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*************************************************************************************

แนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคํานวณราคากลาง
ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป การจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมีวงเงินเกินกว่า
100,000 บาท ให้หน่วยงานของรัฐประกาศการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้าง ราคากลางและการคํานวณราคากลาง ตามแบบฟอร์ม ดังนี้
3.1

การเปิดเผยราคากลางและการคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ...............................................................................................................................
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ......................................................................................................
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..........................................................................................บาท
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป………………………………………………………………….……………………….……………………….
4. ราคากลางคํานวณ ณ วันที่..................................เป็นเงิน.....................................................บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง………………………………………………………………………………………..
5.1………………………………………………………………………………..…………………………………………..
5.2……………………………………………………………………………………..……………………………………..
5.3…………………………………………………………………………………..………………………………………..
5.4……………………………………………………………………………………………………………………………..
6. รายชื่อคณะกรรมการกําหนดราคากลาง…………………………………………………………………………..

~๒~
3.2

การเปิดเผยราคากลางและการคํานวณราคากลางการจ้างควบคุมงาน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างควบคุมงาน
1. ชื่อโครงการ.............................................................................................................................
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ....................................................................................................
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ…… ………………………………………………………………………………บาท
3. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง).....................................................................................
เป็นเงิน............................................................................................................................บาท
4. ค่าตอบแทนบุคลากร.......................................................................................................บาท
4.1 ระดับหัวหน้าโครงการ..............................................................................................คน
4.2 ระดับผู้ดําเนินงาน....................................................................................................คน
4.3 ระดับผู้ช่วย...............................................................................................................คน
5. ค่าวัสดุอุปกรณ์ (ถ้ามี)......................................................................................................บาท
6. ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)..........................................................................................................บาท
7. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกําหนดค่าใช้จ่าย/ดําเนินการ/ขอบเขตดําเนินการ (TOR)…….…….
8. ที่มาของราคากลาง………………………………………………………………………………………….………..

3.3 การเปิดเผยราคากลางและการคํานวณราคากลางการจ้างออกแบบ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบ
1. ชื่อโครงการ.............................................................................................................................
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ....................................................................................................
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ…….…………………………………………..……………………………………บาท
3. วันที่กําหนดราคากลาง............................................................................................................
เป็นเงิน.............................................................................................................................บาท
4. ค่าตอบแทนบุคลากร........................................................................................................บาท
๔.1 ระดับหัวหน้าโครงการ...............................................................................................คน
๔.2 ระดับผู้ดําเนินงาน.....................................................................................................คน
๔.3 ระดับผู้ช่วย.................................................................................................................คน
5. ค่าวัสดุอุปกรณ์ .................................................................................................................บาท
6. ค่าใช้จ่ายอื่น .....................................................................................................................บาท
7. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกําหนดค่าใช้จ่าย/ดําเนินการ/ขอบเขตดําเนินการ (TOR)..................
8. ที่มาของการกําหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)..........................................................................

~๓~
3.4 การเปิดเผยราคากลางและการคํานวณราคากลางการจ้างที่ปรึกษา
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา
1. ชื่อโครงการ..............................................................................................................................
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....................................................................................................
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.......................................................................................บาท
3. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)......................................................................................
เป็นเงิน.............................................................................................................................บาท
4. ค่าตอบแทนบุคลากร........................................................................................................บาท
4.1 ประเภทที่ปรึกษา............................................................................................................
4.2 คุณสมบัติที่ปรึกษา..........................................................................................................
4.3 จํานวนที่ปรึกษา........................................................................................................คน
5. ค่าวัสดุอุปกรณ์..................................................................................................................บาท
6. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี)...................................................................บาท
7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ.....................................................................................................................บาท
8. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกําหนดค่าใช้จ่าย/ดําเนินการ/ขอบเขตดําเนินการ (TOR)………………
9. ที่มาของการกําหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)...........................................................................

3.5 การเปิดเผยราคากลางและการคํานวณราคากลางการจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัย
หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย
1. ชื่อโครงการ................................................................................................................................
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.......................................................................................................
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการจ้างหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย…………………..บาท
3. วันที่กําหนดราคากลาง...............................................................................................................
เป็นเงิน................................................................................................................................บาท
4. หมวดค่าตอบแทน...............................................................................................................บาท
4.1 ประเภทนักวิจัย.................................................................................................................
4.2 คุณสมบัตินักวิจัย...............................................................................................................
4.3 จํานวนนักวิจัย..............................................................................................................คน
5. หมวดค่าจ้าง........................................................................................................................บาท
6. หมวดค่าใช้สอย...................................................................................................................บาท
7. ค่าวัสดุ.................................................................................................................................บาท

~๔~
8. ค่าครุภัณฑ์...........................................................................................................................บาท
9. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานหรือค้นคว้าข้อมูลในต่างประเทศ (ถ้ามี)
9.1 จํานวน.......................................................................................................................คน
9.2 .................................................................................................................................บาท
10. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ....................................................................................................................บาท
11. รายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ผู้รับผิดชอบ) ที่เกี่ยวกับการจ้างงานวิจัยหรือสนับสนุนทุนวิจัย และ
TOR……………………………………………………..…………………………………………………………………….
12. ที่มาของการกําหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)............................................................................

3.6 การเปิดเผยราคากลางและการคํานวณราคากลางการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
1. ชื่อโครงการ.................................................................................................................................
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.........................................................................................................
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...........................................................................................บาท
3. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)...........................................................................................
เป็นเงิน..................................................................................................................................บาท
4. ค่า Hardware…..……………………………………………………………………………………………………..บาท
5. ค่า Software........................................................................................................................บาท
6. ค่าพัฒนาระบบ.....................................................................................................................บาท
7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ........................................................................................................................บาท
8. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกําหนดค่าใช้จ่าย/ดําเนินการ/ขอบเขตดําเนินการ(TOR).....................
9. ที่มาของการกําหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง).............................................................................

~๕~
3.7 การเปิดเผยราคากลางและการคํานวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ.......................................................................................................................
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ..............................................................................................
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...................................................................................บาท
3. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง).................................................................................
เป็นเงิน..............................................บาท ราคา/หน่วย(ถ้ามี)......................................บาท
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
4.1...........................................................................................................................................
4.2...........................................................................................................................................
4.3……………………………………………………………………………………….…………………………………..
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กําหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน………………………………………….

ทั้ ง นี้ สามารถดู ร ายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ คู่ มื อ แนวทางการเปิ ด เผยข้ อ มู ล
รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคํานวณราคากลาง
http://www.nacc.go.th/main.php?filename=index_parties
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