
การจดัการความรู ้(KM)  
กรมธุรกิจพลงังาน  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    
เรือ่ง  

"การจัดท าราคากลาง ร่างขอบเขตงาน  

และการบริหารสญัญาอย่างไร 

ใหม้ีความรดักุม" 



หลกัเกณฑ ์แนวทาง  

และวิธีปฏิบติัในการเปิดเผยราคากลาง 

ของทางราชการ  



แนวทางการปรบัปรุงหลกัเกณฑ ์แนวทาง และวิธีปฏิบติั 

ในการเปิดเผยราคากลาง 

  พระราชบญัญติัประกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปราม         

การทุจริต พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิม่เติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2554  

  มาตรา 103/7  ให้หน่วยงานของรฐัด าเนินการจัดท าขอ้มูลรายละเอียด

ค่าใชจ่้าย เกีย่วกบัการจดัซ้ือจดัจา้งโดยเฉพาะราคากลางและการค านวณราคากลาง

ไวใ้นระบบขอ้มูลทางอิเล็กทรอนกิส ์เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถเขา้ตรวจดูได ้

  มาตรา 103/8  ใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหนา้ที่รายงานต่อคณะรฐัมนตรีเพื่อสัง่

การใหห้น่วยงานของรฐัจดัท าขอ้มูลเกีย่วกบัการจดัซ้ือจดัจา้งตามมาตรา 103/7 วรรคหนึง่ 

โดยหน่วยงานของรฐัจะตอ้งด าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จภายในหนึง่รอ้ยแปดสิบวนันบัแต่

วนัทีค่ณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบใหด้ าเนนิการดงักล่าว และใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช.  

มีหนา้ทีติ่ดตามผลการด าเนนิการตามมติคณะรฐัมนตรีในกรณีดงักล่าวดว้ย 

 

 ความเป็นมา 



มติคณะรฐัมนตรีเมือ่วนัที่ 12 ก.พ. 2556 

        ตามหนงัสอืส านกัเลขาธิการคณะรฐัมนตรี ด่วนทีสุ่ด ที ่นร 0505/ว 28  

    ลว. 19 ก.พ. 56   

     1. ใหส่้วนราชการ รฐัวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรฐั รวมถงึองคก์รปกครอง         

ส่วนทอ้งถิน่ ถอืปฏิบติัตามแนวทางการเปิดเผยราคากลางงานก่อสรา้งของ   

ทางราชการตามท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด และแนวทางการเปิดเผยราคา

กลางเกีย่วกบัการจดัซ้ือจดัจา้งประเภทอ่ืนที่มิใช่งานก่อสรา้งตามมติที่ประชุม

หารือระหว่างกระทรวงการคลงัและส่วนราชการที่เกีย่วขอ้ง ตามที่

กระทรวงการคลงัเสนอ 

    หากหน่วยงานใดมีความพรอ้มใหด้ าเนินการไดท้นัที ส่วนหน่วยงานใดที่ยงั 

ไม่มีความพรอ้มใหด้ าเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 180 วนั นบัแต่วนัท่ี

คณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัประกอบ

รฐัธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 

103/7 วรรคหนึง่ 



สรุปผลการประชุมหารือกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

เมือ่วนัที ่29 ม.ค. 2556   

     รองนายกรฐัมนตรี  รฐัมนตรีประจ าส านกันายกรฐัมนตรี พรอ้มดว้ยผูแ้ทน

หน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง เขา้หารือร่วมกนักบัประธาน ป.ป.ช. เกีย่วกบัการ

ด าเนินการตามพระราชบญัญติัประกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิม่เติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2554 

มาตรา 103/7 วรรคหนึง่ 

     ที่ประชมุ ไดม้ีความเห็นร่วมกนั ดงันี้  

     1. การเปิดเผยราคากลางตามมาตรา 103/7 วรรคหนึง่ มเีจตนารมณ์

มุ่งเนน้ใหป้ระชาชนไดรั้บรูข้อ้มลูราคากลางและตรวจสอบไดเ้ป็นส าคัญ      

หากเกิดกรณีการจัดหาพสัดุชนิดเดียวกนัแต่ราคากลางที่เปิดเผยแตกต่างกนั 

จะตอ้งพิจารณาจากเจตนาและพฤติการณแ์วดลอ้มของการไดม้าของ       

ราคากลางนั้น 

 



สรุปผลการประชุมหารือกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง (ต่อ) 

      2. การเปิดเผยราคากลางงานก่อสรา้งของทาง

ราชการ กระทรวงการคลงัไดแ้จง้เวยีนใหห้น่วยงาน

ของรัฐถอืปฏบิัติตามหนังสือกระทรวงการคลงั ด่วน

ทีสุ่ด ที ่กค 0421.3/     ว 90 ลว. 22 ส.ค. 2555 

ซึง่เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า

ดว้ยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 

2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2554 

มาตรา 103/7 วรรคหนึง่ แลว้ 

 



สรุปผลการประชุมหารือกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง (ต่อ) 

การจัดซ้ือจัดจา้งประเภทอื่นทีม่ใิช่งานก่อสรา้ง  

เมือ่วนัที ่31 ม.ค. 2556    

 ใหห้น่วยงานของรฐัด าเนนิการประกาศรายละเอียดการ

ค านวณราคากลาง ตามแนวทางทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด  

 เพือ่ใหเ้กิดความชดัเจนในการปฏิบติังาน ทีป่ระชุมเห็นควร

เพิม่เติมแนวทางการเปิดเผยราคากลาง 



มติคณะรฐัมนตรีเมือ่วนัที่ 6 ส.ค. 2556 

มติคณะรัฐมนตรี วนัที ่6 ส.ค. 2556 

 รบัทราบผลการด าเนินการจดัท าหลกัเกณฑก์ารค านวณ

ราคากลางของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง และ 

 

 เห็นชอบการปรบัปรุงแนวทางการเปิดเผยราคากลาง 

ตามมติคณะรฐัมนตรีเมือ่วนัที ่12 ก.พ. 2556 ตามที่

กระทรวงการคลงัเสนอ 



แนวทางปรบัปรุงการเปิดเผยราคากลาง 

ตามมติคณะรฐัมนตรีเมือ่วนัที ่6 ส.ค. 2556 
 

oการจัดซ้ือจัดจา้งประเภทอื่นทีม่ใิช่งานก่อสรา้ง 

 ใหห้น่วยงานของรฐัด าเนนิการประกาศรายละเอียดการ

ค านวณราคากลางตามแนวทางที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

ก าหนด  

 เพือ่ใหเ้กิดความชดัเจนในการปฏิบติังาน ท่ีประชมุเห็นควร

เพิม่เติมแนวทางการเปิดเผยราคากลาง ดงันี้  



แนวทางปรบัปรุงการเปิดเผยราคากลาง 

ตามมติคณะรฐัมนตรีเมือ่วนัที ่6 ส.ค. 2556 
 

ครุภณัฑ ์
 

 

ใหใ้ชร้าคามาตรฐานท่ีส านกังบประมาณก าหนด  

 

หากไม่มี ใหใ้ชร้าคาที่เคยซ้ือครั้งหลงัสุดภายใน 

ระยะเวลา ๒ ปี หรือ ให้ใชร้าคาตลาด โดยสืบราคา 

จากทอ้งตลาด รวมทั้ง เว็บไซตต่์างๆ 

ทัง้นี้  ใหพ้จิารณาจากความเหมาะสมของประเภทครุภณัฑ ์และเป็นประโยชน์ 

ต่อทางราชการ 

1 

2 



แนวทางปรบัปรุงการเปิดเผยราคากลาง 

ตามมติคณะรฐัมนตรีเมือ่วนัที ่6 ส.ค. 2556 
 

ยาและเวชภณัฑที์่มิใช่ยา  

 
 

ยาในบญัชียาหลกั  

 

 

ใหใ้ชร้าคาตามประกาศคณะกรรมการพฒันาระบบยาแห่งชาติ 

ตามระเบยีบส านกันายกรฐัมนตรีว่าดว้ยคณะกรรมการพฒันา

ระบบยาแห่งชาติ พ.ศ. 2551   

 
หากไม่มีใหใ้ชใ้หใ้ชร้าคาที่เคยซ้ือครั้งหลงัสุดไม่เกิน 2 ปี 

หากไม่มีใหใ้ชร้าคาตลาด โดยสืบราคา รวมถงึเว็บไซตต่์างๆ  

ยานอกบญัชียาหลกั 

เวชภณัฑที์่มิใช่ยา 

 

หากไม่มีใหใ้ชร้าคาที่เคยซ้ือครั้งหลงัสุดไม่เกิน 2 ปี  

 หากไม่มีใหใ้ชร้าคาตลาด โดยสืบราคา รวมถงึเว็บไซตต่์างๆ  

ใหใ้ชร้าคามาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุข 

1 

2 

3 

1 

2 

3 



แนวทางปรบัปรุงการเปิดเผยราคากลาง 

ตามมติคณะรฐัมนตรีเมือ่วนัที ่6 ส.ค. 2556 

 

ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

  

 

ฮารด์แวร ์ซอฟตแ์วร ์ 

การพฒันาซอฟตแ์วร ์

ประเภทโปรแกรมประยุกต ์

 
 

 

ใหใ้ชร้าคาตามที ่ICT ก าหนด หรือใหใ้ชร้าคาตลาด 
โดยการสืบจากทอ้งตลาด รวมทั้งเว็บไซตต่์างๆ  

 

รายการอื่นๆ  ใหใ้ชร้าคาตลาด โดยสืบราคา รวมทั้งเว็บไซตต่์างๆ  



แนวทางปรบัปรุงการเปิดเผยราคากลาง 

ตามมติคณะรฐัมนตรีเมือ่วนัที ่6 ส.ค. 2556 

 

การจา้งที่ปรึกษา 

 

 

หากไม่มี ใหพ้ิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษา และ

ประสบการณข์องที่ปรึกษาเป็นส าคญั

 

 

หากไม่มี ใหพ้ิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษา และ

ประสบการณข์องที่ปรึกษาเป็นส าคญั 

 

ใหใ้ชอ้ตัราตามระเบยีบว่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 

2535 และที่แกไ้ขเพิม่เติม หรือของหน่วยงาน

นั้นๆ ก าหนด 

 

การจา้งออกแบบ 

และควบคุมงาน 

 

 

การจา้งงานวิจยั  

หรือใหทุ้นการวิจยั  

 

 

ใหพ้จิารณาจากคุณวุฒิการศึกษา และ

ประสบการณข์องที่ปรึกษาเป็นส าคญั

 

 

ใหพ้จิารณาจากคุณวุฒิการศึกษา และ

ประสบการณข์องที่ปรึกษาเป็นส าคญั 

 

 

ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ท่ี ส านกังานบริหารหนี้

สาธารณะก าหนด 

 

 

ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ท่ี ส านกังานบริหารหนี้

สาธารณะก าหนด  

 

1 

2 



แนวทางปรบัปรุงการเปิดเผยราคากลาง 

ตามมติคณะรฐัมนตรีเมือ่วนัที ่6 ส.ค. 2556 

การเปิดเผยราคากลาง 

 ส าหรับการจัดซ้ือจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 100,000 บาท ให้

หน่วยงาน ของรัฐ ประกาศราคากลาง และรายละเอียดการ

ค านวณราคากลางไวใ้นเว็บไซตข์องหน่วยงาน และ เว็บไซตศู์นย์

ขอ้มูลการจดัซ้ือจัดจา้งภาครฐั    (www.gprocurement.go.th) 
 

 ส าหรบัคู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใชจ่้ายเกีย่วกบั

การจัดซ้ือจัดจ้างราคากลาง และการค านวณราคากลาง ของ 

ส านกังาน ป.ป.ช.  สามารถดาวนโ์หลดไดที้ ่www.nacc.go.th   
 



การเปิดเผยราคากลางในระบบ e-GP 

 ใหเ้ปิดเผยราคากลางงานก่อสรา้งของทางราชการ 
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง  ด่วนที่ สุด  ที่  กค 

0421.3/ว 90 ลงวนัที2่2 สิงหาคม 2555 

 โดยสามารถบันทึกในระบบ e-GP ไดตั้้งแต่วันที ่

22 ส.ค. 2555  เป็นตน้มา     

 

งานก่อสรา้ง 

 



การเปิดเผยราคากลางในระบบ e-GP 
  
 
 ตามหนงัสือกรมบญัชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.4/ว 179 ลว. 14 พ.ค. 56   

  กรมบญัชีกลางไดพ้ฒันาระบบ e-GP เพือ่รองรบัโดยมีเงือ่นไข ดงันี้   

       1. เมือ่หน่วยงานภาครฐัเพิม่โครงการจดัซ้ือจดัจา้งในระบบ e-GP 

ระบบจะก าหนดใหบ้นัทึกขอ้มูลราคากลาง และแนบไฟลร์ายละเอียดการ

ค านวณราคากลางไวใ้นระบบ  

            ในช่วงวนัที่ 15  พ.ค. 56 - 11 ส.ค. 56 หน่วยงานสามารถเลือกไดว่้า    

จะบนัทึกขอ้มูลราคากลางหรือไม่ก็ได ้ 

 ส าหรบัตั้งแต่วนัที่ 12 ส.ค. 56 เป็นตน้ไป ระบบก าหนดใหต้อ้งบนัทึก

ราคากลางและแนบไฟลร์ายละเอียดการค านวณราคากลาง ไม่สามารถเลือก             

ไม่บนัทึกขอ้มูลได ้

งานประเภทอ่ืนทีม่ิใช่งานก่อสรา้ง 



การเปิดเผยราคากลางในระบบ e-GP 

 

 

2. การประกาศราคากลาง 

 2.1 การจัดหาทีม่ีการแข่งขนั ประกอบดว้ย วิธีสอบราคา 

ประกวดราคา ประกวดราคาดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิส ์การจา้ง 

ออกแบบและควบคุมโดยวิธีคดัเลือก การจา้งออกแบบและควบคุม 

โดยวิธีคดัเลือกแบบจ ากดัขอ้ก าหนด และการจา้งออกแบบและ 

ควบคุมโดยวิธีพเิศษแบบประกวดแบบ จะเปิดเผยพรอ้มกบัการ 

ประกาศเชิญชวนทีห่นา้เว็บไซต ์ 

 2.2 การจัดหาทีไ่ม่มีการแข่งขนั  จะเปิดเผยขอ้มูลราคากลาง 

เมือ่ไดร้บัอนุมติัรายงานขอซ้ือขอจา้ง หรืออนุมติัการจดัซ้ือจัดจา้งและ 

ส่วนราชการไดบ้นัทึก เลขทีแ่ละวนัทีเ่อกสารนั้น ในระบบ e-GP 



หนังสือเวยีนล่าสุด 

หนังสื อกระทรวงการคลัง  ด่ วน ที่สุ ด  ที่  กค  0421.3/ว 111  

ลว. 17 ก.ย. 56  ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติการเปิดเผย 

ราคากลางของทางราชการ  

   1. การเปิดเผยราคากลางงานก่อสรา้ง 

  2. การเปิดเผยราคากลางทีม่ิใช่งานก่อสรา้ง  

  3. การจัดซ้ือจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 100,000 บาท ให้ประกาศ 

ราคากลางในเว็บไซตข์องหน่วยงานและของกรมบญัชีกลาง  

  4. การเปิดเผยราคากลาง ในระบบ e-GP  ใหถ้อืปฏิบติัตามหนงัสือ ว. 179  

   5. คู่มือแนวทางการเปิดเผยราคากลางของ ส านักงาน ป .ป.ช. 

       สามารถดาวนโ์หลดไดที้่   www.nacc.go.th   

 



ตาราง ปปช. ๐๑ 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดร้บัจดัสรร 

และราคากลางในงานจา้งก่อสรา้ง 

 

1. ชื่อโครงการ …………………………………………………………………………………………............................................................……………… 

      /หน่วยงานเจา้ของโครงการ.......................................................................................................................................................... 

  2. วงเงินงบประมาณท่ีไดร้บัจดัสรร........................................................................................................................................... บาท 

   3. ลกัษณะงาน 

       โดยสงัเขป......................................................................................................................................................................................... 

        ........................................................................................................................................................................................................ 

        

................................................................................................................................................................................................................ 
 4.  ราคากลางค านวณ ณ วนัท่ี................................................................เป็นเงิน.........................................................................บาท 

 5.  บญัชีประมาณการราคากลาง 

        5.1  .............................................................................................................................................................................................. 

        5.2  ............................................................................................................................................................................................... 
6. รายชื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 

       6.1  ............................................................................................................................................................................................... 

       6.2  ............................................................................................................................................................................................... 
       6.๓  ................................................................................................................................................................................................. 



ตาราง ปปช. ๐๒ 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดร้บัและรายละเอียด 

ค่าใชจ้า่ยในการจา้งควบคมุงาน 

 
 

1. ชื่อโครงการ ………………………………………………………………………………………….............................…………………….…………….. 

      /หน่วยงานเจา้ของโครงการ.................................................................................................................................................... 

  2. วงเงินงบประมาณท่ีไดร้บั................................................................................................................................................ บาท 

  3. วนัท่ีก าหนดราคากลาง (ราคาอา้งอิง).................................................................................................................................... 

       เป็นเงิน..............................................................................................................................................................................บาท  

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

        4.1  ระดบัหวัหน้าโครงการ..............................................................................................................................................คน 

        4.2  ระดบัผูด้ าเนินงาน.....................................................................................................................................................คน 

        4.3  ระดบัผูช้ว่ย.................................................................................................................................................................คน          

   5. ค่าวสัดุอุปกรณ ์(ถา้มี) ..................................................................................................................................................... บาท 

   6. ค่าใชจ้า่ยอ่ืน (ถา้มี) .......................................................................................................................................................... บาท 

   7. รายชื่อผูร้บัผิดชอบในการก าหนดค่าใชจ้า่ย/ด าเนินการ/ขอบเขตด าเนินการ (TOR) 

       7.1  ......................................................................................................................................................................................... 

       7.2  ......................................................................................................................................................................................... 
  8. ท่ีมาของการก าหนดราคากลาง 

       8.1 .......................................................................................................................................................................................... 

       8.2 .......................................................................................................................................................................................... 



ตาราง ปปช. ๐๓ 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดร้บัจดัสรรและ 

รายละเอียดค่าใชจ้า่ยในการจา้งออกแบบ 

  

1. ชื่อโครงการ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

      /หน่วยงานเจา้ของโครงการ............................................................................................................................................... 

  2. วงเงินงบประมาณท่ีไดร้บั........................................................................................................................................... บาท 

   3. วนัท่ีก าหนดราคากลาง...................................................................................................................................................... 

       เป็นเงิน........................................................................................................................................................................บาท 

   4. ค่าตอบแทนบุคคลากร...............................................................................................................................................บาท 

         4.1 ระดบัหวัหน้าโครงการ.....................................................................................................................................คน 

         4.2 ระดบัผูด้ าเนินงาน............................................................................................................................................คน 

         4.3 ระดบัผูช้ว่ย.........................................................................................................................................................คน 

   5. ค่าวสัดุอุปกรณ ์...........................................................................................................................................................บาท 

   6. ค่าใชจ้า่ยอ่ืนๆ..............................................................................................................................................................บาท 

   7. รายชื่อเจา้หนา้ท่ีของรฐั (ผูร้บัผิดชอบ) ในการก าหนดค่าใชจ้า่ย/การด าเนินการ/ขอบเขตด าเนินการ  (TOR) 

       7.1  .................................................................................................................................................................................... 

       7.2  .................................................................................................................................................................................... 
  8. ท่ีมาของการก าหนดราคากลาง (ราคาอา้งอิง) 

      8.1 ....................................................................................................................................................................................... 

      8.2 ....................................................................................................................................................................................... 



ตาราง ปปช. ๐๔ 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดร้บัจดัสรรและ 

รายละเอียดค่าใชจ้า่ยในการจา้งที่ปรึกษา 

 
 

1. ชื่อโครงการ ………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..……….. 

      /หน่วยงานเจา้ของโครงการ.......................................................................................................................................... 

  2. วงเงินงบประมาณท่ีไดร้บัจดัสรร........................................................................................................................... บาท 

  ๓. วนัท่ีก าหนดราคากลาง(ราคาอา้งอิง)........................................................................................................................... 

       เป็นเงิน.................................................................................................................................................................บาท 

   4. ค่าตอบแทนบุคคลากร..........................................................................................................................................บาท  

       4.1 ประเภทท่ีปรึกษา..................................................................................................................................................  

       4.2 คุณสมบติัท่ีปรึกษา................................................................................................................................................ 

       4.๓ จ านวนท่ีปรึกษา...............................................................................................................................................คน 

   5. ค่าวสัดุอุปกรณ ์.....................................................................................................................................................บาท 

   ๖. ค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปต่างประเทศ (ถา้มี).....................................................................................................บาท 

   ๗. ค่าใชจ้า่ยอ่ืนๆ........................................................................................................................................................บาท 

   ๘. รายช่ือผูร้บัผิดชอบในการก าหนดค่าใชจ้า่ย/ด าเนินการ/ขอบเขตด าเนินการ (TOR) 

   ๘.๑  ................................................................................................................................................................................. 

   ๘.๒  ................................................................................................................................................................................. 

   ๙. ท่ีมาของการก าหนดราคากลาง(ราคาอา้งอิง) 

   ๙.๑ ................................................................................................................................................................................... 

   ๙.๒ ................................................................................................................................................................................... 



ตาราง ปปช. ๐๕ 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดร้บัจดัสรรและรายละเอียด 

ค่าใชจ้า่ยในการจา้งงานวิจยัหรือสนบัสนุนใหทุ้นการวิจยั 

 
 

 ๑. ชื่อโครงการ ………………………………………………………………………………………………………………...………….…………….…………….. 
      /หน่วยงานเจา้ของโครงการ........................................................................................................................................ 

  2. วงเงนิงบประมาณท่ีไดร้บัจดัสรรในการจา้งหรือเงินสนับสนุนใหทุ้นการวจิยั...........................................................บาท 

  ๓. วนัท่ีก าหนดราคากลาง................................................................................................................................................ 

       เป็นเงิน.................................................................................................................................................................บาท 

   4. หมวดค่าตอบแทน.................................................................................................................................................บาท 

         4.1 ประเภทนักวจิยั.................................................................................................................................................  
         4.2 คุณสมบติันักวจิยั............................................................................................................................................... 

         4.๓ จ านวนนักวจิยั..............................................................................................................................................คน 

   5. หมวดค่าจา้ง.... ........................................................................ ............................................................................บาท 

   ๖. หมวดค่าใชส้อย.....................................................................................................................................................บาท 

   ๗. ค่าวสัดุ..................................................................................................................................................................บาท 

   ๘. ค่าครุภณัฑ.์...........................................................................................................................................................บาท 

   ๙. ค่าใชจ้า่ยในการศึกษาดงูานหรือคน้ควา้ขอ้มลูในต่างประเทศ (ถา้มี) 

       ๙.๑  จ านวน..........................................................................................................................................................คน 

       ๙.๒  จ านวน........................................................................................................................................................บาท 

  ๑๐. ค่าใชจ้า่ยอ่ืนๆ.....................................................................................................................................................บาท 

  ๑๑. รายช่ือเจา้หน้าท่ีของรฐั(ผูร้บัผิดชอบ) ท่ีเก่ียวกบัการจา้งงานวจิยัหรือสนับสนุนทุนวจิยัและ TOR 

         ................................................................................................................................................................................. 

  ๑๒.  ท่ีมาของการก าหนดราคากลาง (ราคาอา้งอิง).......................................................................................................... 



ตาราง ปปช. ๐๖ 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดร้บัจดัสรรและรายละเอียด

ค่าใชจ้า่ยในการจา้งพฒันาระบบคอมพิวเตอร ์

  

1. ชื่อโครงการ ……………………………………………………………………………………………………………….…...........………….. 

      /หน่วยงานเจา้ของโครงการ....................................................................................................................... 

  2. วงเงินงบประมาณท่ีไดร้บัจดัสรร......................................................................................................... บาท 

  ๓. วนัท่ีก าหนดราคากลาง(ราคาอา้งอิง)......................................................................................................... 

       เป็นเงิน...............................................................................................................................................บาท  

   4. ค่า Hardware......................................................................................................................................บาท 

   5. ค่า Software.......................................................................................................................................บาท 

   ๖. ค่าพฒันาระบบ....................................................................................................................................บาท 

   7. ค่าใชจ้า่ยอ่ืนๆ......................................................................................................................................บาท 

   ๘. รายชื่อผูร้บัผิดชอบในการก าหนดค่าใชจ้า่ย/ด าเนินการ/ขอบเขตด าเนินการ (TOR) 

       ๘.๑  ........................................................................................................................................................ 

       ๘.๒  ........................................................................................................................................................ 

       ๘.๓  ........................................................................................................................................................ 

   ๙. ท่ีมาของการก าหนดราคากลาง(ราคาอา้งอิง) 

       ๙.๑ ......................................................................................................................................................... 

       ๙.๒ ........................................................................................................................................................ 

       ๙.๓ ......................................................................................................................................................... 




























































































































































