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๑
บทที่ 1
บทนำ
ด้วยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้ กาหนด
ให้การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ
และต้องสอดคล้องกับหลักการคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้ โดยได้กาหนด
กรอบการปฏิบั ติที่เป็ นมาตรฐานเดีย วกัน มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูล ต่อสาธารณชนให้มากที่สุ ด เพื่อให้เกิด
ความโปร่ ง ใสและเปิ ด โอกาสให้ มี ก ารแข่ง ขัน อย่า งเป็ น ธรรม การจัด ซื้ อจั ด จ้า งต้อ งค านึง ถึ งวั ต ถุป ระสงค์
ของการใช้งานเป็นสาคัญอันจะก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน มีการวางแผนการดาเนินงาน และมี
การประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งจะทาให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล มีการส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ซึ่งเป็น
มาตรการหนึ่ ง เพื่ อป้ อ งกัน ปั ญ หาการทุ จ ริ ตและประพฤติ มิ ช อบในการจั ดซื้ อ จั ดจ้ า ง โดยพระราชบั ญ ญั ติ
การจัดซื้อจัดจ้ างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 63 บัญญัติให้ภายใต้บังคับมาตรา 62
ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ประกาศรายละเอีย ดข้ อมู ล ราคากลางและการคานวณราคากลางในระบบเครื อข่ า ย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนด
ดังนั้ น เพื่อให้ เกิด ความชัดเจนและให้ การปฏิบัติของหน่ว ยงานของรัฐ เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน กรมบัญชีกลางจึง อาศัยอานาจตาม มาตรา 63 ข้างต้น จัดทาคู่มือแนวทางการเปิดเผยราคากลาง
สาหรับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง เพื่อให้ประชาชน
สามารถตรวจสอบได้ โดยไม่มีผลกระทบกับอานาจของผู้ที่มีอานาจสั่งซื้อสั่งจ้าง สาหรับวิธีการคิดคานวณราคากลาง
จะใช้ห ลั กเกณฑ์ใดในการคิดคานวณราคาในการจัดซื้อจัดจ้าง หน่ว ยงานของรัฐ ต้องดาเนินการให้ เป็นไป
ตามแนวทางของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวง
ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้

๒
บทที่ 2
นิยำมศัพท์
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้กาหนดความหมาย
ของคาว่าหน่วยงานของรัฐ ที่ต้องดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี้ และกฎกระทรวง
ระเบี ย บ และประกาศที่ ออกตามความในพระราชบัญญั ตินี้ โดยจะต้อ งมีก ารประกาศรายละเอียดข้อมู ล
ราคากลางและการคานวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละครั้ง ดังนั้น คู่มือฉบับนี้จึงได้กาหนดความหมาย
และประเภทของการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดังนี้
1. กำรจัดซื้อจัดจ้ำง หมายความว่า การดาเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จ้าง เช่า
แลกเปลี่ยน หรือโดยนิติกรรมอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
2. หน่ ว ยงำนของรั ฐ หมายความว่ า ราชการส่ ว นกลาง ราชการส่ ว นภู มิ ภ าค ราชการ
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น รั ฐ วิ ส าหกิ จ ตามกฎหมายว่า ด้ ว ยวิ ธี ก ารงบประมาณ องค์ ก ารมหาชน องค์ ก รอิส ระ องค์ ก ร
ตามรัฐธรรมนูญ หน่วยงานธุรการของศาล มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในกากับ
ของรัฐสภา หน่วยงานอิสระของรัฐ และหน่วยงานอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
3. รำคำกลำง หมายความว่า ราคาเพื่อใช้เป็นฐานสาหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอ
ได้ยื่นเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามลาดับ ดังต่อไปนี้
(1) ราคาที่ได้มาจากการคานวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกาหนด
(2) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทา
(3) ราคามาตรฐานที่สานักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกาหนด
(4) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด
(5) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ
(6) ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ
ในกรณีที่มีราคาตาม (1) ให้ใช้ราคาตาม (1) ก่อน ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (1) แต่มีราคา
ตาม (2) หรือ (3) ให้ใช้ราคาตาม (2) หรือ (3) ก่อน โดยจะใช้ราคาใดตาม (2) หรือ (3) ให้คานึงถึงประโยชน์
ของหน่วยงานของรัฐเป็นสาคัญ ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (1) (2) (3) ให้ใช้ราคาตาม (4) (5) หรือ (6) โดยจะใช้
ราคาตาม (4) (5) หรือ (6) โดยคานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสาคัญ
4. กำรคำนวณรำคำกลำง หมายความว่า วิธีการคานวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละ
รายการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ที่คณะกรรมการราคากลางกาหนด หรือหน่วยงานของรัฐกาหนดหรือปฏิบัติ
เพื่อให้ได้มาซึ่งราคากลาง
5. งำนก่ อ สร้ ำ ง หมายความว่ า งานก่ อ สร้ า งอาคาร งานก่ อ สร้ า งสาธารณู ป โภค หรื อ
สิ่งปลูกสร้างอื่นใดและการซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง รื้อถอน หรือการกระทาอื่นที่มีลักษณะทานองเดียวกัน
ต่ออาคาร สาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว รวมทั้งงานบริการที่รวมอยู่ในงานก่อสร้างนั้นด้วย แต่มูลค่า
ของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของงานก่อสร้างนั้น โดยการดาเนินการซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง รื้อถอน
ดังกล่าวจะต้องมีผลกระทบต่อโครงสร้างหลัก หรือมีผลกระทบต่อความปลอดภัย หรือมีความจาเป็นต้องมี
การควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาดาเนินการด้วย

๓
6. กำรจ้ำงที่ปรึกษำ หมายความว่า งานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพื่อเป็น
ผู้ให้คาปรึกษาหรือแนะนาแก่หน่วยงานของรัฐในด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม ผังเมือง กฎหมาย เศรษฐศาสตร์
การเงิน การคลัง สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สาธารณสุข ศิลปวัฒนธรรม การศึกษาวิจัย หรือด้านอื่น
ที่อยู่ในภารกิจของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐ
7. กำรจ้ ำ งออกแบบหรื อ ควบคุ ม งำนก่ อ สร้ ำ ง หมายความว่ า งานจ้ า งบริ ก ารจาก
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพื่อออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
8. กำรจ้ ำ งพั ฒ นำระบบคอมพิ ว เตอร์ หมายความว่ า การจ้ า งเพื่ อ ให้ มี ก ารวิ เ คราะห์
ออกแบบระบบคอมพิว เตอร์ โดยรวมค่ าผลิ ตภั ณฑ์ฮ าร์ ดแวร์ ค่าซอฟต์แ วร์ และค่า ใช้ จ่ายที่เ กี่ยวข้อ งกั บ
การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
9. กำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่มิใช่งำนก่อสร้ำง หมายความว่า การจัดหาโดยการซื้อหรือการจ้าง
ในงานอื่ น ๆ ที่ มิ ใช่ ง านจ้ า งออกแบบหรื อควบคุม งานก่ อ สร้า ง หรื อ เงิน สนั บสนุ น ให้ ทุ น การวิ จัย หรือ งาน
ตามข้อ 5 ถึงข้อ 8

๔
บทที่ 3
ประเภทกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ จั ด ท าและประกาศรายละเอี ย ดข้ อ มู ล ราคากลางและการค านวณ
ราคากลางในระบบเครื อ ข่ า ยสารสนเทศของกรมบั ญ ชี ก ลาง (www.gprocurement.go.th) และเว็ บ ไซต์
ของหน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ จั ดซื้อ จั ดจ้ าง ตามประเภทการจั ดซื้อ จัดจ้ าง ตามแบบ บก. 01 – แบบ บก. 06
ที่แนบท้ายคู่มือ ดังนี้
3.1 กำรเปิดเผยรำคำกลำงและกำรคำนวณรำคำกลำงงำนก่อสร้ำง
การคานวณราคากลางงานก่อสร้าง ให้หน่วยงานของรัฐคานวณตามหลักเกณฑ์การคานวณ
ราคากลางงานก่ อ สร้ า งที่ ค ณะกรรมการราคากลางและขึ้ น ทะเบี ย นผู้ ป ระกอบการก าหนด โดยมี ข้ อ มู ล
และรายละเอียดที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศ ดังนี้
แบบ บก.01
ตำรำงแสดงวงเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรรและรำคำกลำงในงำนจ้ำงก่อสร้ำง
1. ชื่อโครงการ..........................................................................................................................................
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ .................................................................................................................
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ...................................................... บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) .....................................................................................................................
5. ราคากลางคานวณ ณ วันที่ .......................................... เป็นเงิน ................................................ บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
6.1 ............................................................................................................................. ........................
6.2 ............................................................................................................................. ........................
6.3 .....................................................................................................................................................
6.4 .....................................................................................................................................................
6.5 .....................................................................................................................................................
7. รายชื่อคณะกรรมการกาหนดราคากลาง …………………………………………………….…………………………….
วิธีกำรบันทึกข้อมูล
1.ชื่อโครงกำร ให้ ระบุ ชื่อโครงการตามที่กาหนดไว้ในแผนงานของหน่ว ยงานของรัฐ หรือ
ที่หน่วยงานของรัฐได้กาหนดไว้เพื่อให้มีการดาเนินการ ในกรณีที่มีการดาเนินกิจกรรมย่อย หรือรายการอันเป็น
ส่วนหนึ่งของโครงการให้ใส่ชื่อกิจกรรมย่อยหรือรายการด้วย
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2. หน่วยงำนเจ้ำ ของโครงกำร ให้ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐ ที่เป็นนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของ
โครงการในการจัดซื้อจัดจ้าง
กรณีเป็นหน่วยงานย่อยหรือหน่วยงานภายในให้ระบุต้นสังกัดที่เป็นนิติบุคคลด้วย
ตัวอย่าง กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
3. วงเงิ นงบประมำณที่ ไ ด้ รั บจั ดสรร (บำท) ให้ ระบุ จ านวนเงิ นที่ ห น่ วยงานของรั ฐ ได้ รั บ
และหรือมีเพื่อใช้ในการจัดจ้าง
4. ลั ก ษณะงำน (โดยสั ง เขป) ให้ ร ะบุ ลั ก ษณะงานก่ อ สร้ า งให้ ท ราบว่ า หน่ ว ยงานรั ฐ
จะดาเนินการ (จ้าง) งานก่อสร้างประเภทใด
ตั ว อย่ า ง งานก่ อ สร้ า งอาคาร ให้ มี บ รรยายลั ก ษณะงานตามหั ว ข้ อ ที่ ก าหนดไว้ ใ น BOQ
(Bill of Quantities) เช่น งานก่อสร้างอาคาร 12 ชั้น ระบบฐานราก... ระบบโครงสร้าง... ระบบพื้นอาคาร...
ระบบไฟฟ้า... ระบบฝ้าเพดาน... ระบบเฟอร์นิเจอร์... และมีพื้นที่ใช้สอยรวม ... ตารางเมตร
5. รำคำกลำงค ำนวณ ณ วั น ที่ ให้ ร ะบุ วั น ที่ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ ได้ อนุ มั ติ
ให้ความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างที่คณะกรรมการกาหนดราคากลางได้คานวณไว้แล้ว
เป็นเงิน ............... บำท ให้ระบุจานวนเงินที่เป็นราคากลาง
6. บัญชีประมำณกำรรำคำกลำง ให้ระบุรายละเอียดของการประมาณการที่เกี่ยวข้องกับชนิด
จ านวน ปริ ม าณ รายการของพั ส ดุ วั ส ดุ ต่ า งๆ ค่ า แรงงาน ฯลฯ ที่ ต้ อ งน ามาใช้ ใ นการค านวณที่ เ กี่ ย วกั บ
งานก่ อ สร้ า งซึ่ ง ได้ แ ก่ การประมาณการราคากลางตามรู ป แบบของงานก่ อ สร้ า งที่ ไ ด้ มี ก ารค านวณ
ตามหลั ก วิ ช าการในทางช่ า งซึ่ ง ผู้ ท าการประมาณการราคากลางจะต้ อ งเลื อ กใช้ ใ ห้ ต รงกั บ ประเภท
ของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังต่อไปนี้
6.1 กรณีงานก่อสร้างอาคาร หมายถึง แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)
แบบสรุ ป ค่าก่อสร้ าง (แบบ ปร.5ก) แบบสรุปค่ าครุภัณฑ์ จัดซื้อ (แบบ ปร.5ข) และแบบสรุปราคากลาง
งานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6)
6.2 กรณี ง านก่ อ สร้ า งทาง สะพาน และท่ อ เหลี่ ย ม หมายถึ ง แบบสรุ ป ราคากลาง
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
6.3 กรณีงานก่อสร้างชลประทาน หมายถึง แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
6.4 แบบประมาณราคากลางอื่นๆ จะใช้ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐมีแบบประมาณการ
ราคากลางที่หน่วยงานของรัฐได้กาหนดขึ้นและให้นามาใช้ในการประมาณการราคากลางสาหรับงานก่อสร้าง
ประเภทนั้นๆ
7. รำยชื่อคณะกรรมกำรกำหนดรำคำกลำง ให้ระบุรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทาหน้าที่
เป็นคณะกรรมการกาหนดราคากลาง หรือชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กาหนดไว้ในสรุปผลการประมาณราคา
ค่าก่อสร้างซึ่งได้ลงชื่อไว้ใน (แบบ ปร.5 และ ปร.6) หรือแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทานหรือ
แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม หรือแบบอื่นๆ
หมำยเหตุ กรณี ก าหนดจ านวนเงิ น เป็ น เงิ น ตราต่ า งประเทศหน่ ว ยงานของรั ฐ
อาจระบุจานวนเงินตามตารางนี้เป็นเงินตราต่างประเทศก็ได้
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3.2 กำรเปิดเผยรำคำกลำงและกำรคำนวณรำคำกลำงกำรจ้ำงควบคุมงำนก่อสร้ำง
แบบ บก.02
ตำรำงแสดงวงเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรรและรำคำกลำงในงำนจ้ำงควบคุมงำนก่อสร้ำง
1. ชื่อโครงการ...............................................................................................................................................
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ......................................................................................................................
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ...................................................... บาท
4. วันที่กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ................................ เป็นเงิน ............................. บาท
5. ค่าตอบแทนบุคลากร ............................................................................................................. บาท
5.1 ระดับหัวหน้าโครงการ ........................... คน
5.2 ระดับผู้ดาเนินงาน ................................. คน
5.3 ระดับผู้ช่วย ............................................ คน
6. ค่าวัสดุอุปกรณ์ (ถ้ามี) ..................................................................................... บาท
7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี) ....................................................................................... บาท
8. รายชื่อผู้รับผิดชอบกาหนดราคากลาง ...................................................................................................
9. ที่มาของราคากลาง ...............................................................................................................................
วิธีกำรบันทึกข้อมูล
1. ชื่อโครงกำร ให้ร ะบุชื่อโครงการตามที่กาหนดไว้ในแผนงานของหน่ว ยงานของรัฐหรือ
ที่หน่วยงานของรัฐได้กาหนดไว้เพื่อให้มีการดาเนินการ ในกรณีที่มีการดาเนินกิจกรรมย่อย หรือรายการอันเป็น
ส่วนหนึ่งของโครงการให้ใส่ชื่อกิจกรรมย่อยหรือรายการด้วย
2. หน่วยงำนเจ้ ำของโครงกำร ให้ระบุชื่อหน่ว ยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของ
โครงการในการจัดซื้อจัดจ้าง
กรณีเป็นหน่วยงานย่อยหรือหน่วยงานภายในให้ระบุต้นสังกัดที่เป็นนิติบุคคลด้วย
ตัวอย่าง กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
3. วงเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรร (บำท) ให้ระบุจานวนเงินที่หน่วยงานของรัฐได้รับและ
หรือมีเพื่อใช้ในการจัดจ้าง
4. วันที่กำหนดรำคำกลำง (รำคำอ้ำงอิง) ณ วัน ที่ ให้ระบุวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ได้อนุมัติจานวนเงินอันเป็นราคาที่จะใช้ในการจัดจ้างครั้งนั้นๆ
เป็นเงิน .... บำท ตัวอักษร (.....) ให้ระบุจานวนเงินที่เป็นราคากลาง
5. ค่ำตอบแทนบุคลำกร (บำท) ให้ระบุจานวนเงินที่หน่ว ยงานของรัฐจ่ายให้ กับผู้รับจ้าง
ซึ่งเป็นผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งที่หน่วยงานของรัฐที่มาจากการจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ. 2560 รวมถึ ง กฎกระทรวง ระเบี ย บ และประกาศที่ อ อกตามความ
ในพระราชบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ า ว โดยให้ มี ก ารแสดงรายละเอี ย ดของบุ ค ลากรในการด าเนิ น งานที่ เ กี่ ย วกั บ
การควบคุมงาน ดังนี้

๗
5.1 ระดับหัวหน้าโครงการ (คน) ให้ระบุจานวนของบุคลากรในระดับหัวหน้าโครงการ
5.2 ระดับผู้ดาเนินงาน (คน) ให้ระบุจานวนของบุคลากรในระดับผู้ดาเนินงาน
5.3 ระดับผู้ช่วย (คน) ให้ระบุจานวนของบุคลากรในระดับผู้ช่วย
6. ค่ ำ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ (ถ้ ำ มี ) (บำท) ให้ ร ะบุ ป ระมาณการจ านวนเงิ น ที่ เ ป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ย
ในกิจกรรมการดาเนินงานของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง โดยให้มีการแจงรายละเอียดจากวงเงินค่าจ้างที่หน่วยงาน
ของรัฐจะต้องจ่ายแยกออกเป็นรายจ่าย แยกออกเป็นรายจ่ายที่จะต้องจ่ายอันเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์หรือค่าวัสดุ
ที่ใช้ในการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ของการจ้างนั้นๆ ที่คู่สัญญาจะต้องนามาใช้ในการดาเนินการตามสัญญา
7. ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ (บำท) ให้ระบุค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานของผู้ ควบคุมงาน
ก่อสร้าง นอกเหนือจากรายการที่ 5 และ 6 ที่ต้องมีขึ้นตามลักษณะของงานนั้นๆ เฉพาะเรื่อง
8. รำยชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดรำคำกลำง ให้ระบุรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับมอบหมาย
ให้ ก าหนดราคากลางซึ่ ง อาจเป็ น ผู้ มี ห น้ า ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายเป็ น ผู้ จั ด ท าร่ า งขอบเขตของงานจ้ า งควบคุ ม
งานก่อสร้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ข้อ 139 หรือจะแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งหรือจะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เป็นผู้กาหนดราคากลาง ก็ได้
9. ที่มำของรำคำกลำง ให้ระบุหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการกาหนดราคากลางหรืออัตราที่ใช้อ้างอิง
เพื่ อ คิ ด ราคาค่ า จ้ า งควบคุ ม งานก่ อ สร้ า ง ตามอั ตราที่ ก าหนดในกฎกระทรวง มาตรา 90 วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หรือ ตามมติคณะรัฐมนตรี เช่น
ร้อยละ ... ของมูลค่างานก่อสร้างตามกฎกระทรวงกาหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้าง
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2560 หรือ
ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่อ วั นที่ 6 สิ งหาคม 2556 แจ้ง ตามหนัง สื อส านัก เลขาธิก าร
คณะรัฐ มนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 128 ลงวันที่ 8 สิ งหาคม 2556 สาหรับงานก่อสร้างที่ยั งไม่ได้
กาหนดอัตราไว้ในกฎกระทรวงดังกล่าว เป็นต้น
หมำยเหตุ
1. หากขอบเขตการดาเนินงาน TOR (Terms of Reference) ราคาในแต่ละรายการแล้ว หน่วยงานของรัฐ
อาจแนบ TOR โดยมิต้องกรอกราคาแต่ละรายการหรือแต่ละหน่วยก็ได้
2. กรณีกาหนดจานวนเงินเป็นเงินตราต่างประเทศหน่วยงานของรัฐอาจระบุจานวนเงินตามตารางนี้
เป็นเงินตราต่างประเทศก็ได้
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3.3 กำรเปิดเผยรำคำกลำงและกำรคำนวณรำคำกลำงกำรจ้ำงออกแบบ
แบบ บก.03
ตำรำงแสดงวงเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรรและรำคำกลำงในงำนจ้ำงออกแบบ
1. ชื่อโครงการ...............................................................................................................................................
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ......................................................................................................................
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ...................................................... บาท
4. วันที่กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ................................ เป็นเงิน ............................. บาท
5. ค่าตอบแทนบุคลากร ................................................................................................................... บาท
5.1 ระดับหัวหน้าโครงการ ........................... คน
5.2 ระดับผู้ดาเนินงาน ................................. คน
5.3 ระดับผู้ช่วย ............................................ คน
6. ค่าวัสดุอุปกรณ์ ................................................................................................ บาท
7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี) ....................................................................................... บาท
8. รายชื่อผู้รับผิดชอบกาหนดราคากลาง ..................................................................................................
9. ที่มาของราคากลาง ...............................................................................................................................
วิธีกำรบันทึกข้อมูล
1. ชื่อโครงกำร ให้ร ะบุชื่อโครงการตามที่กาหนดไว้ในแผนงานของหน่ว ยงานของรัฐหรือ
ที่หน่วยงานของรัฐได้กาหนดไว้เพื่อให้มีการดาเนินการ ในกรณีที่มีการดาเนินกิจกรรมย่อย หรือรายการอันเป็น
ส่วนหนึ่งของโครงการให้ใส่ชื่อกิจกรรมย่อยหรือรายการด้วย
2. หน่วยงำนเจ้ ำของโครงกำร ให้ระบุชื่อหน่ว ยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของ
โครงการในการจัดซื้อจัดจ้าง
กรณีเป็นหน่วยงานย่อยหรือหน่วยงานภายในให้ระบุต้นสังกัดที่เป็นนิติบุคคลด้วย
ตัวอย่าง กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
3. วงเงิ นงบประมำณที่ ไ ด้ รั บจั ดสรร (บำท) ให้ ระบุ จ านวนเงิ นที่ ห น่ วยงานของรั ฐ ได้ รั บ
และหรือมีเพื่อใช้ในการจัดจ้าง
4. วันที่กำหนดรำคำกลำง (รำคำอ้ำงอิง) ณ วัน ที่ ให้ระบุวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ได้อนุมัติจานวนเงินอันเป็นราคาที่จะใช้ในการจัดจ้างครั้งนั้นๆ
5. ค่ำตอบแทนบุคลำกร (บำท) ให้ระบุจานวนเงินที่หน่ว ยงานของรัฐจ่ายให้ กับผู้รับจ้าง
ซึ่งเป็นผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งที่หน่วยงานของรัฐที่มาจากการจ้ าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ. 2560 รวมถึ ง กฎกระทรวง ระเบี ย บ และประกาศที่ อ อกตามความ
ในพระราชบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ า ว โดยให้ มี ก ารแสดงรายละเอี ย ดของบุ ค ลากรในการด าเนิ น งานที่ เ กี่ ย วกั บ
การออกแบบ ดังนี้

๙
5.1 ระดับหัวหน้าโครงการ (คน) ให้ระบุจานวนของบุคลากรในระดับหัวหน้าโครงการ
5.2 ระดับผู้ดาเนินงาน (คน) ให้ระบุจานวนของบุคลากรในระดับผู้ดาเนินงาน
5.3 ระดับผู้ช่วย (คน) ให้ระบุจานวนของบุคลากรในระดับผู้ช่วย
6. ค่ ำ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ (บำท) ให้ ร ะบุ ประมาณการจ านวนเงิน ที่ เ ป็น ค่ า ใช้ จ่ า ยในกิ จกรรม
การดาเนินงานผู้ออกแบบ โดยให้มีการแจงรายละเอียดจากวงเงินค่าจ้างที่หน่วยงานของรัฐจะต้องจ่ายแยกออก
เป็ น รายจ่ า ยที่ จ ะต้ อ งจ่ า ยอั น เป็ น ค่ า วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ห รื อ ค่ า วั ส ดุ ที่ ใ ช้ ใ นการด าเนิ น งานตามวั ต ถุ ป ระสงค์
ของการจ้างนั้นๆ ที่คู่สัญญาจะต้องนามาใช้ในการดาเนินการตามสัญญา
7. ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ (บำท) ให้ระบุค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานของผู้ออกแบบ
นอกเหนือจากรายการที่ 5 และ 6 ที่ต้องมีขึ้นตามลักษณะของงานนั้นๆ เฉพาะเรื่อง
8. รำยชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดรำคำกลำง ให้ระบุรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับมอบหมาย
ให้ ก าหนดราคากลางซึ่ง อาจเป็ น ผู้ มี ห น้ า ที่ได้ รับ มอบหมายเป็นผู้ จัดท าร่า งขอบเขตของงานจ้างออกแบบ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 139 หรือ
จะแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งหรือจะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้กาหนด
ราคากลาง ก็ได้
9. ที่มำของรำคำกลำง ให้ระบุหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการกาหนดราคากลางหรืออัตราที่ใช้อ้างอิง
เพื่อคิดราคาค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้าง ตามอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวง มาตรา 90 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หรือ ตามมติคณะรัฐมนตรี เช่น
ร้อยละ ... ของมูลค่างานก่อสร้างตามกฎกระทรวงกาหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้าง
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2560 หรือ
ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่อ วั นที่ 6 สิ งหาคม 2556 แจ้ง ตามหนัง สื อส านัก เลขาธิก าร
คณะรัฐ มนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 128 ลงวันที่ 8 สิ งหาคม 2556 สาหรับงานก่อสร้างที่ยั งไม่ได้
กาหนดอัตราไว้ในกฎกระทรวงดังกล่าว เป็นต้น
หมำยเหตุ
1. หากขอบเขตการดาเนินงาน TOR (Terms of Reference) ราคาในแต่ละรายการแล้ว หน่วยงานของรัฐ
อาจแนบ TOR โดยมิต้องกรอกราคาแต่ละรายการหรือแต่ละหน่วยก็ได้
2. กรณีกาหนดจานวนเงินเป็นเงินตราต่างประเทศหน่วยงานของรัฐอาจระบุจานวนเงินตามตารางนี้
เป็นเงินตราต่างประเทศก็ได้

๑๐
3.4 กำรเปิดเผยรำคำกลำงและกำรคำนวณรำคำกลำงกำรจ้ำงที่ปรึกษำ
แบบ บก.04
ตำรำงแสดงวงเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรรและรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยกำรจ้ำงที่ปรึกษำ
1. ชื่อโครงการ..........................................................................................................................................
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ..................................................................................................................
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ...................................................... บาท
4. วันที่กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ................................ เป็นเงิน ............................. บาท
5. ค่าตอบแทนบุคลากร.....................................................................................................................บาท
5.1 ประเภทที่ปรึกษา.....................................................................................................................
5.2 คุณสมบัติที่ปรึกษา...................................................................................................................
5.3 จานวนที่ปรึกษา ............................... คน
6. ค่าวัสดุอุปกรณ์ ............................................................................................................................. บาท
7. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี) ..............................................................................บาท
8. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ................................................................................................................................บาท
9. รายชื่อผู้รับผิดชอบกาหนดราคากลาง …………………………………………………….…………………………….
10. ที่มาของการกาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ……………..…………….………………………………………….
วิธีกำรบันทึกข้อมูล
1. ชื่อโครงกำร ให้ร ะบุชื่อโครงการตามที่กาหนดไว้ในแผนงานของหน่ว ยงานของรัฐหรือ
ที่หน่วยงานของรัฐได้กาหนดไว้เพื่อให้มีการดาเนินการ ในกรณีที่มีการดาเนินกิจกรรมย่อย หรือรายการอันเป็น
ส่วนหนึ่งของโครงการให้ใส่ชื่อกิจกรรมย่อยหรือรายการด้วย
2. หน่วยงำนเจ้ ำของโครงกำร ให้ระบุชื่อหน่ว ยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของ
โครงการในการจัดซื้อจัดจ้าง
กรณีเป็นหน่วยงานย่อยหรือหน่วยงานภายในให้ระบุต้นสังกัดที่เป็นนิติบุคคลด้วย
ตัวอย่าง กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
3. วงเงิ นงบประมำณที่ ไ ด้ รั บจั ดสรร (บำท) ให้ ระบุ จ านวนเงิ นที่ ห น่ วยงานของรั ฐ ได้ รั บ
และหรือมีเพื่อใช้ในการจัดจ้าง
4. วันที่กำหนดรำคำกลำง (รำคำอ้ำงอิง) ณ วัน ที่ ให้ระบุวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ได้อนุมัติจานวนเงินอันเป็นราคาที่จะใช้ในการจัดจ้างครั้งนั้นๆ
เป็นเงิน .... บำท ตัวอักษร (.....) ให้ระบุจานวนเงินที่เป็นราคากลาง
5. ค่ำตอบแทนบุคลำกร (บำท) ให้ระบุจานวนเงินที่หน่วยงานของรัฐจ่ายให้กับที่ปรึกษา
ตามความเหมาะสมตามลักษณะของงานที่จะจ้างหรือตามอัตราค่าจ้างของงาน ในลักษณะเดียวกันที่หน่วยงานของรัฐ
เคยจ้ า ง โดยแจ้ ง รายละเอี ย ดจ านวนคน – เดื อ น (man-months) ตามประเภทที่ ป รึ ก ษา คุ ณ สมบั ติ
ของที่ปรึกษาที่จะจ้าง

๑๑
5.1 ประเภทที่ปรึกษา ให้ระบุประเภทที่ปรึกษาตามประเภทดังต่อไปนี้
(1) กลุ่ ม งานวิ ช าชี พ ทั่ ว ไป หมายถึ ง กลุ่ ม งานที่ มี ลั ก ษณะทั่ ว ไปไม่ ซั บ ซ้ อ น เช่ น
ด้านการบริหารจัดการ ด้านประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
(2) กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ หมายถึง กลุ่มงานซึ่งมีลักษณะที่ต้องใช้เทคนิคเฉพาะทาง เช่น
ด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม การเงิน บัญชี วิจัย กฎหมาย พลังงาน สิ่งแวดล้อม และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(3) กลุ่ ม งานเชี่ ย วชาญเฉพาะ หมายถึ ง กลุ่ ม งานซึ่ ง มี ลั ก ษณะที่ ต้ อ งใช้ ค วามรู้
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และต้องเป็นสาขาที่ขาดแคลนเท่านั้น เช่น ด้านนิวเคลี ยร์ ดาวเทียม คณิตศาสตร์
ประกันภัย และด้านสื่อสารโทรคมนาคม
5.2 คุณสมบัติที่ปรึกษา ให้ระบุคุณสมบัติเกี่ยวกับวุฒิการศึกษา ประสบการณ์และผลงาน
ซึ่งมีผลต่อการพิจารณากาหนดค่าค่าที่ปรึกษา
5.3 จานวนที่ปรึกษา (คน) ให้ระบุจานวนเฉพาะบุคลากรหลัก
6. ค่ ำ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ (บำท) ให้ ร ะบุ ป ระมาณการจ านวนเงิ น ที่ เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในกิ จ กรรม
การด าเนิ น งานของที่ ป รึ ก ษาในการด าเนิ น การตามหน้ า ที่ เ พื่ อ ให้ ง านนั้ น บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ โดยให้ มี
การแจงรายละเอียดจากวงเงินค่าจ้างที่หน่วยงานของรัฐจะต้องจ่ายแยกออกเป็นรายจ่ายที่จะต้องจ่ายอันเป็น
ค่าวัสดุอุปกรณ์หรือค่าวัสดุที่ใช้ในการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ของการจ้างนั้นๆ ที่คู่สัญญาจะต้องนามาใช้
ในการดาเนินการตามสัญญา
7. ค่ำใช้จ่ ำยในกำรเดินทำงไปต่ำงประเทศ (ถ้ำมี) (บำท) ให้ระบุค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้กับ
ที่ป รึกษาเป็ น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศหรือของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้ว่าจ้าง
ซึ่งจะต้องมีค่าใช้จ่ายอันเป็นจานวนเงินที่รวมไว้ในสัญญาจ้างนั้นๆ
8. ค่ำ ใช้จ่ำ ยอื่นๆ (บำท) ให้ระบุค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานของที่ปรึกษา
นอกเหนือจากรายการที่ 5, 6 และ 7 ที่ต้องมีขึ้นตามลักษณะของงานนั้นๆ เฉพาะเรื่อง
9. รำยชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดรำคำกลำง ให้ระบุรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับมอบหมาย
ให้ กาหนดราคากลางซึ่ งอาจเป็ น ผู้ มีห น้ า ที่ไ ด้รั บมอบหมายเป็ นผู้ จัด ทาร่า งขอบเขตของการจ้ างที่ป รึก ษา
ตามระเบี ย บกระทรวงการคลั งว่าด้ว ยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริห ารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 103
หรื อจะแต่ งตั้ งคณะกรรมการขึ้ น มาคณะหนึ่ งหรื อจะมอบหมายให้ เจ้ าหน้ าที่ ห รื อบุ คคลใดบุ คคลหนึ่ งเป็ น
ผู้กาหนดราคากลาง ก็ได้
10. ที่มำของกำรกำหนดรำคำกลำง (รำคำอ้ำงอิง) ให้ระบุแหล่งที่มาหรืออัตราที่อ้างอิง
เพื่อคิดราคาที่ปรึกษา เช่น ตามหลักเกณฑ์ในการคิดอัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาไทยของสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
(สบน.) เป็นต้น
หมำยเหตุ
1. ให้แนบรายละเอียดของขอบเขตการดาเนินงาน TOR (Terms of Reference) ด้วย (ถ้ามี) และ
หากขอบเขตการดาเนิ นงาน (TOR : Terms of Reference) มีราคาในแต่ละรายการแล้ วหน่ว ยงานของรัฐ
อาจแนบ TOR โดยมิต้องกรอกราคาแต่ละรายการหรือแต่ละหน่วยก็ได้
2. กรณีกาหนดจานวนเงินเป็นเงินตราต่างประเทศหน่วยงานของรัฐอาจระบุจานวนเงินตามตารางนี้
เป็นเงินตราต่างประเทศก็ได้

๑๒
3.5 กำรเปิดเผยรำคำกลำงและกำรคำนวณรำคำกลำงกำรจ้ำงพัฒนำระบบคอมพิวเตอร์

แบบ บก.05

ตำรำงแสดงวงเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรรและรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย
กำรจ้ำงพัฒนำระบบคอมพิวเตอร์
1. ชื่อโครงการ..........................................................................................................................................
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ .................................................................................................................
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ...................................................... บาท
4. วันที่กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ...........................................
เป็นเงิน .................................................... บาท
5. ค่า Hardware .............................................................................................................................บาท
6. ค่า Software ...............................................................................................................................บาท
7. ค่าพัฒนาระบบ .............................................................................................................................บาท
8. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ...............................................................................................................................บาท
9. รายชื่อผู้รับผิดชอบกาหนดราคากลาง .................................................................................................
10. ที่มาของการกาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ...................................................................................
วิธีกำรบันทึกข้อมูล
1. ชื่อโครงกำร ให้ร ะบุชื่อโครงการตามที่กาหนดไว้ในแผนงานของหน่ว ยงานของรัฐหรือ
ที่หน่วยงานของรัฐได้กาหนดไว้เพื่อให้มีการดาเนินการ ในกรณีที่มีการดาเนินกิจกรรมย่อย หรือรายการอันเป็น
ส่วนหนึ่งของโครงการให้ใส่ชื่อกิจกรรมย่อยหรือรายการด้วย
2. หน่วยงำนเจ้ ำของโครงกำร ให้ระบุชื่อหน่ว ยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของ
โครงการในการจัดซื้อจัดจ้าง
กรณีเป็นหน่วยงานย่อยหรือหน่วยงานภายในให้ระบุต้นสังกัดที่เป็นนิติบุคคลด้วย
ตัวอย่าง กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
3. วงเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรร (บำท) ให้ระบุจานวนเงินและตัวอักษรที่หน่วยงานของรัฐ
ได้รับและหรือมีเพื่อใช้ในการจัดจ้าง
4. วันที่กำหนดรำคำกลำง (รำคำอ้ำงอิง) ณ วัน ที่ ให้ระบุวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ได้อนุมัติจานวนเงินอันเป็นราคาที่จะใช้ในการจัดจ้างครั้งนั้นๆ
เป็นเงิน .... บำท ให้ระบุจานวนเงินที่เป็นราคากลาง
5. ค่ำ Hardware (บำท) ให้ระบุจานวนเงินที่หน่วยงานของรัฐจะใช้เป็นค่าใช้จ่ายสาหรับ
การจัดหาครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล เครื่องพิมพ์
อุปกรณ์เน็ตเวิร์ค อุปกรณ์สารองข้อมูล ระบบพลังงานสารอง และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
6. ค่ำ Software (บำท) ให้ระบุค่าซอฟต์แวร์สาเร็จรูปซึ่งเป็นจานวนเงินที่หน่วยงานของรัฐ
จะใช้ เ ป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยส าหรั บ การจั ด ซื้ อ ซอฟต์ แ วร์ ส าเร็ จ รู ป ซึ่ ง ครอบคลุ ม ถึ ง ซอฟต์ แ วร์ ร ะบบปฏิ บั ติ ก าร
(Operating System) ซอฟต์ แ วร์ ร ะบบจั ด การฐานข้ อ มู ล (Database Management System) ซอฟต์ แ วร์

๑๓
ระบบจั ด การเน็ ต เวิ ร์ ค (Network Management System) ซอฟต์ แ วร์ ส าหรั บ จั ดการด้ า นความปลอดภั ย
(Security Management System) ซอฟต์แวร์ที่ใช้สาหรับพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Tools) และซอฟต์แวร์
ประยุกต์สาเร็จรูปต่างๆ ที่ไม่ต้องมีการแก้ไขดัดแปลงโปรแกรมเพิ่มเติม (Packaged Application Software)
7. ค่ำพัฒนำระบบ (บำท) ให้ระบุจานวนเงินที่หน่วยงานของรัฐจะใช้เป็นค่าใช้จ่ายสาหรับ
การจัดจ้างปรับปรุงระบบงานเดิมหรือพัฒนาระบบงานใหม่โดยให้แสดงแหล่งที่มาหรือเกณฑ์ที่ใช้ เพื่อกาหนดราคา
อย่างไรก็ตาม หากการจ้างระบบนี้เป็นการดัดแปลงซอฟต์แวร์สาเร็จรูปให้แยกค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อซอฟต์แวร์
สาเร็จรูปไว้ในรายการที่ 6 ค่า Software ด้วย
8. ค่ำใช้จ่ำ ยอื่น (บำท) ให้ระบุค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานนอกเหนือจาก
รายการที่ 5, 6 และ 7 ที่ต้องมีขึ้นตามลักษณะของงานนั้นๆ ได้แก่ ค่าบริหารโครงการค่าบารุงรักษาและอื่นๆ
เป็ น ต้ น กรณี ที่ เ ป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น นี้ หากสามารถระบุ ไ ด้ ว่ า เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในรายการใดก็ ใ ห้ ร ะบุ ด้ ว ย เช่ น
ค่าบารุงรักษา
9. รำยชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดรำคำกลำง ให้ระบุรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับมอบหมายให้
กาหนดราคากลางซึ่งอาจเป็นผู้มีหน้าที่กาหนดขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานจ้าง
พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 ข้อ 21 หรือจะแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งหรือจะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใด
บุคคลหนึ่งเป็นผู้กาหนดราคากลาง ก็ได้
10. ที่ ม ำของกำรก ำหนดรำคำกลำง (รำคำอ้ ำ งอิ ง ) ให้ ร ะบุ แ หล่ ง ที่ ม าหรื อ เกณฑ์ ข อง
การคิดราคางานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ในแต่ละรายการ รายการที่ 5, 6 และ 7 ดังนี้
ค่ำ Hardware ให้ระบุแหล่งที่มาที่หน่วยงานของรัฐใช้เป็นเกณฑ์ในการคิดหรือกาหนด
ราคาค่ า Hardware เช่ น หากใช้เ กณฑ์ ราคามาตรฐานที่ ก ระทรวงดิ จิทั ล เพื่ อ เศรษฐกิจ และสั ง คมก าหนด
ก็ให้ระบุว่า ตามเกณฑ์ราคากลางที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกาหนด เป็นต้น
ค่ำ Software หากใช้เกณฑ์ราคากลางที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกาหนด
ก็ให้ระบุว่า ตามเกณฑ์ราคากลางที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกาหนดเช่นเดียวกัน
ค่ำ พั ฒนำระบบ หากใช้เ กณฑ์ราคากลางที่ กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิ จและสั งคม
กาหนด ก็ให้ระบุว่า ตามเกณฑ์ราคากลางทีก่ ระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกาหนด
หากใช้ ร าคาที่ไ ด้ม าจากการสื บ ราคาจากท้ องตลาด เว็บไซต์ ต่า งๆ เป็น ราคาอ้า งอิ ง
ให้ระบุชื่อบริษัท ห้างหุ้นส่วน ที่สืบราคาหรือชื่อเว็บไซต์ด้วย โดยไม่ต้องระบุราคาของแต่ละรายที่ไปสืบมา
หากใช้ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ ให้ระบุว่า
ใช้ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ พร้อมระบุเลขที่สัญญาที่ใช้อ้างอิง
หมำยเหตุ
1. กรณีใช้ราคาที่ได้มาจาการสืบราคาจากท้องตลาดหรือเว็บไซต์ต่างๆ จานวนกี่รายนั้น ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ
2. หากขอบเขตการดาเนินงาน TOR (Terms of Reference) ราคาในแต่ละรายการแล้ว หน่วยงานของรัฐ
อาจแนบ TOR โดยมิต้องกรอกราคาแต่ละรายการหรือแต่ละหน่วยก็ได้
3. กรณีกาหนดจานวนเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ หน่วยงานของรัฐอาจระบุจานวนเงินตามตารางนี้
เป็นเงินตราต่างประเทศก็ได้

๑๔
3.6 กำรเปิดเผยรำคำกลำงและกำรคำนวณรำคำกลำงกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่มิใช่งำนก่อสร้ำง
แบบ บก.06
ตำรำงแสดงวงเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรรและรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่มิใช่งำนก่อสร้ำง
1. ชื่อโครงการ..............................................................................................................................................
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ......................................................................................................................
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ...................................................... บาท
4. วันที่กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ..........................................
เป็นเงิน ............................................................................................. บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ........................................................................... บาท
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
5.1 ......................................................................................................................... .................................
5.2 ..........................................................................................................................................................
5.3 ..........................................................................................................................................................
6. รายชื่อผู้รับผิดชอบกาหนดราคากลาง ......................................................................................................
วิธีกำรบันทึกข้อมูล
1. ชื่อโครงกำร ให้ร ะบุชื่อโครงการตามที่กาหนดไว้ในแผนงานของหน่ว ยงานของรัฐหรือ
ที่หน่วยงานของรัฐได้กาหนดไว้เพื่อให้มีการดาเนินการ ในกรณีที่มีการดาเนินกิจกรรมย่อย หรือรายการอันเป็น
ส่วนหนึ่งของโครงการให้ใส่ชื่อกิจกรรมย่อยหรือรายการด้วย
2. หน่วยงำนเจ้ ำของโครงกำร ให้ระบุชื่ อหน่ว ยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของ
โครงการในการจัดซื้อจัดจ้าง
กรณีเป็นหน่วยงานย่อยหรือหน่วยงานภายในให้ระบุต้นสังกัดที่เป็นนิติบุคคลด้วย
ตัวอย่าง กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
3. วงเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรร (บำท) ให้ระบุจานวนเงินที่หน่วยงานของรัฐได้รับและ
หรือมีเพื่อใช้ในการจัดจ้าง
4. วันที่ กำหนดรำคำกลำง (รำคำอ้ำงอิง) ให้ระบุวันที่หัว หน้าหน่วยงานของรัฐได้อนุมัติ
จานวนเงินอันเป็นราคาที่จะใช้ในการจัดจ้างครั้งนั้นๆ
เป็นเงิน ............................... บำท ให้ระบุจานวนเงินที่เป็นราคากลาง
รำคำ/หน่วย (ถ้ำมี) ....... (บำท) ให้ระบุราคาต่อหน่วยด้วย (ถ้ามี)
กรณีจัดซื้อหลายรายการให้ระบุราคาต่อหน่วยในแต่ละรายการ
กรณีจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างให้ระบุราคาต่อหน่วยในแต่ละรายการ (ถ้ามี)
หมำยเหตุ
1. หากมีร ายละเอีย ดของงานตามขอบเขตการดาเนินงาน (TOR: Terms of Reference) ให้ แนบ
ขอบเขตด าเนิ น งาน (TOR: Terms of Reference) ในประกาศนี้ ด้ ว ย และหากขอบเขตด าเนิ น งาน
(TOR: Terms of Reference) มี ร าคาต่ อ หน่ ว ยหรื อ ในแต่ ล ะรายการแล้ ว ก็ ใ ห้ แ นบ TOR โดยมิ ต้ อ ง
กรอกราคาแต่ละรายการหรือแต่ละหน่วยก็ได้

๑๕
2. กรณีกาหนดจานวนเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ หน่วยงานของรัฐอาจระบุจานวนเงินตามตารางนี้
เป็นเงินตราต่างประเทศก็ได้
3. กรณี ก ารจั ด จ้ า งมิ ใ ช่ ง านก่ อ สร้ า งให้ ร ะบุ ร าคาในแต่ ล ะรายการตามขอบเขตการด าเนิ น งาน
TOR (Terms of Reference) เช่น การจ้างให้จัดทากิจกรรมหรือจัดงาน (Event) อาจระบุราคาในแต่ละรายการ
ตามขอบเขตการดาเนินงาน ตามตัวอย่าง ดังต่อไปนี้
(1) งานเวทีแสงสีเสียงและการแสดง
(2) งานสถานที่พร้อมการตกแต่งสถานที่
(3) งานออกแบบติดตั้งบูทบอร์ดนิทรรศการ
(4) งานประชาสัมพันธ์
(5) งานอภิปรายเสวนา
(6) งานบันทึกภาพและเสียง
(7) ค่าเอกสารประกอบการจัดกิจกรรม
(8) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นต้น
ทั้งนี้ จะมีรายการค่าใช้จ่ายใดบ้างนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะการจัดงานหรือจัดกิจกรรมหรือวัตถุประสงค์
ของการดาเนิ น การดั งกล่ าว อย่ างไรก็ตามให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ กาหนดค่า ใช้ จ่า ยตามรายการที่กาหนดไว้
ในขอบเขตการดาเนินงาน (TOR : Terms of Reference)
4. กรณีการจั ดจ้ างซึ่งมีลั กษณะเป็นการจ้างบริการ เช่น ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ควรแยก
ค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการด้วย เช่น ค่าวัสดุ ค่าสายไฟ ค่า... เป็นต้น
5. แหล่งที่มำของรำคำกลำง (อ้ำงอิง) ให้ระบุแหล่งที่มาของราคาหรือวิ ธีคานวณราคาที่ใช้
ในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมถึง
กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้กาหนด เช่น
5.1 กรณีใช้รำคำที่ได้มำจำกกำรคำนวณตำมหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรรำคำกลำงกำหนด
ให้ระบุว่าตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการกาหนด
5.2 กรณีใช้รำคำที่ได้มำจำกฐำนข้อมูลรำคำอ้ำงอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลำงจัดทำ
ให้ระบุว่าตามฐานข้อมูลราคาอ้างอิงพัสดุของกรมบัญชีกลาง
5.3 กรณีใช้รำคำมำตรฐำนที่สำนักงบประมำณหรือหน่วยงำนกลำงอื่นกำหนด ให้ระบุว่า
ตามราคามาตรฐานของสานักงานประมาณ หรือราคามาตรฐานของหน่วยงาน............. กาหนด แล้วแต่กรณี
5.4 กรณีใช้รำคำที่ได้มำจำกกำรสืบรำคำจำกท้องตลำด ให้ระบุชื่อบริษัท ห้างหุ้นส่วน
หรื อ เว็ บ ไซต์ ที่ สื บ ราคา โดยไม่ ต้ อ งระบุ ร าคาของแต่ ล ะรายที่ ไ ปสื บ มา ทั้ ง นี้ การสื บ ราคาจากท้ อ งตลาด
ต้องสืบราคาให้เหมาะสมกับ ขอบเขตของงานหรือคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง โดยสืบราคา
ไม่น้อยกว่า 3 ราย เว้นแต่บางกรณีมีน้อยกว่า 3 ราย ให้สืบเท่าที่มี และเมื่อสืบราคาแล้วไม่ว่าจะ 3 รายขึ้นไป
หรือกรณีน้อยกว่า 3 ราย จะนาราคาใดเป็นราคาอ้างอิงให้พิจารณาดาเนินการ ดังนี้
5.4.1 กรณีการจัดหาที่มีการประกาศเชิญชวน ให้ใช้ราคาเฉลี่ยเป็นราคาอ้างอิงก่อน เว้นแต่
หน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า ราคาต่าสุดสามารถดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ ก็ให้ใช้ราคาต่าสุดเป็นราคาอ้างอิง
5.4.2 กรณีการจัดหาที่ไม่มีการประกาศเชิญชวน ให้ใช้ราคาต่าสุดเป็นราคาอ้างอิง
ตัวอย่าง สืบราคาจากท้องตลาด 3 ราย ดังนี้
(1) บริษัท รักดี จากัด
(2) ห้างหุ้นส่วนจากัด สุจริตการค้า
(3) www.dekdee.com

๑๖
5.5 กรณีใ ช้ร ำคำที่เ คยซื้อหรือจ้ำงครั้งหลังสุดภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ
ให้ระบุว่าใช้ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ พร้อมระบุเลขที่สัญญาที่ใช้อ้างอิง
เช่น ตามสัญญา เลขที่ .................... ลงวันที่ .......... เดือน ....................... พ.ศ. .....................
ตัวอย่าง
ใช้ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ 1/2561
ลงวันที่ 10 มกราคม 2561
5.6 กรณีใช้รำคำอื่นตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร หรือแนวทำงปฏิบัติของหน่วยงำนของรัฐนั้น ๆ
ให้ระบุว่า ใช้ราคาตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน .......... กาหนด พร้อมทั้งระบุ
หลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกาหนด เช่น ตามข้อบังคับของหน่วยงาน ........ ลงวันที่........... เป็นต้น
หมำยเหตุ
1. กรณีการเช่า และแลกเปลี่ยน ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคานวณราคากลาง ตามตารางนี้ด้วย
2. กรณีซื้อที่ดิน หรือสิ่งก่อสร้าง ถ้าใช้ราคาประเมินของทางราชการหรือหน่วยงานเป็นราคาอ้างอิง
ก็ให้ระบุชื่อหน่วยงานผู้ทาการประเมิน เช่น อ้างอิงตามราคาประเมินของ ................................ (ชื่อหน่วยงาน)
ถ้าใช้ราคาซื้อขายที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างใกล้เคียงบริเวณที่จะซื้อเป็นราคาอ้างอิง ก็ให้ระบุสัญญา
ซื้ อ ขายหรื อ เลขที่ โ ฉนดที่ ดิ น เลขที่ อ าคาร ของสิ่ ง ก่ อ สร้ า งใกล้ เ คี ย งบริ เ วณที่ จ ะซื้ อ ครั้ ง หลั ง เช่ น อ้ า งอิ ง
จากราคาซื้อขายของ ............................................ (ข้อมูลสั ญญาเลขที่โฉนดที่ดินเลขที่อาคาร) เป็นต้น
(จะอ้างอิงราคาซื้อขายที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างใกล้เคียงบริเวณจานวนกี่รายให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กาหนด)
3. การระบุแหล่งที่มาตามข้อ 5 แหล่งที่มาของราคากลาง (อ้างอิง) หากมีการจัดซื้อหลายรายการ
ให้ระบุแหล่งที่มาทุกรายการ
4. วิธีการกาหนดหรือคานวณราคาข้างต้น เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น ซึ่งหน่วยงานของรัฐแต่ละแห่ง
จะใช้หลักเกณฑ์หรือวิธีการคานวณอย่างไร ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน
ของรัฐนั้นๆ แต่ทั้งนี้ ให้แสดงแหล่งที่มาของราคากลางตามลักษณะตัวอย่างข้างต้น
6. รำยชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดรำคำกลำง ให้ระบุรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับมอบหมาย
ให้กาหนดราคากลางซึ่งอาจเป็นผู้มีหน้าที่กาหนดขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ที่ จ ะซื้ อ หรื อ จ้ า ง ตามระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ
พ.ศ. 2560 ข้อ 21 หรือจะแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งหรือจะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใด
บุคคลหนึ่งเป็นผู้กาหนดราคากลาง ก็ได้

๑๗
บทที่ 4
เงื่อนไขกำรประกำศ
4.1 วงเงินที่ต้องประกำศ
ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ประกาศรายละเอี ย ดข้ อ มู ล ราคากลางและค านวณราคากลาง
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกินกว่า 500,000 บาท เว้นแต่
4.1.1 กรณีมีความจาเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้พัสดุนั้นอันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจ
คาดหมายได้ ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (1) (ค)
4.1.2 เป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับ หรือเป็นงานที่ต้องปกปิดเป็นความลับของหน่วยงานของรัฐ
หรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (1) (ฉ)
4.1.3 กรณีมีความจาเป็นต้องใช้พัสดุโดยฉุกเฉิน ตามมาตรา 56 (2) (ง)
4.1.4 การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งพั ส ดุ ต ามกฎกระทรวงก าหนดกรณี ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งพั ส ดุ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 30 มกราคม 2561 ข้อ 2 (2) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อช่วย
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามระเบียบที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือตามระเบียบ
ที่ออกตามกฎหมายอื่น ข้อ 2 (3) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ที่เกี่ยวกับความมั่ นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์
และข้อ 2 (5) การจัดซื้อจั ดจ้างพัส ดุที่ต้องใช้พัส ดุนั้นโดยฉุกเฉิน ซึ่งหากใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือ
วิธีคัดเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าช้าและอาจทาให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ
กรณีนี้ให้หน่วยงานของรัฐประกาศภายใน 30 วันนับถัดจากวันที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้
หน่วยงานของรัฐอาจนาใบสั่งซื้อสั่งจ้างหรือเอกสารซึ่งมีรายการแสดงเกี่ยวกับรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังกล่าว
แนบพร้อมกับการประกาศด้วยก็ได้
4.2 วิธีกำรประกำศ
ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ จั ด ท าและประกาศรายละเอี ย ดข้ อ มู ล ราคากลางและการค านวณ
ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างในระบบฐานข้อมูล (เว็บไซต์) 2 แห่ง ดังนี้
4.2.1 ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th)
4.2.2 เว็บ ไซต์ของหน่ว ยงานของรัฐ ที่จัดซื้อจัดจ้าง หรือในกรณีที่หน่ว ยงานของรัฐ ไม่มี
เว็บไซต์ของตนเองให้ประกาศหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐที่เป็นต้นสังกัด เช่น บริษัทในเครือบริษัท ปตท.
จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ หากไม่มีเว็บไซต์เป็นของตนเองให้ประกาศที่ห น้าเว็บไซต์ของบริษัท ปตท.
จ ากัด (มหาชน) หรื อบริ ษัทอื่ น ที่เป็ น ผู้ ถื อหุ้ นรายใหญ่ เป็นต้ น โดยระบุในเว็บไซต์ว่า จะประกาศเปิ ดเผย
ราคากลาง การคานวณราคากลางของบริษัท หรือหน่วยงานใดบ้าง
4.3 ระยะเวลำที่ประกำศ
4.3.1 กรณีกำรจัดหำที่มีกำรประกำศเชิญชวน
การจัดหาที่มีการประกาศเชิญชวน ได้แก่ วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ วิธีการสอบราคา การจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป การจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป หรือวิธีอื่นใดอันมีลักษณะที่ต้องประกาศเชิญชวนให้มีการแข่งขัน ให้หน่วยงานของรัฐ
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคานวณราคากลาง ดังนี้

๑๘
(1) กรณี มี ก ารน าร่ า งประกาศและร่ า งเอกสารซื้ อ หรื อ จ้ า งเผยแพร่ เ พื่ อ รั บ ฟั ง
ความคิดเห็น ให้ประกาศพร้อมกับร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างดังกล่าว
(2) กรณี ไม่มี การนาร่า งประกาศและร่ างเอกสารซื้อ หรือ จ้า งเผยแพร่เ พื่อรั บฟั ง
ความคิดเห็น ให้ประกาศพร้อมกับการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ระยะเวลำกำรปลดประกำศ
เมื่อหน่วยงานของรัฐได้ดาเนินการประกาศรายละเอียดการข้อมูลราคากลางและ
การคานวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานของรัฐอาจปลดประกาศได้ดังนี้
(1) เมื่อผู้มีอานาจอนุมัติการสั่งซื้อสั่งจ้าง ได้มีคาสั่งรับคาเสนอซื้อหรือจ้างแล้ว หรือ
(2) เมื่อพ้น 30 วั นนับแต่ วันที่คณะกรรมการพิจ ารณาผลหรือผู้ มีอานาจหน้า ที่
พิจารณาผลเสนอความเห็นต่อผู้มีอานาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
ทั้งนี้ แล้วแต่ระยะเวลาใดถึงกาหนดก่อน
4.3.2 กรณีกำรจัดหำที่ไม่มีกำรประกำศเชิญชวน
การจั ดหาที่ไม่มีประกาศเชิญชวน ให้ หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูล
ราคากลางและการคานวณราคากลาง ให้ประกาศภายใน 3 วันทาการ นับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ให้
ความเห็นชอบหรืออนุมัติรายงานขอซื้อขอจ้าง
ระยะเวลำกำรปลดประกำศ
เมื่อหน่วยงานของรัฐได้ดาเนินการประกาศรายละเอียดการข้อมูลราคากลางและ
การคานวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานของรัฐอาจปลดประกาศเมื่อได้ประกาศครบ 30 วันแล้ว
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ภาคผนวก
แบบ บก.01 - 06

20
แบบ บก.01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ.................................................................................................................................................
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ........................................................................................................................
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ...................................................... บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ..........................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. ราคากลางคานวณ ณ วันที่ .......................................... เป็นเงิน .................................................... บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
6.1 .......................................................................................................................... ...........................
6.2 .....................................................................................................................................................
6.3 .......................................................................................................................... ...........................
6.4 ........................................................................................................................... ..........................
6.5 .....................................................................................................................................................
7. รายชื่อคณะกรรมการกาหนดราคากลาง
7.1 ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
7.2 ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
7.3 ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
7.4 ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
7.5 ……………………………………………………………………………………………………………………………………
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แบบ บก.02

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างควบคุมงานก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ...............................................................................................................................................
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ..................................................................................................................
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ...................................................... บาท
4. วันที่กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ...........................................
เป็นเงิน ............................................................................................. บาท
5. ค่าตอบแทนบุคลากร ............................................................................................................. บาท
5.1 ระดับหัวหน้าโครงการ ........................... คน
5.2 ระดับผู้ดาเนินงาน ................................. คน
5.3 ระดับผู้ช่วย ............................................ คน
6. ค่าวัสดุอุปกรณ์ (ถ้ามี) ..................................................................................... บาท
7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี) ....................................................................................... บาท
8. รายชื่อผู้รับผิดชอบกาหนดราคากลาง
8.1 ....................................................................................................................
8.2 ...................................................................................................................
8.3 ...................................................................................................................
8.4 ..................................................................................................................
8.5 ..................................................................................................................
9. ที่มาของราคากลาง ...............................................................................................................................
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แบบ บก.03

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างออกแบบ
1. ชื่อโครงการ...............................................................................................................................................
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ......................................................................................................................
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ...................................................... บาท
4. วันที่กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ..........................................
เป็นเงิน ............................................................................................. บาท
5. ค่าตอบแทนบุคลากร ............................................................................................................. บาท
5.1 ระดับหัวหน้าโครงการ ........................... คน
5.2 ระดับผู้ดาเนินงาน ................................. คน
5.3 ระดับผู้ช่วย ............................................ คน
6. ค่าวัสดุอุปกรณ์ ................................................................................................ บาท
7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี) ....................................................................................... บาท
8. รายชื่อผู้รับผิดชอบกาหนดราคากลาง
8.1 …………………………………………………………………………………………………………
8.2 …………………………………………………………………………………………………………
8.3 …………………………………………………………………………………………………………
8.4 …………………………………………………………………………………………………………
8.5 …………………………………………………………………………………………………………
9. ที่มาของราคากลาง ...............................................................................................................................
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แบบ บก.04

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษา
1. ชื่อโครงการ...............................................................................................................................................
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ......................................................................................................................
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ...................................................... บาท
4. วันที่กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ..........................................
เป็นเงิน ............................................................................................. บาท
5. ค่าตอบแทนบุคลากร.....................................................................................................................บาท
5.1 ประเภทที่ปรึกษา.....................................................................................................................
5.2 คุณสมบัติที่ปรึกษา...................................................................................................................
5.3 จานวนที่ปรึกษา ............................... คน
6. ค่าวัสดุอุปกรณ์ ............................................................................................................................. บาท
7. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี) ...............................................................................บาท
8. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ .................................................................................................................................บาท
9. รายชื่อผู้รับผิดชอบกาหนดราคากลาง
9.1 ………………………………………………………………………………………………………………………………….
9.2 ………………………………………………………………………………………………………………………………….
9.3 ………………………………………………………………………………………………………………………………….
9.4 ………………………………………………………………………………………………………………………………….
9.5 ………………………………………………………………………………………………………………………………….
10. ที่มาของการกาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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แบบ บก.05

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
1. ชื่อโครงการ...................................................................................................................................
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ......................................................................................................................
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ...................................................... บาท
4. วันที่กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ .............................................
เป็นเงิน .................................................... บาท
5. ค่า Hardware ...............................................................................................................................บาท
6. ค่า Software ................................................................................................................................บาท
7. ค่าพัฒนาระบบ .............................................................................................................................บาท
8. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ...............................................................................................................................บาท
9. รายชื่อผู้รับผิดชอบกาหนดราคากลาง
9.1 ………………………………………………………………………………………………………………………………….
9.2 ………………………………………………………………………………………………………………………………….
9.3 ………………………………………………………………………………………………………………………………….
9.4 ………………………………………………………………………………………………………………………………….
9.5 ………………………………………………………………………………………………………………………………….
10. ที่มาของการกาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
10.1 ...............................................................................................................................................
10.2 ...............................................................................................................................................
10.2 ...............................................................................................................................................
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แบบ บก.06

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ..............................................................................................................................................
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ......................................................................................................................
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ...................................................... บาท
4. วันที่กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ...........................................
เป็นเงิน ............................................................................................. บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ........................................................................... บาท
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
5.1 ..........................................................................................................................................................
5.2 ......................................................................................................................... .................................
5.3 ..........................................................................................................................................................
6. รายชื่อผู้รับผิดชอบกาหนดราคากลาง
6.1 ..........................................................................................................................................................
6.2 ......................................................................................................................... .................................
6.3 ................................................................................................................................ .........................
6.4 .........................................................................................................................................................
6.5 ......................................................................................................................... ................................

ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายละเอียดคาอธิบายการบันทึกข้อมูลใน แบบ บก. 02 – บก. 06
เดิม
ใหม่
1.รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกาหนดค่าใช้จ่าย/ดาเนินการ/ขอบเขตดาเนินการ (TOR) ตามแบบ บก.02 – บก.06
1.1 การเปิดเผยราคากลางการจ้างควบคุมงานก่อสร้าง
1.1 การเปิดเผยราคากลางการจ้างควบคุมงานก่อสร้าง
ตามแบบ บก.02
ตามแบบ บก.02
8. รายชื่อผู้รั บผิด ชอบในการกาหนดค่า ใช้จ่า ย/
8. รายชื่อผู้รับผิดชอบกาหนดราคากลาง
ดาเนินการ/ขอบเขตดาเนินการ (TOR)
ให้ ร ะบุ ร ายชื่ อ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายให้ ก าหนดราคากลาง
ให้ระบุรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นผู้รับผิดชอบจัดทาร่าง ซึ่ ง อ า จ เ ป็ น ผู้ มี ห น้ า ที่ ไ ด้ รั บ ม อ บ ห ม า ย เ ป็ น ผู้ จั ด ท า ร่ า ง ข อ บ เ ข ต ข อ ง
ขอบเขตของงานจ้ า งควบคุ ม งานก่ อ สร้ า ง โดยอาจเป็ น งาน จ้ า ง คว บ คุ ม ง านก่ อสร้ าง ตาม ระเ บี ย บ กระ ทรว งกา รคลั งว่ า ด้ ว ย
คณะกรรมการหรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ห รื อ บุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ ง การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 139 หรือจะแต่งตั้ง
แล้วแต่กรณี
คณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งหรือมอบหมายเจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็น
ผู้กาหนดราคากลางก็ได้
1.2 การเปิดเผยราคากลางการจ้างออกแบบ
ตามแบบ บก.03
8. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกาหนดค่าใช้จ่าย/
ดาเนินการ/ขอบเขตดาเนินการ (TOR)
ให้ระบุรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นผู้รับผิดชอบจัดทาร่าง
ขอบเขตของงานจ้างออกแบบ โดยอาจเป็น คณะกรรมการ
หรือเจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แล้วแต่กรณี

เอกสารแนบ
หมายเหตุ

1.2 การเปิดเผยราคากลางการจ้างออกแบบ ตามแบบ บก.03
8. รายชื่อผู้รับผิดชอบกาหนดราคากลาง
ให้ระบุรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับมอบหมายให้กาหนดราคากลางซึ่งอาจเป็นผู้มี
หน้าที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้จัดทาร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบ ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ข้อ 139 หรือจะแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งหรือมอบหมายเจ้าหน้าที่หรือ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้กาหนดราคากลางก็ได้

/1.3..
.

-2ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายละเอียดคาอธิบายการบันทึกข้อมูลใน แบบ บก. 02 – บก. 06
เดิม
1.3 การเปิดเผยราคากลางการจ้างที่ปรึกษา
ตามแบบ บก.04
9. รายชื่อผู้รั บผิด ชอบในการกาหนดค่า ใช้จ่า ย/
ดาเนินการ/ขอบเขตดาเนินการ (TOR)
ให้ระบุรายชื่อเจ้ าหน้าที่ของรัฐที่เป็นผู้กาหนดขอบเขตของ
งานจ้างที่ปรึกษา โดยอาจเป็นคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่
หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แล้วแต่กรณี
1.4 การเปิดเผยราคากลางการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
แบบ บก.05
9.รายชื่ อ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการก าหนดค่ า ใช้ จ่ า ย/
ดาเนินการ/ขอบเขตดาเนินการ (TOR)
ให้ ร ะบุ ร ายชื่ อ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ที่ เ ป็ น ผู้ ก าหนดขอบเขต
ของงานหรื อ รายละเอี ย ดคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของพั ส ดุ ที่
จะซื้อหรือจ้าง โดยอาจเป็นคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่หรือ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง แล้วแต่กรณี

ใหม่
1.3 การเปิดเผยราคากลางการจ้างที่ปรึกษา ตามแบบ บก.04
9. รายชื่อผู้รับผิดชอบกาหนดราคากลาง
ให้ระบุรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับมอบหมายให้กาหนดราคากลางซึ่งอาจเป็น
ผู้มีหน้าที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้จัดทาร่างขอบเขตของการจ้างที่ปรึกษา ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ข้อ 103 หรือจะแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งหรือมอบหมายเจ้าหน้าที่หรือ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้กาหนดราคากลางก็ได้
1.4 การเปิดเผยราคากลางการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ แบบ บก.05
9.รายชื่อผู้รับผิดชอบกาหนดราคากลาง
ใ ห้ ร ะ บุ ร า ย ชื่ อ เ จ้ า ห น้ า ที่ ข อ ง รั ฐ ที่ ไ ด้ รั บ ม อ บ ห ม า ย ใ ห้ ก า ห น ด
ราคากลางซึ่ ง อาจเป็ น ผู้ มี ห น้ า ที่ ก าหนดขอบเขตของงานหรื อ รายละเอี ย ดคุ ณ
ลักษณะเฉพาะของงานจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 21 หรือจะ
แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการขึ้ น มาคณะหนึ่ ง หรื อ มอบหมายเจ้ า หน้ า ที่ ห รื อ บุ ค คลใด
บุคคลหนึ่งเป็นผู้กาหนดราคากลางก็ได้

1.5 การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งาน
ก่อสร้าง ตามแบบ บก.06
6.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กาหนดราคากลาง
(ราคาอ้างอิง) ให้ระบุรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็น
ผู้กาหนดขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง โดยอาจเป็นคณะกรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แล้วแต่กรณี

1.5 การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ตามแบบ บก.06
6.รายชื่อผู้รับผิดชอบกาหนดราคากลาง
ให้ระบุรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับมอบหมายให้กาหนดราคากลางซึ่งอาจเป็น
ผู้มีหน้าที่กาหนดขอบเขตของงานหรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะ
ซื้อหรือจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 21 หรือจะแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งหรือ
มอบหมายเจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้กาหนดราคากลางก็ได้
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5.4 กรณี ใ ช้ ร าคาที่ ไ ด้ ม าจากการสื บ ราคาจาก
ท้ อ งตลาด ให้ ร ะบุ ชื่ อ บริ ษั ท ห้ า งหุ้ น ส่ ว น หรื อ เว็ บ ไซต์ ที่
สื บ ราคา โดยไม่ ต้ อ งระบุ ร าคาของแต่ ล ะรายที่ ไ ปสื บ มา
ทั้งนี้ การสืบราคาจากท้องตลาด ต้องสืบราคาให้เหมาะสมกับ
ขอบเขตของงานหรือคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือ
จ้าง โดยสืบราคาไม่น้อยกว่า 3 ราย เว้นแต่ กรณีมีน้อยกว่า
3 ราย จะใช้ราคาใดเป็นราคาอ้างอิงให้ดาเนินการ ดังนี้
5.4.1 กรณี ก ารจั ด หาที่ มี ก ารประกาศเชิ ญ ชวน
ให้ใช้เฉลี่ยเป็นราคาอ้างอิง
5.4.2 กรณี ก ารจั ด หาที่ ไ ม่ มี ป ระกาศเชิ ญ ชวน
ให้ใช้ราคาต่าสุดเป็นราคาอ้างอิง

ใหม่
ในหมายเหตุ
5.4 กรณีใช้ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด ให้ระบุชื่อบริษัท
ห้างหุ้นส่วน หรือเว็บไซต์ที่สืบราคา โดยไม่ต้องระบุราคาของแต่ละรายที่ไปสืบมา
ทั้งนี้ การสืบราคาจากท้องตลาดต้องสืบราคาให้เหมาะสมกับขอบเขตของงานหรือ
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง โดยสืบราคาไม่น้อยกว่า 3 ราย เว้นแต่
บางกรณีมีน้อยกว่า 3 ราย ให้สืบเท่าที่มี และเมื่อสืบราคาแล้ว ไม่ว่าจะ 3 รายขึ้นไป
หรือกรณีน้อยกว่า 3 ราย จะนาราคาใดเป็นราคาอ้างอิง ให้พิจารณาดาเนินการ ดังนี้
5.4.1 กรณีการจัดหาที่มีการประกาศเชิญชวน ให้ ใช้ ราคาเฉลี่ยเป็น
ราคาอ้างอิงก่อน เว้นแต่หน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า ราคาต่าสุดสามารถ
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ ก็ให้ใช้ราคาต่าสุดเป็นราคาอ้างอิง
5.4.2 กรณีการจัดหาที่ไม่มีการประกาศเชิญชวน ให้ใช้ราคาต่าสุดเป็น
ราคาอ้างอิง
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