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ขอบเขตการบรรยาย 
 

 ๑.  กฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ๒. เหตุผลความจ าเป็นท่ีตอ้งมีมาตราท่ีเก่ียวกบัการจดัท าและ 
               เปิดเผยขอ้มูลรายละเอียดค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้ง  
               ราคากลาง และการค านวณราคากลาง  
  ๓. วธีิปฏิบติัในการด าเนินงานวจิยั  
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กฎหมาย ระเบียบที่เกีย่วข้อง   

 

๑. พระราชบญัญติัประกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปราม 

การทจุริตแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  

 

 มาตรา ๑๐๓/๗ ใหห้น่วยงานของรัฐด าเนินการจดัท าขอ้มูลรายละเอียด
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้ง โดยเฉพาะราคากลางและการค านวณราคากลางไว้
ในระบบขอ้มูลทางอิเลก็ทรอนิกส์ เพ่ือให้ประชาชนสามารถเขา้ตรวจดูได ้
 

 เพ่ือประโยชน์ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ในกรณีท่ีมีการท า
สญัญาระหวา่งหน่วยงานของรัฐกบับุคคลหรือนิติบุคคลท่ีเป็นคู่สัญญากบัหน่วยงาน
ของรัฐ ให้บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีเป็นคู่สัญญากบัหน่วยงานของรัฐนั้น มีหน้าท่ีแสดง
บัญชีรายการรับจ่ายของโครงการ ท่ี เ ป็น คู่สัญญากับหน่วยงานของ รัฐต่อ
กรมสรรพากร นอกเหนือจากบญัชีงบดุลปกติท่ียื่นประจ าปี เพื่อให้มีการตรวจสอบ
เก่ียวกบัการใช้จ่ายเงินและการค านวณภาษีเงินได้ในโครงการท่ีเป็นคู่สัญญากับ
หน่วยงานของรัฐดงักล่าวทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
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 นอกจากกรณีตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง ในกรณีที่ คณะกรรมการ 

ป.ป.ช. เห็นสมควร เพ่ือด าเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงอนัเป็นการป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจริต เน่ืองจากการใชอ้  านาจหนา้ที่ของเจา้หนา้ที่ของรัฐ ซ่ึง

คณะกรรมการ ป.ป.ช. เหน็สมควรในการก าหนดมาตรการเพ่ือใหห้น่วยงานของ

รัฐรับไปปฏิบตัิ ใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. มอี  านาจสั่งใหห้น่วยงานของรัฐนั้น

ด าเนินการไปตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนดมาตรการในเร่ืองนั้นแลว้

รายงานใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบกไ็ด ้(วรรคสี่ )  
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 มาตรา ๑๐๓/๘  ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหนา้ท่ีรายงาน
ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อสั่งการใหห้น่วยงานของรัฐจดัท าขอ้มูลเก่ียวกบั
การจดัซ้ือจดัจา้งตามมาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหน่ึง โดยหน่วยงานของ
รัฐจะตอ้งด าเนินการให้แลว้เสร็จภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวนันบัแต่
วนัท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ด าเนินการดังกล่าว และให้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหน้าท่ีติดตามผลการด าเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรีในกรณีดงักล่าวดว้ย 
        หน่วยงานของรัฐใดฝ่าฝืนหรือไม่ด าเนินการตามวรรคหน่ึง ให้
ถือว่าผูท่ี้มีหน้าท่ีเก่ียวขอ้งมีความผิดทางวินัยหรือเป็นเหตุท่ีจะถูก
ถอดถอนจากต าแหน่งหรือตอ้งพน้จากต าแหน่ง แลว้แต่กรณี 

5 

 

๒. ค าสัง่คณะรกัษาความสงบแห่งชาติท่ี ๖๙/๒๕๕๗ เร่ือง  

    มาตรการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 ขอ้ ๓  ในกรณีการจดัซ้ือจดัจา้งของส่วนราชการและหน่วยงานของ
รัฐให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าท่ีในการ
ควบคุม  ก ากับ ดูแล  การด า เ นินงานให้ เ ป็นไปตามบทบัญญัติแ ห่ง
พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ.2542 อยา่งเคร่งครัด 
 

             ข้อ ๔ กรณีท่ีหัวหน้าส่วนราชการหรือผูบ้ ังคับบัญชาปล่อยปละ
ละเลย ไม่ด าเนินการตามขอ้ 2 และขอ้ 3 ใหถื้อเป็นความผิดวินยัหรือความผิด
ทางอาญาแลว้แต่กรณี 
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เหตุผล ความเป็นตอ้งมีมาตรการท่ีเก่ียวกบัการจดัท า 
และเปิดเผยขอ้มูลรายละเอียดค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้ง   

ราคากลาง และการค านวณราคากลาง  
 

  ๑. ตรวจสอบเร่ืองการทุจริต 

  ๒. ตรวจสอบเร่ืองเหมาะสม คุม้ค่าของโครงการ 
  ๓. ตรวจสอบความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
  ๔. เงินงบประมาณท่ีใชใ้นการด าเนินงานเป็นเงินของรัฐ หรือเป็น

เงินท่ีไดม้าจากการเป็นองคก์ร หรือหน่วยงานของรัฐ 
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ล าดบัการด าเนินการเพือ่ให้มาตรการมีผลบังคบัใช้ 
 

 ๑. คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดเ้สนอให ้ครม. สัง่การใหห้น่วยงานของรัฐ
ตามมาตรา ๑๐๓/๘ โดยเสนอใหห้น่วยงานของรัฐปฏิบติัในการจดัซ้ือจดัจา้ง    
๗ ประเภท รวมทั้ง การจา้งงานวจิยัหรือเงินสนบัสนุนใหทุ้นวิจยั  
 ๒. คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวนัท่ี ๑๒ ก.พ.๕๖ เห็นชอบตามแนวทางท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดเ้สนอ 
  ๓. หน่วยงานของรัฐจะตอ้งปฏิบติัภายใน ๑๘๐ วนั คือ ภายในวนัท่ี ๑๑ 
ส.ค.๕๖ (ตามมาตรา ๑๐๓/๘) 
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 ๑. ราชการส่วนกลาง กระทรวง ทบวง กรม   
 ๒. ราชการส่วนภูมิภาค    
 ๓. ราชการส่วนทอ้งถ่ิน  
 ๔. รัฐวสิาหกิจ  
 ๕.  องคก์ารมหาชน 
 ๖. หน่วยงานธุรการขององคก์รตามรัฐธรรมนูญ 
 ๗. หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
 ๘. หน่วยงานอ่ืนใดท่ีด าเนินกิจการของรัฐตามกฎหมายและ
ไดรั้บเงินอุดหนุนหรือทรัพยสิ์นลงทุนจากรัฐ 
 

9 

10 

  

ความหมายของศัพท์ที่ส าคญั 
      

           การจดัซือ้จดัจ้าง หมายความว่า การจ้างก่อสร้าง การจ้าง
ควบคมุงาน การจ้างออกแบบ การจ้างท่ีปรึกษา การจ้างงานวิจยั
หรือเงินสนบัสนนุให้ทนุการวิจยั การจ้างพฒันาระบบคอมพวิเตอร์ 
การจดัซือ้จดัจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง อนัเป็นการจดัซือ้จดัจ้างตาม
ระเบียบ ข้อบงัคบั หรือกฎว่าด้วยการพสัดขุองหน่วยงานของรัฐ   
เว้นแต่การจ้างงานวิจยัหรือเงินสนบัสนนุให้ทนุวิจยั ไม่ว่าการจดัซือ้
จดัจ้างของหน่วยงานของรัฐนัน้จะใช้เงินจากงบประมาณ เงินกู้  เงิน
ช่วยเหลือ หรือเงินรายได้ของหน่วยงานของรัฐเองก็ตาม แต่ไม่
รวมถึงการจ าหน่ายพสัด ุ
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             ราคากลาง หมายความวา่ รายละเอียดราคามาตรฐาน
หรือราคาท่ีใกลเ้คียงความเป็นจริงเพื่อใชเ้ป็นฐานส าหรับ
เปรียบเทียบราคาท่ีผูเ้สนอราคาไดย้ืน่เสนอไว ้ซ่ึงสามารถ
จดัซ้ือจดัจา้งไดจ้ริง และใหห้มายความรวมถึงราคาท่ี
หน่วยงานของรัฐไดม้าจากการอา้งอิง สืบราคาจากทอ้งตลาด 
ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจา้งคร้ังหลงัสุดภายในระยะเวลา ๒ 
ปีงบประมาณ หรือวธีิอ่ืนใดตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ หรือ 
แนวทางปฏิบติัของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ 
 
              
 

ความหมายของศัพท์ทีส่ าคญั  
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             การค านวณราคากลาง หมายความวา่ วธีิการค านวณ
ราคาการจดัซ้ือจดัจา้งในแต่ละรายการตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ 
ท่ีหน่วยงานของรัฐก าหนด หรือปฏิบติัเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงราคา
กลาง 
 
 

ความหมายของศัพท์ทีส่ าคญั  
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๑. ตอ้งเป็นไปตามแบบท่ีก าหนด 
๒. ลงรายละเอียดของค่าใชจ่้าย ราคากลาง 
๓. น าเสนอต่อผูบ้งัคบับญัชาพร้อมกบัการขออนุมติัราคา

กลาง หรือขอความเห็นชอบรายงานขอซ้ือขอจา้ง หรือ
ขออนุมติังานการจา้งงานวิจยัหรือเงินสนบัสนุนใหทุ้น
วจิยั  

๔. การประกาศใหเ้ป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด  
๕. ไม่กระทบกบัหลกัเกณฑ ์วธีิการ การจดัซ้ือจดัจา้งของ

หน่วยงาน 
 

วธีิปฏิบัตใินการเปิดเผยรายละเอยีดค่าใช้จ่าย  
เกีย่วกบัการจดัซ้ือจดัจ้าง ราคากลาง ฯ  

13 

14 

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณทีไ่ด้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
ในการจ้างก่อสร้าง 

๑. ช่ือโครงการ................................................. 
      /หน่วยงานเจ้าของโครงการ........................ 
๒. วงเงินงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร......................................บาท 
๓. ลกัษณะงานโดยสังเขป 
๔. ราคากลางค านวณ ณ วนัที่..................................................... 
   เป็นเงิน..............................................................................บาท 
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง  
 ๕.๑ ............................................................................... 
 ๕.๒ .............................................................................. 
 ๕.๓ .............................................................................. 
 ๕.๔... ............................................................................ 
๖. รายช่ือคณะกรรมการก าหนดราคากลาง…… 
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ตารางแสดงวงเงนิงบประมาณทีไ่ด้รับและรายละเอยีดค่าใช้จ่าย 
ในการจ้างควบคุมงาน 

    ๑. ช่ือโครงการ....................................................................................................  
        /หน่วยงานเจ้าของโครงการ...........................................................................  
     ๒. วงเงนิงบประมาณที่ได้รับ…………………….....…………............…………บาท 
     ๓. วนัที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างองิ)...................................................................... 
         เป็นเงนิ................................................................................................................บาท 
      ๔. ค่าตอบแทนบุคลากร..........................................................................................บาท 

  ๔.๑ ระดบัหัวหน้าโครงการ.................................................................................คน 
 ๔.๒ ระดบัผู้ด าเนินงาน........................................................................................คน 
  ๔.๓ ระดบัผู้ช่วย...................................................................................................คน 

      ๕. ค่าวสัดุอุปกรณ์ (ถ้ามี)...........................................................................................บาท 
      ๖. ค่าใช้จ่ายอืน่ (ถ้ามี).................................................................................................บาท 
      ๗. รายช่ือผู้รับผดิชอบในการก าหนดค่าใช้จ่าย/ด าเนินการ/ขอบเขตด าเนินการ (TOR) 
       ๘. ที่มาของราคากลาง……...........................……………………………… 

การจ้างควบคุมงาน 

16 

ตารางแสดงวงเงนิงบประมาณท่ีได้รับและรายละเอยีดค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบ 
    ๑. ช่ือโครงการ....................................................................................................  
        /หน่วยงานเจ้าของโครงการ........................................................................... 
     ๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับ………....…………….....……………………บาท 
     ๓. วันท่ีก าหนดราคากลาง .................................................................................  
         เป็นเงิน....................................................................................................... บาท 
      ๔. ค่าตอบแทนบคุลากร..................................................................................บาท 

     ๔.๑ ระดับหัวหน้าโครงการ.........................................................................คน 
     ๔.๒  ระดับผู้ด าเนินงาน..............................................................................คน 
      ๔.๓ ระดับผู้ช่วย.........................................................................................คน 

      ๕. ค่าวัสดุอปุกรณ์ (ถ้าม)ี............................................................................บาท 
      ๖. ค่าใช้จ่ายอืน่ (ถ้าม)ี................................................................................บาท 
      ๗. รายช่ือผู้รับผิดชอบในการก าหนดค่าใช้จ่าย/ด าเนินการ/ขอบเขตด าเนินการ (TOR) 
       ๘. ท่ีมาของราคากลาง……...........................……………………………… 

การจ้างออกแบบ 
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17 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณทีไ่ด้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
ในการจ้างทีป่รึกษา  

     ๑. ช่ือโครงการ.................................................................................................... 
        /หน่วยงานเจ้าของโครงการ........................................................................... 
     ๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร....…………,,….....……………………บาท 
     ๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างองิ................................................................ 
         เป็นเงิน..........................................................................................................บาท 
      ๔. ค่าตอบแทนบุคลากร...................................................................................บาท 

     ๔.๑  ประเภทท่ีปรึกษา...............................................................................คน 
     ๔.๒  คุณสมบัติท่ีปรึกษา...........................................................................คน 
      ๔.๓  จ านวนที่ปรึกษา...............................................................................คน 

      ๕. ค่าวัสดุอุปกรณ์ (ถ้ามี)....................................................................................บาท 
      ๖.  ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี) .............................................บาท 
      ๗. ค่าใช้จ่ายอืน่ (ถ้ามี)........................................................................................บาท 
      ๘. รายช่ือผู้รับผิดชอบในการก าหนดค่าใช้จ่าย/ด าเนินการ/ขอบเขตด าเนินการ (TOR) 

       ๙. ที่มาของการก าหนดราคากลาง (อ้างองิ) ........…………………………… 

18 

๑. ช่ือโครงการ.............................................................................................. 
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ....................................................................... 
๒. วงเงนิงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....................................................บาท 
๓. วนัที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างองิ 
เป็นเงนิ..................................................................................................บาท 
๔. ค่า Hardware......................................................................................บาท 
๕. ค่า Software........................................................................................บาท 
๖. ค่าพฒันาระบบ..................................................................................บาท 
๗. ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ....................................................................................บาท 
๘. รายช่ือผู้รับผดิชอบในการก าหนดค่าใช้จ่าย/ด าเนินการ/ขอบเขตด าเนินการ 
(TOR).................................................................................... 
๙. ที่มาของการก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างองิ)......................................... 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอยีดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างพฒันาระบบคอมพวิเตอร์ 
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 การจ้างงานวจัิยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวจัิย หมายความว่า การ
จ้างทีห่น่วยงานของรัฐ    ตกลงจ้างหรือให้ทุนสนับสนุนเพือ่การค้นคว้าโดย
การทดลอง ส ารวจ หรือการศึกษาตามหลกัวชิาการเพือ่ให้ได้ข้อมูล ความรู้ 
รวมทั้งการพฒันาผลติภัณฑ์และกระบวนการต่างๆ อนัจะสามารถน ามาใช้
เป็นประโยชน์ทางเศรษฐกจิ สังคม วชิาการ หรือเป็นพืน้ฐานของการพฒันา
ประเทศในด้านต่างๆ ไม่ว่าการจ้างงานวจัิยดังกล่าวจะเป็นการจ้างตาม
ระเบียบ ข้อบังคับ กฎว่าด้วยการพสัดุของหน่วยงานของรัฐ หรือระเบียบ 
ข้อบังคับ กฎอืน่ใดกต็าม  
 
 
 
 

การจ้างงานวจิยัหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวจิยั 
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 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรรและรายละเอยีดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างงานวจัิยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวจัิย 

 
๑. ช่ือโครงการ.......................................................................................... 
     /หน่วยงานเจ้าของโครงการ................................................................ 
๒. วงเงินงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรรในการจ้างหรือเงินสนับสนุน 
     ให้ทุนการวจัิย................................................................................บาท   
๓. วนัทีก่ าหนดราคากลาง.......................................................................... 
    เป็นเงิน...........................................................................................บาท 
๔. หมวดค่าตอบแทน..........................................................................บาท 
 ๔.๑ ประเภทนักวจัิย................................................................. 

 ๔.๒ คุณสมบัตินักวจัิย................................................................ 
 ๔.๓ จ านวนนักวจัิย....................................................................คน 
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 ๑. หน่วยงานจา้งท าวิจยั หมายถึง การจา้งหน่วยงานหรือนกัวจิยัท า
วจิยั  
 ๒. หน่วยงานใหทุ้นอุดหนุนการวจิยั หมายถึง การวจิยัท่ีด าเนินการ
โดยหน่วยงานหรือนกัวจิยั ซ่ึงไดเ้สนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจยั หรือท่ี
ส านกังานมอบหมายใหเ้ป็นผูด้  าเนินการแทน หรือการวิจยัท่ีส านกังาน
ด าเนินการร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
 ๓. หน่วยงานท าวิจยัเอง หมายถึง การวจิยัท่ีด าเนินการโดยบุคลากร
ในสังกดัของหน่วยงานนั้นเอง  
 

 
รูปแบบการท าวจิัย 

 

ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย 
  
         
 

 

 

 

                                                                                        เสนอ 

 

 

                                                                                               อนุมัติ 

หน่วยงาน 

จดัท าข้อก าหนด
ขอบข่ายงาน (TOR) 

นักวิจัย ประกาศเผยแพร่ 

หน่วยงาน 

ท าสัญญา ด าเนินงานวิจัย ส่งมอบงานวิจัย 

หน่วยงานจัดซ้ือ 
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วธิีปฏบิัติ. 
 
 ๑. ช่ือโครงการ ให้ระบุช่ือโครงการตามที่ก าหนดไว้ในแผนงานของ
หน่วยงานของรัฐ หรือที่หน่วยงานของรัฐได้ก าหนดไว้เพือ่ให้มกีารด าเนินการ ใน
กรณีที่มกีารด าเนินกจิกรรมย่อย หรือรายการอนัเป็น ส่วนหนึ่งของโครงการให้ใส่
ช่ือกจิกรรมย่อย หรือรายการด้วย 
     หน่วยงานเจ้าของโครงการ ให้ระบุช่ือหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิตบุิคคลที่
เป็นเจ้าของโครงการในการจัดซ้ือจดัจ้าง  
 กรณีเป็นหน่วยงานย่อยหรือหน่วยงานภายใน ให้ระบุต้นสังกดัทีเ่ป็นนิตบุิคคล
ด้วย  
 
 

 

การจ้างงานวจิยัหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวจิยั 

24 

 ช่ือโครงการ โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยจีาก
ผลงานวจัิยและนวตักรรม  
 ช่ือกจิกรรม (ช่ือโครงการวจัิย) ....................................................  
 
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ  วทิยาลยันวตักรรม มหาวทิยาลยั
............................ 

 
ตัวอย่าง 
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 ๒. วงเงนิงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการจ้างหรือเงนิสนับสนุนให้ทุนการ
วจิยั (บาท)  
      ใหร้ะบุวงเงินท่ีหน่วยงานของรัฐก าหนดไวห้รือไดรั้บเพ่ือจะใชใ้นการจา้ง
ท าวิจยั หรือใหทุ้นอุดหนุนการท าวิจยั หรือเพื่อใชใ้นการท าวจิยัในคร้ังนั้นๆ  
 ๓. วนัที่ก าหนดราคากลาง  ใหร้ะบุวนัท่ีผูมี้อ  านาจตามระเบียบ กฎ หรือ
ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการการจา้งท าวิจยั หรือใหทุ้นอุดหนุนการท าวิจยัให ้ได้
อนุมติัจ านวนเงินอนัเป็นราคาท่ีจะใชใ้นการท าวิจยัคร้ังนั้นๆ  
     เป็นเงนิ...(บาท) ใหใ้ส่จ านวนเงินท่ีเป็นราคากลาง 
 กรณีท่ีผูวิ้จยัหรือผูข้อรับทุนเป็นผูเ้สนอรายละเอียดค่าใชจ่้ายการวิจยั ให้
หน่วยงานของรัฐจดัท าขอ้มูลรายละเอียดค่าใชจ่้ายการจา้งหรือการใหทุ้นสนบัสนุน
การวิจยัตามตารางน้ี โดยใหร้ะบุจ านวนเงินท่ีอนุมติันั้นลงในรายการราคากลางน้ีดว้ย 
 
 

การจ้างงานวจิยัหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวจิยั 

26 

 ๔. หมวดค่าตอบแทน...................................................  (บาท)  
  ให้ระบุจ านวนเงินท่ีจ่ายค่าตอบแทนให้กับนักวิจัย  โดยให้แจง
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในงานจา้งการวิจยัออกเป็นหมวดเพื่อให้เห็นรายละเอียด
ของจ านวนเงินท่ีเป็นค่าตอบแทนให้กับนักวิจัยตามประเภทของนักวิจัย 
คุณสมบติัของนกัวจิยัและจ านวนนกัวจิยั เช่น 
 ค่าตอบแทน    ๕๒๐,๐๐๐ บาท  
 (ถ้าแยกเป็นรายคน หรือรายเดือน หรือค านวณจ านวนวนัก็ให้ระบุ
รายละเอียดดว้ย) เช่น 
 เดือนละ  ๓๐,๐๐๐ X ๒ คน x  ๑๒ เดือน ๗๒๐,๐๐๐ บาท 
 

  ๔.๑ ประเภทนักวิจัย ให้ระบุแบ่งประเภทนักวิจัยตามท่ีส านักงาน
คณะกรรมการวจิยัแห่งชาติไดแ้บ่งประเภทนกัวจิยัไว ้12 สาขาวชิาการ ดงัน้ี 
 

การจ้างงานวจิยัหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวจิยั 
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 (๑) สาขาวทิยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ 
 (๒)  สาขาวทิยาศาสตร์การแพทย ์
 (๓)  สาขาวทิยาศาสตร์เคมีและเภสัช 
 (๔) สาขาเกษตรและชีววทิยา 
 (๕) สาขาวศิวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวจิยั 
    (๖)   สาขาปรัชญา 
    (๗)   สาขานิติศาสตร์ 
     (๘)  สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
      (๙) สาขาเศรษฐศาสตร์ 
 (๑๐) สาขาสังคมวทิยา 
 (๑๑) สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศและนิเทศศาสตร์ 
 (๑๒) สาขาการศึกษา 
 

การจ้างงานวจิยัหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวจิยั 

28 

 ๔.๒  คุณสมบัตนิักวจิยั ใหร้ะบุคุณสมบติันกัวจิยัท่ีมีผลต่อการก าหนด
ค่าตอบแทน เช่น  
  -  การศึกษา  
  -  ผลงาน 
  -  ต  าแหน่งทางวชิาการ   
  -  ระดบัต าแหน่งของผูว้จิยั  

   ๔.๓ จ านวนนักวจิยั ใหร้ะบุจ านวนนกัวจิยัวา่มีก่ีคน 
  นักวจิยั ...........................................   คน 
  ผู้ช่วยนักวจิยั  ........................................................ คน  
 ๕. หมวดค่าจ้าง (บาท) ใหร้ะบุจ านวนเงินท่ีเป็นค่าใชจ่้ายซ่ึงผูวิ้จยัจะตอ้งใช้
ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในงานวิจยัท่ีตอ้งมีการจา้งใหด้ าเนินการเพ่ือใหง้านวิจยั
ส าเร็จตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั  เช่น 
  -   ค่าจา้งเหมาบริการวิเคราะห์ตวัอยา่ง 
  

การจ้างงานวจิยัหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวจิยั 
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  -  ค่าจา้งเหมาบริการวิเคราะห์ตวัอยา่ง 
  -  ค่าติดตั้งอุปกรณ์ ฯลฯ  

 ๖. หมวดค่าใช้สอย (บาท) ใหร้ะบุจ านวนเงินท่ีเป็นค่าใชจ่้ายในงานวิจยัท่ี
ผูวิ้จยัตอ้งใช ้ในการด าเนินกิจกรรมการด าเนินงานในงานวิจยัใหส้ าเร็จ  โดยใหแ้จง
รายละเอียดในแต่ละรายการดว้ย (หากมี) 
  -  ค่าเบ้ียเล้ียง  
  -  ค่าท่ีพกั 
  -  ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง ค่าพาหนะ  
 
 ๗. ค่าวสัดุ (บาท) ใหร้ะบุจ านวนเงินท่ีเป็นค่าใชจ่้ายในกิจกรรมการด าเนินงาน
วจิยัออกเป็นรายจ่ายท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นค่าวสัดุอุปกรณ์หรือค่าวสัดุท่ีใชใ้นการด าเนินงาน
ตามวตัถุประสงคข์องการจา้งนั้นๆ ท่ีคู่สญัญาจะตอ้งน ามาใชใ้นการด าเนินการตามสญัญา 
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  -  ค่าน ้ ายาสารเคมี 
  -  ค่าวสัดุส านกังาน 
  - วสัดุวทิยาศาสตร์ ฯลฯ 
 

 ๘. ค่าครุภัณฑ์ (บาท) ใหร้ะบุจ านวนเงินท่ีเป็นค่าครุภณัฑท่ี์ผูว้จิยัจ าเป็นตอ้ง
ใชใ้นงานวจิยัเพ่ือใหง้านวจิยันั้นส าเร็จ และเป็นครุภณัฑท่ี์ผูว้จิยัจะตอ้งด าเนินการจดัซ้ือ
เพ่ือน ามาใชใ้นงานวจิยันั้น โดยใหแ้จงรายละเอียดแต่ละรายการดว้ย เช่น 
  -  คอมพิวเตอร์กระเป๋าห้ิว ๓ เคร่ือง เป็นเงิน  บาท 
  -   แท็ปเลต็ ฯลฯ 
 

 ๙. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานหรือค้นคว้าข้อมูลในต่างประเทศ (ถ้าม)ี (บาท) 
ใหร้ะบุค่าใชจ่้ายในการศึกษาดูงานของคณะผูว้จิยัและหรือของเจา้หนา้ท่ีในหน่วยงาน
ของรัฐท่ีเป็นผูว้า่จา้งหรือเป็นผูใ้หทุ้นสนบัสนุนการวจิยั 
  
  

การจ้างงานวจิยัหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวจิยั 
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 ๙. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานหรือค้นคว้าข้อมูลในต่างประเทศ (ถ้า
มี) (บาท) ใหร้ะบุค่าใชจ่้ายในการศึกษาดูงานของคณะผูว้จิยัและหรือของ
เจา้หนา้ท่ีในหน่วยงานของรัฐท่ีเป็นผูว้า่จา้งหรือเป็นผูใ้ห้ทุนสนบัสนุนการ
วจิยั 
 ๙.๑  จ านวน (คน) ให้ระบุจ านวนคนท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ีและคณะ
นกัวจิยัท่ีเดินทางไปต่างประเทศหรือศึกษาดูงานหรือคน้ควา้ขอ้มูลใน
ต่างประเทศ 
 ๙.๒  จ านวนเงิน (บาท) ให้ระบุจ านวนค่าใชจ่้ายต่อคนท่ีเดินทางไป
ต่างประเทศหรือศึกษาดูงานหรือคน้ควา้ขอ้มูลในต่างประเทศ 
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 ๑๐. ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ (บาท) หมายถึง ค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินงานวจิยั
นอกเหนือจากรายการท่ี ๔ , ๕ , ๖ , ๗ , ๘ และ ๙ ท่ีตอ้งมีข้ึนตามลกัษณะของงานนั้นๆ 
เฉพาะเร่ือง เช่น 
  -  ค่าจดัท ารายงานวจิยั 
  -  ค่าใชใ้นการประชุมสมัมนา ฝึกอบรม  
  - ค่าตอบแทนผูท้รงคุณวฒิุ 
 

  ๑๑. รายช่ือเจ้าหน้าทีข่องรัฐ (ผู้รับผดิชอบ) ทีเ่กีย่วกบังานจ้างวจิยัหรือสนบัสนุน
ทุนวจิยัและ TOR ใหร้ะบุช่ือเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีเป็นผูก้  าหนดขอบเขตด าเนินการ (TOR : 
Terms of Reference) และรายละเอียดของงานวจิยัท่ีหน่วยงานของรัฐมีความประสงคท่ี์จะ
ใหด้ าเนินการ โดยอาจเป็นเจา้หนา้ท่ีบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือคณะบุคคลแลว้แต่กรณี 
 

  ๑๒. ทีม่าของการก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างองิ) ใหร้ะบุแหล่งท่ีมาของการ
ก าหนดรายละเอียดค่าใชจ่้ายในการจา้งวจิยั หรือเงินสนบัสนุนใหทุ้นการวจิยั 
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 ๑๒. ทีม่าของการก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างองิ) ใหร้ะบุแหล่งท่ีมาของการ
ก าหนดรายละเอียดค่าใชจ่้ายในการจา้งวจิยั หรือเงินสนบัสนุนใหทุ้นการวจิยั 
        (๑) ผูว้จิยัเป็นผูจ้ดัท าขอ้เสนองานวจิยั ใหร้ะบุช่ือ นามสกลุ ต าแหน่งของ
ผูว้จิยั 
       (๒) กรณีท่ีค่าใชจ่้ายในรายการใด มีระเบียบหลกัเกณฑ ์ก าหนดไว ้และไดใ้ช้
ก าหนดตามระเบียบดงักล่าว ใหร้ะบุช่ือ ระเบียบ หลกัเกณฑด์งักล่าวดว้ย 
  -  ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยวา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายในการ
เดินทางไปราชการ  
  - ระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม การจดั
งานและการประชุมระหวา่งประเทศ  
       (๓) กรณีหน่วยงานของรัฐมีระเบียบ หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการด าเนินงานเพ่ือ
การวจิยั ใหร้ะบุช่ือระเบียบ หลกัเกณฑ ์ดงักล่าวดว้ย เช่น  
  -  ประกาศส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ วา่ดว้ยแนวทางและ
หลกัเกณฑใ์นการด าเนินงานเพ่ือการวจิยั และส่งเสริมและสนบัสนุนการวจิยัของส านกังาน
คณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ  เป็นตน้ 
  

34 

หมายเหตุ  
 
 ๑. ใหแ้นบเอกสารท่ีแสดงรายละเอียดค่าใชจ่้ายหรืองบประมาณ
ด าเนินงานวจิยัดงักล่าวในเร่ืองนั้นๆ ดว้ย  
 

 ๒. ในการด าเนินงานวิจยั หากหน่วยงานก าหนดเง่ือนไขเก่ียวกบั
การจดัซ้ือจดัจา้งวสัดุ ครุภณัฑ ์เพื่อน ามาใชใ้นงานวิจยั ใหด้ าเนินการตาม
ระเบียบขอ้บงัคบัพสัดุ ใหห้น่วยงานจดัท าและเปิดเผยขอ้มูลรายละเอียด
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้ง ราคากลาง และการค านวณราคากลาง 
ตามแบบตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรั้บ และรายละเอียดค่าใชจ่้ายใน
การจดัซ้ือซ้ือจดัจา้งท่ีมิใช่งานก่อสร้าง  
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 การจัดซ้ือจัดจ้างซ่ึงมิใช่งานก่อสร้าง หมายความว่า      การ
จดัหาโดยการซ้ือ หรือการจา้งในงานอ่ืนๆ โดยให้หมายความรวมถึง
การเช่า เช่าซ้ือ และแลกเปล่ียนดว้ย  
 

  
 
  
 
 
 

 
 

การจดัซ้ือจดัจ้างซ่ึงมิใช่งานก่อสร้าง  

36 

ตารางแสดงวงเงนิงบประมาณทีไ่ด้รับจดัสรรและรายละเอยีดค่าใช้จ่าย 
ในการจดัซ้ือจดัจ้างซ่ึงมใิช่งานก่อสร้าง  

๑. ช่ือโครงการ.............................................................................................. 
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ....................................................................... 
๒. วงเงนิงบประมาณทีไ่ด้รับจดัสรร........................................................บาท 
๓. วนัทีก่ าหนดราคากลาง (ราคาอ้างองิ 
เป็นเงนิ..........................บาท  ราคา/หน่วย(ถ้าม)ี.................................บาท 
๔. แหล่งทีม่าของราคากลาง (ราคาอ้างองิ) 
 ๔.๑ ................................................................................................. 
 ๔.๒ ................................................................................................ 
 ๔.๓.................................................................................................. 
๕. รายช่ือเจ้าหน้าทีผู้่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างองิ) ทุกคน 

 
 

การจดัซ้ือจดัจ้างซ่ึงมิใช่งานก่อสร้าง  
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วธีิปฏิบัติ  
          ๑. ช่ือโครงการ ให้ระบุช่ือโครงการวจิยั 
   กิจกรรม ให้ระบุช่ือกิจกรรม ท่ีด าเนินการเพื่อประโยชน์ในการ
ด าเนินงานวจิยั เช่น จดัซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์  
              หน่วยงานเจา้ของโครงการ  ให้ระบุช่ือหน่วยงานของรัฐท่ีเป็นนิติ
บุคคลท่ีเป็นเจา้ของโครงการในการจดัซ้ือจดัจา้ง  
      กรณีเป็นหน่วยงานยอ่ยหรือหน่วยงานภายใน ใหร้ะบุตน้สังกดัท่ี
เป็นนิติบุคคลดว้ย 
ตวัอยา่ง   ส านกับริหารงานคลงั  ส านกังาน ป.ป.ช. 
 

 
 
  

การจดัซ้ือจดัจ้างซ่ึงมิใช่งานก่อสร้าง  

38 

๒. วงเงินงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร (บาท) ใหร้ะบุจ านวนเงินท่ีใชใ้นการจดัซ้ือ
จดัจา้งของกิจกรรมนั้น 
  
๓. วนัทีก่ าหนดราคากลาง (ราคาอ้างองิ) ใหร้ะบุวนัท่ีผูมี้อ  านาจตามระเบียบ กฎ 
หรือขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัซ้ือจดัจา้งของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ ได้
เห็นชอบราคากลางท่ีคณะกรรมการก าหนดราคากลางเสนอ หรือวนัท่ีใหค้วาม
เห็นชอบ อนุมติัรายงานขอซ้ือขอจา้ง  
     เป็นเงิน...(บาท) ใหใ้ส่จ านวนเงินท่ีเป็นราคากลาง 
     ราคา/หน่วย(ถ้ามี)...(บาท) ใหร้ะบุราคาต่อหน่วยดว้ย (ถา้มี) 
กรณีจดัซ้ือหลายรายการ  ให้ระบุราคาต่อหน่วยในแต่ละรายการ 
กรณีจดัจา้งท่ีมิใช่งานก่อสร้างใหร้ะบุราคาต่อหน่วยในแต่ละรายการ (ถา้มี) เช่น   

 
 

การจดัซ้ือจดัจ้างซ่ึงมิใช่งานก่อสร้าง  
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 การจา้งให้จดัท ากิจกรรมหรือจดังาน อาจระบุราคาในแต่ละรายการ
ตามขอบเขตการด าเนินงาน ตามตวัอยา่งดงัต่อไปน้ี 
  (๑) งานเวที แสง สี เสียง และการแสดง 
 (๒) งานสถานท่ี พร้อมการตกแต่งสถานท่ี  
 (๓) งานออกแบบ ติดตั้งบูท บอร์ด นิทรรศการ 
 (๔) งานประชาสัมพนัธ์  
 (๕) งานอภิปราย เสวนา 
 (๖) งานบนัทึกภาพ และเสียง 
 (๗) ค่าเอกสารประกอบการจดักิจกรรม 
 (๘) ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม  เป็นตน้  

 
 
  

การจดัซ้ือจดัจ้างซ่ึงมิใช่งานก่อสร้าง  
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 ๔. แหล่งทีม่าของราคากลาง ใหร้ะบุแหล่งท่ีมาของราคาหรือวธีิค านวณ
ราคาท่ีใชใ้นการจดัซ้ือจดัจา้งตามแนวทางปฏิบติัของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ 
เช่น กรณีส่วนราชการอาจใชว้ธีิการค านวณราคาตามหลกัเกณฑท่ี์คณะรัฐมนตรี
หรือกรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงัก าหนด เช่น 
 (๑) กรณีใชร้าคามาตรฐานครุภณัฑท่ี์มีคณะบุคคล หน่วยงานก าหนดไว ้
ใหร้ะบุวา่ ตามราคามาตรฐานของ.... (ช่ือคณะบุคคล หน่วยงานท่ีก าหนด) 
 ตวัอยา่ง 
 ตามราคามาตรฐานท่ีส านกังบประมาณก าหนด  
 ตามราคากลางตามประกาศของคณะกรรมการพฒันาระบบยาแห่งชาติ 
  ตามราคามาตรฐานท่ีกระทรวงสาธารณสุขจดัท าข้ึนและเผยแพร่ทาง
เอกสารหรือเวบ็ไซตข์องศูนยข์อ้มูลข่าวสารดา้นเวชภณัฑ์ของกระทรวง
สาธารณสุข 
  

การจดัซ้ือจดัจ้างซ่ึงมิใช่งานก่อสร้าง  
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 ตามราคามาตรฐานท่ีกระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการส่ือสาร
ก าหนด  
 (๒) กรณีใชร้าคาท่ีเคยซ้ือคร้ังหลงัสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ 
ใหร้ะบุวา่ ใชร้าคาท่ีเคยซ้ือคร้ังหลงัสุดภายในระยะเวลา ๒ ปี งบประมาณ ตาม
สัญญา เลขท่ี.... ลงวนัท่ี.... เดือน...............พ.ศ..... 
 (๓) กรณีใชร้าคาตลาดโดยสืบราคาจากทอ้งตลาด เวบ็ไซตต่์างๆ เป็น
ราคาอา้งอิง ใหร้ะบุช่ือบริษทั/หา้งหุน้ส่วน/เวบ็ไซต ์ท่ีสืบราคา โดยไม่ตอ้งลง
ราคาของแต่ละรายท่ีไปสืบมา  
 ตวัอยา่ง สืบราคาจากทอ้งตลาด ๓ ราย ดงัน้ี 
 ๑. ... 
 ๒. ... 
 ๓. ... 
 

การจดัซ้ือจดัจ้างซ่ึงมิใช่งานก่อสร้าง  
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 ๕. เจ้าหน้าทีผู้่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างองิ) ให้ระบุช่ือเจา้หนา้ท่ีของ
รัฐท่ีเป็นผูก้  าหนดขอบเขตด าเนินการ (TOR : Terms of Reference) และรายละเอียด
ของภารกิจท่ีหน่วยงานของรัฐมีความประสงคท่ี์จะด าเนินการ รวมถึงก าหนด
รายละเอียดของค่าใชจ่้ายและท่ีมาของการก าหนดค่าใชจ่้าย หรือเจา้หนา้ท่ีของ
รัฐท่ีไดด้ าเนินการสืบหาหรือก าหนดราคา  หรือเป็นเจา้หนา้ท่ีของรัฐซ่ึงเป็นผูมี้
หนา้ท่ีเก่ียวกบัการพสัดุและไดจ้ดัท ารายงานขอซ้ือขอจา้งเสนอผูมี้อ านาจอนุมติั
ตามระเบียบฯ ประกาศหรือกฎของหน่วยงานของรัฐ  โดยอาจเป็นเจา้หนา้ท่ี
บุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือคณะบุคคลแลว้แต่กรณี 
 
 

 
 
  

การจดัซ้ือจดัจ้างซ่ึงมิใช่งานก่อสร้าง  



22/04/58 

22 

43 

วงเงินทีต้่องประกาศ 
 ใหห้น่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดั
จา้ง ราคากลางและการค านวณราคากลางในการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีมีวงเงินเกินกวา่
หน่ึงแสน  บาท ไม่วา่จะเป็นการจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยวธีิการใดๆ ก็ตาม  
 
วธีิการประกาศ 
 ใหห้น่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดขอ้มูลราคากลางและการค านวณ
ราคากลางในการจดัซ้ือจดัจา้งในระบบฐานขอ้มูล (เวบ็ไซต)์ 2 แห่ง ดงัน้ี 
 ๑. ในระบบฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบญัชีกลาง (ระบบ e-GP)  

 
 
 

 

เงือ่นไขการประกาศ  
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 ๒. ในเวบ็ไซตข์องหน่วยงานของรัฐท่ีจดัซ้ือจดัจา้ง หรือในกรณีท่ี
หน่วยงานของรัฐไม่มีเวบ็ไซตข์องตนเอง ใหป้ระกาศหนา้เวบ็ไซตข์อง
หน่วยงานของรัฐท่ีเป็นตน้สังกดั 
  
 หากเป็นการจา้งงานวจิยัหรือเงินสนบัสนุนใหทุ้นวจิยั ให้ประกาศทาง
เวบ็ไซตข์องหน่วยงาน 
 
 

 
 
  
 
 

เงือ่นไขการประกาศ  
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ระยะเวลาที่ประกาศ 
 ๑.  กรณกีารจัดหาทีม่ีการแข่งขันทีต้่องประกาศเชิญชวน 
        ๑.๑ กรณีมีการประกาศขอบเขตด าเนินการ TOR (Terms of Reference)  
ใหป้ระกาศพร้อมกบัการประกาศ TOR  
        ๑.๒ กรณีไม่มีการประกาศขอบเขตด าเนินการ TOR (Terms of 

Reference) ใหป้ระกาศพร้อมกบัการประกาศจดัซ้ือจดัจา้ง 
 

ระยะเวลาปลดประกาศ  
 ๑. เม่ือผูมี้อ  านาจอนุมติัการสั่งซ้ือสั่งจา้งไดมี้ค าสั่งรับค าเสนอซ้ือหรือ
จา้งแลว้ หรือ 
  ๒. เม่ือพน้ 30 วนันบัแต่วนัท่ีคณะกรรมการพิจารณาผลหรือผูมี้อ  านาจ
หนา้ท่ีพิจารณาผลเสนอความเห็นต่อผูมี้อ  านาจอนุมติัสั่งซ้ือสั่งจา้งแลว้แต่
ระยะเวลาใดถึงก าหนดก่อน 
 

เงือ่นไขการประกาศ  
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 2. กรณกีารจัดหาทีไ่ม่มีประกาศเชิญชวน   
 ใหห้น่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดั
จา้ง ราคากลางและการค านวณราคากลาง ดงัน้ี 
 (๑)  ภายในสาม (๓) วนัท าการ นบัแต่วนัท่ีผูมี้อ  านาจไดอ้นุมติั หรือ    
ใหค้วามเห็นชอบรายงานขอซ้ือขอจา้ง หรือ 
 (๒) หากไม่มีการรายงานขอซ้ือขอจา้ง ใหป้ระกาศภายในสาม (๓) วนั
ท าการนบัแต่วนัท่ีผูมี้อ  านาจไดอ้นุมติัการจดัซ้ือจดัจา้ง หรืออนุมติัใหเ้งิน
สนบัสนุนทุนการวิจยั 
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 2. กรณกีารจัดหาทีไ่ม่มีประกาศเชิญชวน  (ต่อ)  
     (๓) หากไม่สามารถประกาศตามระยะเวลาขา้งตน้ เน่ืองจากเหตุ
สุดวสิัย หรือเหตุจ าเป็นอ่ืนอนัมิอาจกา้วล่วงได ้ใหห้น่วยงานของรัฐประกาศ
ภายในสามสิบ (๓๐) วนันบัแต่วนัท่ีมีการจดัซ้ือจดัจา้ง  
 

ระยะเวลาปลดประกาศ 
 เม่ือประกาศเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนั (๓๐)  วนั แลว้ ก็สามารถ
ปลดประกาศออกได ้ 
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 ๓. กรณกีารแก้ไขสัญญา 
  ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐมีการแกไ้ขสัญญาและการแกไ้ข
สัญญานั้นมีผลกระทบต่อจ านวน ปริมาณ ชนิดของวสัดุ พสัดุ หรือเปล่ียนแปลง
ชนิดของสินคา้หรือบริการหรือรูปแบบรายการจากท่ีเคยประกาศไว ้ให้
หน่วยงานของรัฐเจา้ของโครงการตอ้งเผยแพร่รายละเอียดท่ีเก่ียวกบัสัญญาซ่ึง
ไดมี้การแกไ้ขนั้นไวใ้นระบบขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์อีกคร้ังเป็นเวลาอยา่ง
นอ้ย 30 วนั 
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 ๓. กรณกีารแก้ไขสัญญา 
  ใหใ้ชแ้บบตารางแสดงวงเงินงบประมาณตามประเภทการ
จดัซ้ือจดัจดัจา้ง โดยในช่องช่ือโครงการ ให้ระบุวา่ แกไ้ขสัญญา....... 
และใหแ้นบรายละเอียดของสาระส าคญัท่ีมีการแกไ้ข 
  ใหป้ระกาศภายในระยะเวลา 3 วนั นบัแต่ท่ีมีการอนุมติัให้
แกไ้ขสัญญา เวน้แต่มีเหตุสุดวสิัย หรือเหตุจ าเป็นอ่ืนอนัมิอาจกา้วล่วงได ้ให้
หน่วยงานของรัฐประกาศภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีมีการแกไ้ขสัญญา  
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 มาตรา ๑๐๓/๘ วรรคสอง   
 หน่วยงานของรัฐใดฝ่าฝืนหรือไม่ด าเนินการตามวรรคหน่ึง ใหถื้อวา่ผูท่ี้
มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งมีความผิดทางวนิยัหรือเป็นเหตุท่ีจะถูกถอดถอนจากต าแหน่ง
หรือตอ้งพน้จากต าแหน่ง แลว้แต่กรณี 
 ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี ๖๙/๒๕๕๗  
สรุปบทลงโทษ 
 ๑. ความผดิทางวนิยั 
 ๒. การถอดถอนออกจากต าแหน่ง 
 ๓. การใหพ้น้จากต าแหน่ง  
 ๔. ความผดิทางอาญา  
  
 
   

บทก าหนดโทษ  
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 1. ในรายงานขอซ้ือขอจา้ง หรือบนัทึกตน้เร่ือง ควรแสดงท่ีมาหรือวธีิ
ค านวณราคากลางดว้ย 
 2. ใหร้ะบุวนัท่ีประกาศราคากลางลงในแบบตารางแสดงวงเงิน
งบประมาณและรายละเอียดค่าใชจ่้ายการจดัซ้ือจดัจา้งฯ ดว้ย 
 3.  แนบแบบตารางแสดงวงเงินงบประมาณและรายละเอียดค่าใชจ่้าย
การจดัซ้ือจดัจา้งฯ ไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของเอกสารการจดัซ้ือจดัจา้ง เพื่อเป็น
หลกัฐานในการตรวจสอบดว้ย  
  
 
 

 

ค าแนะน าเพิม่เตมิ 

  
 

ขอบคุณ 


