
ด่วนท่ีสุด
ท่ี กค (กวจ) ๐๔(ว๕.๒/ว \ช(5(^. คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือ 

จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

*3[ง่ื พฤษภาคม ๒๕๖๓
เร่ือง แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ การกำหนดผลงาน การระบุคุณลักษณะเฉพาะ 

ของพัสดุหรือยี่ห้อของพัสดุ และการพิจารณาคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอของหน่วยงานของรัฐกรณีการกำหนด 
สิ่งท่ีไมใซสาระสำคัญ

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บุญ,ซาการ ผู้ว่าราฃการจังหวัด ผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานคร ผู้ว่าการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น และหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ

อ้างถึง ๑. ห น ังส ือคณ ะก รรม ก ารน โยบ ายก ารจ ัด ซ ื้อ จ ัดจ ้างแล ะก ารบ ร ิห ารพ ัส ด ุภ าค ร ัฐ  ด,วนทีสุด 
ท่ี กค (กนบ) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๑๐ ลงวันท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

๒. หน ังส ือคณะกรรมการวิน ิจฉ ัยป ัญหาการจัดซ ือจ ัดจ ้างและการบริหารพ ัสด ุภาครัฐ ด่วนที่สุด 
ท่ี กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๕๒๑ ลงวันท่ี ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
ได้กำหนดแบบประกาศและเอกสารเชิญขวนในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ นัเ-อเะบ(วก๔ 
[\/เลเ^61: : 6 - ๓ ลโเ(ร*) ด ้ว ย ว ิธ ีป ร ะ ก ว ด ร า ค า อ ิเล ็ก ท ร อ น ิก ส ์ ([ะ๒(ป:โ๐ท๕ รเปป!กฐ : 6 - เวเปป!ทฐ) 
และวิธีสอบราคา ประกอบกับหนังสือที่อ้างถึง ๒ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐ ได้กำหนดแนวทางการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและการกำหนดผลงาน แต่ยังมีปัญหา 
ในการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือยี่ห ้อของวัสดุที่จะนำมาใช้ในการก่อสร้าง เนื่องจากวัสดุ 
บางประเภทยังไม่มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกำหนดไว้ ตลอดจนกรณีที่หน่วยงานของรัฐกำหนดเงื่อนไข 
ในเอกสารประกวดราคาหรือหนังสือเชิญซวนที่ก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ยื่นขอเสนอด้วยกัน 
ซึ่งมีผลให้การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรอคณะกรรมการซื้อ 
หรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกของแต่ละหน่วยงานมีความแตกต่างกัน จึงทำให้เกิดปัญหาในการอุทธรณ์ผลการจัดซื้อ 
จัดจ้างหรือเกิดข้อร้องเรียนตามมา ความละเอียดแจ้งแล้ว น้ัน

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ(คณะกรรมการวินิจฉัย) 
โดยได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการนโยบาย) 
พิจารณาแล้วเห็นว่า ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๘ 
วรรคหนึ่ง (๒) บัญญัติให้การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐต้องโปร่งใส ซึ่งต้องกระทำโดยเปีดเผย เปิด'โอกาส 
ให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการปฏิบัติต่อผู้ประกอบการทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน มีระยะเวลาที่เหมาะสม 
และเพียงพอต่อการยื่นข้อเสนอ มีหลกเานการดำเนินงานขัดเจน และมีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุในทุกขั้นตอน ดังนัน เพื่อให้การปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
จ ึงอาศ ัยอำนาจตามมาตรา๒ ๔วรรคหน ึ่ง(๖ )ประกอบมาตรา ๒ ๙ วรรคหนึ่ง (๗) แห่งพระราชบัญญัติฯ 
ให้ยกเลิกหนังสือท่ีอ้างถึง ๒ และกำหนดแนวทางปฏิบัติกรณีดังกล่าวใหม่ ดังนี้
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๑. การกำหนดคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ
๑.® งานจ้างก่อสร้างและการกำหนดรายการวัสดุมาใช้ในงานก่อสร้าง

๑.๑.๑ กรณีงานจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้หน่วยงานของรัฐ 
กำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอตามแบบประกาศและเอกสารเชิญขวนตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด 
ตามหนงสือที่อ ้างถึง ๑ สำหรับวิธ ีค ัดเล ือกหรือว ิธ ีเฉพาะเจาะจง ให ้หน่วยงานของรัฐกำหนดคุณสมบัติ 
ของผู้ยื่นข้อเสนอตามแบบดังกล่าว โดยอนุโลม

๑.๑.๒ การกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่บข้อเสนอในงานจ้างก่อสร้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทข้ึนไป ให้กำหนดว่าต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย

๑.๑.๓ ห้ามมิให้กำหนดเงื่อนไขของผูย่ืนข้อเสนอในงานจ้างก่อสร้าง ดังต่อไปนี้ 
(๑) จะต้องเป็นนิติบุคคลที่มผลประกอบการเป็นกำไร 
(๒) จะต ้องย ื่น ใบ อ น ุญ าตป ระกอบ ว ิฃ าช ีพ ว ิศวกรรม ม าแส ดงต ั้งแต ่

ขณะเข้าเสนอราคา
(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายและจะต้องมีหนังลือแต่งตั้ง 

ตัวแทนจำหน่ายในครุภัณฑ์ประกอบ เข่น เครื่องปรับอากาศ เสาไฟฟ้า สายไฟฟ้า โคมไฟ เป็นต้น หรือจะต้องมี 
หนังสือรับรองอะไหล่จากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายที่ไต้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิต

๑.๑.๔ การกำหนดผลงาน ห ากห น ่วยงาน ของร ัฐจะกำห น ดผลงาน ก ่อสร ้าง 
ให้กำหนดผลงานไดไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณ หรือวงเงินที่ประมาณการที่จะจ้างก่อสร้างในครั้งนั้น 
และเป็นผลงานการก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่จะดำเนินการจัดจ้างก่อสร้าง ซึ่งผลงานดังกล่าวของผู้รับจ้าง 
ต้องเป็นผลงานในสัญญาเดียวเท่านั้น และเป็นสัญญาที่ผู้รับจ้างได้ทำงานแล้วเสร็จตามสัญญา ซ่ึงได้มีการส่งมอบ 
งานและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

๑ . ๑ . ๕ การกำหนดรายการวัสดุที่จะนำมาใซในงานก่อสร้าง เข่น สี กระเบื้อง ยาง 
วัสดุฝ็าเพดาน สุขภัณฑ์ เป็นต้น

(๑) กรณีที่มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือมีมาตรฐานที่หน่วยงาน 
ของรัฐอื่นที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ ก็ให้ระบุมาตรฐานนั้นไต้

(๒) กรณีท ี่วสคุยังไม่ได้กำหนดมาตรฐานตาม (๑) แต่หน่วยงานของรัฐ 
มีความจำเป็นต้องใฃ้วัสดุซึ่งเห็นว่ามีคุณภาพดี เป็นทนิยมใช้กันในขณะนั้น และมีความจำเป็นต้องระบุยี่ห้อวัสดุ 
ก็ให้ระบุขื่อยี่ห้อวัสดุได แต่ต้องไม,น ้อยกว่า ๓ ยี่ห้อ และให ้ถ ือเป ็นหลักการว่าว ัสด ุท ี่ม ีค ุณภาพเท ียบเท ่า 
กับยี่ห้อท่ีระบุก็ให้ไซไต้ด้วย

ในกรณีที่ผ ู้ยื่นข้อเสนอขอใช้วัสดุที่มีคุณภาพดีกว่าหรือเทียบเท่ากับสิ่งของ 
ตามที่หน่วยงานของรัฐระบุยี่ห ้อไว้ ให้ผู้ย ื่นข้อเสนอพิสูจน์ให้เป ็นที่เซอถือและยอมรับของคณะกรรมการ 
ตรวจรับพัสดุ ถ ้าคณะกรรมการตรวจรบพัสดุยอมรับวสคุสิ่งน ั้นแล้ว ก ็ให ้ยอมรับว่าเป ็นวัสดุเท ียบเท ่าไต้ 
และความเห็นของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุใหถือเป็นที่สุดเฉพาะคราวนั้น 

๑ . ๒ งานซ้ือหรืองานจ้างท่ีมิใซ่งานก่อสร้าง
๑.๒.๑ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในการกำหนด 

คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้าง ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 
ทีจะซื้อให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ

๑ .๒.๒ การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานซื้อ ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐ 
กำหนดเจาะจงแหล่งประเทศผู้ผล ิตหรือทวีป เข่น ต ้องเป ็นพ ัสดุท ี่ผล ิตจากทวีปอเมริกา หรือทวีปยุโรป 
หรือต้องเป็นสินค้าที่ผลิตจากประเทศเยอรมัน ประเทศญี่ป่น ประเทศเกาหลีใต้ เป็นต้น

๑.๒.๓ กรณีที่หน่วยงานของรัฐมีความจำเป็นต้องกำหนดเงื่อนไขในการยื่นหนังสือ 
แต่งต ั้งต ัวแทนจำหน่ายของพัสดุท ี่จะจัดซ ื้อ ให ้กำหนดว่า ต ้องไต้ร ับการแต่งต ั้งให ้เป ็นตัวแทนจำหน่าย 
จากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา
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ในกรณีพัสดุที่จะจัดซื้อมีส่วนประกอบ เซ่น ล้อ พวงมาลัย เบาะรถ เป็นต้น 
หรืออุปกรณ์ประกอบ เซ่น สัญญาณไฟฉุกเฉิน ไฟท้ายรถ สัญญาณเตือนถอยหลัง เป็นต้น ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐ 
กำหนดเงื่อนไขว่า ผ ู้ย ื่นข ้อเสนอจะตองเป็นตัวแทนจำหน่ายและจะต้องมีหนังส ือแต่งตั้งต ัวแทนจำหน่าย 
ในส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ประกอบของพัสดุนั้น

๑ .๒.๔ ห้ามมิให้กำหนดผลงานในงานซื้อหรืองานจ้างที่มิใซ่งานก่อสร้าง แต่หาก 
หน่วยงานของรัฐมีความจำเป็นที่จะต้องกำหนดผลงาน ให้หน่วยงานของรัฐกำหนดผลงานไต้ไม่เกินร้อยละ ๕๐ 
ของวงเงินงบประมาณ หรือวงเงินที่ประมาณการที่จะจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนั้น

๒. แนวทางการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอกรณีที่ไม่เป็นสาระสำคัญ
กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไต้เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ 

ในประกาศและเอกสารเชิญขวน หรือหนังสือเชิญซวน ดังต่อไปนี้ ให ้ถ ือเป ็นความผิดพลาดเพ ียงเล ็กน ้อย 
และใหพ้ิจารณาผ่อนปรนโดยไม'ดัดสิทธ้ีผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๒.๑ ผู้ย่ืนข้อเสนอไมรับรองสำเนาถูกต้องในหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ใบสำคัญ 
แสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. ๒๐) หรือหนังสือรับรองผลงาน

๒.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอไม่ติดอากรแสตมบี ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา 
หรือหนังสือเชิญซวน รวมไปถึงเอกสารหลักฐานอื่น  ๆ ที่มีเงื่อนไขกำหนดให้ยื่นมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอ 
และเอกสารดังกล่าวจะต้องปิดอากรแสตมบีตามกฎหมาย

๒.๓ หน่วยงานของรัฐกำหนดให้ยื่นบัญซีผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) แต่ผู้ยื่นข้อเสนอไม'มี 
ผู้มีอำนาจควบคุม การที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่ยื่นบัญฃีผู้มีอำนาจควบคุมจึงไม่ผิดเงื่อนไขตามที่หน่วยงานของรัฐกำหนด 

ท ั้งน ี้ หากหน ่วยงานของรัฐจะกำหนดให ้ผ ู้ย ื่นข ้อเสนอต ้องย ื่น เอกสารใดเพ ื่อประกอบ 
การพิจารณาผลวิธีประกาศเชิญขวนทั่วไป หน่วยงานของรัฐต้องกำหนดเป็นเงื่อนไขเพิ่มเติมไว้ในแบบเอกสาร 
เช ิญซวนที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ตามหน ังส ือท ี่อ ้างถ ึง ๑ ในข้อ ๓.๑ ส่วนที่ ๑ หรือข้อ ๓.๒ 
ส่วนท่ี ๒ เท่านั้น รวมทั้งให้ถือปฏิบัติกับวิธีคัดเสือกโดยอนุโลมด้วย

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องถือปฏิบัติต่อไป
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