ขอบเขตของงาน.........................................................................................
รายการ
1. เหตุผลความจาเป็น/หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
โดยที่สำนักงำน....................... มีภำรกิจหลักในกำร
............................................. ซึ่งในปีงบประมำณ......... ได้ตั้ง
งบประมำณเพือ่ จัดซือ้ วัสดุสำนักงำนไว้จำนวน 70 รำยกำร เป็นเงิน
7 แสนบำท ทั้งนี้ งบประมำณที่ตั้งไว้ในแต่ละรำยกำรเป็นเพียงกำร
ประมำณกำรจำกที่เคยใช้งำนในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ แต่ใน
ปีงบประมำณปัจจุบนั อำจจะมีควำมจำเป็นต้องใช้บำงรำยกำร
มำกกว่ำที่ประมำณกำรไว้ และบำงรำยกำรอำจใช้นอ้ ยกว่ำที่
ประมำณกำรไว้ หำกจัดซือ้ ทั้งหมดในครำวเดียว และปรำกฏว่ำ บำง
รำยกำรใช้ไม่เพียงพอกับควำมต้องกำร ก็จะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้
วัสดุนนั้ ในทำงกลับกัน บำงรำยกำรที่ใช้น้อยกว่ำที่ประมำณกำร ก็
จะมีวัสดุค้ำงเบิก ทำให้เสือ่ มคุณภำพ รวมทัง้ กระทบกับกำรบริหำร
งบประมำณในภำพรวม ดังนัน้ เพื่อประโยชน์ต่อทำงรำชกำร จึง
จำเป็นต้องดำเนินกำรจัดซื้อวัสดุเป็นครั้งๆ ตำมข้อบ่งชี้ในกำรใช้งำน
ที่ได้รับแจ้งจำกผู้ใช้ เพือ่ ให้กำรจัดซื้อมีประสิทธิภำพ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อซื้อ/จ้ำง/เช่ำ......... (output (ผลผลิต))
2.2 เพื่อ...........(outcome (ผลลัพธ์))

เหตุผล / แนวคิด
 เหตุผลควำมจำเป็นที่จะต้องจัดซื้อจัดจ้ำง ต้อง
สัมพันธ์กับพันธกิจของหน่วยงำน
 สำมำรถบ่งชีเ้ หตุผลในกำรเลือกวิธีดำเนินกำรของ
หน่วยงำนได้ เช่น ควำมจำเป็นในกำรแบ่งซื้อแบ่ง
จ้ำง เป็นต้น
 สำมำรถบ่งชีว้ ิธีซื้อหรือจ้ำง (แข่งขัน/คัดเลือก/
เฉพำะเจำะจง)

วัตถุประสงค์ตำมข้อ 2.1 จะต้องสัมพันธ์กับสิ่งที่ผู้ขำย
หรือคู่สัญญำต้องส่งมอบตำมสัญญำหรือข้อตกลง

3. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ (งานซื้อหรือจ้างทั่วไป)
(1) มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย
 ข้อ (1) – (10) เป็นไปตำมแบบของ
(2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
(3) ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐ (หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค
(4) ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือทำ
(กนบ) 0405.2/ว.410 ลงวันที่ 24 ตุลำคม 2560)
สัญญำกับหน่วยงำนของรัฐไว้ชวั่ ครำวเนือ่ งจำกเป็นผู้ที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำรตำมระเบียบที่
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังกำหนดตำมที่ประกำศเผยแพร่ใน
ระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง
(5) ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชอื่ ไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนและ
ได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงำนของหน่วยงำนของรัฐในระบบ
เครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้ง
งำนเป็นหุน้ ส่วนผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผูม้ ีอำนำจใน
กำรดำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั้นด้วย
(6) มีคุณสมบัตแิ ละไม่มีลกั ษณะต้องห้ำมตำมที่
คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ
กำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ
(7) เป็นบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลผู้มอี ำชีพ
(8) ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูย้ ื่นข้อเสนอรำยอืน่ หรือ
กระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม

(9) ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกันซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอม
ขึ้นศำลไทย เว้นแต่รฐั บำลของผู้เสนอรำคำได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์
และควำมคุม้ กันเช่นว่ำนั้น
(10) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
(11) ต้องมีผลงำนก่อสร้ำงประเภทเดียวกันกับงำนที่ประกวด
รำคำจ้ำงก่อสร้ำงในวงเงินไม่น้อยกว่ำ.........บำท ผลงำนดังกล่ำวต้อง
เป็นผลงำนในสัญญำเดียวเท่ำนั้น และเป็นสัญญำที่ได้ทำงำนแล้ว
เสร็จตำมสัญญำซึ่งได้มีกำรส่งมอบงำนและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว
อีกทั้งต้องผลงำนที่เป็นคู่สัญญำโดยตรงกับหน่วยงำนของรัฐหรือ
เอกชนที่..........เชื่อถือ
ผู้ยื่นข้อเสนอทีเ่ สนอรำคำในรูปแบบของ “กิจกำรร่วม
ค้ำ” ต้องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี้
(1) กรณีทกี่ ิจกำรร่วมค้ำได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่
กิจกำรร่วมค้ำจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมเงื่อนไขทีก่ ำหนดไว้ใน
เอกสำรประกวดรำคำ และกำรเสนอรำคำให้เสนอรำคำในนำม
“กิจกำรร่วมค้ำ” ส่วนคุณสมบัติด้ำนผลงำนก่อสร้ำง กิจกำรร่วมค้ำ
ดังกล่ำวสำมำรถนำผลงำนก่อสร้ำงของผู้เข้ำร่วมค้ำมำใช้แสดงเป็น
ผลงำนก่อสร้ำงของกิจกำรร่วมค้ำทีเ่ ข้ำประกวดรำคำได้
(2) กรณีทกี่ ิจกำรร่วมค้ำไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

 ข้อ (11) เป็นไปตำม ว.410 และหนังสือ
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว.521
ลงวันที่ 30 ตุลำคม 2562
- งำนก่อสร้ำง กำหนดผลงำนขัน้ ต่ำได้ไม่เกินร้อยละ
50 ของวงเงินงบประมำณ
- ห้ำมมิให้มกี ำรกำหนดเงื่อนไขอย่ำงอื่นที่มลี ักษณะ
เป็นกำรกีดกันกำรเข้ำเสนอรำคำอย่ำงเป็นธรรมด้วย
- ส่วนงำนซื้อหรือจ้ำงทั่วไป โดยปกติ ห้ำมมิให้กำหนด
ผลงำน เว้นแต่ มีเหตุผลควำมจำเป็น ซึ่งจะกำหนด
ผลงำนขัน้ ต่ำได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของวงเงิน
งบประมำณ

ใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้ำร่วมค้ำทุกรำยจะต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตำมเงือ่ นไขทีก่ ำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำ เว้นแต่ใน
กรณีทกี่ ิจกำรร่วมค้ำได้มขี ้อตกลงระหว่ำงผู้เข้ำร่วมค้ำเป็นลำย
ลักษณ์อกั ษรกำหนดให้ผเู้ ข้ำร่วมค้ำรำยใด
รำยหนึ่งเป็นผูร้ ับผิดชอบหลักในกำรเข้ำเสนอรำคำกับหน่วยงำนของ
รัฐ และแสดงหลักฐำนดังกล่ำวมำพร้อมกำรยื่นข้อเสนอประกวด
รำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจกำรร่วม
ค้ำนั้น สำมำรถใช้ผลงำนก่อสร้ำงของผูเ้ ข้ำร่วมค้ำหลักรำยเดียวเป็น
ผลงำนก่อสร้ำงของกิจกำรร่วมค้ำที่ยนื่ เสนอรำคำได้
ทั้งนี้ “กิจกำรร่วมค้ำทีจ่ ดทะเบียนเป็นนิติบคุ คลใหม่”
หมำยควำมว่ำ กิจกำรร่วมค้ำที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรม
พัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์
(12) คุณสมบัติอนื่ ๆ นอกเหนือจำก ว 410 เช่น
 คุณสมบัตินอกเหนือจำก ว.410 ผู้รับผิดชอบในกำร
- กำรกำหนดระยะเวลำของผลงำนไม่เกิน.......ปี
กำหนดชอบเขตของำนจะต้องชี้แจงเหตุผลควำม
- กำรกำหนดให้เป็นตัวแทนจำหน่ำยที่ได้รับแต่งตั้งจำก
จำเป็นในกำรกำหนดคุณสมบัตนิ ั้นๆ ไว้ให้ชดั เจน
บริษัทผู้ผลิต
 เจ้ำหน้ำที่พัสดุจะต้องกำหนดเอกสำรหลักฐำนที่จะ
ใช้ในกำรตรวจสอบด้วย

- หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 521 ลง
คุณสมบัติที่ “ห้ามมิให้กาหนด”
วันที่ 30 ตุลำคม 2562
กรณีงานก่อสร้าง
(1) จะต้องเป็นนิติบุคคลที่มีผลประกอบกำรเป็นกำไร
(2) จะต้องยื่นใบอนุญำตประกอบวิชำชีพวิศวกรรมมำตั้งแต่ขณะ
เข้ำเสนอรำคำ
(3) จะต้องเป็นตัวแทนจำหน่ำยและต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทน
จำหน่ำยครุภัณฑ์ในครุภัณฑ์ประกอบ เช่น เครื่องปรับอำกำศ เสำ
ไฟฟ้ำ สำยไฟฟ้ำ โคมไฟ ฯลฯ หรือจะต้องมีหนังสือรับรองอะไหล่ไม่
น้อยกว่ำ 5 ปี จำกผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ำยที่ได้รับแต่งตั้งจำก
ผู้ผลิต เป็นต้น ไม่ว่ำจะกำหนดไว้ในแบบรูปและรำยกำรละเอียด
หรือเอกสำรอื่นๆ
คุณสมบัติของที่ปรึกษา (งานจ้างที่ปรึกษา)
 คุณสมบัติทั่วไป ให้กาหนดเช่นเดียวกับงานซื้อหรือจ้าง
ทั่วไป ข้อ (1) – (6) และ ข้อ (8) – (9) ข้างต้น
 คุณสมบัติ ตามข้อ (7) จะแตกต่างจากงานซื้อหรือจ้าง
ทั่วไป ดังนี้
- กรณีใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก และวิธี
เฉพาะเจาะจงที่ไม่ใช่เป็นการจ้างมหาวิทยาลัยของรัฐ : ต้องเป็น
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลทีม่ ีอาชีพให้บริการงานจ้างที่ปรึกษา

ซึ่งจดทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง สาขา
..........
- กรณีใช้วิธีเฉพาะเจาะจงกับมหาวิทยาลัยของรัฐ : ต้อง
เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐซึ่งมีขอบเขตสาขาที่จัดให้มีการเรียนการ
สอนภายในมหาวิทยาลัยนัน้ ๆ และดาเนินการโดยบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย
 คุณสมบัติ ตามข้อ (10) จะกาหนดหรือไม่ก็ได้
 คุณสมบัติ ตามข้อ (11) ให้กาหนดได้เท่าที่จาเป็น
คุณสมบัติของผู้ให้บริการ (งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้าง)
 คุณสมบัติทั่วไป ให้กาหนดเช่นเดียวกับงานซื้อหรือจ้าง
ทั่วไป ข้อ (1) – (6) และ ข้อ (8) – (9) ข้างต้น
 คุณสมบัติ ตามข้อ (7) จะแตกต่างจากงานซื้อหรือจ้าง
ทั่วไป ดังนี้
ต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพให้บริการ
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
- กรณีบุคคลธรรมดา ต้องมีสัญชาติไทยและเป็นผู้ที่ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สถาปัตยกรรมและหรือวิศวกรรม
สาหรับงานว่าจ้างตามที่กาหนดโดยกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ

สถาปัตยกรรมและหรือวิศวกรรม แล้วแต่กรณี
- กรณีเป็นนิติบุคคล ต้องเป็นผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนไว้กับ
สภาวิชาชีพนัน้ ๆ ด้วย โดยกรรมการผู้จัดการหรือหุ้นส่วน
ผู้จัดการของนิติบุคคลนัน้ จะต้องเป็นคนไทย และเป็นนิติบุคคลที่
มีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยเกินร้อยละห้าสิบของทุนการจัดตั้งนิติบุคคล
นั้น
 กรณีจ้างออกแบบ ต้องเพิ่มคุณสมบัติ โดยผู้ให้บริการต้อง
ไม่ มี ส่ ว นได้ เ สี ย กั บ ผู้ ป ระกอบการงานก่ อ สร้ า งในงานนั้ น ใน
ลักษณะดังต่อไปนี้
(1) มีค วามสั มพั น ธ์โดยตรง คื อ ผู้ ใ ห้ บ ริก ารต้องไม่ เป็ น ผู้
รับจ้างก่อสร้างในงานที่ตนเองเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
(2) มีค วามสั มพั นธ์ โดยอ้อม คื อ ผู้ใ ห้บ ริก ารต้องไม่เป็น ผู้
รับจ้างให้กับคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐในงานที่ตนเองเป็นผู้
ให้บริการ
 คุณสมบัติ ตามข้อ (10) จะกาหนดหรือไม่ก็ได้
 คุณสมบัติ ตามข้อ (11) ให้กาหนดได้เท่าที่จาเป็น
4. รายละเอียดของงาน / รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ / แบบ
รูปรายการก่อสร้าง
ก. รายละเอียดของงาน (ใช้ในกรณีพัสดุทเี่ ป็น “งานบริการ”
ได้แก่ งานจ้างบริการ งานจ้างเหมาบริการ งานจ้างทาของ และ

งานจ้างขน)
เนื่องจำกงำนบริกำรมีควำมหลำกหลำย อำทิ กำรจ้ำงเหมำ
บริกำรรักษำควำมสะอำด กำรจ้ำงเหมำบริกำรรักษำควำมปลอดภัย
กำรจ้ำงบริหำรจัดกำรอำคำรสถำนที่ กำรจ้ำงเหมำบริกำร
บำรุงรักษำคอมพิวเตอร์ กำรจ้ำงเหมำบริกำรบำรุงรักษำ
เครื่องปรับอำกำศ กำรจ้ำงจัดกิจกรรม กำรจ้ำงจัดฝึกอบรม กำรจ้ำง
เก็บรวบรวมข้อมูล กำรจ้ำงบริกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนด้ำน
ต่ำงๆ เป็นต้น ซึ่งแต่ละงำนมีลกั ษณะแตกต่ำงกันไป จึงไม่มีกฎหมำย
ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนบรรดำหนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้อง
กำหนดไว้อย่ำงชัดเจนว่ำ กรณีใดต้องกำหนดหรือห้ำมมิให้กำหนด
ดังนั้น ผู้จัดทำ TOR จึงสำมำรถกำหนดขอบเขตของงำนที่ตอ้ งกำร
ให้ผู้รับจ้ำงดำเนินกำรโดยละเอียด เพือ่ ให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์
ของงำนจ้ำงนั้น ตัวอย่ำงเช่น
- กำรจ้ำงเหมำบริกำรรักษำควำมสะอำด วัตถุประสงค์ของงำน
จ้ำง คือ เพื่อจ้ำงเหมำบริกำรรักษำควำมสะอำด ซึ่งในกำรจ้ำงเหมำ
บริกำร ผู้รับจ้ำงมีหน้ำที่ต้องจัดหำสัมภำระเพื่อใช้ในกำรทำงำนจ้ำง
ให้สำเร็จ จึงควรที่จะต้องกำหนดเนื้อหำให้ครอบคลุมประเด็น
ดังต่อไปนี้
(1) พนักงำนที่จะทำควำมสะอำด จะต้องกำหนดจำนวน เพศ
สภำพ อำยุ ประวัตอิ ำชญำกรรม สุขภำพ/โรคต้องห้ำม ลักษณะ

นิสัย เป็นต้น
(2) บรรดำวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่จะใช้ในกำรทำควำมสะอำด
(3) วิธีกำรปฏิบัติงำนของผูร้ ับจ้ำง โดยกำหนดวิธกี ำรปฏิบัติงำนให้
ผู้รับจ้ำงตำมควำมต้องกำรของหน่วยงำน
ข. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (ใช้ในกรณีพัสดุที่เป็น
“สินค้า” ได้แก่ วัสดุ ครุภัณฑ์ ซึ่งอาจได้มาจากการซื้อ จ้าง หรือ
เช่า)
กรณีนี้ มีกฎหมำย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ตลอดจน
บรรดำหนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ผูจ้ ดั ทำ TOR พึงระมัดระวัง
และตรวจสอบให้รอบคอบว่ำ รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะที่
กำหนดนั้น มีทมี่ ำอย่ำงไร และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ทเี่ กี่ยวข้อง
หรือไม่ โดยมีหลักเกณฑ์ที่สำคัญที่จะต้องคำนึงถึง ดังนี้
(1) การระบุยี่ห้อ
- กำรกำหนดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุทจี่ ะทำกำร
- พระรำชบัญญัติฯ มำตรำ 9
จัดซื้อจัดจ้ำง ให้คำนึงถึงคุณภำพ เทคนิค และวัตถุประสงค์ของกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุนั้น และห้ำมมิให้กำหนดคุณลักษณะเฉพำะของ
พัสดุให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขำยรำยใดรำยหนึ่ง
โดยเฉพำะ เว้นแต่พัสดุทจี่ ะทำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมวัตถุประสงค์นั้น
มียี่ห้อเดียวหรือจะต้องใช้อะไหล่ของยี่ห้อใด ก็ให้ระบุยี่ห้อนั้นได้”

ซึ่งบทบัญญัตนิ ี้ สอดคล้องกับมำตรำ 56 วรรคหนึ่ง ที่กำหนดว่ำ
“กำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุ ให้หน่วยงำนของรัฐเลือกใช้วิธีประกำศเชิญ
ชวนทั่วไปก่อน.....” ดังนั้น โดยปกติ กำรจัดหำโดยวิธีประกำศเชิญ
ชวนทั่วไปจึงห้ำมมิให้ระบุยี่ห้อ เว้นแต่ กรณีดังต่อไปนี้สำมำรถระบุ
ยี่ห้อได้
- เป็นพัสดุที่โดยลักษณะของกำรใช้งำน หรือมีขอ้ จำกัด - พระรำชบัญญัติฯ มำตรำ 56 วรรคหนึ่ง (1) (ง)
ทำงเทคนิคที่จำเป็นต้องระบุยี่ห้อเป็นกำรเฉพำะ แต่ผจู้ ัดทำ TOR
จะต้องชี้แจงให้ชัดเจนว่ำ โดยลักษณะของกำรใช้งำน หรือมีข้อจำกัด
ทำงเทคนิคใดทำให้จำเป็นต้องต้องระบุยี่ห้อ
- รถประจำตำแหน่ง
- หนังสือ ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 198 ลงวันที่ 26
เมษำยน 2561
(2) การกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตาม
มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)
- เพื่อให้กำรกำหนดรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของ - ระเบียบฯ ข้อ 21 วรรคสอง
พัสดุที่จะซื้อหรือจ้ำงมีมำตรฐำน และเป็นประโยชน์ต่อทำงรำชกำร
หำกพัสดุทจี่ ะซื้อหรือจ้ำงใดมีประกำศกำหนดมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (มอก.) แล้ว ให้กำหนดรำยละเอียด
คุณลักษณะเฉพำะของพัสดุทจี่ ะซือ้ หรือจ้ำงตำม มอก. หรือเพื่อควำม
สะดวกจะระบุเฉพำะหมำยเลขมำตรฐำนก็ได้ หรือในกรณีพัสดุที่จะ
ซื้อหรือจ้ำงใดยังไม่มีประกำศ มอก. แต่มีผู้ได้รับกำรจดทะเบียน

ผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสำหกรรมแล้ว ให้กำหนดรำยละเอียด
คุณลักษณะเฉพำะของพัสดุทจี่ ะซื้อหรือจ้ำงให้สอดคล้องกับ
รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะตำมที่ระบุในคู่มือผู้ซื้อหรือใบแทรก
คู่มือผู้ซื้อที่กระทรวงอุตสำหกรรมจัดทำขึ้น
แนวทำงกำรกำหนด TOR ให้เป็นไปตำมระเบียบฯ ข้อ
21 วรรคสอง
- ผู้จัดทำ TOR ต้องตรวจสอบ มอก. กับสำนักงำน
มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (สมอ.) เพื่อให้ทรำบว่ำ มีประกำศ
กำหนดมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมแล้วหรือไม่ ถ้ำมี ก็จะต้อง
คัดลอกรำยละเอียดทีก่ ำหนดไว้ในประกำศฯ มำกำหนดไว้ใน TOR
หรือเพือ่ ควำมสะดวกจะระบุเฉพำะหมำยเลขมำตรฐำนก็ได้ โดย
กำหนดว่ำ พัสดุที่เสนอต้องมีรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะเป็นไป
ตำม มอก. ............ ห้ำมกำหนดว่ำ พัสดุทเี่ สนอต้องได้รับ มอก.
........... เนื่องจำกหำกเป็น มอก. ประเภททัว่ ไป ซึ่งไม่ได้บังคับให้
ผู้ประกอบกำรต้องขอรับใบอนุญำต หำกมีผปู้ ระกอบกำรรำยใดที่
ผลิตสินค้ำเทียบเท่ำหรือดีกว่ำมำตรฐำน มอก. แต่ไม่ได้ไปขอ
อนุญำต ก็จะถูกกีดกันไม่อำจยื่นข้อเสนอได้
- กรณีที่ไม่มีประกำศฯ ก็ตอ้ งตรวจสอบต่อไปว่ำ มีผู้
ได้รับกำรจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสำหกรรมแล้ว
หรือไม่ ถ้ำมี ก็จะต้องกำหนดรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะให้

สอดคล้องกับรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะตำมทีร่ ะบุในคูม่ ือผู้ซอื้
หรือใบแทรกคู่มือผู้ซื้อทีก่ ระทรวงอุตสำหกรรมจัดทำขึน้
ข้อสังเกต
กำรกำหนดรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะตำม มอก.
หรือกำรจดทำเบียนผลิตภัณฑ์ตำมที่ปรำกฏในคู่มือผู้ชอื้ ตำม
ระเบียบฯ ข้อ 21 วรรคสอง เป็นบทบังคับที่หน่วยงำนของรัฐต้อง
ปฏิบัติตำมโดยเคร่งครัด ผูจ้ ัดทำ TOR พึงต้องระมัดระวังเป็นอย่ำง
ยิ่ง
(3) การเจาะจงแหล่งประเทศผู้ผลิตหรือทวีป
ห้ำมมิให้เจำะจงแหล่งประเทศผู้ผลิตหรือทวีป เช่น ต้อง - หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 521 ลง
เป็นพัสดุที่ผลิตจำกทวีปอเมริกำ หรือทวีปยุโรป หรือต้องเป็นสินค้ำ วันที่ 30 ตุลำคม 2562
ที่ผลิตจำกประเทศเยอรมันนี ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเกำหลีใต้ เป็น
ต้น
(4) คุณลักษณะเฉพาะของหน่วยงานกลาง
กำรกำหนดรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ นอกเหนือจำก
กำรปฏิบัติตำมระเบียบฯ ข้อ 21 วรรคสอง ดังที่กล่ำวไว้ในข้อ (2)
ข้ำงต้นแล้ว ผูจ้ ัดทำ TOR สำมำรถนำคุณลักษณะเฉพำะที่หน่วยงำน
กลำงจัดทำขึน้ มำพิจำรณำประกอบได้ กล่ำวคือ
- บัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ของสำนักงบประมำณ
- เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ และเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืน้ ฐำนของ
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม
ทั้งนี้ ระเบียบฯ ไม่ได้บังคับให้หน่วยงำนของรัฐต้องกำหนด
รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะให้เป็นไปตำมคุณลักษณะเฉพำะของ
หน่วยงำนกลำง แต่ในทำงปฏิบัติสำมำรถนำมำกำหนดได้
(5) สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อำทิ ฉลำกเขียว ตะกร้ำเขียว เป็นต้น แม้วำ่ ระเบียบฯ - มติคณะรัฐมนตรี 22 มกรำคม 2551 และหนังสือ
ไม่ได้บังคับให้หน่วยงำนของรัฐกำหนดรำยละเอียดคุณลักษณะ
หนังสือกรมบัญชีกลำง ด่วนทีส่ ุด ที่ กค (กวพ)
เฉพำะให้รองรับสินค้ำทีเ่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่ในทำงปฏิบัติ
0421.3/ว 287 ลงวันที่ 29 ส.ค. 2551
สำมำรถนำมำกำหนดได้
(6) คุณลักษณะเฉพาะจากเอกสารของผู้ผลิต
ระเบียบฯ ไม่มีขอ้ ห้ำมมิให้นำเอกสำรของผูผ้ ลิต เช่น
แค็ตตำลอก มำใช้ประกอบกำรจัดทำ TOR แต่โดยปกติ ต้องเป็น
คุณลักษณะเฉพำะที่สำมำรถเข้ำได้ตั้งแต่ 3 รำย ขึ้นไป เว้นแต่โดย
ลักษณะของกำรใช้งำน หรือมีข้อจำกัดทำงเทคนิคที่จำเป็นต้องระบุ
ยี่ห้อเป็นกำรเฉพำะ
ค. รายการในการก่อสร้าง (ใช้ในกรณีพัสดุที่เป็น “งานก่อสร้าง”)
(1) หำกรำยกำรในกำรก่ อ สร้ ำ ง (วั ส ดุ / ครุ ภั ณ ฑ์ ) มี ป ระกำศ - ระเบียบฯ ข้อ 21 วรรคสอง

กำหนดมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (มอก.) แล้ว ให้กำหนด
รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุ หรือรำยกำรในกำรก่อสร้ำง
ตำม มอก. หรือเพื่อควำมสะดวกจะระบุเฉพำะหมำยเลขมำตรฐำนก็
ได้ หรือในกรณีที่ยังไม่มีประกำศ มอก. แต่มีผู้ได้รับกำรจดทะเบียน
ผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสำหกรรมแล้ว ให้กำหนดรำยละเอียด
คุ ณ ลั ก ษณะเฉพำะของพั ส ดุ หรื อ รำยกำรในกำรก่ อ สร้ ำ งให้
สอดคล้องกับรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะตำมที่ระบุในคู่มือผู้ซื้อ
หรือใบแทรกคู่มือผู้ซื้อที่กระทรวงอุตสำหกรรมจัดทำขึ้น
(2) กรณีมี มำตรฐำนที่ ส่วนรำชกำรอื่นก ำหนดไว้ ก็ ให้ระบุตำม - มติคณะรัฐมนตรีวนั ที่ 23 มีนำคม 2520 แจ้งตำม
มำตรฐำนนั้นได้ตำมควำมจำเป็น
หนังสือ ที่ สร 0203/ว.52 ลงวันที่ 28 มีนำคม 2520
กรณียังไม่มมี ำตรฐำน ถ้ำส่วนรำชกำรเป็นต้องใช้สิ่งของที่
เห็นว่ำมีคณ
ุ ภำพดีเป็นทีน่ ิยมใช้ในขณะนัน้ และจำเป็นต้องระบุชอื่
ยี่ห้อสิ่งของ ก็ให้ระบุได้ แต่ต้องให้มำกยี่ห้อที่สุดเท่ำทีจ่ ะสำมำรถ
ระบุได้ และสิ่งของที่มีคณ
ุ ภำพเทียบเท่ำกันก็ให้ใช้ได้ด้วย
ข้อสังเกต
กรณีงำนก่อสร้ำง ต้องจัดให้มแี บบรูปรำยกำรก่อสร้ำง
กำรได้มำซึ่งแบบฯ มี 3 ช่องทำง คือ
(1) หน่วยงำนของรัฐออกแบบเอง
(2) จ้ำงผู้ให้บริกำรออกแบบ
(3) ขอควำมร่วมมือหน่วยงำนอื่นออกแบบให้

ง. ขอบเขตของงานจ้ า งที่ ป รึ ก ษา (ใช้ ใ นกรณี พั ส ดุ ที่ เ ป็ น
“งานจ้างที่ปรึกษา”)
 “ง ำ น จ้ ำ งที่ ป รึ ก ษ ำ ” มี ลั ก ษ ณ ะมุ่ ง เ น้ น ที่ คว ำ ม รู้
ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ ข องที่ ป รึ ก ษำเป็ น ส ำคัญ โดย
หลั ก กำร กำรก ำหนดขอบเขตของงำนจ้ ำ งที่ ปรึ ก ษำ จึ ง ต้ อ งให้
ควำมส ำคั ญ กั บ สิ่ ง ที่ ต้ อ งกำรให้ ที่ ป รึ ก ษำด ำเนิ น กำร เช่ น กำร
รวบรวมข้ อ มู ล กำรวิ เ ครำะห์ ข้ อ มู ล กำรจั ด ประชุ ม รั บ ฟัง ควำม
คิดเห็น ของผู้ ที่ เ กี่ยวข้อ ง กำรจั ดท ำรำยงำนเบื้ องต้น (Inception
report) กำรจัดทำรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ (Progressive report)
กำรจัดทำรำยงำนฉบับสมบูรณ์ (Final report) โดยจะไม่สำมำรถ
กำหนดวิธีกำรดำเนินกำรได้ว่ำที่ปรึกษำต้องทำอย่ำงไร เนื่องจำกที่
ปรึกษำจะเป็นผู้เสนอวิธีกำรและเครื่องมื อในกำรทำงำนตำมควำม
เหมำะสม ซึ่งแตกต่ำงจำก “งำนบริกำร” ที่มุ่งเน้นผลสำเร็จของงำน
เป็นสำคัญ งำนจ้ำงบริกำรจึงต้องกำหนดให้ชัดเจนว่ำ ผู้รับจ้ำงต้อง
ทำอะไร และทำอย่ำงไร
 กำรกำหนดขอบเขตของงำนจ้ำงที่ปรึกษำ ก็จะต้องกำหนด
โดยละเอียดเพื่อให้งำนมีควำมสมบูรณ์ ตัวอย่ำงเช่น
- กำรจ้ ำ งที่ ป รึ ก ษำเพื่ อ ศึ ก ษำรู ป แบบศู น ย์ ร ำชกำรที่
เหมำะสมกับบริบทของประเทศไทย
- กำรกำหนดขอบเขตของงำนว่ำ “ให้รวบรวบ ศึกษำข้อมูล

รูปแบบศู นย์ ร ำชกำรของต่ ำงประเทศ” กับ “ให้ รวบรวบ ศึก ษำ
ข้อมูล รูปแบบศูนย์รำชกำรของต่ำงประเทศไม่น้อยกว่ำ 5 ประเทศ
โดยเป็นประเทศในทวีปอเมริกำ ทวีปยุโรป ทวีปออสเตรเลีย ทวีป
เอเชีย กลุ่มประเทศอำเซียน อย่ำงละ 1 ประเทศ” ย่อมส่งผลให้ได้
คุณภำพของข้อมูลที่แตกต่ำงกัน
- กำรจ้ำงที่ปรึกษำ ในบำงกรณีอำจมีงำนจ้ำงทำของรวมอยู่
ด้วยได้ เช่น กำรจัดอบรม กำรจัดทำสื่อ กำรจัดทำเอกสำร เป็น
ต้น แต่มูลค่ำของงำนจ้ำงทำของต้องไม่เกินกว่ำกึ่งหนึ่งของวงเงินจ้ำง
ที่ปรึกษำ
 นอกจำกรำยละเอี ย ดของงำนที่ ก ำหนดให้ ที่ ป รึ ก ษำ
ดำเนินกำรแล้ว จะต้องกำหนดบุคลำกรที่ใช้ในกำรดำเนินโครงกำร
ซึ่งที่ปรึกษำจะต้องเสนอมำด้วย (เพื่อนำไปคำนวณรำคำกลำงงำน
จ้ำงที่ปรึกษำ ตำมหนังสือสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด
ที่ นร 0506/ว 128 ลงวันที่ 8 ส.ค. 56) ดังนี้
- จ ำนวนบุคลำกร ได้ แ ก่ หั ว หน้ ำ โครงกำรหรือ ผู้ บริ หำร
โครงกำร บุคลำกรหลัก (แบบประจำหรือไม่ประจำ) และบุคลำกร
สนับสนุน (ถ้ำมี)
- ระยะเวลำกำรปฏิบัติงำนในโครงกำรของบุคลำกรแต่ละ
ตำแหน่ง (Man-month / Man-day / Man-hour)
- วุฒิกำรศึกษำของบุคลำกรแต่ละตำแหน่ง อำทิ วิศวกรรม

สถำปัตยกรรม เทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็นต้น
- ระดับกำรศึกษำของบุคลำกรแต่ละตำแหน่ง ได้แก่ ระดับ
ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก
- ประสบกำรณ์ ท ำงำนของบุ คลำกรเนื้ อ หำในส่ ว นของ
บุคลำกรในโครงกำร โดย
- กรณีจ้ำงที่ปรึกษำ โดยวิธีเฉพำะเจำะจงจำกมหำวิทยำลัย - กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง
ของรัฐ ให้กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับบุคลำกร ดังนี้
พัสดุที่รฐั ต้องกำรส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. 2563
(1) หัวหน้ำโครงกำรหรือผู้บริหำรโครงกำรจะต้องเป็น หมวด 8 ข้อ 31
บุคลำกรของมหำวิทยำลัยของรัฐนั้น และ
(2) กำรดำเนินงำนจะต้องดำเนินกำรโดยบุคลำกรหลัก
ของมหำวิทยำลัยของรัฐนั้นไม่น้อยกว่ำร้อยละแปดสิบของจำนวน
บุคลำกรทั้งหมดในโครงกำร
จ. ขอบเขตของงานจ้ า งออกแบบหรื อ ควบคุ ม งานก่ อ สร้ า ง
(ใช้ ใ นกรณี พั ส ดุ ที่ เ ป็ น “งานจ้ า งออกแบบหรื อ ควบคุ ม งาน
ก่อสร้าง”)
1) งานจ้างออกแบบ
- ก ำหนดให้ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ำรออกแบบ จั ด ท ำแบบรู ป รำยกำร
ละเอียด ตำมประสงค์ของ ธพส. โดยปฏิบัติตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
โดยเคร่งครัด

- นอกจำกนี้ หำกประสงค์จะกำหนดรำยละเอียดงำนในเรื่อง
อื่น ๆ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับงำนออกแบบ และเป็นประโยชน์ต่อ ธพส. ก็
สำมำรถกำหนดได้ตำมควำมเหมำะสม อำทิ กำรประมำณกำรรำคำ
ก่อสร้ำง กำรจัดทำร่ำงขอบเขตของงำนประกอบแบบรูปรำยกำร
ละเอียด กำรจัดทำประกำศประกวดรำคำและเอกสำรประกวดรำคำ
เบื้องต้น กำรให้ข้อเสนอแนะหรือคำชี้แจงแก่ ธพส. ในขั้นตอนกำร
จ้ำ ง กำรบริ หำรสั ญญำ อำทิ กำรเปลี่ ยนแปลงแก้ไขสัญ ญำ กำร
ตรวจรับงำนก่อสร้ำง เป็นต้น
2) งานควบคุมงานก่อสร้าง
กำหนดให้ผู้ให้บริกำรควบคุมงำนก่อสร้ำง ปฏิบัติงำนหลักตำม
ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ดังนี้
- ควบคุมงำนก่อสร้ำง โดยปฏิบัติตำมระเบียบฯ ข้อ 178
- ตรวจรับพัสดุ โดยปฏิบัติตำมระเบียบฯ ข้อ 176
นอกเหนือจำกกำรปฏิ บัติงำนหลั กดังกล่ำว หำกประสงค์จ ะ
กำหนดรำยละเอียดงำนในเรื่องอื่น ๆ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับงำนควบคุม
งำนก่อสร้ำง และเป็นประโยชน์ต่อ ธพส. ก็สำมำรถกำหนดได้ตำม
ควำมเหมำะสม
 นอกจำกรำยละเอี ย ดของงำนที่ ก ำหนดให้ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ำร
ดำเนินกำรแล้ว จะต้องกำหนดบุคลำกรที่ใช้ในกำรดำเนินโครงกำร

ซึ่งผู้ให้บริกำรจะต้องเสนอมำด้วย (เพื่อนำไปคำนวณรำคำกลำงงำน
จ้ำงออกแบบหรือ ควบคุม งำนก่อ สร้ ำง ตำมกฎกระทรวงกำหนด
อัตรำค่ำจ้ำงผู้ให้บริกำรงำนจ้ำงออกแบบหรือควบคุมงำนก่อสร้ำง
พ.ศ. 2562 ประกอบหนั ง สื อ ส ำนั ก เลขำธิ ก ำรคณะรั ฐ มนตรี
ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 128 ลงวันที่ 8 ส.ค. 56) ดังนี้
- จ ำนวนบุ ค ลำกร ได้ แ ก่ หั ว หน้ ำ โครงกำรหรื อ ผู้ บ ริ ห ำร
โครงกำร บุคลำกรหลัก (แบบประจำหรือไม่ประจำ) และบุคลำกร
สนับสนุน (ถ้ำมี)
- ระยะเวลำกำรปฏิบัติง ำนในโครงกำรของบุคลำกรแต่ ล ะ
ตำแหน่ง (Man-month / Man-day / Man-hour)
- วุฒิกำรศึกษำของบุคลำกรแต่ละตำแหน่ง อำทิ วิศวกรรม
สถำปัตยกรรม เทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็นต้น
- ระดับกำรศึกษำของบุคลำกรแต่ละตำแหน่ง ได้แก่ ระดับ
ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก
- ประสบกำรณ์ทำงำนของบุคลำกรเนือ้ หำในส่วนของบุคลำกรใน
โครงกำร
5. การยื่นข้อเสนอ (ถ้ามี) อาทิ
 การซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง
 การจ้างที่ปรึกษา
 การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

6. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
6.1 กรณีงานซื้อหรือจ้างทั่วไป
ตัวอย่าง 1 การจ้าง
ในกำรจ้ำงครั้งนี้ จะพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์รำคำ
กับเกณฑ์อื่น ได้แก่ ข้อเสนอทำงเทคนิคหรือข้อเสนออืน่ โดยกำหนด
น้ำหนักแต่ละเกณฑ์ ดังนี้
1. ราคา น้าหนัก 50
2. ข้อเสนอทางเทคนิคหรือข้อเสนออื่น น้าหนัก 50
(1) แนวความคิดในการทางาน (40 คะแนน)
ในข้อนี้ จะให้คะแนนโดยพิจำรณำเปรียบเทียบระหว่ำง
ผู้ยื่นข้อเสนอด้วยกัน โดยผู้ยื่นข้อเสนอที่สำมำรถนำหลักกำรและ
เหตุผล วัตถุประสงค์ ขอบเขตของงำน เงือ่ นไข ระยะเวลำในกำร
ดำเนินงำน มำจัดทำเป็นแนวคิดในกำรทำงำนให้สมบูรณ์และเป็น
รูปธรรมมำกทีส่ ุด จะได้รับคะแนนมำกที่สุด ส่วนผู้ยื่นข้อเสนอที่
จัดทำแนวคิดสมบูรณ์นอ้ ยกว่ำจะให้คะแนนลดหลั่นตำมสัดส่วน
(2) ผลงานของผู้ยื่นข้อเสนอ (60 คะแนน)
- มูลค่าของผลงาน (30 คะแนน)
ในข้อนี้ จะพิจำรณำให้คะแนนจำกมูลค่ำผลงำน โดย
ผลงำนทีม่ ีมูลค่ำสูงที่สุดจะได้รับคะแนนเต็ม ส่วนผลงำนทีม่ ีมูลค่ำต่ำ
กว่ำจะได้คะแนนลดหลัน่ ตำมสัดส่วน

เกณฑ์อื่นที่จะนำมำใช้ร่วมกับรำคำ ต้องเป็นไปมำตรำ
65 และจะต้องกำหนดหัวข้อที่จะใช้ในกำรพิจำรณำให้
ชัดเจนและเป็นรูปธรรมว่ำ เกณฑ์ทนี่ ำมำใช้จะ
พิจำรณำอย่ำงไร และมีกรอบกำรให้คะแนนอย่ำงไร

- คุณภาพของผลงาน (30 คะแนน)
ในข้อนี้ จะให้คะแนนโดยพิจำรณำเปรียบเทียบ
ระหว่ำงผู้ยื่นข้อเสนอด้วยกัน โดยจะพิจำรณำให้คะแนนจำกเทคนิค
วิธีกำรทำงำน หรือขัน้ ตอนกำรทำงำนที่มลี กั ษณะทำนองเดียวกับ
งำนทีจ่ ้ำงในครั้งนี้ โดยผลงำนที่มีเทคนิค วิธกี ำรทำงำน หรือขั้นตอน
กำรทำงำน ในทำนองเดียวกับงำนที่จ้ำงมำกที่สุดจะได้รับคะแนน
มำกที่สุด ส่วนผลงำนทีม่ ีลักษณะทำนองเดียวกับงำนที่จ้ำงน้อยกว่ำ
จะให้คะแนนลดหลัน่ ตำมสัดส่วน
ตัวอย่าง 2 การซื้อหรือเช่าสังหาริมทรัพย์
ในกำรซือ้ /เช่ำ ครั้งนี้ จะพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์
รำคำกับเกณฑ์อนื่ ได้แก่ ต้นทุนของพัสดุตลอดอำยุกำรใช้งำน และ
บริหำรหลังกำรขำย โดยกำหนดน้ำหนักแต่ละเกณฑ์ ดังนี้
1. ราคา น้าหนัก 40
2. ต้นทุนของพัสดุตลอดอายุการใช้งาน น้าหนัก 30
(1) ราคาต่อหน่วยของอะไหล่ตามรายการดังต่อไปนี้ (15
คะแนน)
- …………………………………………..
- …………………………………………..
- …………………………………………..
ในข้อนี้ จะพิจำรณำให้คะแนนจำกมูลค่ำอะไหล่ โดย

อะไหล่ที่มมี ูลค่ำต่ำสุดจะได้รับคะแนนเต็ม ส่วนอะไหล่ที่มมี ูลค่ำสูง
กว่ำจะได้คะแนนลดหลัน่ ตำมสัดส่วน
(2) ระยะเวลาการสารองอะไหล่ตามข้อ (1)
(35 คะแนน)
ในข้อนี้ จะพิจำรณำให้คะแนนจำกระยะเวลำกำรสำรอง
อะไหล่ โดยผู้ทเี่ สนอระยะเวลำสำรองอะไหล่นำนที่สุดจะได้รับ
คะแนนเต็ม ส่วนผู้ทเี่ สนอระยะเวลำสำรองอะไหล่น้อยกว่ำจะได้
คะแนนลดหลั่นตำมสัดส่วน
(3) ให้เสนอระยะเวลาการค้าประกันความชารุดบกพร่อง
ไม่น้อยกว่า 1 ปี (50 คะแนน)
ในข้อนี้ จะพิจำรณำให้คะแนนจำกระยะเวลำค้ำประกัน
ควำมชำรุดบกพร่องที่เสนอ โดยผู้ยื่นข้อเสนอทีเ่ สนอระยะเวลำ
รับประกันมำกที่สุดจะได้คะแนนเต็ม ส่วนรำยที่เสนอระยะเวลำ
รับประกันฯ น้อยกว่ำ จะได้รับคะแนนลดหลั่นลงตำมสัดส่วน
3. บริหารหลังการขาย น้าหนัก 30
(1) ให้กำหนดระยะเวลำที่จะเข้ำมำทำกำรแก้ไขควำมชำรุด
บกพร่อง โดยเสนอเป็นชั่วโมงนับถัดจำกได้แจ้งจำกหน่วยงำน (40
คะแนน)
ในข้อนี้ จะพิจำรณำให้คะแนนจำกระเวลำในกำรเข้ำมำ
ทำกำรแก้ไขควำมชำรุดบกพร่อง โดยรำยที่เสนอระยะเวลำสั้นที่สุด

จะได้คะแนนเต็ม ส่วนรำยที่เสนอระยะเวลำนำนกว่ำ จะได้คะแนน
ลดหลั่นลงตำมสัดส่วน
(2) ให้กำหนดระยะเวลำในกำรแก้ไขควำมชำรุดบกพร่อง
โดยเสนอเป็นชั่งโมง ตำมควำมเสี่ยงดังนี้ (60 คะแนน)
- ควำมเสี่ยงต่ำ (หน่วยงำนระบุรำยกำร)
- ควำมเสี่ยงปำนกลำง (หน่วยงำนระบุรำยกำร)
- ควำมเสี่ยงสูง (หน่วยงำนระบุรำยกำร)
ระยะเวลำตำม (1) และ (2) ที่เสนอ หำกได้รับคัดเลือกให้
เป็นผู้ชนะ จะถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญำ หำกไม่สำมำรถปฏิบัติได้
ตำมทีเ่ สนอ จะต้องชำระค่ำปรับตำมเงือ่ นไขทีก่ ำหนด
6.2 กรณีงานจ้างที่ปรึกษา
หน่วยงานของรัฐต้องดาเนินการตาม มาตรา 75 โดย
คานึงถึงความคุ้มค่าและวัตถุประสงค์ของงานจ้างที่ปรึกษาเป็น
สาคัญ โดยให้พิจารณาเกณฑ์ด้านคุณภาพ ดังต่อไปนี้
(1) ผลงานและประสบการณ์ของที่ปรึกษา
(2) วิธีการบริหารและวิธีการปฏิบัติงาน
(3) จานวนบุคลากรที่ร่วมงาน (หมายความถึงวุฒิ
การศึกษา ระดับการศึกษา และประสบการณ์ทางานของ
บุคลากร)
(4) ประเภทของที่ปรึกษาที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ

เกณฑ์คุณภำพที่จะนำมำใช้ ต้องเป็นไปมำตรำ 75
และจะต้องกำหนดหัวข้อที่จะใช้ในกำรพิจำรณำให้
ชัดเจนและเป็นรูปธรรมว่ำ เกณฑ์ทนี่ ำมำใช้จะ
พิจำรณำอย่ำงไร และมีกรอบกำรให้คะแนนอย่ำงไร

สนับสนุน
(5) ข้อเสนอทางด้านการเงิน
(6) เกณฑ์อื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
6.3 กรณีงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
หน่วยงานของรัฐต้องดาเนินการตาม มาตรา 90 โดย
พิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการที่มีแนวคิดของงานจ้างที่ได้คะแนน
ด้านคุณภาพมากที่สุด
(1) กรณีงานจ้างออกแบบ
อาจพิจารณาจากแนวคิดในการออกแบบที่
สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานของรัฐ / แผนการ
ดาเนินงาน / บุคลากร (วุฒิการศึกษา ระดับการศึกษา และ
ประสบการณ์ทางาน) / ผลงานของผู้ให้บริการ เป็นต้น
(2) กรณีงานจ้างควบคุมงานก่อสร้าง
อาจพิจารณาจากแผนการดาเนินงาน บุคลากร
(วุฒิการศึกษา ระดับการศึกษา และประสบการณ์ทางาน) /
ผลงานของผู้ให้บริการ เป็นต้น

เกณฑ์ที่จะนำมำใช้ ต้องเป็นไปมำตรำ 90 และจะต้อง
กำหนดหัวข้อที่จะใช้ในกำรพิจำรณำให้ชัดเจนและเป็น
รูปธรรมว่ำ เกณฑ์ทนี่ ำมำใช้จะพิจำรณำอย่ำงไร และมี
กรอบกำรให้คะแนนอย่ำงไร

7. วงเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อ
8. ระยาเวลาการดาเนินงาน
8.1 ผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำงต้องปฏิบัติตำมสัญญำหรือข้อตกลง โดย
เริ่มดำเนินกำรในวันที่...........
8.2 ผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำงต้องปฏิบัติตำมสัญญำหรือข้อตกลง ให้
แล้วเสร็จภำยในวันที่...........
9. การส่งมอบงาน
9.1 กรณีส่งมอบงวดเดียว ต้องส่งมอบภำยในเวลำแล้วเสร็จตำม
8.2
9.2 กรณีส่งมอบหลำยงวด ให้กำหนดเวลำที่ส่งมอบในแต่ละ
งวด โดยงวดสุดท้ำยต้องตรงกับ 8.2
10. การชาระเงิน
10.1 งวดงำนและงวดเงินตรงกัน เช่น ส่งมอบงำน 5 งวด
จ่ำยเงิน 5 งวด
10.2 งวดงำนและงวดเงินไม่ตรงกัน เช่น ส่งมอบงำน 5 งวด
จ่ำยเงิน 4 งวด
11. เงื่อนไขอื่นๆ อาทิ

แหล่งเงิน....... ปี....... โครงกำร....... แผนงำน......
งบรำยจ่ำย...... รำยกำร........ จำนวนเงิน............
บำท
 ระยะเวลำที่คู่สญ
ั ญำต้องเริ่มดำเนินงำนตำมสัญญำ
(วันถัดจำกลงนำมสัญญำ หรือวันใดวันหนึ่งก็ได้)
 ระยะเวลำที่ตอ้ งทำงำนให้แล้วเสร็จนับถัดจำกวันที่
ลงนำมในสัญญำ (วันสิน้ สุดสัญญำ)

 การจ่ายเงินล่วงหน้า

 ค่ำปรับ
 กำรประกันควำมชำรุดบกพร่อง
 ฯลฯ

 โดยหลักกำร ไม่สำมำรถจ่ำยได้ แต่หำกมีควำม
จำเป็นต้องจ่ำยเป็นดุลพินจิ หัวหน้ำหน่วยงำนของ
รัฐ ดังนั้น จึงต้องระบุเหตุผลในกำรจ่ำยเงิน
ล่วงหน้ำ อำทิ เพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนตำม
สัญญำหรือข้อตกลงของคู่สัญญำ ให้มีสภำพคล่อง
ในระยะเริ่มต้น
 พิจำรณำจำกแบบประกำศประกวดรำคำและ
เอกสำรประกวดรำคำ รวมทั้งแบบสัญญำ

