22/04/58

ขอบเขตการบรรยาย
๑. กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๒. เหตุผลความจาเป็ นที่ตอ้ งมีมาตราที่เกี่ยวกับการจัดทาและ
เปิ ดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลาง และการคานวณราคากลาง
๓. วิธีปฏิบตั ิในการดาเนินงานวิจยั

2

1

22/04/58

กฎหมาย ระเบียบที่เกีย่ วข้ อง
๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔

มาตรา ๑๐๓/๗ ให้หน่วยงานของรัฐดาเนิ นการจัดทาข้อมูลรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้ อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและการคานวณราคากลางไว้
ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิ กส์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้
เพื่อประโยชน์ในการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต ในกรณี ที่มีการทา
สัญญาระหว่างหน่ วยงานของรัฐกับบุคคลหรื อนิ ติบุคคลที่เป็ นคู่สัญญากับหน่ วยงาน
ของรัฐ ให้บุคคลหรื อนิ ติบุคคลที่เป็ นคู่สัญญากับหน่ วยงานของรัฐนั้น มีหน้าที่แสดง
บั ญ ชี ร ายการรั บ จ่ า ยของโครงการที่ เ ป็ นคู่ สั ญ ญากั บ หน่ ว ยงานของรั ฐ ต่ อ
กรมสรรพากร นอกเหนื อจากบัญชี งบดุลปกติที่ยื่นประจาปี เพื่อให้มีการตรวจสอบ
เกี่ ย วกับการใช้จ่ ายเงิ นและการค านวณภาษี เ งิ นได้ใ นโครงการที่ เป็ นคู่ สัญ ญากับ
หน่วยงานของรัฐดังกล่าวทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
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นอกจากกรณีตามวรรคหนึ่ งหรื อวรรคสอง ในกรณีท่ คี ณะกรรมการ
ป.ป.ช. เห็นสมควร เพื่อดาเนิ นการอย่างใดอย่างหนึ่ งอันเป็ นการป้องกันและ
ปราบปรามการทุ จริ ต เนื่ องจากการใช้อานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่ ง
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควรในการกาหนดมาตรการเพื่อให้หน่วยงานของ
รัฐรับไปปฏิบตั ิ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอานาจสั่งให้หน่วยงานของรัฐนั้น
ดาเนิ นการไปตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนดมาตรการในเรื่ องนั้นแล้ว
รายงานให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบก็ได้ (วรรคสี่)
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มาตรา ๑๐๓/๘ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหน้าที่รายงาน
ต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อสั่งการให้หน่วยงานของรัฐจัดทาข้อมูลเกี่ยวกับ
การจัดซื้ อจัดจ้างตามมาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง โดยหน่วยงานของ
รัฐจะต้องดาเนินการให้แล้วเสร็ จภายในหนึ่งร้อยแปดสิ บวันนับแต่
วัน ที่ ค ณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ ห็ น ชอบให้ด าเนิ น การดัง กล่ า ว และให้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มี หน้าที่ ติด ตามผลการดาเนิ นการตามมติ
คณะรัฐมนตรี ในกรณี ดงั กล่าวด้วย
หน่วยงานของรัฐใดฝ่ าฝื นหรื อไม่ดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้
ถือว่าผูท้ ี่มีหน้าที่เกี่ยวข้องมีความผิดทางวินัยหรื อเป็ นเหตุที่จะถูก
ถอดถอนจากตาแหน่งหรื อต้องพ้นจากตาแหน่ง แล้วแต่กรณี
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๒. คาสัง่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง
มาตรการป้องกันและแก้ไขปั ญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ ๓ ในกรณี การจัดซื้ อจัดจ้างของส่ วนราชการและหน่วยงานของ
รั ฐ ให้ หัว หน้า ส่ ว นราชการและหัว หน้า หน่ ว ยงานของรั ฐ มี ห น้า ที่ ใ นการ
ควบคุ ม ก ากั บ ดู แ ล การด าเนิ นงานให้ เ ป็ นไปตามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการ
ทุจริ ต พ.ศ.2542 อย่างเคร่ งครัด
ข้อ ๔ กรณี ที่ หัว หน้ า ส่ ว นราชการหรื อ ผูบ้ ัง คับ บัญ ชาปล่ อ ยปละ
ละเลย ไม่ดาเนินการตามข้อ 2 และข้อ 3 ให้ถือเป็ นความผิดวินยั หรื อความผิด
ทางอาญาแล้วแต่กรณี
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เหตุผล ความเป็ นต้องมีมาตรการที่เกี่ยวกับการจัดทา
และเปิ ดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้ อจัดจ้าง
ราคากลาง และการคานวณราคากลาง
๑. ตรวจสอบเรื่ องการทุจริ ต
๒. ตรวจสอบเรื่ องเหมาะสม คุม้ ค่าของโครงการ
๓. ตรวจสอบความโปร่ งใสในการดาเนินงาน
๔. เงินงบประมาณที่ใช้ในการดาเนินงานเป็ นเงินของรัฐ หรื อเป็ น
เงินที่ได้มาจากการเป็ นองค์กร หรื อหน่วยงานของรัฐ
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ลาดับการดาเนินการเพือ่ ให้ มาตรการมีผลบังคับใช้
๑. คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้เสนอให้ ครม. สัง่ การให้หน่วยงานของรัฐ
ตามมาตรา ๑๐๓/๘ โดยเสนอให้หน่วยงานของรัฐปฏิบตั ิในการจัดซื้อจัดจ้าง
๗ ประเภท รวมทั้ง การจ้างงานวิจยั หรื อเงินสนับสนุนให้ทุนวิจยั
๒. คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ ๑๒ ก.พ.๕๖ เห็นชอบตามแนวทางที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้เสนอ
๓. หน่วยงานของรัฐจะต้องปฏิบตั ิภายใน ๑๘๐ วัน คือ ภายในวันที่ ๑๑
ส.ค.๕๖ (ตามมาตรา ๑๐๓/๘)
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๑. ราชการส่ วนกลาง กระทรวง ทบวง กรม
๒. ราชการส่ วนภูมิภาค
๓. ราชการส่ วนท้องถิ่น
๔. รัฐวิสาหกิจ
๕. องค์การมหาชน
๖. หน่วยงานธุรการขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ
๗. หน่วยงานอื่นของรัฐ
๘. หน่วยงานอื่นใดที่ดาเนินกิจการของรัฐตามกฎหมายและ
9
ได้รับเงินอุดหนุนหรื อทรัพย์สินลงทุนจากรัฐ

ความหมายของศัพท์ ท่ ีสาคัญ
การจัดซื ้อจัดจ้ าง หมายความว่า การจ้ างก่อสร้ าง การจ้ าง
ควบคุมงาน การจ้ างออกแบบ การจ้ างที่ปรึกษา การจ้ างงานวิจยั
หรื อเงินสนับสนุนให้ ทนุ การวิจยั การจ้ างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
การจัดซื ้อจัดจ้ างที่มิใช่งานก่อสร้ าง อันเป็ นการจัดซื ้อจัดจ้ างตาม
ระเบียบ ข้ อบังคับ หรื อกฎว่าด้ วยการพัสดุของหน่วยงานของรัฐ
เว้ นแต่การจ้ างงานวิจยั หรื อเงินสนับสนุนให้ ทนุ วิจยั ไม่ว่าการจัดซื ้อ
จัดจ้ างของหน่วยงานของรัฐนันจะใช้
้
เงินจากงบประมาณ เงินกู้ เงิน
ช่วยเหลือ หรื อเงินรายได้ ของหน่วยงานของรัฐเองก็ตาม แต่ไม่
รวมถึงการจาหน่ายพัสดุ
10

5

22/04/58

ความหมายของศัพท์ ทสี่ าคัญ
ราคากลาง หมายความว่า รายละเอียดราคามาตรฐาน
หรื อราคาที่ใกล้เคียงความเป็ นจริ งเพื่อใช้เป็ นฐานสาหรับ
เปรี ยบเทียบราคาที่ผเู ้ สนอราคาได้ยนื่ เสนอไว้ ซึ่งสามารถ
จัดซื้อจัดจ้างได้จริ ง และให้หมายความรวมถึงราคาที่
หน่วยงานของรัฐได้มาจากการอ้างอิง สื บราคาจากท้องตลาด
ราคาที่เคยซื้อหรื อจ้างครั้งหลังสุ ดภายในระยะเวลา ๒
ปี งบประมาณ หรื อวิธีอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรื อ
แนวทางปฏิบตั ิของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ
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ความหมายของศัพท์ ทสี่ าคัญ
การคานวณราคากลาง หมายความว่า วิธีการคานวณ
ราคาการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละรายการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
ที่หน่วยงานของรัฐกาหนด หรื อปฏิบตั ิเพื่อให้ได้มาซึ่งราคา
กลาง
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วิธีปฏิบัตใิ นการเปิ ดเผยรายละเอียดค่าใช้ จ่าย
เกีย่ วกับการจัดซื้อจัดจ้ าง ราคากลาง ฯ
๑.
๒.
๓.

๔.
๕.

ต้องเป็ นไปตามแบบที่กาหนด
ลงรายละเอียดของค่าใช้จ่าย ราคากลาง
นาเสนอต่อผูบ้ งั คับบัญชาพร้อมกับการขออนุมตั ิราคา
กลาง หรื อขอความเห็นชอบรายงานขอซื้ อขอจ้าง หรื อ
ขออนุมตั ิงานการจ้างงานวิจยั หรื อเงินสนับสนุนให้ทุน
วิจยั
การประกาศให้เป็ นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
ไม่กระทบกับหลักเกณฑ์ วิธีการ การจัดซื้ อจัดจ้างของ
หน่วยงาน
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณทีไ่ ด้ รับและรายละเอียดค่ าใช้ จ่าย
ในการจ้ างก่อสร้ าง
๑. ชื่อโครงการ.................................................
/หน่ วยงานเจ้ าของโครงการ........................
๒. วงเงินงบประมาณทีไ่ ด้ รับจัดสรร......................................บาท
๓. ลักษณะงานโดยสั งเขป
๔. ราคากลางคานวณ ณ วันที่.....................................................
เป็ นเงิน..............................................................................บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๕.๑ ...............................................................................
๕.๒ ..............................................................................
๕.๓ ..............................................................................
๕.๔... ............................................................................
๖. รายชื่อคณะกรรมการกาหนดราคากลาง……
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การจ้ างควบคุมงาน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณทีไ่ ด้ รับและรายละเอียดค่ าใช้ จ่าย
ในการจ้ างควบคุมงาน
๑. ชื่อโครงการ....................................................................................................
/หน่ วยงานเจ้ าของโครงการ...........................................................................
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ…………………….....…………............…………บาท
๓. วันที่กาหนดราคากลาง (ราคาอ้ างอิง)......................................................................
เป็ นเงิน................................................................................................................บาท
๔. ค่าตอบแทนบุคลากร..........................................................................................บาท
๔.๑ ระดับหัวหน้ าโครงการ.................................................................................คน
๔.๒ ระดับผู้ดาเนินงาน........................................................................................คน
๔.๓ ระดับผู้ช่วย...................................................................................................คน
๕. ค่าวัสดุอุปกรณ์ (ถ้ ามี)...........................................................................................บาท
๖. ค่าใช้ จ่ายอืน่ (ถ้ ามี).................................................................................................บาท
๗. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกาหนดค่าใช้ จ่าย/ดาเนินการ/ขอบเขตดาเนินการ (TOR)
๘. ที่มาของราคากลาง……...........................………………………………
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การจ้ างออกแบบ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้ รับและรายละเอียดค่ าใช้ จ่ายในการจ้ างออกแบบ
๑. ชื่อโครงการ....................................................................................................
/หน่ วยงานเจ้ าของโครงการ...........................................................................
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้ รับ………....…………….....……………………บาท
๓. วันที่กาหนดราคากลาง .................................................................................
เป็ นเงิน.......................................................................................................บาท
๔. ค่ าตอบแทนบุคลากร..................................................................................บาท
๔.๑ ระดับหัวหน้ าโครงการ.........................................................................คน
๔.๒ ระดับผู้ดาเนินงาน..............................................................................คน
๔.๓ ระดับผู้ช่วย.........................................................................................คน
๕. ค่าวัสดุอปุ กรณ์ (ถ้ ามี)............................................................................บาท
๖. ค่ าใช้ จ่ายอืน่ (ถ้ามี)................................................................................บาท
๗. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกาหนดค่ าใช้ จ่าย/ดาเนินการ/ขอบเขตดาเนินการ (TOR)
๘. ที่มาของราคากลาง……...........................………………………………
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณทีไ่ ด้ รับและรายละเอียดค่ าใช้ จ่าย
ในการจ้ างทีป่ รึกษา
๑. ชื่อโครงการ....................................................................................................
/หน่ วยงานเจ้ าของโครงการ...........................................................................
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร....…………,,….....……………………บาท
๓. วันที่กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง................................................................
เป็ นเงิน..........................................................................................................บาท
๔. ค่ าตอบแทนบุคลากร...................................................................................บาท
๔.๑ ประเภทที่ปรึกษา...............................................................................คน
๔.๒ คุณสมบัติที่ปรึกษา...........................................................................คน
๔.๓ จานวนที่ปรึกษา...............................................................................คน
๕. ค่าวัสดุอุปกรณ์ (ถ้ ามี)....................................................................................บาท
๖. ค่าใช้ จ่ายในการเดินทางไปต่ างประเทศ (ถ้ ามี) .............................................บาท
๗. ค่ าใช้ จ่ายอืน่ (ถ้ ามี)........................................................................................บาท
๘. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกาหนดค่ าใช้ จ่าย/ดาเนินการ/ขอบเขตดาเนินการ (TOR)
๙. ที่มาของการกาหนดราคากลาง (อ้างอิง) ........……………………………

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้ รับจัดสรรและรายละเอียดค่ าใช้ จ่าย
ในการจ้ างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
๑. ชื่อโครงการ..............................................................................................
/หน่ วยงานเจ้ าของโครงการ.......................................................................
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้ รับจัดสรร.....................................................บาท
๓. วันที่กาหนดราคากลาง (ราคาอ้ างอิง
เป็ นเงิน..................................................................................................บาท
๔. ค่ า Hardware......................................................................................บาท
๕. ค่ า Software........................................................................................บาท
๖. ค่ าพัฒนาระบบ..................................................................................บาท
๗. ค่ าใช้ จ่ายอืน่ ๆ....................................................................................บาท
๘. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกาหนดค่ าใช้ จ่าย/ดาเนินการ/ขอบเขตดาเนินการ
(TOR)....................................................................................
๙. ที่มาของการกาหนดราคากลาง (ราคาอ้ างอิง).........................................

17

18
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การจ้ างงานวิจยั หรือเงินสนับสนุนให้ ทุนการวิจยั
การจ้ างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ ทุนการวิจัย หมายความว่า การ
จ้ างทีห่ น่ วยงานของรั ฐ ตกลงจ้ างหรือให้ ทุนสนับสนุนเพือ่ การค้ นคว้ าโดย
การทดลอง สารวจ หรือการศึกษาตามหลักวิชาการเพือ่ ให้ ได้ ข้อมูล ความรู้
รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และกระบวนการต่ างๆ อันจะสามารถนามาใช้
เป็ นประโยชน์ ทางเศรษฐกิจ สั งคม วิชาการ หรือเป็ นพืน้ ฐานของการพัฒนา
ประเทศในด้ านต่ างๆ ไม่ ว่าการจ้ างงานวิจัยดังกล่าวจะเป็ นการจ้ างตาม
ระเบียบ ข้ อบังคับ กฎว่ าด้ วยการพัสดุของหน่ วยงานของรั ฐ หรือระเบียบ
ข้ อบังคับ กฎอืน่ ใดก็ตาม

19

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณทีไ่ ด้ รับจัดสรรและรายละเอียดค่ าใช้ จ่าย
ในการจ้ างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ ทุนการวิจัย
๑. ชื่อโครงการ..........................................................................................
/หน่ วยงานเจ้ าของโครงการ................................................................
๒. วงเงินงบประมาณทีไ่ ด้ รับจัดสรรในการจ้ างหรือเงินสนับสนุน
ให้ ทุนการวิจัย................................................................................บาท
๓. วันทีก่ าหนดราคากลาง..........................................................................
เป็ นเงิน...........................................................................................บาท
๔. หมวดค่ าตอบแทน..........................................................................บาท
๔.๑ ประเภทนักวิจัย.................................................................
๔.๒ คุณสมบัตินักวิจัย................................................................
๔.๓ จานวนนักวิจัย....................................................................คน
20
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รู ปแบบการทาวิจัย
๑. หน่วยงานจ้างทาวิจยั หมายถึง การจ้างหน่วยงานหรื อนักวิจยั ทา
วิจยั
๒. หน่วยงานให้ทุนอุดหนุ นการวิจยั หมายถึง การวิจยั ที่ดาเนินการ
โดยหน่วยงานหรื อนักวิจยั ซึ่ งได้เสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจยั หรื อที่
สานักงานมอบหมายให้เป็ นผูด้ าเนินการแทน หรื อการวิจยั ที่สานักงาน
ดาเนินการร่ วมกับหน่วยงานอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
๓. หน่วยงานทาวิจยั เอง หมายถึง การวิจยั ที่ดาเนิ นการโดยบุคลากร
ในสังกัดของหน่วยงานนั้นเอง
21

ขั้นตอนการดาเนินงานวิจัย
หน่ วยงาน
จัดทาข้อกาหนด
ขอบข่ายงาน (TOR)

ประกาศเผยแพร่

นักวิจัย
เสนอ

หน่วยงานจัดซื้อ

หน่ วยงาน
อนุมัติ

ส่งมอบงานวิจัย

ดาเนินงานวิจัย

ทาสัญญา
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การจ้ างงานวิจยั หรือเงินสนับสนุนให้ ทุนการวิจยั
วิธีปฏิบัติ.
๑. ชื่อโครงการ ให้ ระบุชื่อโครงการตามที่กาหนดไว้ ในแผนงานของ

หน่ วยงานของรัฐ หรือที่หน่ วยงานของรัฐได้ กาหนดไว้ เพือ่ ให้ มกี ารดาเนินการ ใน
กรณีที่มกี ารดาเนินกิจกรรมย่ อย หรือรายการอันเป็ น ส่ วนหนึ่งของโครงการให้ ใส่
ชื่อกิจกรรมย่ อย หรือรายการด้ วย
หน่ วยงานเจ้ าของโครงการ ให้ ระบุชื่อหน่ วยงานของรั ฐที่เป็ นนิตบิ ุคคลที่
เป็ นเจ้ าของโครงการในการจัดซื้อจัดจ้ าง
กรณีเป็ นหน่ วยงานย่ อยหรือหน่ วยงานภายใน ให้ ระบุต้นสังกัดทีเ่ ป็ นนิตบิ ุคคล
ด้ วย
23

ตัวอย่ าง
ชื่อโครงการ โครงการจัดการความรู้ และถ่ ายทอดเทคโนโลยีจาก
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ชื่อกิจกรรม (ชื่อโครงการวิจัย) ....................................................
หน่ วยงานเจ้ าของโครงการ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัย
............................

24
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การจ้ างงานวิจยั หรือเงินสนับสนุนให้ ทุนการวิจยั
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้ รับจัดสรรในการจ้ างหรือเงินสนับสนุนให้ ทุนการ
วิจยั (บาท)
ให้ระบุวงเงินที่หน่วยงานของรัฐกาหนดไว้หรื อได้รับเพื่อจะใช้ในการจ้าง
ทาวิจยั หรื อให้ทุนอุดหนุ นการทาวิจยั หรื อเพื่อใช้ในการทาวิจยั ในครั้งนั้นๆ
๓. วันที่กาหนดราคากลาง ให้ระบุวนั ที่ผมู ้ ีอานาจตามระเบียบ กฎ หรื อ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการการจ้างทาวิจยั หรื อให้ทุนอุดหนุนการทาวิจยั ให้ ได้
อนุมตั ิจานวนเงินอันเป็ นราคาที่จะใช้ในการทาวิจยั ครั้งนั้นๆ
เป็ นเงิน...(บาท) ให้ใส่ จานวนเงินที่เป็ นราคากลาง
กรณี ที่ผวู ้ ิจยั หรื อผูข้ อรับทุนเป็ นผูเ้ สนอรายละเอียดค่าใช้จ่ายการวิจยั ให้
หน่วยงานของรัฐจัดทาข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้างหรื อการให้ทุนสนับสนุน
การวิจยั ตามตารางนี้ โดยให้ระบุจานวนเงินที่อนุมตั ิน้ นั ลงในรายการราคากลางนี้ดว้ ย
25

การจ้ างงานวิจยั หรือเงินสนับสนุนให้ ทุนการวิจยั
๔. หมวดค่ าตอบแทน...................................................
(บาท)
ให้ ร ะบุ จ านวนเงิ น ที่ จ่ า ยค่ า ตอบแทนให้ ก ั บ นั ก วิ จ ัย โดยให้ แ จง
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในงานจ้างการวิจยั ออกเป็ นหมวดเพื่อให้เห็ นรายละเอียด
ของจ านวนเงิ น ที่ เ ป็ นค่ า ตอบแทนให้ ก ับ นั ก วิ จ ัย ตามประเภทของนัก วิ จ ัย
คุณสมบัติของนักวิจยั และจานวนนักวิจยั เช่น
ค่าตอบแทน
๕๒๐,๐๐๐
บาท
(ถ้า แยกเป็ นรายคน หรื อ รายเดื อน หรื อ ค านวณจ านวนวัน ก็ ใ ห้ ระบุ
รายละเอียดด้วย) เช่น
เดือนละ ๓๐,๐๐๐ X ๒ คน x ๑๒ เดือน ๗๒๐,๐๐๐
บาท
๔.๑ ประเภทนัก วิ จ ัย ให้ ร ะบุ แ บ่ ง ประเภทนัก วิ จ ัย ตามที่ ส านัก งาน
คณะกรรมการวิจยั แห่งชาติได้แบ่งประเภทนักวิจยั ไว้ 12 สาขาวิชาการ ดังนี้ 26

13

22/04/58

การจ้ างงานวิจยั หรือเงินสนับสนุนให้ ทุนการวิจยั
(๑) สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิ ตศาสตร์
(๒) สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
(๓) สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
(๔) สาขาเกษตรและชีววิทยา
(๕) สาขาวิศวกรรมศาสตร์ และอุตสาหกรรมวิจยั
(๖) สาขาปรัชญา
(๗) สาขานิติศาสตร์
(๘) สาขารัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์
(๙) สาขาเศรษฐศาสตร์
(๑๐) สาขาสังคมวิทยา
(๑๑) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
(๑๒) สาขาการศึกษา

27

การจ้ างงานวิจยั หรือเงินสนับสนุนให้ ทุนการวิจยั
๔.๒ คุณสมบัตนิ ักวิจยั ให้ระบุคุณสมบัตินกั วิจยั ที่มีผลต่อการกาหนด
ค่าตอบแทน เช่น
- การศึกษา
- ผลงาน
- ตาแหน่งทางวิชาการ
- ระดับตาแหน่งของผูว้ จิ ยั
๔.๓ จานวนนักวิจยั ให้ระบุจานวนนักวิจยั ว่ามีกี่คน
นักวิจยั ...........................................
ผู้ช่วยนักวิจยั ........................................................

คน
คน

๕. หมวดค่ าจ้ าง (บาท) ให้ระบุจานวนเงินที่เป็ นค่าใช้จ่ายซึ่ งผูว้ ิจยั จะต้องใช้
ในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ในงานวิจยั ที่ตอ้ งมีการจ้างให้ดาเนินการเพื่อให้งานวิจยั
สาเร็ จตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั เช่น
- ค่าจ้างเหมาบริ การวิเคราะห์ตวั อย่าง
28

14

22/04/58

การจ้ างงานวิจยั หรือเงินสนับสนุนให้ ทุนการวิจยั
- ค่าจ้างเหมาบริ การวิเคราะห์ตวั อย่าง
- ค่าติดตั้งอุปกรณ์ ฯลฯ
๖. หมวดค่ าใช้ สอย (บาท) ให้ระบุจานวนเงินที่เป็ นค่าใช้จ่ายในงานวิจยั ที่
ผูว้ ิจยั ต้องใช้ ในการดาเนินกิจกรรมการดาเนินงานในงานวิจยั ให้สาเร็ จ โดยให้แจง
รายละเอียดในแต่ละรายการด้วย (หากมี)
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
- ค่าที่พกั
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าพาหนะ
๗. ค่ าวัสดุ (บาท) ให้ระบุจานวนเงินที่เป็ นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการดาเนินงาน
วิจยั ออกเป็ นรายจ่ายที่จะต้องจ่ายอันเป็ นค่าวัสดุอุปกรณ์หรื อค่าวัสดุที่ใช้ในการดาเนินงาน
ตามวัตถุประสงค์ของการจ้างนั้นๆ ที่คู่สญ
ั ญาจะต้องนามาใช้ในการดาเนินการตามสัญญา
29

การจ้ างงานวิจยั หรือเงินสนับสนุนให้ ทุนการวิจยั
- ค่าน้ ายาสารเคมี
- ค่าวัสดุสานักงาน
- วัสดุวทิ ยาศาสตร์ ฯลฯ
๘. ค่ าครุภัณฑ์ (บาท) ให้ระบุจานวนเงินที่เป็ นค่าครุ ภณั ฑ์ที่ผวู ้ จิ ยั จาเป็ นต้อง
ใช้ในงานวิจยั เพื่อให้งานวิจยั นั้นสาเร็ จ และเป็ นครุ ภณั ฑ์ที่ผวู ้ จิ ยั จะต้องดาเนินการจัดซื้อ
เพื่อนามาใช้ในงานวิจยั นั้น โดยให้แจงรายละเอียดแต่ละรายการด้วย เช่น
- คอมพิวเตอร์กระเป๋ าหิ้ว ๓ เครื่ อง เป็ นเงิน
บาท
- แท็ปเล็ต ฯลฯ
๙. ค่ าใช้ จ่ายในการศึกษาดูงานหรือค้ นคว้ าข้ อมูลในต่ างประเทศ (ถ้ ามี) (บาท)
ให้ระบุค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานของคณะผูว้ จิ ยั และหรื อของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ของรัฐที่เป็ นผูว้ า่ จ้างหรื อเป็ นผูใ้ ห้ทุนสนับสนุนการวิจยั
30
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การจ้ างงานวิจยั หรือเงินสนับสนุนให้ ทุนการวิจยั
๙. ค่ าใช้ จ่ายในการศึกษาดูงานหรือค้ นคว้ าข้ อมูลในต่ างประเทศ (ถ้ า
มี) (บาท) ให้ระบุค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานของคณะผูว้ จิ ยั และหรื อของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐที่เป็ นผูว้ า่ จ้างหรื อเป็ นผูใ้ ห้ทุนสนับสนุนการ
วิจยั
๙.๑ จานวน (คน) ให้ระบุจานวนคนที่เป็ นเจ้าหน้าที่และคณะ
นักวิจยั ที่เดินทางไปต่างประเทศหรื อศึกษาดูงานหรื อค้นคว้าข้อมูลใน
ต่างประเทศ
๙.๒ จานวนเงิน (บาท) ให้ระบุจานวนค่าใช้จ่ายต่อคนที่เดินทางไป
ต่างประเทศหรื อศึกษาดูงานหรื อค้นคว้าข้อมูลในต่างประเทศ
31

๑๐. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท) หมายถึง ค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานวิจยั
นอกเหนือจากรายการที่ ๔ , ๕ , ๖ , ๗ , ๘ และ ๙ ที่ตอ้ งมีข้ นึ ตามลักษณะของงานนั้นๆ
เฉพาะเรื่ อง เช่น
- ค่าจัดทารายงานวิจยั
- ค่าใช้ในการประชุมสัมมนา ฝึ กอบรม
- ค่าตอบแทนผูท้ รงคุณวุฒิ
๑๑. รายชื่อเจ้ าหน้ าทีข่ องรัฐ (ผู้รับผิดชอบ) ทีเ่ กีย่ วกับงานจ้ างวิจยั หรือสนับสนุน
ทุนวิจยั และ TOR ให้ระบุชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็ นผูก้ าหนดขอบเขตดาเนินการ (TOR :
Terms of Reference) และรายละเอียดของงานวิจยั ที่หน่วยงานของรัฐมีความประสงค์ที่จะ
ให้ดาเนินการ โดยอาจเป็ นเจ้าหน้าที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรื อคณะบุคคลแล้วแต่กรณี
๑๒. ทีม่ าของการกาหนดราคากลาง (ราคาอ้ างอิง) ให้ระบุแหล่งที่มาของการ
กาหนดรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างวิจยั หรื อเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจยั
32
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๑๒. ทีม่ าของการกาหนดราคากลาง (ราคาอ้ างอิง) ให้ระบุแหล่งที่มาของการ
กาหนดรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างวิจยั หรื อเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจยั
(๑) ผูว้ จิ ยั เป็ นผูจ้ ดั ทาข้อเสนองานวิจยั ให้ระบุชื่อ นามสกุล ตาแหน่งของ
ผูว้ จิ ยั
(๒) กรณี ที่ค่าใช้จ่ายในรายการใด มีระเบียบหลักเกณฑ์ กาหนดไว้ และได้ใช้
กาหนดตามระเบียบดังกล่าว ให้ระบุชื่อ ระเบียบ หลักเกณฑ์ดงั กล่าวด้วย
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรม การจัด
งานและการประชุมระหว่างประเทศ
(๓) กรณี หน่วยงานของรัฐมีระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดาเนินงานเพื่อ
การวิจยั ให้ระบุชื่อระเบียบ หลักเกณฑ์ ดังกล่าวด้วย เช่น
- ประกาศสานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ ว่าด้วยแนวทางและ
หลักเกณฑ์ในการดาเนินงานเพื่อการวิจยั และส่งเสริ มและสนับสนุนการวิจยั ของสานักงาน
คณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ เป็ นต้น
33

หมายเหตุ
๑. ให้แนบเอกสารที่แสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายหรื องบประมาณ
ดาเนินงานวิจยั ดังกล่าวในเรื่ องนั้นๆ ด้วย
๒. ในการดาเนินงานวิจยั หากหน่วยงานกาหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การจัดซื้ อจัดจ้างวัสดุ ครุ ภณั ฑ์ เพื่อนามาใช้ในงานวิจยั ให้ดาเนินการตาม
ระเบียบข้อบังคับพัสดุ ให้หน่วยงานจัดทาและเปิ ดเผยข้อมูลรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้ อจัดจ้าง ราคากลาง และการคานวณราคากลาง
ตามแบบตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ และรายละเอียดค่าใช้จ่ายใน
การจัดซื้ อซื้ อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
34
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การจัดซื้อจัดจ้ างซึ่งมิใช่ งานก่อสร้ าง
การจัดซื้อจัดจ้ างซึ่งมิใช่ งานก่ อสร้ าง หมายความว่า
การ
จัดหาโดยการซื้ อ หรื อการจ้างในงานอื่นๆ โดยให้หมายความรวมถึง
การเช่า เช่าซื้อ และแลกเปลี่ยนด้วย

35

การจัดซื้อจัดจ้ างซึ่งมิใช่ งานก่อสร้ าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณทีไ่ ด้ รับจัดสรรและรายละเอียดค่ าใช้ จ่าย
ในการจัดซื้อจัดจ้ างซึ่งมิใช่ งานก่อสร้ าง
๑. ชื่อโครงการ..............................................................................................
/หน่ วยงานเจ้ าของโครงการ.......................................................................
๒. วงเงินงบประมาณทีไ่ ด้ รับจัดสรร........................................................บาท
๓. วันทีก่ าหนดราคากลาง (ราคาอ้ างอิง
เป็ นเงิน..........................บาท ราคา/หน่ วย(ถ้ ามี).................................บาท
๔. แหล่ งทีม่ าของราคากลาง (ราคาอ้ างอิง)
๔.๑ .................................................................................................
๔.๒ ................................................................................................
๔.๓..................................................................................................
๕. รายชื่อเจ้ าหน้ าทีผ่ ้กู าหนดราคากลาง (ราคาอ้ างอิง) ทุกคน
36
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การจัดซื้อจัดจ้ างซึ่งมิใช่ งานก่อสร้ าง
วิธีปฏิบัติ
๑. ชื่อโครงการ ให้ระบุชื่อโครงการวิจยั
กิจกรรม ให้ระบุชื่อกิจกรรม ที่ดาเนินการเพื่อประโยชน์ในการ
ดาเนินงานวิจยั เช่น จัดซื้ อครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ให้ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่เป็ นนิ ติ
บุคคลที่เป็ นเจ้าของโครงการในการจัดซื้ อจัดจ้าง
กรณี เป็ นหน่วยงานย่อยหรื อหน่วยงานภายใน ให้ระบุตน้ สังกัดที่
เป็ นนิติบุคคลด้วย
ตัวอย่าง สานักบริ หารงานคลัง สานักงาน ป.ป.ช.
37

การจัดซื้อจัดจ้ างซึ่งมิใช่ งานก่อสร้ าง
๒. วงเงินงบประมาณทีไ่ ด้ รับจัดสรร (บาท) ให้ระบุจานวนเงินที่ใช้ในการจัดซื้ อ
จัดจ้างของกิจกรรมนั้น
๓. วันทีก่ าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ให้ระบุวนั ที่ผมู้ ีอานาจตามระเบียบ กฎ
หรื อข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้ อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ ได้
เห็นชอบราคากลางที่คณะกรรมการกาหนดราคากลางเสนอ หรื อวันที่ให้ความ
เห็นชอบ อนุมตั ิรายงานขอซื้ อขอจ้าง
เป็ นเงิน...(บาท) ให้ใส่ จานวนเงินที่เป็ นราคากลาง
ราคา/หน่ วย(ถ้ ามี)...(บาท) ให้ระบุราคาต่อหน่วยด้วย (ถ้ามี)
กรณี จดั ซื้ อหลายรายการ ให้ระบุราคาต่อหน่วยในแต่ละรายการ
กรณี จดั จ้างที่มิใช่งานก่อสร้างให้ระบุราคาต่อหน่วยในแต่ละรายการ (ถ้ามี) เช่น
38
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การจัดซื้อจัดจ้ างซึ่งมิใช่ งานก่อสร้ าง
การจ้างให้จดั ทากิจกรรมหรื อจัดงาน อาจระบุราคาในแต่ละรายการ
ตามขอบเขตการดาเนิ นงาน ตามตัวอย่างดังต่อไปนี้
(๑) งานเวที แสง สี เสี ยง และการแสดง
(๒) งานสถานที่ พร้อมการตกแต่งสถานที่
(๓) งานออกแบบ ติดตั้งบูท บอร์ ด นิทรรศการ
(๔) งานประชาสัมพันธ์
(๕) งานอภิปราย เสวนา
(๖) งานบันทึกภาพ และเสี ยง
(๗) ค่าเอกสารประกอบการจัดกิจกรรม
(๘) ค่าอาหารว่างและเครื่ องดื่ม เป็ นต้น
39

การจัดซื้อจัดจ้ างซึ่งมิใช่ งานก่อสร้ าง
๔. แหล่งทีม่ าของราคากลาง ให้ระบุแหล่งที่มาของราคาหรื อวิธีคานวณ
ราคาที่ใช้ในการจัดซื้ อจัดจ้างตามแนวทางปฏิบตั ิของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ
เช่น กรณี ส่วนราชการอาจใช้วธิ ี การคานวณราคาตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรี
หรื อกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังกาหนด เช่น
(๑) กรณี ใช้ราคามาตรฐานครุ ภณั ฑ์ที่มีคณะบุคคล หน่วยงานกาหนดไว้
ให้ระบุวา่ ตามราคามาตรฐานของ.... (ชื่ อคณะบุคคล หน่วยงานที่กาหนด)
ตัวอย่าง
ตามราคามาตรฐานที่สานักงบประมาณกาหนด
ตามราคากลางตามประกาศของคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ
ตามราคามาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุ ขจัดทาขึ้นและเผยแพร่ ทาง
เอกสารหรื อเว็บไซต์ของศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ของกระทรวง
40
สาธารณสุ ข

20

22/04/58

การจัดซื้อจัดจ้ างซึ่งมิใช่ งานก่อสร้ าง
ตามราคามาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการสื่ อสาร
กาหนด
(๒) กรณี ใช้ราคาที่เคยซื้ อครั้งหลังสุ ดภายในระยะเวลา 2 ปี งบประมาณ
ให้ระบุวา่ ใช้ราคาที่เคยซื้ อครั้งหลังสุ ดภายในระยะเวลา ๒ ปี งบประมาณ ตาม
สัญญา เลขที่.... ลงวันที่.... เดือน...............พ.ศ.....
(๓) กรณี ใช้ราคาตลาดโดยสื บราคาจากท้องตลาด เว็บไซต์ต่างๆ เป็ น
ราคาอ้างอิง ให้ระบุชื่อบริ ษทั /ห้างหุ น้ ส่ วน/เว็บไซต์ ที่สืบราคา โดยไม่ตอ้ งลง
ราคาของแต่ละรายที่ไปสื บมา
ตัวอย่าง สื บราคาจากท้องตลาด ๓ ราย ดังนี้
๑. ...
๒. ...
41
๓. ...

การจัดซื้อจัดจ้ างซึ่งมิใช่ งานก่อสร้ าง
๕. เจ้ าหน้ าทีผ่ ้ กู าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ให้ระบุชื่อเจ้าหน้าที่ของ
รัฐที่เป็ นผูก้ าหนดขอบเขตดาเนินการ (TOR : Terms of Reference) และรายละเอียด
ของภารกิจที่หน่วยงานของรัฐมีความประสงค์ที่จะดาเนินการ รวมถึงกาหนด
รายละเอียดของค่าใช้จ่ายและที่มาของการกาหนดค่าใช้จ่าย หรื อเจ้าหน้าที่ของ
รัฐที่ได้ดาเนิ นการสื บหาหรื อกาหนดราคา หรื อเป็ นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่ งเป็ นผูม้ ี
หน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุและได้จดั ทารายงานขอซื้ อขอจ้างเสนอผูม้ ีอานาจอนุมตั ิ
ตามระเบียบฯ ประกาศหรื อกฎของหน่วยงานของรัฐ โดยอาจเป็ นเจ้าหน้าที่
บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรื อคณะบุคคลแล้วแต่กรณี

42
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เงือ่ นไขการประกาศ
วงเงินทีต่ ้ องประกาศ
ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้ อจัด
จ้าง ราคากลางและการคานวณราคากลางในการจัดซื้ อจัดจ้างที่มีวงเงินเกินกว่า
หนึ่งแสน บาท ไม่วา่ จะเป็ นการจัดซื้ อจัดจ้างด้วยวิธีการใดๆ ก็ตาม
วิธีการประกาศ
ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคานวณ
ราคากลางในการจัดซื้ อจัดจ้างในระบบฐานข้อมูล (เว็บไซต์) 2 แห่ง ดังนี้
๑. ในระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง (ระบบ e-GP)
43

เงือ่ นไขการประกาศ
๒. ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐที่จดั ซื้ อจัดจ้าง หรื อในกรณี ที่
หน่วยงานของรัฐไม่มีเว็บไซต์ของตนเอง ให้ประกาศหน้าเว็บไซต์ของ
หน่วยงานของรัฐที่เป็ นต้นสังกัด
หากเป็ นการจ้างงานวิจยั หรื อเงินสนับสนุนให้ทุนวิจยั ให้ประกาศทาง
เว็บไซต์ของหน่วยงาน

44
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เงือ่ นไขการประกาศ
ระยะเวลาที่ประกาศ
๑. กรณีการจัดหาทีม่ ีการแข่ งขันทีต่ ้ องประกาศเชิญชวน
๑.๑ กรณี มีการประกาศขอบเขตดาเนินการ TOR (Terms of Reference)
ให้ประกาศพร้อมกับการประกาศ TOR
๑.๒ กรณี ไม่มีการประกาศขอบเขตดาเนินการ TOR (Terms of
Reference) ให้ประกาศพร้อมกับการประกาศจัดซื้ อจัดจ้าง
ระยะเวลาปลดประกาศ
๑. เมื่อผูม้ ีอานาจอนุมตั ิการสั่งซื้ อสัง่ จ้างได้มีคาสัง่ รับคาเสนอซื้ อหรื อ
จ้างแล้ว หรื อ
๒. เมื่อพ้น 30 วันนับแต่วนั ที่คณะกรรมการพิจารณาผลหรื อผูม้ ีอานาจ
หน้าที่พิจารณาผลเสนอความเห็นต่อผูม้ ีอานาจอนุมตั ิสั่งซื้ อสั่งจ้างแล้วแต่
45
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เงือ่ นไขการประกาศ
2. กรณีการจัดหาทีไ่ ม่ มีประกาศเชิ ญชวน
ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้ อจัด
จ้าง ราคากลางและการคานวณราคากลาง ดังนี้
(๑) ภายในสาม (๓) วันทาการ นับแต่วนั ที่ผมู ้ ีอานาจได้อนุ มตั ิ หรื อ
ให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้ อขอจ้าง หรื อ
(๒) หากไม่มีการรายงานขอซื้ อขอจ้าง ให้ประกาศภายในสาม (๓) วัน
ทาการนับแต่วนั ที่ผมู ้ ีอานาจได้อนุมตั ิการจัดซื้ อจัดจ้าง หรื ออนุมตั ิให้เงิน
สนับสนุนทุนการวิจยั
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เงือ่ นไขการประกาศ
2. กรณีการจัดหาทีไ่ ม่ มีประกาศเชิ ญชวน (ต่ อ)
(๓) หากไม่สามารถประกาศตามระยะเวลาข้างต้น เนื่ องจากเหตุ
สุ ดวิสัย หรื อเหตุจาเป็ นอื่นอันมิอาจก้าวล่วงได้ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศ
ภายในสามสิ บ (๓๐) วันนับแต่วนั ที่มีการจัดซื้ อจัดจ้าง
ระยะเวลาปลดประกาศ
เมื่อประกาศเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บวัน (๓๐) วัน แล้ว ก็สามารถ
ปลดประกาศออกได้

47

เงือ่ นไขการประกาศ
๓. กรณีการแก้ไขสั ญญา
ในกรณี ที่หน่วยงานของรัฐมีการแก้ไขสัญญาและการแก้ไข
สัญญานั้นมีผลกระทบต่อจานวน ปริ มาณ ชนิดของวัสดุ พัสดุ หรื อเปลี่ยนแปลง
ชนิดของสิ นค้าหรื อบริ การหรื อรู ปแบบรายการจากที่เคยประกาศไว้ ให้
หน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการต้องเผยแพร่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับสัญญาซึ่ ง
ได้มีการแก้ไขนั้นไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อีกครั้งเป็ นเวลาอย่าง
น้อย 30 วัน
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เงือ่ นไขการประกาศ
๓. กรณีการแก้ไขสั ญญา
ให้ใช้แบบตารางแสดงวงเงินงบประมาณตามประเภทการ
จัดซื้ อจัดจัดจ้าง โดยในช่องชื่ อโครงการ ให้ระบุวา่ แก้ไขสัญญา.......
และให้แนบรายละเอียดของสาระสาคัญที่มีการแก้ไข
ให้ประกาศภายในระยะเวลา 3 วัน นับแต่ที่มีการอนุมตั ิให้
แก้ไขสัญญา เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย หรื อเหตุจาเป็ นอื่นอันมิอาจก้าวล่วงได้ ให้
หน่วยงานของรัฐประกาศภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่มีการแก้ไขสัญญา

49

บทกาหนดโทษ
มาตรา ๑๐๓/๘ วรรคสอง
หน่วยงานของรัฐใดฝ่ าฝื นหรื อไม่ดาเนินการตามวรรคหนึ่ ง ให้ถือว่าผูท้ ี่
มีหน้าที่เกี่ยวข้องมีความผิดทางวินยั หรื อเป็ นเหตุที่จะถูกถอดถอนจากตาแหน่ง
หรื อต้องพ้นจากตาแหน่ง แล้วแต่กรณี
คาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๖๙/๒๕๕๗
สรุ ปบทลงโทษ
๑. ความผิดทางวินยั
๒. การถอดถอนออกจากตาแหน่ง
๓. การให้พน้ จากตาแหน่ง
๔. ความผิดทางอาญา
50
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คาแนะนาเพิม่ เติม
1. ในรายงานขอซื้ อขอจ้าง หรื อบันทึกต้นเรื่ อง ควรแสดงที่มาหรื อวิธี
คานวณราคากลางด้วย
2. ให้ระบุวนั ที่ประกาศราคากลางลงในแบบตารางแสดงวงเงิน
งบประมาณและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้ อจัดจ้างฯ ด้วย
3. แนบแบบตารางแสดงวงเงินงบประมาณและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้ อจัดจ้างฯ ไว้เป็ นส่ วนหนึ่ งของเอกสารการจัดซื้ อจัดจ้าง เพื่อเป็ น
หลักฐานในการตรวจสอบด้วย
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ขอบคุณ
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