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เป็ น เอกสารส่ ว นหนึ่ งของสั ญ ญารวมถึ งกํ า หนดรายละเอี ย ดของค่ า ใช้ จ่ า ยและที่ มาของการกํ า หนด
ค่าใช้จ่าย โดยอาจเป็นเจ้าหน้าที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือคณะบุคคลแล้วแต่กรณี
๙. ที่มาของการกําหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ให้ระบุแหล่งที่มาหรืออัตราที่ใช้อ้างอิง
เพื่อคิดราคาค่าจ้างที่ปรึกษา เช่น
ตามหลั ก เกณฑ์ ในการคิ ด อั ต ราค่ า ตอบแทนที่ ป รึ ก ษาไทยของสํ า นั ก งานบริ ห ารหนี้
สาธารณะ (สบน.) เช่น
ร้อยละ...... ตาม..........(ให้ใส่ชื่อหลักเกณฑ์ ระเบียบ หรือเลขที่หนังสือ สั่งการ เป็นต้น)
สํ า หรั บ หน่ ว ยงานอื่ น ของรั ฐ จะใช้ ห ลั ก เกณฑ์ หรื อ อั ต ราใดให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บ
แนวทางปฏิบัติของแต่ละหน่วยงาน แต่ให้แสดงเป็นที่มาของราคากลางตามตัวอย่างข้างต้นด้วย
หมายเหตุ :
๑. ให้แนบรายละเอียดของขอบเขตการดําเนินงาน TOR (Terms of Reference) ด้วย
(หากมี) และหากขอบเขตการดําเนินงาน (TOR : Terms of Reference) มีราคาในแต่ละรายการแล้ว
หน่วยงานของรัฐอาจแนบ TOR โดยมิต้องกรอกราคาแต่ละรายการหรือแต่ละหน่วยก็ได้
๒. กรณีกําหนดจํานวนเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ หน่วยงานของรัฐอาจระบุจํานวน
เงินตามตารางนี้เป็นเงินตราต่างประเทศก็ได้
3.5 การเปิดเผยราคากลางและการคํานวณราคากลางการจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัย
หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย
1. ชื่อโครงการ................................................................................................................................
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.......................................................................................................
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการจ้างหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย…………………..บาท
3. วันที่กําหนดราคากลาง...............................................................................................................
เป็นเงิน................................................................................................................................บาท
4. หมวดค่าตอบแทน...............................................................................................................บาท
4.1 ประเภทนักวิจัย.................................................................................................................
4.2 คุณสมบัตินักวิจัย...............................................................................................................
4.3 จํานวนนักวิจัย..............................................................................................................คน
5. หมวดค่าจ้าง........................................................................................................................บาท
6. หมวดค่าใช้สอย...................................................................................................................บาท
7. ค่าวัสดุ.................................................................................................................................บาท
8. ค่าครุภัณฑ์...........................................................................................................................บาท
9. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานหรือค้นคว้าข้อมูลในต่างประเทศ (ถ้ามี)
9.1 จํานวน.......................................................................................................................คน
9.2 .................................................................................................................................บาท
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10. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ....................................................................................................................บาท
11. รายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ผู้รับผิดชอบ) ที่เกี่ยวกับการจ้างงานวิจัยหรือสนับสนุนทุนวิจัย และ
TOR……………………………………………………..…………………………………………………………………….
12. ที่มาของการกําหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)............................................................................
วิธีปฏิบัติ
1. ชื่อโครงการ ให้ระบุชื่อโครงการตามที่กําหนดไว้ในแผนงานของหน่วยงานของรัฐ หรือ
ที่หน่วยงานของรัฐได้กําหนดไว้เพื่อให้มีการดําเนินการ ในกรณีที่มีการดําเนินกิจกรรมย่อย หรือรายการ
อันเป็น ส่วนหนึ่งของโครงการให้ใส่ชื่อกิจกรรมย่อย หรือรายการด้วย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ให้ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของ
โครงการในการจัดซื้อจัดจ้าง
กรณีเป็นหน่วยงานย่อยหรือหน่วยงานภายใน ให้ระบุต้นสังกัดที่เป็นนิติบุคคลด้วย
ตัวอย่าง ศูนย์วิจัยเพื่อการต่อต้านการทุจริต ป๋วย อึ๊งภากรณ์ สํานักงาน ป.ป.ช.
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการจ้างหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย (บาท)
ให้ระบุวงเงินที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้หรือได้รับเพื่อจะใช้ในการจัดซื้อหรือจัดจ้างในครั้งนั้นๆ
3. วั น ที่ กํ า หนดราคากลาง ให้ ร ะบุ วั น ที่ ผู้ มีอํ า นาจตามระเบี ย บ กฎ หรื อ ข้ อ บั ง คั บ ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ ได้อนุมัติจํานวนเงินอันเป็นราคาที่จะใช้ในการจัด
จ้างครั้งนั้นๆ
เป็นเงิน...(บาท) ให้ใส่จํานวนเงินที่เป็นราคากลาง
หากหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้ดําเนินการจ้างงานวิจัยหรือให้เงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย
มิได้กําหนดค่าใช้จ่ายหรือราคากลางการจ้างงานวิจัยหรือการให้เงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัยดังกล่าวไว้
เป็นการเฉพาะเรื่อง แต่ให้ผู้วิจัยหรือผู้ขอรับทุนเป็นผู้เสนอรายละเอียดค่าใช้จ่ายการวิจัยดังกล่าว กรณีนี้
ให้หน่วยงานของรัฐจัดทําข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้างหรือการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยตามตารางนี้
โดยให้ระบุจํานวนเงินที่อนุมัตินั้นลงในรายการราคากลางนี้ด้วย
4. หมวดค่าตอบแทน (บาท) หมายถึง การแจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายในงานจ้างการวิจัย
ออกเป็นหมวดเพื่อให้เห็นรายละเอียดของจํานวนเงินที่เป็นค่าตอบแทนให้กับนักวิจัยตามประเภทของ
นักวิจัย คุณสมบัติของนักวิจัยและจํานวนนักวิจัย
4.1 ประเภทนักวิจัย ให้ระบุแบ่งประเภทนักวิจัยตามที่สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติได้แบ่งประเภทนักวิจัยไว้ 12 สาขาวิชาการ ดังนี้
(1) สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
(2) สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
(3) สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
(4) สาขาเกษตรและชีววิทยา
(5) สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
(6) สาขาปรัชญา
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(7) สาขานิติศาสตร์
(8) สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
(9) สาขาเศรษฐศาสตร์
(10) สาขาสังคมวิทยา
(11) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
(12) สาขาการศึกษา
4.2 คุณสมบัตินักวิจัย ให้ระบุคุณสมบัตินักวิจัย เช่น การศึกษา ผลงาน เป็นต้น
4.3 จํานวนนักวิจัย ให้ระบุจํานวนนักวิจัย
5. หมวดค่ า จ้ า ง (บาท) ให้ ร ะบุ การแจงรายละเอี ย ดค่ าใช้ จ่ า ยในงานจ้ า งวิ จั ย ที่ ผู้ วิ จั ย
จะต้องมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ในงานวิจัยที่ต้องมีการจ้างให้ดําเนินการเพื่อให้งานวิจัย
สําเร็จตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
6. หมวดค่าใช้สอย (บาท) ให้ระบุการแจงรายละเอียดที่เป็นค่าใช้จ่ายในงานวิจัยที่ผู้วิจัย
ต้องใช้ ในการดําเนินกิจกรรมการดําเนินงานในงานวิจัยให้สําเร็จ
7. ค่าวั สดุ (บาท) ให้ระบุการประมาณการจํา นวนเงิน ที่เ ป็น ค่าใช้จ่ ายในกิจ กรรมการ
ดํ า เนิ น งานวิ จั ย ในการดํ า เนิ น การตามหน้ า ที่ เ พื่ อ ให้ ง านนั้ น บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ โดยให้ มี ก ารแจง
รายละเอียดจากวงเงินค่าจ้าง ที่หน่วยงานของรัฐจะต้องจ่ายแยกออกเป็นรายจ่ายที่จะต้องจ่ายอันเป็นค่า
วัส ดุ อุปกรณ์ หรื อค่ า วัส ดุ ที่ใช้ ในการดํ า เนิ น งานตามวัต ถุ ป ระสงค์ ของการจ้ า งนั้น ๆ ที่ คู่สั ญ ญาจะต้ อง
นํามาใช้ในการดําเนินการตามสัญญา
8. ค่าครุภัณฑ์ (บาท) ให้ระบุครุภัณฑ์ที่ผู้วิจัยจําเป็นต้องใช้ในงานวิจัยเพื่อให้งานวิจัยนั้น
สําเร็จและเป็นครุภัณฑ์ที่ผู้วิจัยจะต้องดําเนินการจัดซื้อเพื่อนํามาใช้ในงานวิจัยนั้น
9. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานหรือค้นคว้าข้อมูลในต่างประเทศ (ถ้ามี) (บาท) ให้ระบุ
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานของคณะผู้วิจัยและหรือของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้ว่าจ้างหรือ
เป็นผู้ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจํานวนเงินที่รวมไว้ในสัญญาจ้างหรือในสัญญาให้ทุน
สนับสนุนการวิจัยนั้น
๙.1 จํานวน (คน) ให้ระบุจํานวนคนที่เป็นเจ้าหน้าที่และคณะนักวิจัยที่เดินทางไป
ต่างประเทศหรือศึกษาดูงานหรือค้นคว้าข้อมูลในต่างประเทศ
๙.2 จํานวนเงิน (บาท) ให้ระบุจํานวนค่าใช้จ่ายต่อคนที่เดินทางไปต่างประเทศหรือศึกษา
ดูงานหรือค้นคว้าข้อมูลในต่างประเทศ
๑๐. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท) หมายถึง ค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานวิจัย
นอกเหนือจากรายการที่ 4 , 5 , 6 , 7 , ๘ และ ๙ ที่ต้องมีขึ้นตามลักษณะของงานนั้นๆ เฉพาะเรื่อง
๑๑. รายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ผู้รับผิดชอบ) ที่เกี่ยวกับงานจ้างวิจัยหรือสนับสนุน
ทุนวิจัยและ TOR ให้ระบุชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นผู้กําหนดขอบเขตดําเนินการ (TOR : Terms of
Reference) และรายละเอียดของงานวิจัยที่หน่วยงานของรัฐมีความประสงค์ที่จะให้ดําเนินการ ซึ่งแสดง
ถึงรายละเอียดที่ต้องการ ให้คู่สัญญาดําเนินการ รวมทั้งขอบเขตความรับผิดชอบอื่นๆ ของคู่สัญญาที่
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จะต้ อ งดํ า เนิ น การตามหน้ า ที่ และเป็ น เอกสารที่ มี ค วามสํ า คั ญ ต่ อ คุ ณ ภาพของผลงานและใช้ เ ป็ น
เอกสารอ้างอิงที่เป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญารวมถึงกําหนดรายละเอียดของค่าใช้จ่ายและที่มาของ
การกําหนดค่าใช้จ่าย โดยอาจเป็นเจ้าหน้าที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือคณะบุคคลแล้วแต่กรณี
๑๒. ที่มาของการกําหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ให้ระบุแหล่งที่มาโดยกําหนด
อัตราจ้างงานวิจัย หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัยจากวุฒิการศึกษา และประสบการณ์ของนักวิจัยเป็น
สําคัญ
หมายเหตุ :
๑. หากขอบเขตการดําเนินงาน (TOR : Terms of Reference) มีราคาในแต่ละ
รายการแล้ว หน่วยงานของรัฐอาจแนบ TOR โดยมิต้องกรอกราคาแต่ละรายการหรือแต่ละหน่วยก็ได้
๒. กรณีกําหนดจํานวนเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ หน่วยงานของรัฐอาจระบุจํานวน
เงินตามแบบนี้เป็นเงินตราต่างประเทศก็ได้

3.6 การเปิดเผยราคากลางและการคํานวณราคากลางการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
1. ชื่อโครงการ.................................................................................................................................
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.........................................................................................................
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...........................................................................................บาท
3. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)...........................................................................................
เป็นเงิน..................................................................................................................................บาท
4. ค่า Hardware…..……………………………………………………………………………………………………..บาท
5. ค่า Software........................................................................................................................บาท
6. ค่าพัฒนาระบบ.....................................................................................................................บาท
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วิธีปฏิบัติ
1. ชื่อโครงการ ให้ระบุชื่อโครงการตามที่กําหนดไว้ในแผนงานของหน่วยงานของรัฐ หรือ
ที่หน่วยงานของรัฐได้กําหนดไว้เพื่อให้มีการดําเนินการ ในกรณีที่มีการดําเนินกิจกรรมย่อย หรือรายการ
อันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการให้ใส่ชื่อกิจกรรมย่อย หรือรายการด้วย
หน่ วยงานเจ้ า ของโครงการ ให้ ร ะบุ ชื่ อ หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ เ ป็ น นิ ติ บุ คคลที่ เ ป็ น เจ้ า ของ
โครงการในการจัดซื้อจัดจ้าง

