
 

 

 
 
 
 

คู่มือ 
แนวทางการประกาศ                                        

รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณ                  
ราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด (ธพส.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ฝ่ายบริหารทั่วไป ส่วนพัสดุและจัดซือ้จัดจ้าง 

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 
 

เมษายน 2563 



 

 

สารบัญ 
บทที่                       หน้า  
1. บทน ำ                            1  
2. นิยำมศัพท์                        

2.1 กำรจัดซื้อจัดจ้ำง                     2  
2.2 หน่วยงำนของรัฐ               2  
2.3 รำคำกลำง                       2  
2.4 กำรค ำนวณรำคำกลำง                    2  
2.5 งำนก่อสร้ำง                       2  
2.6 กำรจ้ำงที่ปรึกษำ                      3  
2.7 กำรจ้ำงออกแบบหรือควบคุมงำนก่อสร้ำง                                                         3  
2.8 กำรจ้ำงพัฒนำระบบคอมพิวเตอร์                  3  
2.9 กำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่มิใช่งำนจ้ำงก่อสร้ำง                3 
2.10 บริษัท ธนำรักษ์พัฒนำสินทรัพย์ จ ำกัด หรือ ธพส.       3  
2.11 ผู้มีอ ำนำจอนุมัติฯของธพส.         3 

3. ประเภทกำรจัดซื้อจัดจ้ำง   
3.1 กำรเปิดเผยรำคำกลำงและกำรค ำนวณรำคำกลำงงำนก่อสร้ำง         4  
3.2 กำรเปิดเผยรำคำกลำงและกำรค ำนวณรำคำกลำงกำรจ้ำงควบคุมงำนก่อสร้ำง              6  
3.3 กำรเปิดเผยรำคำกลำงและกำรค ำนวณรำคำกลำงกำรจ้ำงออกแบบ                8  
3.4 กำรเปิดเผยรำคำกลำงและกำรค ำนวณรำคำกลำงงำนจ้ำงที่ปรึกษำ               10  
3.5 กำรเปิดเผยรำคำกลำงและกำรค ำนวณรำคำกลำงงำนจ้ำงพัฒนำระบบคอมพิวเตอร์       12  
3.6 กำรเปิดเผยรำคำกลำงและกำรค ำนวณรำคำกลำงกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่มิใช่งำนก่อสร้ำง      14  

4. เงื่อนไขกำรประกำศ   
4.1 วงเงินที่ต้องประกำศ                 18  
4.2 วิธีกำรประกำศ                   18  
4.3 ระยะเวลำที่ประกำศ                 

4.3.1 กรณีกำรจัดหำที่มีกำรแข่งขันที่ต้องประกำศเชิญชวน        18  
4.3.2 กรณีกำรจัดหำที่ไม่มีประกำศเชิญชวน           19  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ภาคผนวก 
 

- ตำรำงแสดงวงเงินงบประมำณท่ีได้รับจัดสรรและรำคำกลำงในงำนจ้ำงก่อสร้ำง (แบบ บก.01)   
- ตำรำงแสดงวงเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรรและรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยกำรจ้ำงควบคุมงำนก่อสร้ำง       

(แบบ บก.02) 
- ตำรำงแสดงวงเงินงบประมำณท่ีได้รับจัดสรรและรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยกำรจ้ำงออกแบบ (แบบ บก.03)  
- ตำรำงแสดงวงเงินงบประมำณท่ีได้รับจัดสรรและรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยกำรจ้ำงที่ปรึกษำ (แบบ บก.04)  
- ตำรำงแสดงวงเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรรและรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยกำรจ้ำงพัฒนำระบบคอมพิวเตอร์ 

(แบบ บก.05)  
- ตำรำงแสดงวงเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรรและรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่มิใช่งำนก่อสร้ำง 

(แบบ บก.06)  
 

 
อ้างอิง 

- หนังสือกรมบัญชีกลำง ด่วนที่สุด กค 0433.2/ว206 ลงวันที่ 9 พฤษภำคม 2562 เรื่อง คู่มือแนวทำงกำรประกำศ
รำยละเอียดข้อมูลรำคำกลำงและกำรค ำนวณรำคำกลำงเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำนของรัฐ  

 

 



1 
 

 

บทที่ 1 
บทน า 

 
ด้วยพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ได้ก ำหนดให้กำร

ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงำนของรัฐ และต้อง
สอดคล้องกับหลักกำรคุ้มค่ำ โปร่งใส มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้โดยได้ก ำหนดกรอบ                  
กำรปฏิบัติที่เป็นมำตรฐำนเดียวกัน มุ่งเน้นกำรเปิดเผยข้อมูลต่อสำธำรณชนให้มำกที่สุด เพ่ือให้เกิดควำม
โปร่งใสและเปิดโอกำสให้มีกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม กำรจัดซื้อจัดจ้ำงต้องค ำนึงถึงวัตถุประสงค์ของกำรใช้งำน
เป็นส ำคัญอันจะก่อให้เกิดควำมคุ้มค่ำในกำรใช้จ่ำยเงิน มีกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำน และมีกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนซึ่งจะท ำให้กำรจัดซื้อจัดจ้ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล รวมทั้งเพ่ือให้เป็นไปตำมหลัก                
ธรรมำภิบำล มีกำรส่งเสริมให้ภำคประชำชนมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ ซึ่งเป็น
มำตรกำรหนึ่งเพ่ือป้องกันปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง โดยพระรำชบัญญัติ                    
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 มำตรำ 63 บัญญัติให้ภำยใต้บังคับมำตรำ 62                     
ให้หน่วยงำนของรัฐประกำศรำยละเอียดข้อมูลรำคำกลำงและกำรค ำนวณรำคำกลำงในระบบเครือข่ำย
สำรสนเทศของกรมบัญชีกลำงตำมวิธีกำรที่กรมบัญชีกลำงก ำหนด  

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดควำมชัดเจนและให้กำรปฏิบัติของ บริษัท ธนำรักษ์พัฒนำสินทรัพย์ จ ำกัด (ธพส.) 
เป็นไปในแนวทำงเดียวกันกับแนวทำงของกรมบัญชีกลำงตำมข้ำงต้น ฝ่ำยบริหำรทั่วไปจึงจัดท ำคู่มือแนว
ทำงกำรประกำศรำยละเอียดข้อมูลรำคำกลำงและกำรค ำนวณรำคำกลำงเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของ บริษัท 
ธนำรักษ์พัฒนำสินทรัพย์ จ ำกัด (ธพส.) ขึ้น โดยอ้ำงอิงจำกคู่มือแนวทำงกำรเปิดเผยรำคำกลำง ส ำหรับกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำนของรัฐ ของกรมบัญชีกลำง เพ่ือให้ประชำชนสำมำรถตรวจสอบได้ โดยไม่มี
ผลกระทบกับอ ำนำจของผู้ที่มีอ ำนำจสั่งซื้อสั่งจ้ำง ส ำหรับวิธีกำรคิดค ำนวณรำคำกลำง จะใช้หลักเกณฑ์ใดใน
กำรคิดค ำนวณรำคำในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ธพส. ต้องด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแนวทำงของพระรำชบัญญัติกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวง ระเบียบ และประกำศที่ออกตำมควำม
ในพระรำชบัญญัตินี้   
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บทที่ 2  
นิยามศัพท์  

 

พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและบริหำรพัสดุภำครัฐ พ .ศ. 2560 ได้ก ำหนดควำมหมำยของค ำว่ำ 
หน่วยงำนของรัฐที่ต้องด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมแนวทำงของพระรำชบัญญัตินี้ และกฎกระทรวง ระเบียบ 
และประกำศที่ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัตินี้ โดยจะต้องมีกำรประกำศรำยละเอียดข้อมูลรำคำกลำงและ
กำรค ำนวณรำคำกลำงในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแต่ละครั้ง ดังนั้น คู่มือฉบับนี้จึงได้ก ำหนดควำมหมำย และประเภท
ของกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ให้สอดคล้องกับพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
พ.ศ. 2560 ดังนี้  

2.1 การจัดซื้อจัดจ้าง หมำยควำมว่ำ กำรด ำเนินกำรเพ่ือให้ได้มำซึ่งพัสดุโดยกำรซื้อ จ้ำง เช่ำ 
แลกเปลี่ยน หรือโดยนิติกรรมอ่ืนตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง  

2.2 หน่วยงานของรัฐ  หมำยควำมว่ำ รำชกำรส่วนกลำง รำชกำรส่วนภูมิภำค รำชกำร                     
ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสำหกิจตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณ องค์กำรมหำชน องค์กรอิสระ องค์กรตำม
รัฐธรรมนูญ หน่วยงำนธุรกำรของศำล มหำวิทยำลัยในก ำกับของรัฐ หน่วยงำนสังกัดรัฐสภำหรือในก ำกับของ
รัฐสภำ หน่วยงำนอิสระของรัฐ และหน่วยงำนอื่นตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง  

2.3 ราคากลาง หมำยควำมว่ำ รำคำเพ่ือใช้เป็นฐำนส ำหรับเปรียบเทียบรำคำที่ผู้ยื่นข้อเสนอ              
ได้ยื่นเสนอไว้ซึ่งสำมำรถจัดซื้อจัดจ้ำงได้จริงตำมล ำดับ ดังต่อไปนี้  

(1)  รำคำที่ได้มำจำกกำรค ำนวณตำมหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรรำคำกลำงก ำหนด  
(2)  รำคำที่ได้มำจำกฐำนข้อมูลรำคำอ้ำงอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลำงจัดท ำ  
(3) รำคำมำตรฐำนที่ส ำนักงบประมำณหรือหน่วยงำนกลำงอ่ืนก ำหนด  
(4) รำคำที่ได้มำจำกกำรสืบรำคำจำกท้องตลำด  
(5) รำคำท่ีเคยซื้อหรือจ้ำงครั้งหลังสุดภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ  
(6) รำคำอ่ืนใดตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร หรือแนวทำงปฏิบัติของหน่วยงำนของรัฐนั้นๆ 
ในกรณีที่มีรำคำตำม (1) ให้ใช้รำคำตำม (1) ก่อน ในกรณีที่ไม่มีรำคำตำม (1) แต่มีรำคำตำม (2) 

หรือ (3) ให้ใช้รำคำตำม (2) หรือ (3) ก่อน โดยจะใช้รำคำใดตำม (2) หรือ (3) ให้ค ำนึงถึงประโยชน์ ของ
หน่วยงำนของรัฐเป็นส ำคัญ ในกรณีที่ไม่มีรำคำตำม (1) (2) (3) ให้ใช้รำคำตำม (4) (5) หรือ (6) โดยจะใช้ รำคำ
ตำม (4) (5) หรือ (6) โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของ หน่วยงำนของรัฐ เป็นส ำคัญ  

2.4 การค านวณราคากลาง หมำยควำมว่ำ วิธีกำรค ำนวณรำคำกลำงจัดซื้อจัดจ้ำงในแต่ละรำยกำร
ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร ที่คณะกรรมกำรรำคำกลำงก ำหนด หรือหน่วยงำนของรัฐก ำหนดหรือปฏิบัติเพ่ือให้
ได้มำซึ่งรำคำกลำง  

2.5 งานก่อสร้าง หมำยควำมว่ำ งำนก่อสร้ำงอำคำร งำนก่อสร้ำงสำธำรณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้ำงอ่ืน
ใดและกำรซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง รื้อถอน หรือกำรกระท ำอ่ืนที่มีลักษณะท ำนองเดียวกันต่ออำคำร 
สำธำรณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้ำงดังกล่ำว รวมทั้งงำนบริกำรที่รวมอยู่ ในงำนก่อสร้ำงนั้นด้วย แต่มูลค่ำของงำน
บริกำรต้องไม่สูงกว่ำมูลค่ำของงำนก่อสร้ำงนั้น โดยกำรด ำเนินกำรซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง รื้อถอน ดังกล่ำว
จะต้องมีผลกระทบต่อโครงสร้ำงหลัก หรือมีผลกระทบต่อควำมปลอดภัย หรือมีควำมจ ำ เป็นต้องมีกำร
ควบคุมดูแลกำรปฏิบัติงำนตลอดระยะเวลำด ำเนินกำรด้วย   
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2.6 การจ้างที่ปรึกษา หมำยควำมว่ำ งำนจ้ำงบริกำรจำกบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลเพ่ือเป็นผู้ให้
ค ำปรึกษำหรือแนะน ำแก่ หน่วยงำนของรัฐ ในด้ำนวิศวกรรม สถำปัตยกรรม ผังเมือง กฎหมำย เศรษฐศำสตร์ 
กำรเงิน กำรคลัง สิ่งแวดล้อม วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี สำธำรณสุข ศิลปวัฒนธรรม กำรศึกษำวิจัย หรือด้ำนอ่ืน 
ที่อยู่ในภำรกิจของรัฐหรือของ หน่วยงำนของรัฐ  

2.7 การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง หมำยควำมว่ำ งำนจ้ำงบริกำรจำกบุคคลธรรมดำหรือ
นิติบุคคลเพ่ือออกแบบหรือควบคุมงำนก่อสร้ำง  

2.8 การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ หมำยควำมว่ำ กำรจ้ำงเพื่อให้มีกำรวิเครำะห์ ออกแบบระบบ
คอมพิวเตอร์ โดยรวมค่ำผลิตภัณฑ์ฮำร์ดแวร์ ค่ำซอฟต์แวร์  

2.9 การจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง หมำยควำมว่ำ กำรจัดหำโดยกำรซื้อหรือกำรจ้ำงในงำนอ่ืนๆ 
ที่มิใช่งำนจ้ำงออกแบบหรือควบคุมงำนก่อสร้ำง หรือเงินสนับสนุนให้ทุนกำรวิจัย หรืองำน ตำมข้อ 5 ถึงข้อ 8   

ทั้งนี้เพ่ือควำมชัดเจนและควำมเข้ำใจในปฏิบัติงำนจัดซื้อจัดจ้ำงตำม พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ของบริษัท ธนำรักษ์พัฒนำสินทรัพย์ จ ำกัด ที่เป็นรัฐวิสำหกิจตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณ จึงได้ก ำหนดควำมหมำยของนิยำมศัพท์เพ่ิมเติม ในคู่มือแนวทำงกำรประกำศ
รำยละเอียดข้อมูลรำคำกลำงและกำรค ำนวณรำคำกลำงเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของ บริษัท ธนำรักษ์พัฒนำ
สินทรัพย์ จ ำกัด (ธพส.) ดังนี้ 
 2.10 ผู้ก าหนดราคากลาง หมำยควำมว่ำ บุคคลหรือคณะกรรมกำรที่รับผิดชอบและ/หรือได้รับกำร
แต่งตั้งให้มีหน้ำที่เกี่ยวกับกำรจัดท ำและประกำศรำยละเอียดข้อมูลรำคำกลำงและกำรค ำนวณรำคำกลำง  
 2.11 ผู้มีอ านาจอนุมัติ หมำยควำมว่ำ ผู้มีอ ำนำจอนุมัติในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของ บริษัท ธนำรักษ์
พัฒนำสินทรัพย์ จ ำกัด ได้แก่ ต ำแหน่งกรรมกำรผู้จัดกำร หรือผู้มีอ ำนำจปฏิบัติงำนแทนกรรมกำรผู้จัดกำร
ตำมท่ีได้รับมอบหมำย  
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บทที่ 3  
 ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง 

 
ให้เจ้ำหน้ำที่พัสดุหรือผู้ก ำหนดรำคำกลำงจัดท ำและประกำศรำยละเอียดข้อมูลรำคำกลำงและกำรค ำนวณ

รำคำกลำงในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง (www.gprocurement.go.th)  และเว็บไซต์ของธพส. 
(www.dad.co.th) ที่จัดซื้อจัดจ้ำงตำมประเภทกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ตำมแบบ บก. 01 –   บก. 06 ที่แนบท้ำยคู่มือ 
ดังนี้  

 
3.1 การเปิดเผยราคากลางและการค านวณราคากลางงานก่อสร้าง  

 กำรค ำนวณรำคำกลำงงำนก่อสร้ำงให้ธพส. ค ำนวณตำมหลักเกณฑ์ค ำนวณรำคำกลำงงำนก่อสร้ำง
คณะกรรมกำรรำคำกลำงและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกำรก ำหนด โดยมีข้อมูลและรำยละเอียดที่ธพส. ต้อง
ประกำศ  ดังนี้  

แบบ บก.01  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

วิธีการบันทึกข้อมูล  
1. ชื่อโครงการ ให้ระบุชื่อโครงกำรตำมที่ก ำหนดไว้ในแผนงำน หรือที่ได้ก ำหนดไว้เพ่ือให้มีกำร

ด ำเนินกำร ในกรณีที่มีกำรด ำเนินกิจกรรมย่อย หรือรำยกำรอันเป็นส่วนหนึ่งของโครงกำรให้ใส่ชื่อกิจกรรมย่อย
หรือรำยกำรด้วย  

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ให้ระบุชื่อหน่วยงำนย่อยหรือหน่วยงำนภำยในแล้วตำมด้วย 
บริษัท ธนำรักษ์พัฒนำสินทรัพย์ จ ำกัด หรือ ธพส.  

ตัวอย่ำง ฝ่ำยบริหำรทั่วไป บริษัท ธนำรักษ์พัฒนำสินทรัพย์ จ ำกัด 
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) ให้ระบุจ ำนวนเงินงบประมำณที่ได้รับ และ/หรือมีเพ่ือใช้

ในกำรจัดจ้ำง   

http://www.dad.co.th/
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4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ให้ระบุลักษณะงำนก่อสร้ำงให้ทรำบว่ำ ธพส. จะด ำเนินกำร(จ้ำง)  
งำนก่อสร้ำงประเภทใด  

ตัวอย่ำง งำนก่อสร้ำงอำคำร ให้มีบรรยำยลักษณะงำนตำมหัวข้อที่ก ำหนดไว้ใน BOQ (Bill of 
Quantities) เช่น งำนก่อสร้ำงอำคำร 12 ชั้น ระบบฐำนรำก... ระบบโครงสร้ำง... ระบบพ้ืนอำคำร... ระบบพ้ืน
อำคำร... ระบบไฟฟ้ำ... ระบบฝ้ำเพดำน... ระบบเฟอร์นิเจอร์... และมีพ้ืนที่ใช้สอยรวม... ตำรำงเมตร  

5. ราคากลางค านวณ ณ วันที่ ให้ระบุวันที่ผู้มีอ ำนำจอนุมัติ ได้อนุมัติจ ำนวนเงินอันเป็นรำคำที่จะใช้
ในกำรจัดซื้อจ้ำงครั้งนั้นๆ   

เป็นเงิน ............................... บาท ให้ระบุจ ำนวนเงินที่เป็นรำคำกลำง  
6. บัญชีประมาณการราคากลาง ให้ระบุรำยละเอียดของกำรประมำณกำรที่เกี่ยวข้องกับชนิด จ ำนวน 

ปริมำณ รำยกำรของพัสดุ วัสดุต่ำงๆ ค่ำแรงงำน ฯลฯ ที่ต้องน ำมำใช้ในกำรค ำนวณที่เกี่ยวกับงำนก่อสร้ำง  
ซึ่งได้แก่ กำรประมำณกำรรำคำกลำงตำมรูปแบบของงำนก่อสร้ำงที่ได้มีกำรค ำนวณตำมหลักวิชำกำรในทำง
ช่ำงซึ่งผู้ท ำกำรประมำณกำรรำคำกลำงจะต้องเลือกใช้ให้ตรงกับประเภทของงำนก่อสร้ำง โดยแนบเอกสำร
รำยกำรตำมประเภทของงำนก่อสร้ำง ดังต่อไปนี้  

6.1 กรณีงำนก่อสร้ำงอำคำร หมำยถึง แบบแสดงรำยกำรปริมำณงำนและรำคำ (แบบ ปร.4) แบบ
สรุปค่ำก่อสร้ำง (แบบ ปร.5ก) แบบสรุปค่ำครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบ ปร.5ข) และแบบสรุปรำคำกลำง งำนก่อสร้ำง
อำคำร (แบบ ปร.6)  

6.2 กรณีงำนก่อสร้ำงทำง สะพำน และท่อเหลี่ยม หมำยถึง แบบสรุปรำคำกลำง งำนก่อสร้ำงทำง 
สะพำน และท่อเหลี่ยม  

6.3 กรณีงำนก่อสร้ำงชลประทำน หมำยถึง แบบสรุปรำคำกลำงงำนก่อสร้ำงชลประทำน  
6.4 แบบประมำณรำคำกลำงอ่ืนๆ จะใช้ในกรณีที่ ธพส. มีแบบประมำณกำรรำคำกลำงที่ ธพส. ได้

ก ำหนดขึ้นและให้น ำมำใช้ในกำรประมำณกำรรำคำกลำงส ำหรับงำนก่อสร้ำงประเภทนั้นๆ  
7. รายชื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลาง ให้ระบุรำยชื่อผู้ที่ท ำหน้ำที่เป็นคณะกรรมกำรก ำหนด

รำคำกลำง หรือชื่อเจ้ำหน้ำที่ของรัฐตำมที่ก ำหนดไว้ในสรุปผลกำรประมำณรำคำค่ำก่อสร้ำงซึ่งได้ลงชื่อไว้ใน 
(แบบ ปร.5 และ ปร.6) หรือแบบสรุปรำคำกลำงงำนก่อสร้ำงชลประทำน หรือแบบประเมินรำคำงำนก่อสร้ำง
ทำง สะพำนและท่อเหลี่ยม หรือแบบอ่ืนๆ  

หมายเหตุ กรณีก ำหนดจ ำนวนเงินเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ธพส. อำจระบุจ ำนวนเงินตำมตำรำงนี้
เป็นเงินตรำต่ำงประเทศก็ได้ 
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3.2 การเปิดเผยราคากลางและการค านวณราคากลางการจ้างควบคุมงานก่อสร้าง 
แบบ บก.02 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างควบคุมงานก่อสร้าง 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
วิธีการบันทึกข้อมูล  

1. ชื่อโครงการ ให้ระบุชื่อโครงกำรตำมที่ก ำหนดไว้ในแผนงำนหรือที่ได้ก ำหนดไว้เพ่ือให้มีกำร
ด ำเนินกำร ในกรณีที่มีกำรด ำเนินกิจกรรมย่อย หรือรำยกำรอันเป็นส่วนหนึ่งของโครงกำรให้ใส่ชื่อกิจกรรมย่อย
หรือรำยกำรด้วย  

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ  ให้ระบุชื่อหน่วยงำนย่อยหรือหน่วยงำนภำยในแล้วตำมด้วย 
บริษัท ธนำรักษ์พัฒนำสินทรัพย์ จ ำกัด หรือ ธพส.  

ตัวอย่ำง ฝ่ำยบริหำรทั่วไป บริษัท ธนำรักษ์พัฒนำสินทรัพย์ จ ำกัด 
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) ให้ระบุจ ำนวนเงินงบประมำณที่ได้รับ และ/หรือมีเพ่ือใช้

ในกำรจัดจ้ำง   
4. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ให้ระบุวันที่ผู้มีอ ำนำจอนุมัติ ได้อนุมัติจ ำนวนเงิน

อันเป็นรำคำท่ีจะใช้ในกำรจัดจ้ำงครั้งนั้นๆ  
เป็นเงิน ................... บาท ตัวอักษร (..................................) ให้ระบุจ ำนวนเงินที่เป็นรำคำกลำง  

5. ค่าตอบแทนบุคลากร (บาท) ให้ระบุจ ำนวนเงินที่ ธพส. จ่ำยให้กับผู้รับจ้ำง ซึ่งเป็นผู้ให้บริกำร 
รำยใดรำยหนึ่งที่ ธพส. ได้มำจำกกำรจ้ำง ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ  
พ.ศ. 2560 รวมถึงกฎกระทรวง ระเบียบ และประกำศที่ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติดังกล่ำว โดยให้มีกำร
แสดงรำยละเอียดของบุคลำกรในกำรด ำเนินงำนที่เกี่ยวกับกำรควบคุมงำน ดังนี้ 
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5.1 ระดบัหัวหน้ำโครงกำร (คน) ให้ระบุจ ำนวนของบุคลำกรในระดับหัวหน้ำโครงกำร  
5.2 ระดับผู้ด ำเนินงำน (คน) ให้ระบุจ ำนวนของบุคลำกรในระดับผู้ด ำเนินงำน  
5.3 ระดับผู้ช่วย (คน) ให้ระบุจ ำนวนของบุคลำกรในระดับผู้ช่วย  

6. ค่าวัสดุอุปกรณ์ (ถ้ามี) (บาท) ให้ระบุประมำณกำรจ ำนวนเงินที่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรมกำร
ด ำเนินงำนของผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำง โดยให้มีกำรแจงรำยละเอียดจำกวงเงินค่ำจ้ำงที่  ธพส. จะต้องจ่ำยแยก
ออกเป็นรำยจ่ำย แยกออกเป็นรำยจ่ำยที่จะต้องจ่ำยอันเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์หรือค่ำวัสดุที่ใช้ในกำรด ำเนินงำน
ตำมวัตถปุระสงค์ของกำรจ้ำงนั้นๆ ที่คู่สัญญำจะต้องน ำมำใช้ในกำรด ำเนินกำรตำมสัญญำ   

7. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ (บาท) ให้ระบุค่ำใช้จ่ำยใดๆที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำนของผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำง 
นอกเหนือจำกรำยกำรท่ี 5 และ 6 ที่ต้องมีข้ึนตำมลักษณะของงำนนั้นๆ เฉพำะเรื่อง  

8. รายช่ือผู้รับผิดชอบในการก าหนดค่าใช้จ่าย/ด าเนินการ/ขอบเขตของงาน (TOR) ให้ระบุรำยชื่อ
เจ้ำหน้ำที่  ธพส. ที่ เป็นผู้รับผิดชอบจัดท ำร่ำงขอบเขตของงำนจ้ำงควบคุมงำนก่อสร้ำง โดยอำจเป็น
คณะกรรมกำรหรือเจ้ำหน้ำที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แล้วแต่กรณี  

9. ที่มาของราคากลาง  ให้ระบุหลักเกณฑ์ที่ใช้ในกำรก ำหนดรำคำกลำงหรืออัตรำที่ใช้อ้ำงอิง  
เพ่ือคิดรำคำค่ำจ้ำงควบคุมงำนก่อสร้ำง ตำมอัตรำที่ ก ำหนดในกฎกระทรวง มำตรำ 90 วรรคสอง แห่ง
พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 หรือ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เช่น  

ร้อยละ ... ของมูลค่ำงำนก่อสร้ำงตำมกฎกระทรวงก ำหนดอัตรำค่ำจ้ำงผู้ให้บริกำรงำนจ้ำงออกแบบ
หรือควบคุมงำนก่อสร้ำง พ.ศ. 2560 หรือ    

ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 สิงหำคม 2556 แจ้งตำมหนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 
ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 128 ลงวันที่ 8 สิงหำคม 2556 ส ำหรับงำนก่อสร้ำงที่ยังไม่ได้ก ำหนดอัตรำไว้ใน
กฎกระทรวงดังกล่ำว เป็นต้น  
หมายเหตุ   

1. หำกขอบเขตของงำน TOR (Terms of Reference) ระบุรำคำในแต่ละรำยกำรแล้ว ธพส. อำจ
แนบ TOR โดยมิต้องกรอกรำคำแต่ละรำยกำรหรือแต่ละหน่วยก็ได้  

2. กรณีก ำหนดจ ำนวนเงินเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ธพส. อำจระบุจ ำนวนเงินตำมตำรำงนี้             
เป็นเงินตรำต่ำงประเทศก็ได้  
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3.3 การเปิดเผยราคากลางและการค านวณราคากลางการจ้างออกแบบ  
แบบ บก.03 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างออกแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

วิธีการบันทึกข้อมูล  
1. ชื่อโครงการ ให้ระบุชื่อโครงกำรตำมทีก่ ำหนดไว้ในแผนงำนหรือที่ได้ก ำหนดเพ่ือให้มีกำรด ำเนินกำร 

ในกรณีที่มีกำรด ำเนินกิจกรรมย่อย หรือรำยกำรอันเป็นส่วนหนึ่งของโครงกำรให้ใส่ชื่อกิจกรรมย่อยหรือ
รำยกำรด้วย  

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โครงการ ให้ระบชุื่อหน่วยงำนย่อยหรือหน่วยงำนภำยในแล้วตำมด้วย
บริษัท ธนำรักษ์พัฒนำสินทรัพย์ จ ำกัด หรือ ธพส.  

ตัวอย่ำง ฝ่ำยบริหำรทั่วไป บริษัท ธนำรักษ์พัฒนำสินทรัพย์ จ ำกัด 
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) ให้ระบุจ ำนวนเงินงบประมำณที่ได้รับ และ/หรือ มีเพ่ือใช้

ในกำรจัดจ้ำง  
4. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ให้ระบุวันที่ผู้มีอ ำนำจอนุมัติ ได้อนุมัติจ ำนวนเงิน

อันเป็นรำคำท่ีจะใช้ในกำรจัดจ้ำงครั้งนั้นๆ  
5. ค่าตอบแทนบุคลากร (บาท) ให้ระบุจ ำนวนเงินที่ ธพส. จ่ำยให้กับผู้รับจ้ำง ซึ่งเป็นผู้ให้บริกำร 

รำยใดรำยหนึ่งที่ ธพส. ได้มำจำกกำรจ้ำง ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ  
พ.ศ. 2560 รวมถึงกฎกระทรวง ระเบียบ และประกำศที่ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติดังกล่ำว โดยให้มีกำร
แสดงรำยละเอียดของบุคลำกรในกำรด ำเนินงำนที่เกี่ยวกับกำรออกแบบ ดังนี้  

5.1 ระดบัหัวหน้ำโครงกำร (คน) ให้ระบุจ ำนวนของบุคลำกรในระดับหัวหน้ำโครงกำร  
5.2 ระดับผู้ด ำเนินงำน (คน) ให้ระบุจ ำนวนของบุคลำกรในระดับผู้ด ำเนินงำน  
5.3 ระดับผู้ช่วย (คน) ให้ระบุจ ำนวนของบุคลำกรในระดับผู้ช่วย  
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6. ค่าวัสดุอุปกรณ์ (บาท) ให้ระบุประมำณกำรจ ำนวนเงินที่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรมกำรด ำเนินงำน
ผู้ออกแบบ โดยให้มีกำรแจงรำยละเอียดจำกวงเงินค่ำจ้ำงที่  ธพส. จะต้องจ่ำยแยกออก เป็นรำยจ่ำยที่จะต้อง
จ่ำยอันเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์หรือค่ำวัสดุที่ใช้ในกำรด ำเนินงำน ตำมวัตถุประสงค์ของกำรจ้ำงนั้นๆ ที่คู่สัญญำ
จะต้องน ำมำใช้ในกำรด ำเนินกำรตำมสัญญำ  

7. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ (บาท) ให้ระบุค่ำใช้จ่ำยใดๆที่ เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำนของผู้ออกแบบ
นอกเหนือจำกรำยกำรท่ี 5 และ 6 ที่ต้องมีข้ึนตำมลักษณะของงำนนั้นๆ เฉพำะเรื่อง  

8. รายช่ือผู้รับผิดชอบในการก าหนดค่าใช้จ่าย/ด าเนินการ/ขอบเขตของงาน (TOR) ให้ระบุรำยชื่อ
เจ้ำหน้ำที่ ธพส. ที่เป็นผู้รับผิดชอบจัดท ำร่ำงขอบเขตของงำนจ้ำงออกแบบ โดยอำจเป็นคณะกรรมกำรหรือ
เจ้ำหน้ำที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แล้วแต่กรณี  

9. ที่มาของราคากลาง ให้ระบุหลักเกณฑ์ที่ใช้ในกำรก ำหนดรำคำกลำงหรืออัตรำที่ใช้อ้ำงอิง  
เพ่ือคิดรำคำค่ำจ้ำงควบคุมงำนก่อสร้ำง ตำมอัตรำที่ ก ำหนดในกฎกระทรวง มำตรำ 90 วรรคสอง แห่ง
พระรำชบัญญัติ กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 หรือ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เช่น  

ร้อยละ ....... ของมูลค่ำงำนก่อสร้ำงตำมกฎกระทรวงก ำหนดอัตรำค่ำจ้ำงผู้ให้บริกำรงำนจ้ำง
ออกแบบหรือควบคุมงำนก่อสร้ำง พ.ศ. 2560 หรือ 

ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 สิงหำคม 2556 แจ้งตำมหนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 
ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 128 ลงวันที่ 8 สิงหำคม 2556 ส ำหรับงำนก่อสร้ำงที่ยังไม่ได้ก ำหนดอัตรำไว้ใน
กฎกระทรวงดังกล่ำว เป็นต้น   
หมายเหตุ   

1. หำกขอบเขตของงำน TOR (Terms of Reference) ระบรุำคำในแต่ละรำยกำรแล้ว ธพส. 
อำจแนบ TOR โดยมิต้องกรอกรำคำแต่ละรำยกำรหรือแต่ละหน่วยก็ได้  

2. กรณีก ำหนดจ ำนวนเงินเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ธพส. อำจระบุจ ำนวนเงินตำมตำรำงนี้ 
เป็นเงินตรำต่ำงประเทศก็ได้ 
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3.4 การเปิดเผยราคากลางและการค านวณราคากลางการจ้างท่ีปรึกษา  
แบบ บก.04  

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้างท่ีปรึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
วิธีการบันทึกข้อมูล  

1. ชื่อโครงการ ให้ระบุชื่อโครงกำรตำมที่ก ำหนดไว้ในแผนงำนหรือที่ได้ก ำหนดไว้เพ่ือให้มีกำร
ด ำเนินกำร ในกรณีที่มีกำรด ำเนินกิจกรรมย่อย หรือรำยกำรอันเป็นส่วนหนึ่งของโครงกำรให้ใส่ชื่อกิจกรรมย่อย
หรือรำยกำรด้วย  

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ  ให้ระบุชื่อหน่วยงำนย่อยหรือหน่วยงำนภำยในแล้วตำมด้วย 
บริษัท ธนำรักษ์พัฒนำสินทรัพย์ จ ำกัด หรือ ธพส.  

ตัวอย่ำง ฝ่ำยบริหำรทั่วไป บริษัท ธนำรักษ์พัฒนำสินทรัพย์ จ ำกัด 
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) ให้ระบุจ ำนวนเงินงบประมำณที่ได้รับ และ/หรือมีเพ่ือใช้

ในกำรจัดจ้ำง 
4. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ให้ระบุวันที่ผู้มีอ ำนำจอนุมัติ ได้อนุมัติจ ำนวนเงิน

อันเป็นรำคำที่จะใช้ในกำรจัดจ้ำงครั้งนั้นๆ  
เป็นเงิน ............ บาท ตัวอักษร (..................) ให้ระบุจ ำนวนเงินที่เป็นรำคำกลำง  

5. ค่าตอบแทนบุคลากร (บาท) ให้ระบุจ ำนวนเงินที่ ธพส. จ่ำยให้กับที่ปรึกษำตำมควำมเหมำะสม
ตำมลักษณะของงำนที่จะจ้ำงหรือตำมอัตรำค่ำจ้ำงของงำน ในลักษณะเดียวกันที่  ธพส. เคยจ้ำง โดยแจ้ง
รำยละเอียดจ ำนวนคน – เดือน (man-months) ตำมประเภทที่ปรึกษำ คุณสมบัติของที่ปรึกษำที่จะจ้ำง  
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5.1 ประเภทที่ปรึกษำ ให้ระบุประเภทที่ปรึกษำตำมประเภทดังต่อไปนี้  
(1) กลุ่มงำนวิชำชีพทั่วไป หมำยถึง กลุ่มงำนที่มีลักษณะทั่วไปไม่ซับซ้อน เช่น ด้ำนกำรบริหำร

จัดกำร ด้ำนประชำสัมพันธ์ เป็นต้น  
(2) กลุ่มวิชำชีพเฉพำะ หมำยถึง กลุ่มงำนซึ่งมีลักษณะที่ต้องใช้เทคนิคเฉพำะทำง เช่น                   

ด้ำนวิศวกรรม สถำปัตยกรรม กำรเงิน บัญชี วิจัย กฎหมำย พลังงำน สิ่งแวดล้อม และด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ เป็นต้น 

(3) กลุ่มงำนเชี่ยวชำญเฉพำะ หมำยถึง กลุ่มงำนซึ่งมีลักษณะที่ต้องใช้ควำมรู้  ควำมเชี่ยวชำญ
เฉพำะด้ำน และต้องเป็นสำขำที่ขำดแคลนเท่ำนั้น เช่น ด้ำนนิวเคลียร์ ดำวเทียม คณิตศำสตร์ ประกันภัย และ
ด้ำนสื่อสำรโทรคมนำคม เป็นต้น 

5.2 คุณสมบัติที่ปรึกษำ ให้ระบุคุณสมบัติเกี่ยวกับวุฒิกำรศึกษำ ประสบกำรณ์และผลงำน ซึ่งมีผล
ต่อกำรพิจำรณำก ำหนดค่ำค่ำที่ปรึกษำ  

5.3 จ ำนวนที่ปรึกษำ (คน) ให้ระบุจ ำนวนเฉพำะบุคลำกรหลัก  
6. ค่าวัสดุอุปกรณ์ (บาท) ให้ระบุประมำณกำรจ ำนวนเงินที่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรมกำรด ำเนินงำน

ของที่ปรึกษำในกำรด ำเนินกำรตำมหน้ำที่เพ่ือให้งำนนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ โดยให้มีกำรแจงรำยละเอียดจำก
วงเงินค่ำจ้ำงที่ ธพส. จะต้องจ่ำยแยกออกเป็นรำยจ่ำยที่จะต้องจ่ำยอันเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์หรือค่ำวัสดุที่ใช้ใน
กำรด ำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์ของกำรจ้ำงนั้นๆ ที่คู่สัญญำจะต้องน ำมำใช้ในกำรด ำเนินกำรตำมสัญญำ   

7. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี) (บาท) ให้ระบุค่ำใช้จ่ำยที่จ่ำยให้กับที่ปรึกษำเป็น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปต่ำงประเทศหรือของเจ้ำหน้ำที่  ธพส. เป็นผู้ว่ำจ้ำง ซึ่งจะต้องมีค่ำใช้จ่ำยอันเป็น
จ ำนวนเงินที่รวมไว้ในสัญญำจ้ำงนั้นๆ  

8. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ (บาท) ให้ระบุค่ำใช้จ่ำยใดๆที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำนของที่ปรึกษำนอกเหนือจำก
รำยกำรที่ 5, 6 และ 7 ที่ต้องมีข้ึนตำมลักษณะของงำนนั้นๆ เฉพำะเรื่อง  

9. รายช่ือผู้รับผิดชอบในการก าหนดค่าใช้จ่าย/ด าเนินการ/ขอบเขตของงาน (TOR) ให้ระบุรำยชื่อ
เจ้ำหน้ำ ธพส. ที่เป็นผู้ก ำหนดขอบเขตของงำนจ้ำงที่ปรึกษำ โดยอำจเป็นคณะกรรมกำร หรือเจ้ำหน้ำที่ หรือ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง แล้วแต่กรณี  

10. ที่มาของการก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ให้ระบุแหล่งที่มำหรืออัตรำที่อ้ำงอิง เพ่ือคิดรำคำ
ที่ปรึกษำ เช่น ตำมหลักเกณฑ์ในกำรคิดอัตรำค่ำตอบแทนที่ปรึกษำไทยของส ำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะ
(สบน.) เป็นต้น   
 
หมายเหตุ   

1. ให้แนบรำยละเอียดของขอบเขตของงำน TOR (Terms of Reference) ด้วย (ถ้ำมี) และ
หำกขอบเขตของงำน TOR ระบุรำคำในแต่ละรำยกำรแล้ว ธพส. อำจแนบ TOR โดยมิต้องกรอกรำคำแต่ละ
รำยกำรหรือแต่ละหน่วยก็ได้  

2. กรณีก ำหนดจ ำนวนเงินเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ธพส. อำจระบุจ ำนวนเงินตำมตำรำงนี้ 
เป็นเงินตรำต่ำงประเทศก็ได้  
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3.5 การเปิดเผยราคากลางและการค านวณราคากลางการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ 
แบบ บก.05  

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

วิธีการบันทึกข้อมูล  
1. ชื่อโครงการ ให้ระบุชื่อโครงกำรตำมที่ก ำหนดไว้ในแผนงำนหรือที่ได้ก ำหนดไว้เพ่ือให้มีกำร

ด ำเนินกำรในกรณีที่มีกำรด ำเนินกิจกรรมย่อย หรือรำยกำรอันเป็นส่วนหนึ่งของโครงกำรให้ใส่ชื่อกิจกรรมย่อย
หรือรำยกำรด้วย  

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ  ให้ระบุชื่อหน่วยงำนย่อยหรือหน่วยงำนภำยในแล้วตำมด้วย 
บริษัท ธนำรักษ์พัฒนำสินทรัพย์ จ ำกัด หรือ ธพส.  

ตัวอย่ำง ฝ่ำยบริหำรทั่วไป บริษัท ธนำรักษ์พัฒนำสินทรัพย์ จ ำกัด 
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) ให้ระบุจ ำนวนเงินงบประมำณที่ได้รับ และ/หรือมีเพ่ือใช้

ในกำรจัดจ้ำง  
4. วันที่ก าหนดราคกลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ให้ระบุวันที่ผู้มีอ ำนำจอนุมัติ ได้อนุมัติจ ำนวนเงิน

อันเป็นรำคำท่ีจะใช้ในกำรจัดจ้ำงครั้งนั้นๆ  
เป็นเงิน ................. บาท ให้ระบุจ ำนวนเงินที่เป็นรำคำกลำง  

5. ค่า Hardware (บาท) ให้ระบุจ ำนวนเงินที่ ธพส. จะใช้เป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรจัดหำครุภัณฑ์
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์เน็ตเวิร์ค 
อุปกรณ์ส ำรองข้อมูล ระบบพลังงำนส ำรอง และอุปกรณอ่ื์นๆ ที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 

6. ค่า Software (บาท) ให้ระบุค่ำซอฟต์แวร์ส ำเร็จรูปซึ่งเป็นจ ำนวนเงินที่ ธพส. จะใช้เป็นค่ำใช้จ่ำย 
ส ำหรับกำรจัดซื้อซอฟต์แวร์ส ำเร็จรูป ซึ่งครอบคลุมถึงซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติกำร (Operating System) 
ซอฟต์แวร์ระบบจัดกำรฐำนข้อมูล (Database Management System) ซอฟต์แวร์ระบบจัดกำรเน็ตเวิร์ค 
(Network Management System) ซอฟต์แวร์ส ำหรับจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย (Security Management 
System) ซอฟต์แวร์ที่ใช้ส ำหรับพัฒนำซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Tools) และซอฟต์แวร์ประยุกต์ส ำเร็จรูปต่ำงๆ    
ที่ไม่ต้องมีกำรแก้ไขดัดแปลงโปรแกรมเพ่ิมเติม (Packaged Application Software)  
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7. ค่าพัฒนาระบบ (บาท) ให้ระบุจ ำนวนเงินที่ ธพส. จะใช้เป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรจัดจ้ำงปรับปรุง
ระบบงำนเดิมหรือพัฒนำระบบงำนใหม่โดยให้แสดงแหล่งที่มำหรือเกณฑ์ที่ใช้ เพ่ือก ำหนดรำคำ อย่ำงไรก็ตำม 
หำกกำรจ้ำงระบบนี้เป็นกำรดัดแปลงซอฟต์แวร์ส ำเร็จรูปให้แยกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อซอฟต์แวร์ ส ำเร็จรูปไว้
ในรำยกำรที่ 6 ค่ำ Software ด้วย  

8. ค่าใช้จ่ายอ่ืน (บาท) ให้ระบุค่ำใช้จ่ำยใดๆ ที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำนนอกเหนือจำกรำยกำร              
ที่ 5, 6 และ 7 ที่ต้องมีขึ้นตำมลักษณะของงำนนั้นๆ ได้แก่ ค่ำบริหำรโครงกำรค่ำบ ำรุงรักษำและอ่ืนๆ เป็นต้น 
กรณีท่ีเป็นค่ำใช้จ่ำยอ่ืนนี้ หำกสำมำรถระบุได้ว่ำเป็นค่ำใช้จ่ำยในรำยกำรใดก็ให้ระบุด้วย เช่น ค่ำบ ำรุงรักษำ  

9. รายช่ือผู้รับผิดชอบในการก าหนดค่าใช้จ่าย/ด าเนินการ/ขอบเขตของงาน (TOR) ให้ระบุรำยชื่อ
เจ้ำหน้ำที่ ธพส. ที่เป็นผู้ก ำหนดขอบเขตของงำน หรือรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้ำง 
โดยอำจเป็นคณะกรรมกำรหรือเจ้ำหน้ำที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แล้วแต่กรณี  

10. ที่มาของการก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ให้ระบุแหล่งที่มำหรือเกณฑ์ของกำรคิดรำคำงำน
พัฒนำระบบคอมพิวเตอร์ในแต่ละรำยกำร รำยกำรที่ 5, 6 และ 7 ดังนี้  

ค่า Hardware ให้ระบุแหล่งที่มำที่ ธพส. ใช้เป็นเกณฑ์ในกำรคิดหรือก ำหนดรำคำค่ำ Hardware 
เช่น หำกใช้เกณฑ์รำคำมำตรฐำนที่กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมก ำหนดก็ให้ ระบุว่ำตำมเกณฑ์รำคำ
กลำงที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก ำหนด เป็นต้น  

ค่า Software หำกใช้เกณฑ์รำคำกลำงที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก ำหนด ก็ให้ระบุ
ว่ำตำมเกณฑ์รำคำกลำงที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก ำหนดเช่นเดียวกัน   

ค่าพัฒนาระบบ หำกใช้เกณฑ์รำคำกลำงที่กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมก ำหนด ก็ให้
ระบุว่ำตำมเกณฑ์รำคำกลำงที่กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมก ำหนด  

หำกใช้รำคำที่ได้มำจำกกำรสืบรำคำจำกท้องตลำด เว็บไซตต์่ำงๆ เป็นรำคำอ้ำงอิงให้ระบุชื่อบริษัท 
ห้ำงหุ้นส่วนที่สืบรำคำ หรือชื่อเว็บไซต์ด้วย โดยไม่ต้องระบุรำคำของแต่ละรำยที่สืบมำ  

หำกใช้รำคำที่เคยซื้อหรือจ้ำงครั้งหลังสุดภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณให้ระบุว่ำใช้รำคำที่
เคยซื้อครั้งหลังสุดภำยในระยะเวลำ 2 ปีงบประมำณ พร้อมระบุเลขที่สัญญำที่ใช้อ้ำงอิง 
หมายเหตุ   

1. กรณีใช้รำคำที่ได้มำจำกำรสืบรำคำจำกท้องตลำดหรือเว็บไซต์ต่ำงๆ จ ำนวนกี่รำยนั้น            
ให้เป็นไปตำม กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือแนวทำงปฏิบัติของ ธพส. 

2. หำกขอบเขตของงำน TOR (Terms of Reference) ระบรุำคำในแต่ละรำยกำรแล้ว ธพส. 
อำจแนบ TOR โดยมิต้องกรอกรำคำแต่ละรำยกำรหรือแต่ละหน่วยก็ได้  

3. กรณีก ำหนดจ ำนวนเงินเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ธพส. อำจระบุจ ำนวนเงินตำมตำรำงนี้
เป็นเงินตรำต่ำงประเทศก็ได้  
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3.6 การเปิดเผยราคากลางและการค านวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  
แบบ บก.06  

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างทีมิ่ใช่งานก่อสร้าง 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

วิธีการบันทึกข้อมูล  
1. ชื่อโครงการ ให้ระบุชื่อโครงกำรตำมที่ก ำหนดไว้ในแผนงำนหรือที่ได้ก ำหนดไว้เพ่ือให้มีกำร

ด ำเนินกำร ในกรณีที่มีกำรด ำเนินกิจกรรมย่อย หรือรำยกำรอันเป็นส่วนหนึ่งของโครงกำรให้ใส่ชื่อกิจกรรมย่อย
หรือรำยกำรด้วย  

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ  ให้ระบุชื่อหน่วยงำนย่อยหรือหน่วยงำนภำยในแล้วตำมด้วย 
บริษัท ธนำรักษ์พัฒนำสินทรัพย์ จ ำกัด หรือ ธพส.  

ตัวอย่ำง ฝ่ำยบริหำรทั่วไป บริษัท ธนำรักษ์พัฒนำสินทรัพย์ จ ำกัด 
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) ให้ระบุจ ำนวนเงินงบประมำณที่ได้รับ และ/หรือมีเพ่ือใช้

ในกำรจัดจ้ำง  
4. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ให้ระบุวันที่ผู้มีอ ำนำจอนุมัติ ได้อนุมัติจ ำนวนเงินอันเป็น

รำคำที่จะใช้ในกำรจัดจ้ำงครั้งนั้นๆ  
เป็นเงิน ............................... บาท ให้ระบุจ ำนวนเงินที่เป็นรำคำกลำง  
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ....... (บาท) ให้ระบุรำคำต่อหน่วยด้วย (ถ้ำมี)  
กรณีจัดซื้อหลำยรำยกำรให้ระบุรำคำต่อหน่วยในแต่ละรำยกำร  
กรณีจัดจ้ำงที่มิใช่งำนก่อสร้ำงให้ระบุรำคำต่อหน่วยในแต่ละรำยกำร (ถ้ำมี) 
หมายเหตุ  

1. หำกมีรำยละเอียดของงำนตำมขอบเขตของงำน TOR (Terms of Reference) ให้แนบ 
TOR ในประกำศนี้ด้วย และหำก TOR ระบุรำคำต่อหน่วยหรือในแต่ละรำยกำรแล้ว ก็ให้แนบ TOR โดยมิต้อง
กรอกรำคำแต่ละรำยกำรหรือแต่ละหน่วยก็ได้  

2. กรณีก ำหนดจ ำนวนเงินเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ธพส. อำจระบุจ ำนวนเงินตำมตำรำงนี้
เป็นเงินตรำต่ำงประเทศก็ได้  
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3. กรณีกำรจัดจ้ำงมิใช่งำนก่อสร้ำงให้ระบุรำคำในแต่ละรำยกำรตำมขอบเขตของงำน TOR 
(Terms of Reference) เช่น กำรจ้ำงให้จัดท ำกิจกรรมหรือจัดงำน (Event) อำจระบุรำคำในแต่ละรำยกำร
ตำมขอบเขตกำรด ำเนินงำน ตำมตัวอย่ำง ดังต่อไปนี้    

(1) งำนเวทีแสงสีเสียงและกำรแสดง  
(2) งำนสถำนที่พร้อมกำรตกแต่งสถำนที่  
(3) งำนออกแบบติดตั้งบูทบอร์ดนิทรรศกำร  
(4) งำนประชำสัมพันธ์  
(5) งำนอภิปรำยเสวนำ  
(6) งำนบันทึกภำพและเสียง  
(7) ค่ำเอกสำรประกอบกำรจัดกิจกรรม  
(8) ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม เป็นต้น  

  ทั้งนี้ จะมีรำยกำรค่ำใช้จ่ำยใดบ้ำงนั้นขึ้นอยูกับลักษณะกำรจัดงำนหรือจัดกิจกรรมหรือ
วัตถุประสงค์ของกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว อย่ำงไรก็ตำมให้ธพส. ก ำหนดค่ำใช้จ่ำยตำมรำยกำรที่ก ำหนดไว้ใน
ขอบเขตของงำน TOR (Terms of Reference)  

4. กรณีกำรจัดจ้ำงซึ่งมีลักษณะเป็นกำรจ้ำงบริกำร เช่น ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้ำ  ควร
แยกค่ำใช้จ่ำยในแต่ละรำยกำรด้วย เช่น ค่ำวัสดุ ค่ำสำยไฟ เป็นต้น  

5. แหล่งที่มาของราคากลาง (อ้างอิง) ให้ระบุแหล่งที่มำของรำคำหรือวิธีค ำนวณรำคำที่ใช้ในกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 รวมถึงกฎกระทรวง 
ระเบียบ และประกำศที่ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัตินี้ก ำหนด เช่น  

5.1 กรณีใช้ราคาที่ได้มาจากการค านวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางก าหนด             
ให้ระบุว่ำตำมประกำศคณะกรรมกำรรำคำกลำงและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกำรก ำหนด  

5.2 กรณีใช้ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดท า ให้ระบุว่ำ
ตำมฐำนข้อมูลรำคำอ้ำงอิงพัสดุของกรมบัญชีกลำง  

5.3 กรณีใช้ราคามาตรฐานที่ส านักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอ่ืนก าหนด ให้ระบุว่ำตำม
รำคำมำตรฐำนของส ำนักงำนประมำณ หรือรำคำมำตรฐำนของหน่วยงำน............ก ำหนด แล้วแต่กรณี  

5.4 กรณีใช้ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด ให้ระบุชื่อบริษัท ห้ำงหุ้นส่วน หรือ
เว็บไซต์ที่สืบรำคำ โดยไม่ต้องระบุรำคำของแต่ละรำยที่ไปสืบมำ ทั้งนี้ กำรสืบรำคำจำกท้องตลำด ต้องสืบรำคำ
ให้เหมำะสมกับขอบเขตของงำนหรือคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้ำง โดยสืบรำคำ ไม่น้อยกว่ำ 3 
รำย เว้นแต่ กรณีมีน้อยกว่ำ 3 รำย จะใช้รำคำใดเป็นรำคำอ้ำงอิงให้ด ำเนินกำร ดังนี้  

5.4.1 กรณีกำรจัดหำที่มีกำรประกำศเชิญชวน ให้ใช้เฉลี่ยเป็นรำคำอ้ำงอิงก่อน เว้นแต่ธพส.
พิจำรณำแล้วเห็ฯว่ำ รำคำต่ ำสุดสำมำรถด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงได้ ให้ใช้รำคำต่ ำสุดเป็นรำคำอ้ำงอิง   

5.4.2 กรณีกำรจัดหำที่ไม่มีประกำศเชิญชวน ให้ใช้รำคำต่ ำสุดเป็นรำคำอ้ำงอิง 
ตัวอย่ำง สืบรำคำจำกท้องตลำด 3 รำย ดังนี้  
(1) บริษัท รักดี จ ำกัด  
(2) ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สุจริตกำรค้ำ  
(3) www.dekdee.com   
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5.5 กรณีใช้ราคาทีเ่คยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ ให้ระบุว่ำใช้
รำคำที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภำยในระยะเวลำ 2 ปีงบประมำณ พร้อมระบุเลขท่ีสัญญำที่ใช้อ้ำงอิง เช่น ตำมสัญญำ 
เลขที่ .................... ลงวันที่ .......... เดือน .......................  พ.ศ. .....................                      

ตัวอย่ำง ใช้รำคำท่ีเคยซื้อครั้งหลังสุดภำยในระยะเวลำ 2 ปีงบประมำณ ตำมสัญญำเลขที่ 1/2561 
ลงวันที่ 10 มกรำคม 2561   

5.6 กรณีใช้ราคาอ่ืนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของธพส. ให้ระบุว่ำใช้รำคำ
ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร หรือแนวทำงปฏิบัติของธพส. .......... ก ำหนด พร้อมทั้งระบุ หลักเกณฑ์ที่ธพส. ก ำหนด 
เช่น ตำมข้อบังคับของธพส. ....... ลงวันท่ี....... เป็นต้น   

หมายเหตุ  
1. กรณีกำรเช่ำ และแลกเปลี่ยน ให้ธพส. ประกำศเปิดเผยข้อมูลรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย กำร

จัดซื้อจดัจ้ำง รำคำกลำง และกำรค ำนวณรำคำกลำง ตำมตำรำงนี้ด้วย  
2. กรณีซื้อที่ดิน หรือสิ่งก่อสร้ำง ถ้ำใช้รำคำประเมินของทำงรำชกำรหรือหน่วยงำนเป็นรำคำ

อ้ำงอิง ก็ให้ระบุชื่อหน่วยงำนผู้ท ำกำรประเมิน เช่น อ้ำงอิงตำมรำคำประเมินของ .................. (ชื่อหน่วยงำน) 
ถ้ำใช้รำคำซื้อขำยที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้ำงใกล้เคียงบริเวณที่จะซื้อเป็นรำคำอ้ำงอิงก็ให้ระบุสัญญำ ซื้อขำยหรือ
เลขที่โฉนดที่ดิน เลขที่อำคำร ของสิ่งก่อสร้ำงใกล้เคียงบริเวณที่จะซื้อครั้งหลัง เช่น อ้ำงอิงจำกรำคำซื้อ            
ขำยของ ................ (ข้อมูลสัญญำเลขที่โฉนดที่ดินเลขที่อำคำร) เป็นต้น (จะอ้ำงอิงรำคำซื้อขำยที่ดินและหรือ
สิ่งก่อสร้ำงใกล้เคียงบริเวณจ ำนวนกี่รำยให้เป็นไปตำมระเบียบ กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ภำครัฐและกำรบริหำรพัสดุ พ.ศ. 2560 ก ำหนด)  

3. กำรระบุแหล่งที่มำตำมข้อ 6 แหล่งที่มำของรำคำกลำง (อ้ำงอิง) หำกมีกำรจัดซื้อหลำย
รำยกำรให้ระบุแหล่งที่มำทุกรำยกำร  

4. วิธีกำรก ำหนดหรือค ำนวณรำคำข้ำงต้น เป็นเพียงตัวอย่ำงเท่ำนั้น ซึ่งธพส. จะใช้หลักเกณฑ์
หรือวิธีกำรค ำนวณอย่ำงไรให้เป็นไปตำมระเบียบ ข้อบังคับ หรือแนวทำงปฏิบัติของธพส. แต่ทั้งนี้ให้แสดง
แหล่งที่มำของรำคำกลำงตำมลักษณะตัวอย่ำงข้ำงต้น   

6. รายช่ือเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ให้ระบรุำยชื่อเจ้ำหน้ำที่ธพส. ที่เป็นผู้ก ำหนด
ขอบเขตของงำน หรือรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้ำง โดยอำจเป็นคณะกรรมกำรหรือ
เจ้ำหน้ำที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แล้วแต่กรณี  
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บทที่ 4  
เงื่อนไขการประกาศ 

 
4.1 วงเงินที่ต้องประกาศ 

ให้ประกำศรำยละเอียดข้อมูลรำคำกลำงและค ำนวณรำคำกลำงในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่มีวงเงินเกินกว่ำ 
500,000 บำท เว้นแต่   

4.1.1 กรณีมีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้พัสดุนั้นอันเนื่องมำจำกเกิดเหตุกำรณ์ที่ไม่อำจคำดหมำยได้ 
ตำมมำตรำ 56 (1) (ค)   

4.1.2 เป็นพัสดุที่ใช้ในรำชกำรลับ หรือเป็นงำนที่ต้องปกปิดเป็นควำมลับของหน่วยงำนของรัฐหรือที่
เกี่ยวกับควำมมั่นคงของประเทศ ตำมมำตรำ 56 (1) (ฉ)   

4.1.3 กรณีมีควำมจ ำเป็นต้องใช้พัสดุโดยฉุกเฉิน ตำมมำตรำ 56 (2) (ง)     
4.1.4 กำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุตำมกฎกระทรวงก ำหนดกรณีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุ โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 30 มกรำคม 2561  ข้อ 2 (2) กำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุเพ่ือช่วยผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
ตำมระเบียบที่ออกตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณ หรือตำมระเบียบที่ออกตำมกฎหมำยอ่ืน ข้อ 2 (3) 
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุที่เกี่ยวกับควำมมั่นคงของสถำบันพระมหำกษัตริย์ และข้อ 2 (5) กำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุที่
ต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน ซึ่งหำกใช้วิธีประกำศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกอำจก่อให้เกิดควำมล่ำช้ำและอำจ
ท ำให้เกิดควำมเสียหำยแกห่น่วยงำนของรัฐ  

กรณีนี้ให้ประกำศภำยใน 30 วันนับถัดจำกวันที่มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ทั้งนี้อำจน ำใบสั่งซื้อสั่งจ้ำง
หรือเอกสำรซึ่งมีรำยกำรแสดงเกี่ยวกับรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย ดังกล่ำวแนบพร้อมกับกำรประกำศด้วยก็ได้  
 
4.2 วิธีการประกาศ  

ให้เจ้ำหน้ำที่พัสดุหรือผู้ก ำหนดรำคำกลำงจัดท ำและประกำศรำยละเอียดข้อมูลรำคำกลำงและกำร
ค ำนวณรำคำกลำงในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในระบบฐำนข้อมูล (เว็บไซต์) 2 แห่ง ดังนี้  

4.2.1 ระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง (www.gprocurement.go.th) (เจ้ำหน้ำที่พัสดุ)   
4.2.2 เว็บไซต์ของ ธพส. (www.dad.co.th) (ผู้ก ำหนดรำคำกลำง) 
โดยระบุในเว็บไซต์ว่ำจะประกำศเปิดเผยรำคำกลำง กำรค ำนวณรำคำกลำงของบริษัท หรือหน่วยงำน

ใดบ้ำง  
 

4.3 ระยะเวลาที่ประกาศ  
4.3.1 กรณีการจัดหาที่มีการประกาศเชิญชวน  

กำรจัดหำที่มีกำรประกำศเชิญชวน ได้แก่  วิธีตลำดอิเล็กทรอนิกส์ วิธีประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ วิธีกำรสอบรำคำ กำรจ้ำงที่ปรึกษำ โดยวิธีประกำศเชิญชวนทั่วไป กำรจ้ำงออกแบบหรือควบคุม
งำน โดยวิธีประกำศเชิญชวนทั่วไป หรือวิธีอ่ืนใดอันมีลักษณะที่ต้ องประกำศเชิญชวนให้มีกำรแข่งขัน           
ให้หน่วยงำนของรัฐประกำศรำยละเอียดข้อมูลรำคำกลำงและกำรค ำนวณรำคำกลำง ดังนี้  

(1) กรณีมีกำรน ำร่ำงประกำศและร่ำงเอกสำรซื้อหรือจ้ำงเผยแพร่เพ่ือรับฟังควำมคิดเห็น           
ให้ประกำศพร้อมกับร่ำงประกำศและร่ำงเอกสำรซื้อหรือจ้ำงดังกล่ำว   

(2) กรณีไม่มีกำรน ำร่ำงประกำศและร่ำงเอกสำรซื้อหรือจ้ำงเผยแพร่เพ่ือรับฟังควำมคิดเห็น    
ให้ประกำศพร้อมกับกำรประกำศจัดซื้อจัดจ้ำง  

http://www.dad.co.th/
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ระยะเวลาการปลดประกาศ  
เมื่อได้ด ำนินกำรประกำศรำยละเอียดกำรข้อมูลรำคำกลำงและกำรค ำนวณรำคำกลำงในกำร

จัดซื้อจัดจ้ำง ธพส. อำจปลดประกำศ ได้ดังนี้  
(1) เมื่อผู้มีอ ำนำจอนุมัติกำรสั่งซื้อสั่งจ้ำง ได้มีค ำสั่งรับค ำเสนอซื้อหรือจ้ำงแล้ว หรือ 
(2) เมื่อพ้น 30 วันนับแต่วันที่คณะกรรมกำรพิจำรณำผลหรือผู้มีอ ำนำจหน้ำที่พิจำรณำผลเสนอ

ควำมเห็นต่อผู้มีอ ำนำจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้ำง  
ทั้งนีแ้ล้วแต่ระยะเวลำใดถึงก ำหนดก่อน  

4.3.2 กรณีการจัดหาที่ไม่มีประกาศเชิญชวน  
กำรจัดหำที่ไม่มีประกำศเชิญชวนให้ประกำศรำยละเอียดข้อมูลรำคำกลำงและกำรค ำนวณรำคำ

กลำง ให้ประกำศภำยใน 3 วันท ำกำรนับถัดจำกวันที่ผู้มีอ ำนำจอนุมัติฯของธพส. ได้ให้ควำมเห็นชอบหรือ
อนุมัติรำยงำนขอซื้อขอจ้ำง  

ระยะเวลาการปลดประกาศ  
เมื่อธพส. ได้ด ำเนินกำรประกำศรำยละเอียดกำรข้อมูลรำคำกลำงและกำรค ำนวณรำคำกลำงใน

กำรจัดซื้อจัดจ้ำง ธพส. อำจปลดประกำศเม่ือได้ประกำศครบ 30 วันแล้ว   
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
แบบ บก. 01 – บก. 06 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

แบบ บก.01 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

แบบ บก.02  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างควบคุมงานก่อสร้าง 
 
 
 



 

 

แบบ บก.03  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างออกแบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบ บก.04 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้างท่ีปรึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบ บก.05 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบ บก.06 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


