
ขอบเขตของงาน......................................................................................... 

รายการ เหตุผล / แนวคิด 
1. เหตุผลความจ าเป็น/หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
     โดยที่ส ำนกังำน....................... มีภำรกจิหลักในกำร
............................................. ซ่ึงในปีงบประมำณ......... ได้ตั้ง
งบประมำณเพือ่จัดซือ้วัสดุส ำนกังำนไว้จ ำนวน 70 รำยกำร เป็นเงนิ 
7 แสนบำท ทั้งนี้ งบประมำณที่ตั้งไว้ในแต่ละรำยกำรเป็นเพียงกำร
ประมำณกำรจำกที่เคยใช้งำนในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ แต่ใน
ปีงบประมำณปัจจุบัน อำจจะมีควำมจ ำเป็นต้องใช้บำงรำยกำร
มำกกว่ำที่ประมำณกำรไว้  และบำงรำยกำรอำจใช้นอ้ยกว่ำที่
ประมำณกำรไว้ หำกจัดซือ้ทั้งหมดในครำวเดียว และปรำกฏว่ำ บำง
รำยกำรใช้ไมเ่พียงพอกับควำมตอ้งกำร ก็จะส่งผลกระทบตอ่ผู้ใช้
วัสดุนัน้ ในทำงกลับกัน บำงรำยกำรที่ใชน้้อยกว่ำที่ประมำณกำร ก็
จะมีวัสดุค้ำงเบิก ท ำให้เสือ่มคุณภำพ รวมทัง้กระทบกับกำรบริหำร
งบประมำณในภำพรวม ดังนัน้ เพื่อประโยชน์ต่อทำงรำชกำร จึง
จ ำเป็นตอ้งด ำเนินกำรจัดซื้อวัสดุเป็นครั้งๆ ตำมข้อบ่งชี้ในกำรใช้งำน
ที่ได้รับแจง้จำกผู้ใช้ เพือ่ให้กำรจัดซื้อมีประสิทธิภำพ 

 
 เหตุผลควำมจ ำเป็นที่จะต้องจัดซื้อจัดจ้ำง ตอ้ง

สัมพันธก์ับพันธกิจของหน่วยงำน 
 
 สำมำรถบ่งชีเ้หตุผลในกำรเลือกวธิีด ำเนินกำรของ

หน่วยงำนได้ เชน่ ควำมจ ำเป็นในกำรแบ่งซ้ือแบ่ง
จ้ำง เป็นต้น 

 
 สำมำรถบ่งชีว้ิธีซ้ือหรือจ้ำง (แข่งขัน/คดัเลอืก/

เฉพำะเจำะจง) 

2. วัตถุประสงค์ 
    2.1  เพื่อซ้ือ/จ้ำง/เช่ำ......... (output (ผลผลิต)) 
    2.2  เพื่อ...........(outcome (ผลลัพธ์)) 

 
วัตถุประสงคต์ำมขอ้ 2.1 จะต้องสัมพันธ์กับสิ่งที่ผู้ขำย
หรือคู่สัญญำตอ้งส่งมอบตำมสัญญำหรอืขอ้ตกลง 



3.  คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ (งานซื้อหรือจ้างท่ัวไป) 
     (1) มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย  
     (2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
     (3) ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร 
     (4) ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยู่ระหว่ำงถกูระงับกำรย่ืนข้อเสนอหรอืท ำ
สัญญำกับหน่วยงำนของรัฐไว้ชัว่ครำวเนือ่งจำกเป็นผู้ที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์
กำรประเมนิผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำรตำมระเบียบที่
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังก ำหนดตำมที่ประกำศเผยแพร่ใน
ระบบเครอืข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง 
 (5) ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุชือ่ไว้ในบัญชรีำยชื่อผู้ทิ้งงำนและ
ได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงำนของหน่วยงำนของรัฐในระบบ
เครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชกีลำง ซ่ึงรวมถงึนิติบุคคลที่ผู้ทิ้ง
งำนเป็นหุ้นส่วนผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผูม้ีอ ำนำจใน
กำรด ำเนนิงำนในกจิกำรของนิติบุคคลนั้นดว้ย 
     (6) มีคุณสมบัตแิละไม่มีลกัษณะตอ้งห้ำมตำมที่
คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ
ก ำหนดในรำชกิจจำนเุบกษำ 
     (7) เป็นบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลผู้มอีำชีพ 
     (8) ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกนักับผูย่ื้นข้อเสนอรำยอืน่ หรอื
กระท ำกำรอันเป็นกำรขดัขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม 

 
 ข้อ (1) – (10) เป็นไปตำมแบบของ

คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครฐั (หนังสอื ดว่นที่สุด ที่ กค 
(กนบ) 0405.2/ว.410 ลงวันที ่24 ตุลำคม 2560) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     (9) ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกันซ่ึงอำจปฏิเสธไม่ยอม
ขึ้นศำลไทย เว้นแต่รฐับำลของผู้เสนอรำคำได้มีค ำสั่งให้สละเอกสทิธิ์
และควำมคุม้กนัเชน่ว่ำนั้น 
     (10) ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครฐั
ด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ (e-GP) 
     (11) ต้องมีผลงำนก่อสร้ำงประเภทเดียวกันกับงำนที่ประกวด
รำคำจ้ำงก่อสร้ำงในวงเงินไมน่้อยกว่ำ.........บำท ผลงำนดังกล่ำวต้อง
เป็นผลงำนในสัญญำเดียวเท่ำนั้น และเป็นสญัญำที่ไดท้ ำงำนแล้ว
เสร็จตำมสัญญำซึ่งได้มีกำรส่งมอบงำนและตรวจรับเรียบรอ้ยแล้ว 
อีกทั้งต้องผลงำนที่เป็นคู่สัญญำโดยตรงกับหน่วยงำนของรฐัหรอื
เอกชนที่..........เชื่อถือ 

ผู้ย่ืนข้อเสนอทีเ่สนอรำคำในรูปแบบของ “กิจกำรร่วม
ค้ำ” ต้องมีคณุสมบัต ิดังนี ้

(1) กรณีทีก่ิจกำรร่วมค้ำไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ 
กิจกำรร่วมค้ำจะตอ้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมเงื่อนไขทีก่ ำหนดไว้ใน
เอกสำรประกวดรำคำ และกำรเสนอรำคำให้เสนอรำคำในนำม 
“กิจกำรร่วมค้ำ” ส่วนคุณสมบัติด้ำนผลงำนก่อสร้ำง กิจกำรร่วมค้ำ
ดังกล่ำวสำมำรถน ำผลงำนก่อสร้ำงของผู้เขำ้ร่วมค้ำมำใช้แสดงเป็น
ผลงำนกอ่สรำ้งของกจิกำรร่วมค้ำทีเ่ข้ำประกวดรำคำได้ 

(2) กรณีทีก่ิจกำรร่วมค้ำไม่ไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

 
 
 
 
 
 ข้อ (11) เป็นไปตำม ว.410 และหนังสอื  

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว.521  
    ลงวนัที ่30 ตุลำคม 2562 
- งำนก่อสร้ำง ก ำหนดผลงำนขัน้ต่ ำได้ไม่เกนิรอ้ยละ 
50 ของวงเงินงบประมำณ 
- ห้ำมมิให้มกีำรก ำหนดเงื่อนไขอย่ำงอื่นที่มลีักษณะ
เป็นกำรกดีกนักำรเข้ำเสนอรำคำอย่ำงเปน็ธรรมดว้ย 
- ส่วนงำนซ้ือหรือจำ้งทั่วไป โดยปกติ ห้ำมมใิห้ก ำหนด
ผลงำน เว้นแต่ มเีหตุผลควำมจ ำเปน็ ซึ่งจะก ำหนด
ผลงำนขัน้ต่ ำได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของวงเงิน
งบประมำณ 
 
 
 
 



ใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้ำร่วมค้ำทกุรำยจะต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตำมเงือ่นไขทีก่ ำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำ เวน้แต่ใน
กรณทีีก่ิจกำรร่วมค้ำได้มขี้อตกลงระหว่ำงผู้เข้ำร่วมค้ำเป็นลำย
ลักษณ์อกัษรก ำหนดให้ผูเ้ข้ำร่วมค้ำรำยใด 
รำยหนึ่งเป็นผูร้ับผิดชอบหลักในกำรเข้ำเสนอรำคำกับหน่วยงำนของ
รัฐ และแสดงหลักฐำนดังกล่ำวมำพร้อมกำรย่ืนข้อเสนอประกวด
รำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครฐัด้วยอเิลก็ทรอนิกส์ กิจกำรรว่ม
ค้ำนั้น สำมำรถใช้ผลงำนก่อสร้ำงของผูเ้ข้ำรว่มค้ำหลักรำยเดียวเป็น
ผลงำนกอ่สรำ้งของกจิกำรร่วมค้ำที่ย่ืนเสนอรำคำได้ 

ทั้งนี ้“กิจกำรร่วมค้ำทีจ่ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” 
หมำยควำมว่ำ กิจกำรร่วมค้ำที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรม
พัฒนำธรุกจิกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ 
     (12) คุณสมบัติอืน่ๆ นอกเหนือจำก ว 410 เช่น 
           - กำรก ำหนดระยะเวลำของผลงำนไม่เกิน.......ปี 
           - กำรก ำหนดให้เป็นตัวแทนจ ำหนำ่ยที่ได้รับแต่งตั้งจำก
บริษัทผู้ผลิต 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 คุณสมบัตินอกเหนอืจำก ว.410 ผู้รับผิดชอบในกำร

ก ำหนดชอบเขตของำนจะต้องชี้แจงเหตุผลควำม
จ ำเป็นในกำรก ำหนดคุณสมบัตนิั้นๆ ไว้ให้ชดัเจน 

 เจ้ำหน้ำที่พัสดุจะต้องก ำหนดเอกสำรหลักฐำนที่จะ
ใช้ในกำรตรวจสอบดว้ย 

 
 
 



 คุณสมบัติท่ี “ห้ามมิให้ก าหนด” 
กรณีงานก่อสร้าง 
(1) จะต้องเป็นนิติบุคคลที่มีผลประกอบกำรเป็นก ำไร 
(2) จะต้องย่ืนใบอนุญำตประกอบวิชำชีพวิศวกรรมมำตั้งแต่ขณะ

เข้ำเสนอรำคำ 
(3) จะต้องเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยและต้องมีหนังสือแต่งตั้งตวัแทน
จ ำหน่ำยครุภัณฑ์ในครุภัณฑ์ประกอบ เชน่ เครื่องปรับอำกำศ เสำ
ไฟฟ้ำ สำยไฟฟ้ำ โคมไฟ ฯลฯ หรอืจะตอ้งมหีนังสือรับรองอะไหล่ไม่
น้อยกว่ำ 5 ปี จำกผู้ผลิตหรือตวัแทนจ ำหนำ่ยที่ได้รับแต่งตั้งจำก
ผู้ผลิต เป็นตน้ ไม่ว่ำจะก ำหนดไว้ในแบบรูปและรำยกำรละเอียด
หรือเอกสำรอื่นๆ 
 
 คุณสมบัติของท่ีปรึกษา (งานจ้างท่ีปรึกษา) 
 คุณสมบัติท่ัวไป ใหก้ าหนดเช่นเดียวกับงานซื้อหรือจ้าง

ท่ัวไป ข้อ (1) – (6) และ ข้อ (8) – (9) ข้างต้น 
 คุณสมบัติ ตามข้อ (7) จะแตกต่างจากงานซื้อหรือจ้าง

ท่ัวไป ดังนี้ 
- กรณีใช้วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป วิธีคัดเลือก และวิธี

เฉพาะเจาะจงท่ีไม่ใช่เป็นการจ้างมหาวิทยาลัยของรัฐ : ต้องเป็น
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีมีอาชีพให้บริการงานจ้างท่ีปรึกษา

- หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 521 ลง
วันที ่30 ตุลำคม 2562 



ซึ่งจดทะเบียนไวก้ับศูนย์ข้อมูลท่ีปรึกษา กระทรวงการคลัง สาขา
.......... 

- กรณีใช้วิธีเฉพาะเจาะจงกับมหาวิทยาลัยของรัฐ : ต้อง
เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐซึ่งมีขอบเขตสาขาที่จัดให้มีการเรียนการ
สอนภายในมหาวิทยาลยันัน้ๆ และด าเนินการโดยบุคลากรของ
มหาวิทยาลยั 
 คุณสมบัติ ตามข้อ (10) จะก าหนดหรือไม่ก็ได้ 
 คุณสมบัติ ตามข้อ (11) ใหก้ าหนดได้เท่าท่ีจ าเป็น 

 
 คุณสมบัติของผู้ให้บริการ (งานจา้งออกแบบหรือควบคุมงาน

ก่อสร้าง) 
 คุณสมบัติท่ัวไป ให้ก าหนดเช่นเดียวกับงานซื้อหรือจ้าง

ท่ัวไป ข้อ (1) – (6) และ ข้อ (8) – (9) ข้างต้น 
 คุณสมบัติ ตามข้อ (7) จะแตกต่างจากงานซื้อหรือจ้าง

ท่ัวไป ดังนี้ 
       ต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพให้บริการ
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

- กรณีบุคคลธรรมดา ต้องมีสัญชาติไทยและเป็นผู้ท่ีได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สถาปัตยกรรมและหรือวิศวกรรม
ส าหรับงานว่าจ้างตามท่ีก าหนดโดยกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ



สถาปัตยกรรมและหรือวิศวกรรม แล้วแตก่รณี 
- กรณีเป็นนิติบุคคล ต้องเป็นผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนไว้กับ

สภาวิชาชีพนัน้ๆ ด้วย  โดยกรรมการผู้จัดการหรือหุ้นส่วน
ผู้จัดการของนิติบุคคลนัน้จะต้องเป็นคนไทย และเป็นนิติบุคคลที่
มีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยเกนิร้อยละห้าสิบของทุนการจัดตั้งนิติบุคคล
นั้น 
 กรณีจ้างออกแบบ ต้องเพ่ิมคุณสมบัติ โดยผู้ให้บริการต้อง

ไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ประกอบการงานก่อสร้างในงานนั้น ใน
ลักษณะดังต่อไปนี้ 

(1) มีความสัมพันธ์โดยตรง คือ ผู้ให้บริการต้องไม่เป็นผู้
รับจ้างก่อสร้างในงานท่ีตนเองเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ 

(2) มีความสัมพันธ์โดยอ้อม คือ ผู้ให้บริการต้องไม่เป็นผู้
รับจ้างให้กับคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐในงานท่ีตนเองเป็นผู้
ให้บริการ 
 คุณสมบัติ ตามข้อ (10) จะก าหนดหรือไม่ก็ได้ 
 คุณสมบัติ ตามข้อ (11) ใหก้ าหนดได้เท่าท่ีจ าเป็น 

4. รายละเอียดของงาน / รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ / แบบ
รูปรายการก่อสร้าง 

ก. รายละเอียดของงาน (ใชใ้นกรณีพัสดุท่ีเป็น “งานบริการ” 
ได้แก่ งานจ้างบริการ งานจ้างเหมาบริการ งานจ้างท าของ และ

 
 
 
 



งานจ้างขน) 
เนื่องจำกงำนบรกิำรมีควำมหลำกหลำย อำทิ กำรจ้ำงเหมำ

บริกำรรกัษำควำมสะอำด กำรจ้ำงเหมำบรกิำรรักษำควำมปลอดภัย 
กำรจ้ำงบริหำรจัดกำรอำคำรสถำนที่ กำรจำ้งเหมำบรกิำร
บ ำรุงรักษำคอมพวิเตอร์ กำรจ้ำงเหมำบริกำรบ ำรุงรกัษำ
เครื่องปรับอำกำศ กำรจ้ำงจัดกิจกรรม กำรจ้ำงจัดฝกึอบรม กำรจ้ำง
เก็บรวบรวมข้อมูล กำรจำ้งบริกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนด้ำน
ต่ำงๆ เป็นต้น ซึ่งแต่ละงำนมีลกัษณะแตกตำ่งกันไป จึงไมม่ีกฎหมำย 
ระเบียบ มติคณะรฐัมนตรี ตลอดจนบรรดำหนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวขอ้ง 
ก ำหนดไวอ้ย่ำงชัดเจนว่ำ กรณีใดตอ้งก ำหนดหรือห้ำมมิให้ก ำหนด 
ดังนั้น ผู้จัดท ำ TOR จึงสำมำรถก ำหนดขอบเขตของงำนที่ตอ้งกำร
ให้ผู้รับจ้ำงด ำเนินกำรโดยละเอียด เพือ่ให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์
ของงำนจ้ำงนั้น ตวัอย่ำงเชน่ 

- กำรจ้ำงเหมำบรกิำรรักษำควำมสะอำด วตัถุประสงค์ของงำน
จ้ำง คือ เพื่อจ้ำงเหมำบริกำรรกัษำควำมสะอำด ซึ่งในกำรจ้ำงเหมำ
บริกำร ผู้รับจ้ำงมีหน้ำที่ต้องจัดหำสัมภำระเพื่อใช้ในกำรท ำงำนจ้ำง
ให้ส ำเร็จ จึงควรที่จะต้องก ำหนดเนื้อหำให้ครอบคลุมประเดน็
ดังต่อไปนี ้

(1) พนักงำนที่จะท ำควำมสะอำด จะต้องก ำหนดจ ำนวน เพศ
สภำพ อำยุ   ประวัตอิำชญำกรรม สุขภำพ/โรคต้องห้ำม ลกัษณะ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



นิสัย เป็นตน้ 
(2) บรรดำวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่จะใช้ในกำรท ำควำมสะอำด 

(3) วิธีกำรปฏิบัติงำนของผูร้ับจ้ำง โดยก ำหนดวิธกีำรปฏิบัติงำนให้
ผู้รับจ้ำงตำมควำมตอ้งกำรของหนว่ยงำน 
 

ข. รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ (ใช้ในกรณีพัสดุท่ีเป็น 
“สินค้า” ได้แก่ วสัดุ ครุภัณฑ์ ซึ่งอาจได้มาจากการซื้อ จ้าง หรือ
เช่า) 

กรณนีี้ มกีฎหมำย ระเบียบ มติคณะรฐัมนตรี ตลอดจน
บรรดำหนังสอืสั่งกำรที่เกี่ยวขอ้ง ดังนั้น ผูจ้ดัท ำ TOR พึงระมดัระวัง
และตรวจสอบให้รอบคอบว่ำ รำยละเอียดคณุลักษณะเฉพำะที่
ก ำหนดนั้น มีทีม่ำอย่ำงไร และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ทีเ่กี่ยวข้อง
หรือไม่ โดยมีหลักเกณฑ์ที่ส ำคัญที่จะต้องค ำนึงถึง ดังนี้ 

(1) การระบุยี่ห้อ 
- กำรก ำหนดคุณลกัษณะเฉพำะของพัสดทุีจ่ะท ำกำร

จัดซื้อจัดจ้ำง ให้ค ำนึงถึงคุณภำพ เทคนิค และวัตถุประสงค์ของกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงพัสดนุั้น และห้ำมมิให้ก ำหนดคุณลักษณะเฉพำะของ
พัสดุให้ใกล้เคียงกับย่ีห้อใดย่ีห้อหนึ่ง หรือของผู้ขำยรำยใดรำยหนึ่ง
โดยเฉพำะ เวน้แต่พัสดุทีจ่ะท ำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมวัตถุประสงคน์ั้น
มีย่ีห้อเดียวหรอืจะต้องใชอ้ะไหล่ของย่ีห้อใด ก็ให้ระบุย่ีห้อนั้นได้” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- พระรำชบัญญัติฯ มำตรำ 9 
 
 
 
 
 



ซ่ึงบทบัญญัตนิี้ สอดคล้องกับมำตรำ 56 วรรคหนึ่ง ที่ก ำหนดว่ำ 
“กำรจัดซื้อจดัจ้ำงพัสด ุให้หน่วยงำนของรัฐเลือกใช้วิธีประกำศเชิญ
ชวนทั่วไปก่อน.....” ดังนั้น โดยปกติ กำรจัดหำโดยวิธีประกำศเชิญ
ชวนทั่วไปจึงห้ำมมิให้ระบุย่ีห้อ เวน้แต่ กรณดีังต่อไปนี้สำมำรถระบุ
ย่ีห้อได้ 

- เป็นพัสดทุี่โดยลกัษณะของกำรใช้งำน หรือมีขอ้จ ำกัด
ทำงเทคนิคที่จ ำเป็นต้องระบุย่ีห้อเป็นกำรเฉพำะ  แต่ผูจ้ัดท ำ TOR 
จะต้องชี้แจงให้ชัดเจนว่ำ โดยลักษณะของกำรใช้งำน หรือมีข้อจ ำกดั
ทำงเทคนิคใดท ำให้จ ำเป็นต้องตอ้งระบุย่ีห้อ 

- รถประจ ำต ำแหน่ง 
 
(2) การก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตาม

มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) 
- เพื่อให้กำรก ำหนดรำยละเอียดคุณลกัษณะเฉพำะของ

พัสดุที่จะซื้อหรอืจ้ำงมีมำตรฐำน และเป็นประโยชนต์่อทำงรำชกำร 
หำกพัสดุทีจ่ะซ้ือหรือจ้ำงใดมีประกำศก ำหนดมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (มอก.) แล้ว ให้ก ำหนดรำยละเอียด
คุณลักษณะเฉพำะของพสัดุทีจ่ะซ้ือหรือจ้ำงตำม มอก. หรือเพื่อควำม
สะดวกจะระบุเฉพำะหมำยเลขมำตรฐำนก็ได้ หรือในกรณีพัสดทุี่จะ
ซ้ือหรือจ้ำงใดยังไม่มีประกำศ มอก. แต่มีผู้ได้รับกำรจดทะเบียน

 
 
 
 
 
- พระรำชบัญญัติฯ มำตรำ 56 วรรคหนึ่ง (1) (ง) 
 
 
 
- หนังสือ ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 198 ลงวนัที่ 26 
เมษำยน 2561 
 
 
- ระเบียบฯ ข้อ 21 วรรคสอง 
 
 
 
 
 
 



ผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสำหกรรมแล้ว ให้ก ำหนดรำยละเอียด
คุณลักษณะเฉพำะของพสัดุทีจ่ะซ้ือหรือจ้ำงให้สอดคล้องกับ
รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะตำมที่ระบุในคู่มือผู้ซ้ือหรือใบแทรก
คู่มือผู้ซ้ือที่กระทรวงอุตสำหกรรมจัดท ำขึ้น 

แนวทำงกำรก ำหนด TOR ให้เป็นไปตำมระเบียบฯ ข้อ 
21 วรรคสอง 

- ผู้จัดท ำ TOR ต้องตรวจสอบ มอก. กับส ำนักงำน
มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (สมอ.) เพื่อให้ทรำบว่ำ มีประกำศ
ก ำหนดมำตรฐำนผลติภัณฑ์อุตสำหกรรมแลว้หรือไม่ ถ้ำมี ก็จะต้อง
คัดลอกรำยละเอียดทีก่ ำหนดไว้ในประกำศฯ มำก ำหนดไว้ใน TOR 
หรือเพือ่ควำมสะดวกจะระบเุฉพำะหมำยเลขมำตรฐำนก็ได้ โดย
ก ำหนดวำ่ พัสดทุี่เสนอตอ้งมรีำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะเป็นไป
ตำม มอก. ............ ห้ำมก ำหนดว่ำ พัสดุทีเ่สนอตอ้งได้รับ มอก. 
........... เนื่องจำกหำกเป็น มอก. ประเภททัว่ไป ซึ่งไม่ได้บังคับให้
ผู้ประกอบกำรต้องขอรับใบอนญุำต หำกมีผูป้ระกอบกำรรำยใดที่
ผลิตสินค้ำเทียบเท่ำหรือดกีว่ำมำตรฐำน มอก. แต่ไม่ได้ไปขอ
อนุญำต กจ็ะถกูกีดกันไมอ่ำจย่ืนขอ้เสนอได้ 

- กรณีที่ไมม่ีประกำศฯ ก็ตอ้งตรวจสอบต่อไปว่ำ มีผู้
ได้รับกำรจดทะเบียนผลิตภณัฑ์ไว้กับกระทรวงอตุสำหกรรมแล้ว
หรือไม่ ถ้ำมี ก็จะตอ้งก ำหนดรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะให้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สอดคล้องกับรำยละเอียดคุณลกัษณะเฉพำะตำมทีร่ะบุในคูม่ือผู้ซ้ือ
หรือใบแทรกคู่มือผู้ซ้ือทีก่ระทรวงอุตสำหกรรมจัดท ำขึน้ 

ข้อสังเกต 
กำรก ำหนดรำยละเอียดคุณลกัษณะเฉพำะตำม มอก. 

หรือกำรจดท ำเบียนผลิตภัณฑ์ตำมที่ปรำกฏในคู่มือผู้ชือ้ ตำม
ระเบียบฯ ขอ้ 21 วรรคสอง เป็นบทบังคับที่หน่วยงำนของรัฐต้อง
ปฏิบัติตำมโดยเคร่งครัด ผูจ้ัดท ำ TOR พึงต้องระมัดระวังเป็นอย่ำง
ย่ิง 

(3) การเจาะจงแหล่งประเทศผู้ผลิตหรือทวีป 
 ห้ำมมิให้เจำะจงแหล่งประเทศผู้ผลิตหรือทวีป เช่น ต้อง

เป็นพัสดทุี่ผลิตจำกทวีปอเมรกิำ หรือทวีปยุโรป หรอืต้องเป็นสนิค้ำ
ที่ผลิตจำกประเทศเยอรมันนี ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเกำหลีใต้ เป็น
ต้น 

(4) คุณลักษณะเฉพาะของหน่วยงานกลาง 
 กำรก ำหนดรำยละเอียดคุณลกัษณะเฉพำะ นอกเหนือจำก

กำรปฏิบัติตำมระเบียบฯ ข้อ 21 วรรคสอง ดังที่กล่ำวไว้ในขอ้ (2) 
ข้ำงต้นแล้ว ผูจ้ัดท ำ TOR สำมำรถน ำคุณลกัษณะเฉพำะที่หน่วยงำน
กลำงจัดท ำขึน้มำพจิำรณำประกอบได้ กล่ำวคือ 

- บัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ของส ำนักงบประมำณ 
- เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 521 ลง
วันที ่30 ตุลำคม 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คอมพิวเตอร์ และเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืน้ฐำนของ
ระบบกลอ้งโทรทัศน์วงจรปิด ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม 

ทั้งนี้ ระเบียบฯ ไม่ได้บังคับให้หน่วยงำนของรัฐตอ้งก ำหนด
รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะให้เป็นไปตำมคุณลักษณะเฉพำะของ
หน่วยงำนกลำง แต่ในทำงปฏิบัติสำมำรถน ำมำก ำหนดได้ 

(5) สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 อำท ิฉลำกเขียว ตะกร้ำเขียว เป็นต้น แมว้ำ่ระเบียบฯ 

ไม่ได้บังคับให้หน่วยงำนของรฐัก ำหนดรำยละเอียดคุณลกัษณะ
เฉพำะให้รองรับสนิค้ำทีเ่ป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม แต่ในทำงปฏิบัติ
สำมำรถน ำมำก ำหนดได ้

(6) คุณลักษณะเฉพาะจากเอกสารของผู้ผลิต 
ระเบียบฯ ไม่มีขอ้ห้ำมมิให้น ำเอกสำรของผูผ้ลิต เชน่ 

แค็ตตำลอก มำใช้ประกอบกำรจัดท ำ TOR แต่โดยปกติ ต้องเป็น
คุณลักษณะเฉพำะที่สำมำรถเข้ำได้ตั้งแต่ 3 รำย ขึ้นไป เว้นแต่โดย
ลักษณะของกำรใช้งำน หรือมขี้อจ ำกัดทำงเทคนิคที่จ ำเป็นต้องระบุ
ย่ีห้อเป็นกำรเฉพำะ 

 
ค. รายการในการก่อสร้าง (ใช้ในกรณีพัสดุท่ีเป็น “งานก่อสร้าง”) 

(1) หำกรำยกำรในกำรก่อสร้ำง (วัสดุ/ครุภัณฑ์) มีประกำศ

 
 
 
 
 
 
 
- มติคณะรัฐมนตรี 22 มกรำคม 2551 และหนังสือ
หนังสือกรมบญัชีกลำง ด่วนทีสุ่ด ที ่กค (กวพ) 
0421.3/ว 287 ลงวันที่ 29 ส.ค. 2551 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ระเบียบฯ ข้อ 21 วรรคสอง 



ก ำหนดมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (มอก.) แล้ว ให้ก ำหนด
รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุ หรือรำยกำรในกำรก่อสร้ำง
ตำม มอก. หรือเพื่อควำมสะดวกจะระบุเฉพำะหมำยเลขมำตรฐำนก็
ได้ หรือในกรณีที่ยังไม่มีประกำศ มอก. แต่มีผู้ได้รับกำรจดทะเบียน
ผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสำหกรรมแล้ว ให้ก ำหนดรำยละเอียด
คุณลักษณะเฉพำะของพัสดุ  หรือรำยกำรในกำรก่อสร้ำงให้
สอดคล้องกับรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะตำมที่ระบุในคู่มือผู้ซ้ือ
หรือใบแทรกคู่มือผู้ซ้ือที่กระทรวงอุตสำหกรรมจัดท ำขึ้น 

(2) กรณีมีมำตรฐำนที่ส่วนรำชกำรอื่นก ำหนดไว้ ก็ให้ระบุตำม
มำตรฐำนนั้นได้ตำมควำมจ ำเป็น 

กรณียังไม่มมีำตรฐำน ถ้ำส่วนรำชกำรเป็นตอ้งใช้สิ่งของที่
เห็นว่ำมีคณุภำพดีเป็นทีน่ิยมใช้ในขณะนัน้ และจ ำเป็นตอ้งระบุชือ่
ย่ีห้อสิ่งของ ก็ให้ระบุได้ แต่ต้องให้มำกย่ีห้อที่สุดเท่ำทีจ่ะสำมำรถ
ระบุได้ และสิ่งของที่มีคณุภำพเทียบเท่ำกันก็ให้ใช้ได้ด้วย 

ข้อสังเกต 
กรณีงำนก่อสร้ำง ตอ้งจัดให้มแีบบรูปรำยกำรกอ่สร้ำง 

กำรได้มำซึ่งแบบฯ มี 3 ช่องทำง คือ 
(1) หน่วยงำนของรฐัออกแบบเอง  
(2) จ้ำงผู้ให้บริกำรออกแบบ 
(3) ขอควำมร่วมมอืหน่วยงำนอื่นออกแบบให้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
- มติคณะรัฐมนตรีวนัที ่23 มีนำคม 2520 แจ้งตำม
หนังสือ ที่ สร 0203/ว.52 ลงวนัที่ 28 มีนำคม 2520 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ง. ขอบเขตของงานจ้างท่ีปรึกษา (ใช้ ในกรณีพัสดุ ท่ี เป็น  
“งานจ้างท่ีปรึกษา”) 

 “ง ำนจ้ ำ งที่ ป รึ กษ ำ ”  มี ลั กษณะมุ่ ง เ น้ น ที่ ค ว ำ ม รู้ 
ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ของที่ปรึกษำเป็นส ำคัญ โดย
หลักกำร กำรก ำหนดขอบเขตของงำนจ้ำงที่ปรึกษำ จึงต้องให้
ควำมส ำคัญกับสิ่งที่ต้องกำรให้ที่ปรึกษำด ำเนินกำร เช่น กำร
รวบรวมข้อมูล กำรวิเครำะห์ข้อมูล กำรจัดประชุมรับฟังควำม
คิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง กำรจัดท ำรำยงำนเบ้ืองต้น (Inception 
report) กำรจัดท ำรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ (Progressive report) 
กำรจัดท ำรำยงำนฉบับสมบูรณ์ (Final report) โดยจะไม่สำมำรถ
ก ำหนดวิธีกำรด ำเนินกำรได้ว่ำที่ปรึกษำต้องท ำอย่ำงไร เนื่องจำกที่
ปรึกษำจะเป็นผู้เสนอวิธีกำรและเครื่องมือในกำรท ำงำนตำมควำม
เหมำะสม ซึ่งแตกต่ำงจำก “งำนบริกำร” ที่มุ่งเน้นผลส ำเร็จของงำน
เป็นส ำคัญ งำนจ้ำงบริกำรจึงต้องก ำหนดให้ชัดเจนว่ำ ผู้รับจ้ำงต้อง
ท ำอะไร และท ำอย่ำงไร 

 กำรก ำหนดขอบเขตของงำนจ้ำงที่ปรึกษำ ก็จะต้องก ำหนด
โดยละเอียดเพื่อให้งำนมีควำมสมบูรณ์ ตัวอย่ำงเช่น 

- กำรจ้ำงที่ปรึกษำเพื่อศึกษำรูปแบบศูนย์รำชกำรที่
เหมำะสมกับบริบทของประเทศไทย 

- กำรก ำหนดขอบเขตของงำนว่ำ “ให้รวบรวบ ศึกษำข้อมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รูปแบบศูนย์รำชกำรของต่ำงประเทศ” กับ “ให้รวบรวบ ศึกษำ
ข้อมูล รูปแบบศูนย์รำชกำรของต่ำงประเทศไม่น้อยกว่ำ 5 ประเทศ 
โดยเป็นประเทศในทวีปอเมริกำ ทวีปยุโรป ทวีปออสเตรเลีย ทวีป
เอเชีย กลุ่มประเทศอำเซียน อย่ำงละ 1 ประเทศ” ย่อมส่งผลให้ได้
คุณภำพของข้อมูลที่แตกต่ำงกัน 

- กำรจ้ำงที่ปรึกษำ ในบำงกรณีอำจมีงำนจ้ำงท ำของรวมอยู่
ด้วยได้ เช่น กำรจัดอบรม กำรจัดท ำสื่อ กำรจัดท ำเอกสำร     เป็น
ต้น แต่มูลค่ำของงำนจ้ำงท ำของต้องไม่เกินกว่ำกึ่งหนึ่งของวงเงนิจำ้ง
ที่ปรึกษำ 

 นอกจำกรำยละเอียดของงำนที่ก ำหนดให้ที่ปรึกษำ
ด ำเนินกำรแล้ว จะต้องก ำหนดบุคลำกรที่ใช้ในกำรด ำเนินโครงกำร
ซ่ึงที่ปรึกษำจะต้องเสนอมำด้วย (เพื่อน ำไปค ำนวณรำคำกลำงงำน
จ้ำงที่ปรึกษำ ตำมหนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด 
ที่ นร 0506/ว 128 ลงวันที่ 8 ส.ค. 56) ดังนี้ 

- จ ำนวนบุคลำกร ได้แก่ หัวหน้ำโครงกำรหรือผู้บริหำร
โครงกำร บุคลำกรหลัก (แบบประจ ำหรือไม่ประจ ำ) และบุคลำกร
สนับสนุน (ถ้ำมี) 

- ระยะเวลำกำรปฏิบัติงำนในโครงกำรของบุคลำกรแต่ละ
ต ำแหน่ง (Man-month / Man-day / Man-hour) 

- วุฒิกำรศึกษำของบุคลำกรแต่ละต ำแหน่ง อำทิ วิศวกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สถำปัตยกรรม เทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็นต้น 
- ระดับกำรศึกษำของบุคลำกรแต่ละต ำแหน่ง ได้แก่ ระดับ

ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก 
- ประสบกำรณ์ท ำงำนของบุคลำกรเนื้อหำในส่วนของ

บุคลำกรในโครงกำร  โดย 
- กรณีจ้ำงที่ปรึกษำ โดยวิธีเฉพำะเจำะจงจำกมหำวิทยำลัย

ของรัฐ ให้ก ำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับบุคลำกร ดังนี้ 
(1) หัวหน้ำโครงกำรหรอืผู้บริหำรโครงกำรจะต้องเป็น

บุคลำกรของมหำวทิยำลัยของรัฐนั้น และ 
(2) กำรด ำเนนิงำนจะตอ้งด ำเนนิกำรโดยบุคลำกรหลกั

ของมหำวทิยำลัยของรัฐนั้นไมน่้อยกว่ำร้อยละแปดสิบของจ ำนวน
บุคลำกรทั้งหมดในโครงกำร 
 
จ. ขอบเขตของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  
(ใช้ในกรณีพัสดุ ท่ีเป็น “งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้าง”) 

1) งานจ้างออกแบบ 
- ก ำหนดให้ผู้ ให้บริกำรออกแบบ จัดท ำแบบรูปรำยกำร

ละเอียด ตำมประสงค์ของ ธพส. โดยปฏิบัติตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
โดยเคร่งครัด 

 
 
 
 
 
- กฎกระทรวงก ำหนดพัสดแุละวธิีกำรจัดซือ้จัดจ้ำง
พัสดุที่รฐัตอ้งกำรส่งเสริมหรือสนับสนนุ พ.ศ. 2563 
หมวด 8 ขอ้ 31 



- นอกจำกนี้ หำกประสงค์จะก ำหนดรำยละเอียดงำนในเรื่อง
อื่น ๆ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับงำนออกแบบ และเป็นประโยชน์ต่อ ธพส. ก็
สำมำรถก ำหนดได้ตำมควำมเหมำะสม อำทิ กำรประมำณกำรรำคำ
ก่อสร้ำง กำรจัดท ำร่ำงขอบเขตของงำนประกอบแบบรูปรำยกำร
ละเอียด กำรจัดท ำประกำศประกวดรำคำและเอกสำรประกวดรำคำ
เบ้ืองต้น กำรให้ข้อเสนอแนะหรือค ำชี้แจงแก่ ธพส. ในขั้นตอนกำร
จ้ำง กำรบริหำรสัญญำ อำทิ กำรเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญำ กำร
ตรวจรับงำนก่อสร้ำง เป็นต้น 

2) งานควบคุมงานก่อสร้าง 
ก ำหนดให้ผู้ให้บริกำรควบคุมงำนก่อสร้ำง ปฏิบัติงำนหลักตำม

ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ดังนี้ 

- ควบคุมงำนก่อสร้ำง โดยปฏิบัติตำมระเบียบฯ ข้อ 178 
- ตรวจรับพัสดุ โดยปฏิบัติตำมระเบียบฯ ข้อ 176 
นอกเหนือจำกกำรปฏิบัติงำนหลักดังกล่ำว หำกประสงค์จะ

ก ำหนดรำยละเอียดงำนในเรื่องอื่น ๆ ซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับงำนควบคุม
งำนก่อสร้ำง และเป็นประโยชน์ต่อ ธพส. ก็สำมำรถก ำหนดได้ตำม
ควำมเหมำะสม 

 นอกจำกรำยละเอียดของงำนที่ก ำหนดให้ผู้ ใ ห้บริกำร
ด ำเนินกำรแล้ว จะต้องก ำหนดบุคลำกรที่ใช้ในกำรด ำเนินโครงกำร



ซ่ึงผู้ให้บริกำรจะต้องเสนอมำด้วย (เพื่อน ำไปค ำนวณรำคำกลำงงำน
จ้ำงออกแบบหรือควบคุมงำนก่อสร้ำง ตำมกฎกระทรวงก ำหนด
อัตรำค่ำจ้ำงผู้ให้บริกำรงำนจ้ำงออกแบบหรือควบคุมงำนก่อสร้ำง 
พ.ศ. 2562 ประกอบหนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี  
ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 128 ลงวันที่ 8 ส.ค. 56) ดังนี้ 

- จ ำนวนบุคลำกร ได้แก่ หัวหน้ำโครงกำรหรือผู้บริหำร
โครงกำร บุคลำกรหลัก (แบบประจ ำหรือไม่ประจ ำ) และบุคลำกร
สนับสนุน (ถ้ำมี) 

- ระยะเวลำกำรปฏิบัติงำนในโครงกำรของบุคลำกรแต่ละ
ต ำแหน่ง (Man-month / Man-day / Man-hour) 

- วุฒิกำรศึกษำของบุคลำกรแต่ละต ำแหน่ง อำทิ วิศวกรรม 
สถำปัตยกรรม เทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็นต้น 

- ระดับกำรศึกษำของบุคลำกรแต่ละต ำแหน่ง ได้แก่ ระดับ
ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก 

- ประสบกำรณท์ ำงำนของบุคลำกรเนือ้หำในส่วนของบุคลำกรใน
โครงกำร 
5. การยื่นข้อเสนอ (ถ้าม)ี อาทิ 

 การซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง 
 การจ้างท่ีปรึกษา 
 การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

 



6. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
    6.1 กรณงีานซื้อหรือจ้างท่ัวไป 
    ตัวอย่าง 1 การจ้าง 
     ในกำรจ้ำงครั้งนี้ จะพิจำรณำคัดเลือกขอ้เสนอโดยใชเ้กณฑ์รำคำ
กับเกณฑ์อื่น ได้แก่ ขอ้เสนอทำงเทคนิคหรอืข้อเสนออืน่ โดยก ำหนด
น้ ำหนกัแต่ละเกณฑ์ ดังนี ้
     1. ราคา  น้ าหนกั 50 
     2. ข้อเสนอทางเทคนิคหรือข้อเสนออ่ืน น้ าหนัก 50 
         (1) แนวความคิดในการท างาน (40 คะแนน) 
               ในข้อนี้ จะให้คะแนนโดยพิจำรณำเปรียบเทียบระหว่ำง
ผู้ย่ืนข้อเสนอด้วยกนั โดยผู้ย่ืนข้อเสนอที่สำมำรถน ำหลักกำรและ
เหตุผล วัตถุประสงค์ ขอบเขตของงำน เงือ่นไข ระยะเวลำในกำร
ด ำเนนิงำน มำจัดท ำเปน็แนวคิดในกำรท ำงำนให้สมบูรณแ์ละเป็น
รูปธรรมมำกทีสุ่ด จะได้รับคะแนนมำกที่สุด ส่วนผู้ย่ืนข้อเสนอที่
จัดท ำแนวคดิสมบูรณน์อ้ยกว่ำจะให้คะแนนลดหลั่นตำมสัดส่วน 
         (2) ผลงานของผู้ยื่นข้อเสนอ (60 คะแนน) 
               - มูลค่าของผลงาน (30 คะแนน) 
                  ในข้อนี ้จะพจิำรณำให้คะแนนจำกมูลค่ำผลงำน โดย
ผลงำนทีม่ีมูลค่ำสูงที่สุดจะได้รับคะแนนเต็ม ส่วนผลงำนทีม่ีมูลค่ำต่ ำ
กว่ำจะได้คะแนนลดหลัน่ตำมสดัส่วน 

 
 
 
เกณฑ์อื่นที่จะน ำมำใชร้่วมกับรำคำ ต้องเป็นไปมำตรำ 
65 และจะตอ้งก ำหนดหัวข้อที่จะใช้ในกำรพิจำรณำให้
ชัดเจนและเป็นรูปธรรมว่ำ เกณฑ์ทีน่ ำมำใชจ้ะ
พิจำรณำอย่ำงไร และมกีรอบกำรให้คะแนนอย่ำงไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              - คุณภาพของผลงาน (30 คะแนน) 
                 ในขอ้นี้ จะให้คะแนนโดยพิจำรณำเปรียบเทียบ
ระหว่ำงผู้ย่ืนข้อเสนอด้วยกนั โดยจะพิจำรณำให้คะแนนจำกเทคนิค 
วิธีกำรท ำงำน หรือขัน้ตอนกำรท ำงำนที่มลีกัษณะท ำนองเดียวกับ
งำนทีจ่้ำงในครั้งนี้ โดยผลงำนที่มีเทคนิค วิธกีำรท ำงำน หรือขั้นตอน
กำรท ำงำน ในท ำนองเดียวกับงำนที่จ้ำงมำกที่สุดจะได้รับคะแนน
มำกที่สุด ส่วนผลงำนทีม่ีลักษณะท ำนองเดยีวกับงำนที่จ้ำงนอ้ยกว่ำ 
จะให้คะแนนลดหลัน่ตำมสดัส่วน 
    ตัวอย่าง 2 การซื้อหรือเช่าสังหาริมทรัพย์ 
     ในกำรซ้ือ/เช่ำ ครั้งนี้ จะพิจำรณำคัดเลอืกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์
รำคำกับเกณฑ์อืน่ ได้แก่ ตน้ทุนของพัสดุตลอดอำยุกำรใช้งำน และ
บริหำรหลังกำรขำย โดยก ำหนดน้ ำหนกัแตล่ะเกณฑ์ ดังนี้ 
     1. ราคา  น้ าหนกั 40 
     2. ต้นทุนของพัสดุตลอดอายุการใช้งาน น้ าหนัก 30 
         (1) ราคาต่อหน่วยของอะไหล่ตามรายการดังต่อไปนี้ (15 
คะแนน) 
               - ………………………………………….. 
               - ………………………………………….. 
               - ………………………………………….. 
              ในข้อนี้ จะพจิำรณำให้คะแนนจำกมูลค่ำอะไหล่ โดย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



อะไหล่ที่มมีูลค่ำต่ ำสุดจะได้รับคะแนนเตม็ ส่วนอะไหล่ที่มมีูลค่ำสูง
กว่ำจะได้คะแนนลดหลัน่ตำมสดัส่วน 
         (2) ระยะเวลาการส ารองอะไหล่ตามข้อ (1) 
(35 คะแนน) 
              ในข้อนี้ จะพจิำรณำให้คะแนนจำกระยะเวลำกำรส ำรอง
อะไหล่ โดยผู้ทีเ่สนอระยะเวลำส ำรองอะไหล่นำนที่สุดจะได้รับ
คะแนนเตม็ ส่วนผู้ทีเ่สนอระยะเวลำส ำรองอะไหล่น้อยกว่ำจะได้
คะแนนลดหลั่นตำมสัดสว่น 
         (3) ให้เสนอระยะเวลาการค้ าประกันความช ารุดบกพร่อง
ไม่น้อยกว่า 1 ป ี(50 คะแนน) 
               ในข้อนี้ จะพิจำรณำให้คะแนนจำกระยะเวลำค้ ำประกัน
ควำมช ำรดุบกพรอ่งที่เสนอ โดยผู้ย่ืนขอ้เสนอทีเ่สนอระยะเวลำ
รับประกนัมำกที่สุดจะได้คะแนนเตม็ ส่วนรำยที่เสนอระยะเวลำ
รับประกนัฯ น้อยกว่ำ จะได้รับคะแนนลดหลั่นลงตำมสดัส่วน 
     3. บริหารหลังการขาย น้ าหนัก 30 
         (1) ให้ก ำหนดระยะเวลำที่จะเข้ำมำท ำกำรแก้ไขควำมช ำรุด
บกพร่อง โดยเสนอเป็นชั่วโมงนับถัดจำกไดแ้จ้งจำกหนว่ยงำน (40 
คะแนน) 
               ในข้อนี้ จะพิจำรณำให้คะแนนจำกระเวลำในกำรเข้ำมำ
ท ำกำรแก้ไขควำมช ำรุดบกพรอ่ง โดยรำยที่เสนอระยะเวลำสั้นที่สุด

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จะได้คะแนนเต็ม สว่นรำยที่เสนอระยะเวลำนำนกว่ำ จะได้คะแนน
ลดหลั่นลงตำมสดัส่วน 
         (2) ให้ก ำหนดระยะเวลำในกำรแก้ไขควำมช ำรุดบกพร่อง 
โดยเสนอเป็นชั่งโมง ตำมควำมเสี่ยงดังนี ้(60 คะแนน) 
               - ควำมเสี่ยงต่ ำ (หน่วยงำนระบุรำยกำร) 
               - ควำมเสี่ยงปำนกลำง (หน่วยงำนระบรุำยกำร) 
               - ควำมเสี่ยงสูง (หน่วยงำนระบรุำยกำร) 
           ระยะเวลำตำม (1) และ (2) ที่เสนอ หำกไดร้ับคัดเลือกให้
เป็นผู้ชนะ จะถือเป็นสว่นหนึ่งของสญัญำ หำกไม่สำมำรถปฏิบัติได้
ตำมทีเ่สนอ จะต้องช ำระค่ำปรับตำมเงือ่นไขทีก่ ำหนด 
    6.2 กรณีงานจ้างท่ีปรึกษา 
          หน่วยงานของรัฐต้องด าเนินการตาม มาตรา 75 โดย
ค านึงถึงความคุ้มค่าและวัตถุประสงค์ของงานจ้างท่ีปรึกษาเป็น
ส าคัญ โดยให้พิจารณาเกณฑ์ด้านคุณภาพ ดังต่อไปนี้ 
          (1) ผลงานและประสบการณ์ของท่ีปรึกษา 
          (2) วิธีการบริหารและวิธีการปฏิบัติงาน 
          (3) จ านวนบุคลากรท่ีร่วมงาน (หมายความถึงวฒุิ
การศึกษา ระดับการศึกษา และประสบการณ์ท างานของ
บุคลากร) 
          (4) ประเภทของท่ีปรึกษาที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เกณฑ์คุณภำพที่จะน ำมำใช ้ต้องเป็นไปมำตรำ 75 
และจะต้องก ำหนดหวัข้อที่จะใช้ในกำรพจิำรณำให้
ชัดเจนและเป็นรูปธรรมว่ำ เกณฑ์ทีน่ ำมำใชจ้ะ
พิจำรณำอย่ำงไร และมกีรอบกำรให้คะแนนอย่ำงไร 
 
 
 
 
 



สนับสนุน 
          (5) ข้อเสนอทางด้านการเงิน 
          (6) เกณฑ์อื่นตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 
 
    6.3 กรณีงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
          หน่วยงานของรัฐต้องด าเนินการตาม มาตรา 90 โดย
พิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการท่ีมีแนวคิดของงานจ้างท่ีได้คะแนน
ด้านคุณภาพมากที่สุด 
          (1) กรณีงานจ้างออกแบบ 
                อาจพิจารณาจากแนวคิดในการออกแบบที่
สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานของรัฐ / แผนการ
ด าเนินงาน / บุคลากร (วุฒิการศึกษา ระดับการศึกษา และ
ประสบการณ์ท างาน) / ผลงานของผู้ให้บริการ เป็นต้น 
          (2) กรณีงานจ้างควบคุมงานก่อสร้าง 
                อาจพิจารณาจากแผนการด าเนินงาน บุคลากร 
(วุฒิการศึกษา ระดับการศึกษา และประสบการณ์ท างาน) / 
ผลงานของผู้ให้บริการ เป็นต้น 
 
 

 
 
 
 
 
 
เกณฑ์ที่จะน ำมำใช้ ต้องเป็นไปมำตรำ 90 และจะตอ้ง
ก ำหนดหัวข้อที่จะใช้ในกำรพิจำรณำให้ชัดเจนและเป็น
รูปธรรมว่ำ เกณฑ์ทีน่ ำมำใช้จะพิจำรณำอย่ำงไร และมี
กรอบกำรให้คะแนนอย่ำงไร 



7. วงเงินที่จะใชใ้นการจัดซื้อ แหล่งเงิน.......   ปี.......  โครงกำร.......   แผนงำน......  
งบรำยจ่ำย......  รำยกำร........  จ ำนวนเงนิ............ 
บำท 

8. ระยาเวลาการด าเนินงาน 
    8.1 ผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำงต้องปฏิบัติตำมสญัญำหรอืขอ้ตกลง โดย
เริ่มด ำเนนิกำรในวันที่........... 
 
    8.2 ผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำงต้องปฏิบัติตำมสญัญำหรอืขอ้ตกลง ให้
แล้วเสร็จภำยในวนัที่........... 

 
 ระยะเวลำที่คู่สญัญำตอ้งเริ่มด ำเนนิงำนตำมสัญญำ 

(วันถัดจำกลงนำมสัญญำ หรอืวนัใดวนัหนึ่งก็ได้) 
 ระยะเวลำที่ตอ้งท ำงำนให้แลว้เสร็จนับถัดจำกวันที่

ลงนำมในสญัญำ (วันสิน้สุดสัญญำ) 

9. การส่งมอบงาน 
    9.1 กรณีส่งมอบงวดเดียว ตอ้งส่งมอบภำยในเวลำแลว้เสร็จตำม 
8.2 
    9.2 กรณีส่งมอบหลำยงวด  ให้ก ำหนดเวลำที่ส่งมอบในแต่ละ
งวด โดยงวดสดุท้ำยตอ้งตรงกับ 8.2 

 

10. การช าระเงิน 
      10.1 งวดงำนและงวดเงินตรงกัน  เชน่ ส่งมอบงำน 5 งวด 
จ่ำยเงิน 5 งวด 
      10.2 งวดงำนและงวดเงินไมต่รงกัน เชน่ ส่งมอบงำน 5 งวด 
จ่ำยเงิน 4 งวด 

 

11. เง่ือนไขอื่นๆ อาทิ  



 การจ่ายเงินล่วงหน้า 
 
 
 
 
 

 ค่ำปรับ 
 กำรประกนัควำมช ำรุดบกพรอ่ง 
 ฯลฯ 

 โดยหลักกำร ไม่สำมำรถจ่ำยได้ แต่หำกมีควำม
จ ำเป็นตอ้งจ่ำยเป็นดุลพินจิหัวหน้ำหน่วยงำนของ
รัฐ ดังนั้น จึงตอ้งระบุเหตุผลในกำรจ่ำยเงิน
ล่วงหน้ำ อำทิ เพื่อสนับสนนุกำรปฏิบัติงำนตำม
สัญญำหรอืขอ้ตกลงของคู่สัญญำ ให้มีสภำพคล่อง
ในระยะเริ่มตน้ 

 พิจำรณำจำกแบบประกำศประกวดรำคำและ
เอกสำรประกวดรำคำ รวมทั้งแบบสัญญำ 

 


