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บทน า 

 ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 เห็นชอบแนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผย
ราคากลางของทางราชการ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 103/7 วรรคหนึ่ง ก าหนด
ว่า  หน่วยงานของรัฐจะต้องประกาศราคากลางและการค านวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจดูได้ 

 กรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานกลางจึงได้พัฒนาระบบงานและจัดท าคู่มือการบันทึกข้อมูลราคา
กลางในระบบ e - GP เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และให้ส่วนราชการปฏิบัติงานได้ตามที่
กฎหมายก าหนดไว้ 
  

 

กรมบัญชีกลาง 
ส านักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
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การบันทึกข้อมูลราคากลางในระบบ e-GP 

 ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) โดยการ LOGIN ด้วยรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่าน
ของหน่วยงานเพ่ือด าเนินการสร้างโครงการการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP โดยมีรายละเอียดการบันทึกข้อมูลราคากลาง
ดังต่อไปนี้ 

1. การบันทึกข้อมูลราคากลางในข้ันตอนการเพ่ิมโครงการ 
1.1 หน้าจอเพ่ิมโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ใช้งานต้องบันทึกข้อมูลที่มี * ให้ครบทุกรายการ การ

บันทึกข้อมูลราคากลางจะต้องบันทึกทุกวิธีการจัดหา และทุกประเภทการจัดหา โดยให้กดปุ่ม “ระบุ
รายละเอียด” ตามภาพท่ี 1 แล้วจะปรากฏหน้าจอการบันทึกราคากลาง ตามภาพท่ี 2 

 

ภาพที่ 1 หน้าจอเพ่ิมโครงการจัดซื้อจัดจ้าง 
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ภาพที่ 2 หน้าจอบันทึกราคากลาง 
 ผู้ใช้งานบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับราคากลางที่ได้จากการค านวณ หรือจากการสืบราคา (ราคาอ้างอิง) ใน
ช่อง “ราคากลาง” และแนบไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้องกับราคากลางในระบบ e-GP โดยแนบไฟล์ตามรูปแบบที่
กระทรวงการคลัง และคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนดไว้ ไฟล์เอกสารที่แนบจะต้องนามสกุล .pdf ขนาดของ
ไฟล์ที่จะแนบในแต่ละ Browes ไม่เกิน 2 เมกะไบต์ ดังนั้นในระบบมี 10 Browes จะแนบได้ทั้งสิ้น 20 เมกะไบต์ 

หมายเหตุ :- 

รูปภาพ  หมายถึง ผู้ใช้งานเลือกไฟล์ที่ต้องการ Browse ผิด และต้องการเลือกใหม่อีกครั้ง
สามารถลบข้อมูลที่เลือกไฟล์ผิด โดยการกดรูปภาพกากบาทเพ่ือล้างข้อมูล 

รูปภาพ  หมายถึง ผู้ใช้งานเคยบันทึกไฟล์ที่แนบไว้แล้วในระบบ และต้องการแนบไฟล์ใหม่    
ให้กดรูปภาพถังขยะ เพ่ือท าการลบข้อมูลนั้นออกจากระบบ แล้วจึงแนบไฟล์ที่ต้องการใหม่อีกครั้ง 

 รูปภาพ  หมายถึง ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบเพ่ือตรวจสอบว่าไฟล์ที่แนบถูกต้อง
หรือไม่ ก่อนเปิดเผยราคากลางที่หน้าเว็บไซต์ 
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 1.2 หน้าจอบันทึกราคากลาง ผู้ใช้งานจะต้องบันทึกข้อมูล “ราคากลาง” และต้องแนบไฟล์ข้อมูล
และรายละเอียดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องประกาศ (รายละเอียดปรากฏตาม
ภาคผนวก) 

2. กรณีท่ีมีการแก้ไขข้อมูลราคากลาง  
2.1 เงื่อนไขการแก้ไขข้อมูลราคากลาง  

2.1.1 การจัดหาด้วยวิธีสอบราคา ประกวดราคา สามารถแก้ไขได้ก่อนที่จะบันทึกข้อมูลในบอล  
บันทึกรายชื่อผู้ขอรับเอกสาร/ซื้อเอกสาร  

2.1.2 การจัดหาด้วยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถแก้ไขได้ ดังนี้ 
1)  บอล 2 (ร่างทีโออาร์และร่างเอกสารประกวดราคา) ถ้าบอลเป็นพ้ืนฟ้า เครื่องหมาย

ถูก จะไม่สามารถแก้ไขราคากลางได้ เพราะนั้นหมายความว่าได้เอา TOR ขึ้นเว็บไซต์แล้ว หากจะแก้ไขจะต้อง
ไปกดปุ่มปรับปรุงในบอล 3 (ปรับปรุงร่างทีโออาร์ และ ร่างเอกสารประกวดราคา) 

2)  บอล 3 ปรับปรุงฯ จะแก้ไขราคากลางได้ก็ต่อเมื่อมีการกดปุ่มปรับปรุงฯ ถ้าบอล
เป็นพื้นฟ้า เครื่องหมายถูก เมื่อไหร่จะแก้ไขไม่ได้ 
ซึ่งการแก้ไขราคากลางระบบจะย้อนให้เข้ากลับไปแก้ไขในขั้นตอน “จัดท าร่าง TOR” 

2.1.3 การจัดหาโดยวิธีอ่ืนนอกเหนือจากข้อ 2.1.1 และ 2.1.2 สามารถแก้ไขได้ ก่อนบันทึก
ข้อมูลในบอลบริหารสัญญา  

2.2 การแก้ไขราคากลางงาน 
2.2.1 กรณีที่โครงการอยู่สถานะ “เพิ่มโครงการ” ยังไม่ได้เข้าสู่ขั้นตอนการท างานที่เป็นลูกบอล 

หากต้องการแก้ไขราคากลางจะต้องกลับไปแก้ไขที่เมนูงาน “รายการโครงการ” ตามภาพท่ี 3  

 

ภาพที่ 3 เมนูงานหลัก 
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เมื่อเลือกเมนูงาน “รายการโครงการ” จะปรากฏหน้าจอค้นหาโครงการจัดซื้อจัดจ้าง และเลือกโครงการ       
ที่ต้องการแก้ไข ตามภาพที่ 4 ผู้ใช้งานสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลได้ที่คอลัมน์ข้อมูลโครงการ โดยกด  
“รายละเอียด/แก้ไข” จะปรากฏหน้าจอบันทึกราคากลาง ตามภาพที่ 5 และด าเนินการบันทึกข้อมูลตามข้อ 1.1  

 

ภาพที่ 4 ค้นหาข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้าง 
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2.2.2 กรณีที่โครงการได้เข้าสู่ขั้นตอนการท างานที่เป็นลูกบอลแล้ว หากต้องการแก้ไขราคา
กลางจะต้องกลับไปแก้ไขที่เมนูงาน “แก้ไขราคากลาง” ตามภาพที่ 5 และเลือกโครงการที่ต้องการแก้ไข ตามภาพที่ 6 

 

ภาพที่ 5 เมนูงานหลัก 

 

ภาพที่ 6 ค้นหาข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือแก้ไขราคากลาง 
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ผู้ใช้งาน โดยกด “รายละเอียด/แก้ไข” จะปรากฏหน้าจอบันทึกราคากลาง ตามภาพที่ 7 ส าหรับการ
ด าเนินการแก้ไขให้ด าเนินการบันทึกข้อมูลตามข้อ 1.1  

 

ภาพที่ 7 บันทึกแก้ไขราคากลาง 

 

3. การเปิดเผยข้อมูลราคากลางที่หน้าเว็บไซต์ มีเงื่อนไขการแสดง ดังต่อไปนี้ 
3.1 การจัดหาใดก็ตามที่มีประกาศเชิญชวน เช่น วิธีสอบราคา ประกวดราคา ประกวดราคาด้วย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีคัดเลือก การจ้างออกแบบและควบคุมงาน
โดยวิธีคัดเลือกแบบจ ากัดข้อก าหนด และการจ้างออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีพิเศษโดยการประกวดแบบ 
จะเปิดเผยพร้อมกับการประกาศเชิญชวนที่หน้าเว็บไซต์  
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3.2 ส่วนวิธีการจัดหาอื่นๆ จะเปิดเผยข้อมูลราคากลางเมื่อผู้มีอ านาจได้อนุมัติรายงานขอซื้อขอจ้าง
ในบอล 2 (บันทึกเลขที่และวันที่ของเอกสารและค าสั่ง) 

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ผู้สนใจเข้าไปที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th ตามภาพที่ 8 แล้วกด “ค้นหาประกาศ” จะ

ปรากฏหน้าจอเงื่อนไขค้นหาประกาศ ตามภาพที่ 9  

 

 

ภาพที่ 8 หน้าเว็บไซต์ 
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ภาพที่ 9 หน้าค้นหาประกาศ 

ค าอธิบาย 

1. ตัวเลือกประเภทประกาศ ให้เลือก  

 ประกาศราคากลาง 

 ประกาศเชิญชวน 

 แสดงข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 
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2. เลือกวิธีการจัดหา ให้เลือก 

 ตกลงราคา 

 สอบราคา 

 ประกวดราคา 

 พิเศษ 

 กรณีพิเศษ 

 ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง 

 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 

 จ้างออกแบบโดยวิธีตกลง 

 จ้างออกแบบโดยวิธีคัดเลือก 

 จ้างออกแบบโดยวิธีคัดเลือกแบบจ ากัดข้อก าหนด 

 จ้างออกแบบโดยวิธีคัดเลือกแบบประกวดแบบ 

 จ้างออกแบบโดยวิธีพิเศษ 
3. เลือกประเภทการจัดหา ให้เลือก  

 ซ้ือ 

 จ้างก่อสร้าง 

 จ้างท าของ/จ้างเหมาบริการ 

 เช่า 

 จ้างที่ปรึกษา 

 จ้างออแบบ 

 จ้างควบคุมงาน 

 จ้างออกและควบคุมงาน 
4. กดปุ่ม “ค้นหา” ระบบจะแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขท่ีได้ก าหนดไว้ในหัวข้อที่ 1 – 3  
5. ผู้สนใจเลือกโครงการที่ต้องการดูประกาศราคากลางได้ที่หัวข้อ “เรื่อง”  จะปรากฏหน้าจอ ตาม

ภาพที่ 10 สามารถเปิดดูโดยเลือกไฟล์ นามสกุล .pdf 
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ภาพที่ 10 ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) 

 

 

      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มตามที่กระทรวงการคลังก าหนด 

 

 

 

 

 

 

 
 

หน้า 12 



  แบบ ปร.4   แผนที่ ... /....

กลุมงาน/งาน                   

ชื่อโครงการ/งานกอสราง

สถานที่กอสราง แบบเลขที่

หนวยงานเจาของโครงการ/งานกอสราง

คํานวณราคากลางโดย เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.

หนวย : บาท

รวม

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน คาวัสดุและแรงงาน

คาวัสดุ คาแรงงาน
หมายเหตุ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย



  แบบ ปร.4 (พ)   แผนที่ ... /....

ชื่อโครงการ/งานกอสราง

สถานที่กอสราง                                                                                                                                                   แบบเลขที่

หนวยงานเจาของโครงการ/งานกอสราง

คํานวณราคากลางโดย                                                                                                                     เมื่อวันที่                                เดือน                                                         พ.ศ.

หนวย : บาท

คาใชจายรวม

(คากอสราง)

รวมคาใชจายพิเศษตามขอกําหนดฯ ทุกรายการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย หมายเหตุ

(คาใชจายพิเศษตามขอกําหนดและคาใชจายอื่นที่จําเปนตองมี)



 แบบ ปร. 5 (ก)

กลุมงาน/งาน

ช่ือโครงการ/งานกอสราง 

สถานท่ีกอสราง   

แบบเลขท่ี  

หนวยงานเจาของโครงการ/งานกอสราง

แบบ  ปร. 4     ท่ีแนบ      มีจํานวน                                                   หนา

คํานวณราคากลาง เมื่อวันท่ี                         เดือน                                                พ.ศ.   

     หนวย : บาท

1               งาน/กลุมงาน ....................................     

2               งาน/กลุมงาน .....................................

3               งาน/กลุมงาน .....................................

4               งาน/กลุมงาน ......................................

       ............ฯลฯ...................

  เงื่อนไขการใชตาราง Factor F

เงินลวงหนาจาย............…...%

เงินประกันผลงานหัก........….%

ดอกเบี้ยเงินกู................……%

ภาษีมูลคาเพ่ิม..............……%

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

(............................................................) (............................................................)

      กรรมการกําหนดราคากลาง       กรรมการกําหนดราคากลาง

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

หมายเหตุ      แบบฟอรมนี้   สามารถปรับปรุงและเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสมและสอดคลองกับ
       โครงการ/งานกอสรางทีคํานวณราคากลาง

คากอสรางคางานตนทุน

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร    จํานวน  ………………. ตร.ม.         เฉล่ีย ………………………………. บาท/ตร.ม.

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

(............................................................)

ประธานกรรมการกําหนดราคากลาง

ลําดับที่ รายการ Factor F หมายเหตุ

แบบสรุปคากอสราง

รวมคากอสราง



 แบบ ปร. 5 (ข)

กลุมงาน/งาน

ช่ือโครงการ/งานกอสราง 

สถานท่ีกอสราง   

แบบเลขท่ี  

หนวยงานเจาของโครงการ/งานกอสราง

แบบ  ปร. 4     ท่ีแนบ      มีจํานวน                                                   หนา

คํานวณราคากลาง เมื่อวันท่ี                         เดือน                                                พ.ศ.   

     หนวย : บาท

ภาษี

มูลคาเพิ่ม

1               งาน ....................................     

2               งาน .....................................

3               งาน .....................................

4               งาน ......................................

       ............ฯลฯ...................

 

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

(............................................................) (............................................................)

      กรรมการกําหนดราคากลาง       กรรมการกําหนดราคากลาง

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

หมายเหตุ      แบบฟอรมนี้   สามารถปรับปรุงและเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสมและสอดคลองกับ
       โครงการ/งานกอสรางทีคํานวณราคากลาง

  

แบบสรุปคาครุภัณฑจัดซื้อ

ลําดับที่ รายการ หมายเหตุ

รวมคากอสราง

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

(............................................................)

ประธานกรรมการกําหนดราคากลาง

คางาน คากอสราง



                                                                                                                แบบ ปร.6   แผนที่ .../....

ช่ือโครงการ/งานกอสราง

สถานท่ีกอสราง 

แบบเลขท่ี                                                                         

หนวยงานเจาของโครงการ/งานกอสราง                                                                     

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5  ท่ีแนบ          มีจํานวน                                           ชุด

คํานวณราคากลาง เมื่อวันท่ี                          เดือน                                                    พ.ศ.

หนวย : บาท

1                 กลุมงาน/งาน .............................  

2                 กลุมงาน/งาน .............................  

3                 กลุมงาน/งาน .............................

4                  กลุมงาน/งาน .............................  

    ..................ฯลฯ................  

   

   

  

  

  

รวมคากอสรางทั้งโครงการ/งานกอสราง  

                      ราคากลาง  

ราคากลาง    ( ........................................................ตัวอักษร............................................................)

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

(............................................................)           (............................................................)

      กรรมการกําหนดราคากลาง                 กรรมการกําหนดราคากลาง

หมายเหตุ      แบบฟอรมนี้   สามารถปรับปรุงและเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสมและสอดคลองกับ
       โครงการ/งานกอสรางทีคํานวณราคากลาง

  

แบบสรุปราคากลางงานกอสรางอาคาร

(............................................................)

ประธานกรรมการกําหนดราคากลาง

ลําดับที่ รายการ หมายเหตุคากอสราง

สรุป





1 งานรื้อโครงสรางถนนเดิม

(REMOVAL  OF  EXISTING  STRUCTURES)

1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม ตร.ม.

 (REMOVAL  OF  EXISTING  ASPHALT  CONCRETE  SURFACE) SQ.M.

1.2  งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม ตร.ม.

(REMOVAL  OF  EXISTING  CONCRETE  PAVEMENT) SQ.M.

1.3  งานรื้อสะพานคอนกรีตเดิม (ท่ี กม.................) เหมาจาย

 (REMOVAL  OF  EXISTING  CONCRETE  BRIDGE L.S.

      AT  STA…………………………………………………….)

1.4  .......

2 …………………………………………………………………….. ……

………………………………………

ฯลฯ

ราคาทุน ราคาตอหนวย × FNFN ราคากลาง

                                    แบบสรุปราคากลางงานกอสรางทาง  สะพาน และทอเหลี่ยม                                     

ชื่อโครงการ/งานกอสราง...................................................................................หนวยงานเจาของโครงการ/งานกอสราง ...................................

ลําดับที่ รายการ หนวย จํานวน ราคาตอหนวย

            TOTAL

① ผลรวมคางานตนทุนงานกอสรางทาง =

② ผลรวมคางานตนทุนงานกอสรางสะพานและทอเหลี่ยม =

③ ผลรวมคาใชจายพิเศษตามขอกําหนดและคาใชจายอ่ืนๆ =

④ คา Factor F งานกอสรางทาง =

⑤ คา Factor F งานกอสรางสะพานและทอเหลี่ยม =

⑥ คา Factor F  คาใชจายพิเศษตามขอกําหนดฯ       =      =

⑦ คา Factor F งานกอสรางทางซึ่งรวมคาใชจายพิเศษตามขอกําหนดฯ (Factor FN) =  ④ X⑥ =

⑧ คา Factor F งานกอสรางสะพานและทอเหลี่ยมซ่ึงรวมคาใชจายพิเศษตามขอกําหนดฯ (Factor FN) =  ⑤X⑥  =

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

(...............................................................................)

ประธานกรรมการกําหนดราคากลาง

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

(................................................................) (................................................................)

       กรรมการกําหนดราคากลาง        กรรมการกําหนดราคากลาง

หมายเหตุ     แบบฟอรมนี้ ผูมีหนาที่คํานวณราคากลางและหรือผูที่เก่ียวของสามารถเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงไดตามความเหมาะสมและสอดคลอง

1 + [③ ÷ (①X④ + ②X⑤)]

ุ ู ู ุ

            ตามขอเท็จจริงสําหรับการใชงานและโครงการ/งานกอสรางที่คํานวณราคากลางนั้นๆ
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ชองที่ 1 ชองที่ 2 ชองที่ 3 ชองที่ 4 ชองที่ 5 ชองที่ 6 คา

ลําดับ คางานตนทุน คางานตนทุน Factor F หมายเหตุ

ที่ ตอหนวย (บาท) (บาท) ราคากลางตอหนวย ราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานกอสรางชลประทาน

ชองที่ 7

ราคากลาง
หนวยปริมาณรายการ

โครงการ/งานกอสราง .........................................................................................................................  หนวยงาน .............................................................................................

             ตัวหนังสือ   (........................................................................................................)

หมายเหตุ

แบบฟอรมนี้สามารถเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงไดตามความเหมาะสมและสอดคลองตามขอเท็จจริงสําหรับการใชงานและโครงการ/งานกอสรางที่คํานวณราคากลาง

รวมราคากลางทั้งสิ้น

รวมคางานตนทุนทั้งสิ้น

ลงชื่อ  ................................................................  ประธานคณะกรรมการกําหนดราคากลาง

           ( .............................................................)               

ลงชื่อ  ...........................................................

กรรมการ             ( 

ลงชื่อ   ........................................................... กรรมการ

           (...........................................................)               

ลงชื่อ .......................................................... กรรมการ

           (......................................................)               



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
แบบฟอร์มตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ล าดับที่ 1 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  

 

หมายเหตุ 
1. วงเงินงบประมาณ หมายถึง เงินที่หน่วยงานของรัฐได้รับและหรือมีเพ่ือใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
2. บัญชีประมาณการราคากลางงานก่อสร้าง (ตามข้อ 5) ให้เลือกใช้ดังนี้ 
 2.1 หมายถึง ปร. 4 แบบ ปร. 5 และแบบ ปร. 6 
 2.2 แบบงานก่อสร้างชลประทาน หมายถึง แบบสรุปราคากลางก่อสร้างชลประทาน 
 2.3 แบบงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม หมายถึง แบบประเมินราคากลางงานก่อสร้าง

ทางสะพานและท่อเหลี่ยม 
 2.4 แบบกรณีอ่ืนๆ (หมายถึง แบบประมาณการราคากลางอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ข้อ 5.1 หรือ 5.2 

หรือ 5.3) 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับที่ 2 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

 
หมายเหตุ : กรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง สามารถหาแหล่งที่มาของราคากลางได้ดังนี้ 
 1. ครุภัณฑ์ ให้ใช้ราคามาตรฐานที่ส านักงบประมาณก าหนด หากไม่มีให้ใช้ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุด
ภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ หรือหากไม่มีราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ 
ให้ใช้ราคาตลาดโดยสืบราคาจากท้องตลาด รวมทั้งเว็บไซต์ต่างๆ เป็นราคาอ้างอิง 

2. ถ้าเป็นยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา แบ่งเป็น  
2.1 ยาในบัญชียาหลัก ให้ใช้ราคาตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หากไม่มีให้ใช้ราคาที่เคย

ซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ หากไม่มีราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 
ปีงบประมาณ ให้ใช้ราคาตลาดโดยสืบราคาจากท้องตลาด รวมทั้งเว็บไซต์ต่างๆ เป็นราคาอ้างอิง 

2.2 ยานอกบัญชียาหลัก ให้ใช้ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ หาก
ไม่มีราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ ให้ใช้ราคาตลาดโดยสืบราคาจากท้องตลาด 
รวมทั้งเว็บไซต์ต่างๆ เป็นราคาอ้างอิง 

2.3 เวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา ให้ใช้ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ หากไม่มี
ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ ให้ใช้ราคาตลาดโดยสืบราคาจากท้องตลาด 
รวมทั้งเว็บไซต์ต่างๆ เป็นราคาอ้างอิง 

3. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
3.1 ฮาร์ดแวร์ ให้ใช้ราคามาตรฐานตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก าหนด

เป็นราคาอ้างอิง 
3.2 การพัฒนาซอฟต์แวร์ประเภทโปรแกรมประยุกต์ รวมทั้งรายการอ่ืนๆ ที่กระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารไม่ได้ก าหนด ให้ใช้ราคาตลาด โดยสืบราคาจ้างท้องตลาดรวมทั้งเว็บไซต์ต่างๆ เป็น
ราคาอ้างอิง 



ล าดับที่ 3 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างควบคุมงาน 
 

 
 
หมายเหตุ 
 การจ้างควบคุมงานให้ใช้อัตราตามท่ีระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม หรือระเบียบอ่ืนของหน่วยงานนั้นๆ ก าหนด เป็นราคาอ้างอิง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับที่ 4 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบ 
 

 
 
หมายเหตุ 
 การจ้างออกแบบให้ใช้อัตราตามท่ีระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม หรือระเบียบอ่ืนของหน่วยงานนั้นๆ ก าหนด เป็นราคาอ้างอิง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับที่ 5 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา 

 

หมายเหตุ 
 ประเภทที่ปรึกษา หมายถึงการแบ่งที่ปรึกษา ออกเป็นกลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานวิชาชีพทั่วไป กลุ่มงาน
วิชาชีพเฉพาะ กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ ส าหรับการแบ่งที่ปรึกษาเป็น กลุ่มบริหารจัดการ เช่น ผู้จัดการ
โครงการ หรือกลุ่มวิชาชีพด้านวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ การเงินและสถาปนิก ส าหรับการจ้างที่
ปรึกษาต่างประเทศ 

การจ้างที่ปรึกษา ให้ก าหนดอัตราจ้างที่ปรึกษาตามที่ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะก าหนด หรือให้
พิจารณาจากวุฒิการศึกษา และประสบการณ์ของที่ปรึกษาเป็นส าคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับที่ 6 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัย 
หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย 

 
 
หมายเหตุ  

การจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัยการก าหนดอัตราจ้างที่ปรึกษาตามที่ส านักงานบริหาร
หนี้สาธารณะก าหนด หรือให้พิจารณาจากวุฒิการศึกษา และประสบการณ์ของที่ปรึกษาเป็นส าคัญ 
 
 
 
 
 

 



ล าดับที่ 7 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
ในการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ 

 

หมายเหตุ 

การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ให้ใช้ราคามาตรฐานตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารก าหนดเป็นราคาอ้างอิง หรือให้ใช้ราคาตลาด โดยสืบราคาจ้างท้องตลาดรวมทั้งเว็บไซต์ต่างๆ เป็นราคา
อ้างอิง 

 
 




