีดังน้ี 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบ  
  

           
        ๑. ช่ือโครงการ..................................................................................................... 
            /หน่วยงานเจ้าของโครงการ............................................................................ 

        ๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ..............................................................บาท 

        ๓. ค่าตอบแทนบุคลากร..............................................................................บาท 
            ๓.๑ ระดับหัวหน้าโครงการ......................................................................คน 
            ๓.๒ ระดับผู้ดําเนินงาน.............................................................................คน 
            ๓.๓ ระดับผู้ช่วย.......................................................................................คน 

        ๔. ค่าวัสดุอุปกรณ์.......................................................................................บาท 

        ๕. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ........................................................................................บาท 

        ๖. รายช่ือเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ผู้รับผิดชอบ) ในการดําเนินการ/ขอบเขตดําเนินการ (TOR) 

        ๗. ท่ีมาของการกําหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ............................................                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
- ๗ -

๔.๕ การประกาศราคากลางและการคํานวณราคากลาง (ราคาอ้างอิงหรือท่ีมาของราคาอ้างอิง) 
สําหรับการจ้างท่ีปรึกษา ให้หน่วยงานของรัฐประกาศไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐ
ที่จัดซ้ือจัดจ้างและของกรมบัญชีกลาง เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ ในส่วนข้อมูลและรายละเอียด
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องประกาศมีดังน้ี 

 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา 

   

        
       ๑. ช่ือโครงการ...................................................................................................... 
           /หน่วยงานเจ้าของโครงการ............................................................................. 

       ๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..................................................................บาท 

       ๓. วันท่ีกําหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ............................................................... 
           เป็นเงิน......................................................................................................บาท 

       ๔. ค่าตอบแทนบุคลากร..................................................................................บาท 
           ๔.๑ ประเภทที่ปรึกษา.....................................................................................    
           ๔.๒ คุณสมบัติของที่ปรึกษา ........................................................................... 
           ๔.๓ จํานวนท่ีปรึกษา ............................................................................... คน 

       ๕. ค่าวัสดุอุปกรณ์...........................................................................................บาท               

       ๖. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ......................................................................................บาท 

       ๗. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี)............................................บาท 

       ๘. รายช่ือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ (ผู้รับผิดชอบ) ที่เก่ียวข้องกับการจ้างที่ปรึกษา และ TOR 

       ๙. ที่มาของการกําหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)............................................... 

 
หมายเหตุ   
             ประเภทท่ีปรึกษา หมายถึงการแบ่งท่ีปรึกษา ออกเป็นกลุ่มงาน ได้แก่กลุ่มงานวิชาชีพท่ัวไป กลุ่มงาน
วิชาชีพเฉพาะ กลุ่มงานเช่ียวชาญเฉพาะ สําหรับการแบ่งท่ีปรึกษาเป็น กลุ่มบริหารจัดการ เช่น ผู้จัดการโครงการ
หรือกลุ่มวิชาชีพด้านวิศวกรรม ส่ิงแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ การเงินและสถาปนิก สําหรับการจ้างท่ีปรึกษาต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
- ๘ -

 ๔.๖ การประกาศราคากลางและการคํานวณราคากลาง (ราคาอ้างอิงหรือท่ีมาของราคาอ้างอิง) 
สําหรับการจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย ให้หน่วยงานของรัฐประกาศไว้ในระบบข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐท่ีจัดซ้ือจัดจ้างและของกรมบัญชีกลาง เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ 
ในส่วนข้อมูลและรายละเอียดท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องประกาศมีดังน้ี 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัย  
หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย 

 

           
        ๑. ช่ือโครงการ.............................................................................................................. 
           /หน่วยงานเจ้าของโครงการ....................................................................................... 

        ๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการจ้างหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย .......... 
             .........................................................................................................................บาท 
        ๓. หมวดค่าตอบแทน.............................................................................................บาท 
            ๓.๑ ประเภทนักวิจัย .............................................................................................. 
            ๓.๒ คุณสมบัติของนักวิจัย .....................................................................................  
            ๓.๓ จํานวนนักวิจัย ...........................................................................................คน 

        ๔. หมวดค่าจ้าง………………………………....………………………………………..................บาท 

        ๕. หมวดค่าใช้สอย.................................................................................................บาท 

        ๖. ค่าวัสดุ..............................................................................................................บาท 

        ๗. ค่าครุภัณฑ์........................................................................................................บาท 

        ๘. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ....................................................................................................บาท 

        ๙. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานหรือค้นคว้าข้อมูลในต่างประเทศ (ถ้ามี) 
            ๙.๑ จํานวน........................................................................................................คน 
            ๙.๒ ..................................................................................................................บาท 
      ๑๐. รายช่ือเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ผู้รับผิดชอบ) ท่ีเก่ียวกับการจ้างงานวิจัยหรือสนับสนุนทุนวิจัย และTOR  

      ๑๑. ท่ีมาของการกําหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ....................................................... 

  
 
 
 
 
 
 
 



 

  
- ๙ -

๔.๗ การประกาศราคากลางและการคํานวณราคากลาง (ราคาอ้างอิงหรือที่มาของราคาอ้างอิง) 
สําหรับการจ้างท่ีปรึกษาพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
ของหน่วยงานของรัฐที่จัดซื้อจัดจ้างและของกรมบัญชีกลาง เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ ในส่วนข้อมูล
และรายละเอียดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องประกาศมีดังน้ี 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย                       
ในการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ 

  
                   
        ๑. ช่ือโครงการ................................................................................................. 
            /หน่วยงานเจ้าของโครงการ........................................................................... 

        ๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..............................................................บาท 

        ๓. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ........................................................... 
            เป็นเงิน..................................................................................................บาท 

        ๔. ค่า Hardware........................................................................................บาท 

        ๕. ค่า Software.........................................................................................บาท 

        ๖. ค่าพัฒนาระบบ.......................................................................................บาท  

        ๗. รายช่ือเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ผู้รับผิดชอบ) ท่ีเก่ียวข้องกับการจ้างท่ีปรึกษาพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ 
            ท่ีเก่ียวกับการกําหนดรายละเอียดและTOR 

        ๘. ท่ีมาของการกําหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ............................................. 
 

 
 ๔.๘ ระยะเวลาในการประกาศราคากลางและรายละเอียดการคํานวณราคากลาง (ราคาอ้างอิง
หรือท่ีมาของราคาอ้างอิง) ให้หน่วยงานของรัฐต้องประกาศ ตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๓.๕ แต่สําหรับการส่ังซื้อ
ส่ังจ้างโดยวิธีตกลงราคา ให้หน่วยงานของรัฐประกาศราคากลางหรือราคาอ้างอิงก่อนทําการตกลงส่ังซื้อ 
หรือส่ังจ้างไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างน้อย ๕ วันทําการก่อนการส่ังซื้อหรือส่ังจ้างแล้วแต่กรณี
หรือในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐมีความจําเป็นอย่างย่ิงที่ต้องการจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยพลัน หน่วยงานของรัฐ
จะต้องประกาศราคากลางหรือราคาอ้างอิง พร้อมกับการส่ังซ้ือหรือส่ังจ้างในครั้งน้ันและหากหน่วยงานของรัฐ
ได้ประกาศราคากลางหรือราคาอ้างอิงพร้อมกับการส่ังซื้อหรือส่ังจ้างแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายช่ือ
บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีหน่วยงานของรัฐได้มีหนังสือส่ังซ้ือหรือส่ังจ้างไว้ด้วยและให้ประกาศเป็นเวลาอย่างน้อย 
๓๐ วันทําการ 
 ๔.๙ ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐมีการแก้ไขสัญญาและการแก้ไขสัญญาน้ันมีผลกระทบต่อจํานวน 
ปริมาณ ชนิดของวัสดุ พัสดุหรือเปล่ียนแปลงชนิดของสินค้าหรือบริการหรือรูปแบบรายการจากท่ีเคยประกาศไว้ 
ให้หน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการต้องเผยแพร่รายละเอียดที่เก่ียวกับสัญญาซึ่งได้มีการแก้ไขน้ันไว้ในระบบ
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐเจ้าของเงินงบประมาณเป็นเวลาอย่างน้อย ๓๐ วันทําการ 



 

  
- ๑๐ -

สําหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐใช้สิทธิในการบอกเลิกสัญญาให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการ
ประกาศราคากลางและรายละเอียดการคํานวณราคากลางหรือท่ีมาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ตามข้อ ๓.๕ 
และข้อ ๔.๑ ถึงข้อ ๔.๗ แล้วแต่กรณี 

๔.๑๐ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐให้เงินสนับสนุนทุนวิจัย คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควร
กําหนดมาตรการให้หน่วยงานของรัฐนํารายละเอียดตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัยมาใช้เป็นมาตรการที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดให้หน่วยงานของรัฐต้อง
ปฏิบัติเช่นเดียวกับการประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

 
๕. ผลตามกฎหมายที่หน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติและข้อเสนอแนะ 
  ให้หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติตามกฎหมายและรายละเอียดแนวทางการดําเนินการประกาศ
ราคากลางและรายละเอียดการคํานวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรา ๑๐๓/๗ 
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ในการกําหนดราคากลางหรือราคาอ้างอิงในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะอย่างย่ิงการจ้างก่อสร้าง
ต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง รวมทั้งต้องถือปฏิบัติในการดําเนินการจัดทํา
ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและรายละเอียดการคํานวณ 
ราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อมูลและรายละเอียดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดให้
หน่วยงานของรัฐต้องประกาศ ตามข้อ ๔ 

  กรณีหน่วยงานผู้จัดซื้อจัดจ้างไม่ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ มาตรการ แนวทาง และวิธีปฏิบัติ
ในการกําหนดราคากลางหรือราคาอ้างอิง รวมทั้งการไม่ปฏิบัติตามแบบและวิธีการท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
กําหนดภายในระยะเวลาท่ีหน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติตามมาตรา ๑๐๓/๘ วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๔ ให้ถือว่าผู้ที่มีหน้าท่ีเก่ียวข้องมีความผิดทางวินัยหรือเป็นเหตุให้ต้องถูกถอดถอนจากตําแหน่ง  
หรือต้องพ้นจากตําแหน่ง แล้วแต่กรณี เว้นแต่กรณีมาตรการท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดตามข้อ ๔.๑๐ 
  
๖. ข้อเสนอแนะ 
 ๕.๑ ให้กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) และหน่วยงานที่เก่ียวข้องพิจารณาทบทวน 
และกําหนดหลักเกณฑ์ มาตรการ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการกําหนดราคากลางหรือราคาอ้างอิงในการ
จัดซื้อจัดจ้างให้มีความครอบคลุม ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามราคาพัสดุท่ีจะจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นจริง     
และให้หน่วยงานของรัฐผู้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแล ติดตาม และตรวจสอบ
เพื่อให้การกําหนดราคากลางหรือราคาอ้างอิงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ มาตรการ แนวทาง และวิธีปฏิบัติท่ี
กําหนดด้วย 
 ๕.๒ ให้หน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจหน้าท่ีในการเสนอให้มีการปรับปรุงแก้ไขหรือวินิจฉัยส่ังการ
หรือให้ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม ทําการแก้ไขปรับปรุงระเบียบให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔   



 

  
- ๑๑ -

 ๕.๓ ให้มีการเสนอร่างกฎหมายท่ีเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพื่อบังคับใช้กับหน่วยงาน
ของรัฐแทนระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 ทั้งน้ี คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้รับฟังความคิดเห็นจากส่วนราชการที่เก่ียวข้อง โดยได้มีการ
จัดประชุมสัมมนาระดมความเห็นเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ที่เก่ียวข้อง และประชาชนทั่วไปแล้ว เมื่อวันท่ี ๓๐ พฤษภาคม 
๒๕๕๔ และคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๓๐๓-๕๐/๒๕๕๔ เมื่อวันท่ี ๕ กรกฎาคม 
๒๕๕๔ จึงกําหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องดําเนินการตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

 
๗. ข้อเสนอ 

๑. ให้หน่วยงานของรัฐท่ีอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาหรือการกํากับดูแลของฝ่ายบริหารต้องปฏิบัติ
ตามข้อ ๓ และข้อ ๔ ภายใน ๑๘๐ วันนับแต่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ ท้ังน้ีตามมาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหน่ึง 
วรรคส่ี และมาตรา ๑๐๓/๘ ประกอบมาตรา ๑๙ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒. สําหรับหน่วยงานอ่ืนของรัฐ คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะได้มีหนังสือแจ้งให้หน่วยงานของรัฐ
น้ันๆ ปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการท่ีกําหนดต่อไป ตามรายละเอียดแนวทางการดําเนินการประกาศราคากลาง
และรายละเอียดการคํานวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนสามารถสามารถ
เข้าตรวจดูได้ 

  ๓. การประกาศราคากลางหรือราคาอ้างอิงในการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐเป็นมาตรการใหม่ตามท่ี
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ ในการปฏ ิบัติตามแนวทางการดําเนินการประกาศราคากลางและรายละเอียด
การคํานวณราคากลาง (ราคาอ้างอิง) อาจจะมีปัญหาในทางปฏิบัติได้และอาจจะทําให้การบริหารราชการ
แผ่นดินติดขัดไม่คล่องตัว 

เพื่อความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติตามแนวทางการจัดทําข้อมูลเก่ียวกับการ
ส่ังซ้ือส่ังจ้าง ในการวินิจฉัยปัญหาท่ีเกิดข้ึน ให้สํานักงาน ป.ป.ช. เป็นหน่วยงานที่มีอํานาจวินิจฉัยปัญหา 
และแจ้งให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามและให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์ท่ี
เก่ียวข้อง เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานของรัฐได้ โดยไม่ต้อง
นําเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในส่วนท่ีแก้ไขเพิ่มเติมน้ีอีก 
 
 

 
 

 
 
 


