
แนวทางการจัดท า
รา่งขอบเขตของงาน 

www.PowerPointHub.com

Terms of Reference - TOR



ความหมายของ 
TOR 

01



ร่างขอบเขตของงาน Terms of Reference (TOR) เป็นเอกสารท่ีก าหนด

ขอบเขตของงานและรายละเอียดของภารกิจท่ีผู้จัดท า TOR ต้องการให้ผู้ขายหรือผู้

รับจ้างด าเนินการ รวมท้ังความ รับผิดชอบอ่ืน ๆ ของผู้ขายหรือผู้รับจ้างท่ีเก่ียวข้อง

กับภารกิจน้ัน ซึ่งรายละเอียดของงานท่ีผู้ซื้อ หรือผู้ว่าจ้างประสงค์จะให้ผู้ขายหรือผู้

รับจ้างท างานให้ โดยการบอกขอบเขตของงานให้ชัดเจน ระยะเวลาท่ีต้องการ 

คุณสมบัติของผู้เสนอราคา ซึ่งผู้ซื้อหรือผู้ว่าจ้างต้องการให้ท างานตามขอบเขต 

ดังกล่าว รวมถึงข้อก าหนดท่ีผู้ซื้อหรือผู้ว่าจ้างต้องการให้ด าเนินการ จะมีก่ีข้ันตอน

แต่ละข้ันตอน ประกอบด้วยอะไรบ้าง ผิดสัญญาจะถูกปรับอย่างไร ส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ี

ผู้ซื้อหรือผู้ว่าจ้างจะจัดให้อยู่ในน TOR ท้ังหมดเพ่ือประกาศหาผู้ขายหรือผู้รับจ้าง

ตามกรรมวิธีต่อไป ซึ่งผู้ท่ีประสงค์จะเป็นผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ศึกษาดูก่อนว่างาน

ตามประกาศสามารถท าได้หรอืมีคุณสมบัติครบถ้วนหรือไม่ เพ่ือเป็นข้อมูล เบ้ืองต้น

ประกอบการพิจารณาในข้ันตอนการด าเนินการจัดหาผู้ซือ้หรอืผู้ว่าจ้าง 



ดั ง น้ั น  TOR จึ ง เ ที ย บ ไ ด้ กั บ

ข้อก าหนด (Specifications) ของพัสดุที่ผู้ซื้อ

หรือผู้ ว่าจ้างท าข้ึน ส าหรับการจัดหา แต่

อย่างไรก็ตาม การก าหนด TOR หรือการ

ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) 

เพ่ือการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานที่จะจัดหา

พัสดุ  ผู้ที่ ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการ 

จะต้องพิจารณาและค านึงถึงกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ ค าส่ัง มติคณะรัฐมนตรี  หรือ

หนังสือซกัซอ้ม ความเข้าใจที่เก่ียวข้อง 



ความส าคัญของ 
TOR 
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2.1 ประการแรก มีความส าคัญมากต่อคุณภาพของผลงานท่ีจะได้จากผู้ขาย

หรอืผู้รบัจ้าง  

TOR จะต้องมีความชัดเจนท่ีสามารถจัดหาหรือปฏิบัติได้ และก าหนด

ประเด็นต่าง ๆ ท่ีผู้ขายหรอืผู้รบัจ้างจะต้องด าเนินการไว้อย่างชดัเจน TOR ย่ิงมีความ

ชัดเจนเพียงใดย่ิงท าให้การ คัดเลือกผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ง่ายข้ึน โปร่งใสมากข้ึน 

ดังน้ัน TOR จึงต้องมีความชดัเจนเพียงพอต่อการประเมินปริมาณและคุณภาพงาน

ของผู้ขายหรอืผู้รบัจ้าง 

2.2 ประการท่ีสอง เป็นเอกสารอ้างอิงท่ีใชเ้ป็นส่วนหน่ึงของสัญญา ดังน้ัน 

TOR ทีดีจะต้องไม่ เป็น TOR ท่ีกว้างท่ัวไปจนท าให้ได้ส่ิงท่ีต้องการแต่ไม่มีคุณภาพ 

ดังน้ันการจัดท า TOR จึงต้องมีการวิเคราะห์ปัญหาเบ้ืองต้น หรือในระดับ

แนวคิด โดยการร่วมหารือกับกลุ่มต่าง ๆ เพ่ือให้ได้มุมมองท่ีหลากหลายครบถ้วน

ครอบคลุม 



การวิเคราะห์ปัญหาเบ้ืองต้น
เพ่ือจัดท า TOR
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หน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ 

องค์กรอิสระ และบริษัทจ ากัด (มหาชน) 

ปฏิบัติงาน จัดซื้อจัดจ้างและก าหนด (TOR) 

ของเน้ือหาที่แตกต่างกัน ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก  

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และ นโยบายที่ก าหนด

ของแต่ละหน่วยงาน โดยเฉพาะการจัดท าและ

บริหารงบประมาณของ หน่วยงานรัฐ การ

รายงานรายละเอียดของกระบวนการจัดท า 

และบรหิารงบประมาณของรฐั 



3.1 ปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกับการใชง้บประมาณ
มีหลายประการ  ได้แก่...

(1) ปัญหาท่ีเก่ียวพันกับกระบวนการงบประมาณ ได้แก่ ความจ าเป็นในการต้ังขอใช้งบประมาณของ

หน่วยงาน ปัญหาการจัดหมวดหมู่งบประมาณ และปัญหาด้านเกณฑ์ในการ พิจารณาจัดสรรงบประมาณ ไม่เพียงพอ 

(2) ปัญหาท่ีเก่ียวพันกับระเบียบการพัสดุเรื่องวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ การใชวิ้ธีการประกวดราคา และ

การจัดจ้างโดยวิธพิีเศษเป็นหลักในการจัดจ้างบรษัิทเอกชน ให้เข้ามารับ ด าเนินการโครงการปัญหาการตัดสินใจจ้าง

เหมาแบบท้ังโครงการ หรือการจ้างเหมาแบบแยกส่วน กิจกรรมท่ีมีลักษณะไม่สอดคล้องกับลักษณะการท าธุรกิจของ

บรษัิทเอกชน รวมท้ังความไม่ต่อเน่ือง ของการจ้างงานท่ีเป็นไปตามระเบียบของการเรยีกประกวดราคาทุกปี

(3) ปัญหาการก าหนดรายละเอียดในข้อก าหนดการซื้อหรือการจ้าง (TOR) ท่ียังขาดข้อมูลท่ีจ าเป็นต่อการ

เสนอโครงการท่ีมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ข้อมูลสถานการณ์ วัตถุประสงค์ เฉพาะของการซื้อหรือการจ้าง การก าหนด

กลุ่มเป้าหมาย การแสดงยอดงบประมาณโครงการ การก าหนดคุณสมบัติผู้ขายหรอืผู้รบัจ้าง และเกณฑ์การประเมินผล

แผนงาน เป็นต้น 

(4) ปัญหาด้านเกณฑ์และวิธกีารพิจารณาคัดเลือกบริษัทผู้ขายหรือผู้รับจ้าง  เชน่ ระเบียบการประกวดราคา

ท่ีก าหนดให้พิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคาตา่สุด หรือการท่ีหน่วยงาน ราชการไม่พิจารณาอัตราค่าตอบแทนการ

ให้บรกิาร หรอื  Agency commission  เป็นต้น 



3.2 สาเหตุของปัญหาการก าหนดรายละเอียดใน
ข้อก าหนด TOR วิเคราะห์ได้ ดังน้ี ...

(1) ขาดข้อมูลท่ีจ าเป็นต่อการเสนอโครงการท่ีมีประสิทธิภาพ TOR ของบางหน่วยงานแนบข้อมูล

สถานการณ์ วัตถุประสงค์เฉพาะของการซื้อหรือการจ้าง การก าหนดกลุ่มเป้าหมายของแผนงานท่ีต้องการไว้อย่าง

ชดัเจนครบถ้วน ในขณะท่ี TOR ของบางหน่วยงาน มักมีจุดอ่อนด้านข้อมูล สถานการณ์ และขาดวัตถุประสงค์เฉพาะ

หรือการก าหนดกลุ่มเป้าหมายท่ีกว้างเกินไป ไม่เหมาะสมกับ ยอดงบประมาณโครงการ ซึ่งการให้ข้อมูลสถานการณ์

เพ่ือใช้ประกอบการเสนอแผนงาน  มีข้อดี คือให้ทิศทางและภูมิหลังท่ีจ าเป็นต่อการวางแผนและก าหนดกลยุทธ์การ

รณรงค์

(2) ขาดวัตถุประสงค์เฉพาะของการซื้อหรือการจ้าง และการก าหนดกลุ่มเป้าหมาย กว้างเกินไป  การจะ

ด าเนินโครงการใด ๆ ให้บรรลุเป้าหมาย จ าเป็นต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค์ ของโครงการ รวมท้ัง ต้องมีการ

ก าหนดเป้าหมายเฉพาะของแต่ละกิจกรรมอย่างชัดเจน หน่วยงาน ราชการส่วนใหญ่มักไม่ก าหนดเป้าหมายหรือ

วัตถุประสงค์เฉพาะของการจัดจ้างในแต่ละกิจกรรม โดยจะก าหนดแต่เพียงวัตถุประสงค์โครงการซึ่งเป็นเป้าหมาย

ใหญ่และเป็นเป้าหมายรวมของโครงการ เท่าน้ัน ท าให้การด าเนินกิจกรรมย่อยขาดเป้าหมายและทิศทางท่ีชดัเจน



3.2 สาเหตุของปัญหาการก าหนดรายละเอียดใน
ข้อก าหนด TOR วิเคราะห์ได้ ดังน้ี ...(ต่อ)

หน่วยงานราชการส่วนมากมีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายกว้าง  และหลากหลายกลุ่ม  และแต่ละกลุ่ม             

มีเป้าหมายแตกต่างกัน ท าให้เกิดปัญหาการก าหนดวัตถุประสงค์ท่ีกว้างและ หลากหลายจนเกินไป รวมท้ังไม่มีการให้

ข้อมูลสถานการณ์ท่ีจ าเป็น  ท าให้เกิดปัญหาการตีความ ความต้องการท่ียากต่อการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนออย่าง    

เป็นธรรม การก าหนดกลุ่มเป้าหมายท่ีชัดเจน จะเกิดประโยชน์ในการเลือกรูปแบบ  และสามารถข้อความท่ีต้องการ

ส่ือสารไปยัง กลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธภิาพสูงสุด  

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการก าหนดวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย มีพ้ืนฐานมากจาก ความไม่รู้และไม่เข้าใจใน

การวางแผนโครงการ วิธีการแก้ปัญหาคือเจ้าของโครงการจะต้องมีความเข้าใจ เรื่องของงาน และกลุ่มเป้าหมาย         

มีงบประมาณอย่างเพียงพอและด าเนินการเป็นข้ันตอนต่อเน่ือง จนกว่าจะบรรลุเป้าหมาย 



3.2 สาเหตุของปัญหาการก าหนดรายละเอียดใน
ข้อก าหนด TOR วิเคราะห์ได้ ดังน้ี ...(ต่อ)

(3) ขาดการแสดงยอดงบประมาณใน TOR หน่วยงานราชการหลายแห่ง ไม่ระบุตัวเลขงบประมาณโครงการ

ลงใน TOR ท าให้บรษัิทเอกชนต้องใชค้วามพยายามส่วนตัว  สอบถามและ หาข้อมูลให้ทราบถึงจ านวนเงินงบประมาณ

ท่ีมีของแต่ละโครงการให้ได้ แม้ในบางกรณีจะมีการแจ้งข้อมูลงบประมาณอย่างคร่าว ในการประชุมให้ข้อมูลเบ้ืองต้น

ประกอบการเสนอแผนงานเพ่ือการจัดหาก็ตาม  อาจก่อให้เกิดความล าเอียงได้ ส าหรับบริษัทเอกชนท่ีไม่ได้เข้าร่วม

ประชุมการไม่ระบุยอด งบประมาณท่ีมีจึงกลายเป็นเรื่องใหญ่ เน่ืองจากบริษัทเอกชนท่ีมาเสนอราคาจะต้องก าหนด

งบประมาณเอง  ท าให้ไม่ยุติธรรมในการเปิดซองราคาเน่ืองจากบริษัทไม่ทราบแน่ชดัว่าราคาใดคือราคากลาง ในการ

ก าหนดโดยบรษัิทท่ีมีความสัมพันธภ์ายในกับหน่วยงานรัฐอาจจะสามารถทราบถึงงบประมาณท่ี หน่วยงานของรัฐวาง

เอาไว้ แล้วด าเนินการต้ังงบประมาณการจัดท าโครงการตามน้ัน  ท าให้ได้เปรยีบกว่าในการเสนอราคาอีกด้วย 

ท้ังน้ี  หน่วยงานภาครัฐควรระบุงบประมาณท่ีชัดเจน  ในการจัดท าโครงการแต่ละ โครงการว่ามี

งบประมาณอยู่เท่าไร  เน่ืองจากเป็นข้อมูลท่ีควรจะเปิดให้บริษัทเอกชนท่ัวไปรับรู้ได้ โดย หน่วยงานควรเน้นไปท่ีการ

พิจารณาความคุ้มค่าของการจัดท าโครงการ และประสิทธภิาพ / ประสิทธผิลของโครงการเป็นหลัก 



3.2 สาเหตุของปัญหาการก าหนดรายละเอียดใน
ข้อก าหนด TOR วิเคราะห์ได้ ดังน้ี ...(ต่อ)

(4) ขาดความเข้าใจในการก าหนดคุณสมบัติผู้รับจ้าง ผู้จัดท า TOR ท่ีไม่มีประสบการณ์หรือความเข้าใจ

โดยตรงในเรื่องการก าหนดคุณสมบัติผู้รับจ้าง มักจะก าหนดในลักษณะกว้าง ๆ และระบุคุณสมบัติผู้รับจ้างเพียงเป็น

นิติบุคคลท่ีมีประสบการณ์และผลงานท่ีเก่ียวข้องเท่าน้ัน ซึ่งวิธีการก าหนดคุณสมบัติเช่นน้ีท าให้ขาดการชี้ชัดถึง

ลักษณะความช านาญพิเศษท่ีจ าเป็นในการ รับจ้างด าเนินโครงการ จึงได้ผู้รับจ้างไม่ตรงกับความต้องการของผู้ว่าจ้าง 

นอกจากน้ี การก าหนด คุณสมบัติของผู้รบัจ้างอาจเกิดเป็นข้อครหาในเรือ่งของความไม่โปรง่ใสได้ เน่ืองจากหน่วยงาน

สามารถ ก าหนดคุณสมบัติให้เอ้ือประโยชน์ต่อบริษัทเอกชนรายใดรายหน่ึงเป็นพิเศษ เช่น การก าหนดวงเงิน ทุนจด

ทะเบียนบรษัิท โดยไม่จ าเป็นต้องแจกแจงเหตุผลว่าท าไมจึงก าหนดวงเงนิจดทะเบียนเป็นจ านวน ดังกล่าว ท าให้ถึงแม้

จะมีการก าหนดคุณสมบัติของผู้รับจ้างเพ่ือความโปร่งใส  ก็ไม่มีส่ิงใดยืนยันได้ว่าการจัดจ้างมีความโปร่งใสจริง  ซึ่ง

ตามหลักการในการก าหนดคุณสมบัติผู้รบัจ้าง ผู้รบัจ้างท่ีเหมาะสม ควรจะค านึงถึงลักษณะงานท่ีจะจ้างเป็นอันดับแรก   

แล้วจึงพิจารณาถึงคุณสมบัติด้านการประกอบ ธุรกิจท่ีตรงกับการจ้างงานครั้งน้ัน ๆ เช่น ถ้าเป็นการจัดจ้างวาง

แผนการโฆษณา ก็ควรจะระบุคุณสมบัติผู้รบัจ้างว่าเป็นบรษัิทท่ีมีรายได้ส่วนใหญ่มาจากการประกอบธุรกิจในด้านการ 

วางแผนโฆษณา (Advertising Agency Business) และ มีวัตถุประสงค์หลักในการประกอบธุรกิจ ด้านการวางแผนและ

ให้ค าปรึกษาทางด้านการโฆษณา หรือ TOR จ้างด าเนินกิจกรรมพิเศษอ่ืน ๆ ก็ก าหนดคุณสมบัติผู้รับจ้างตามประเภท

ธุรกิจท่ีบรษัิทเอกชนด าเนินการเป็นหลัก เป็นต้น  จึงควร พิจารณาก าหนดคุณสมบัติผู้รบัจ้างให้ตรงกับความต้องการ

ซื้อหรอืการจ้าง 
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TOR ที่ดีจะช่วยให้ส่วนงานได้พัสดุตรงตาม

วตัถุประสงค์ การใชง้านประหยัดเกิดประโยชน์สูงสุด ควร

มีลักษณะดังน้ี 

(1) TOR ที่ดีจะระบุความจ าเป็นและลักษณะที่

ต้องการน าไปใชป้ระโยชน์ได้อย่างชดัเจน 

(2 )TOR ที่ ดี จะระบุ ข้ อความที่ ไม่ ก ากวม 

ตรวจสอบได้

(3) TOR ที่ดีจะไม่ระบุรายการที่เกินความจ าเป็น 

(4) Spec กลางของกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร จะช่ วยให้การจัดซื้ อ 

คอมพิวเตอร์ที่ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งาน ประหยัด 

รวดเรว็

แนวทางในการระบุข้อก าหนดส าหรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

คอมพิวเตอร ์มี 3 ส่วน 

- มาตรฐาน คุณภาพ การรบัประกัน 

- Spec / ความสามารถที่จ าเป็นต้องการ 

- ซอฟต์แวร ์สิทธกิารใชง้าน และลิขสิทธิ์ 



การก าหนดขอบเขตของงาน TOR
ควรมีหลักการดังน้ี
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การก าหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

หรื อผู้ เสนองานและรายละเ อี ยดหรื อ คุณ

ลักษณะเฉพาะ ของพัสดุหรืองานจ้าง ตลอดจน

การวินิจฉัยตามความคุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

หรือผู้เสนองานแต่ละราย ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขท่ี

ก าหนดไว้หรือไม่ ซึ่งในการก าหนดคุณสมบัติของ

ผู้ เสนอราคา หรือเสนองาน เป็นอ านาจของ

หน่วยงานท่ีจัดหาพัสดุ สามารถใช่ดุลยพินิจ

ก าหนดและวินิจฉัยได้ตามความต้องการ ของ

หน่วงงาน แต่ต้องอยู่ ภายหลักเกณฑ์ตามท่ี

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าส่ัง หรือมติ 

คณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข้องก าหนดไว้  ซึ่งควรมี

หลักการในการพิจารณาดังน้ี 



(1) ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไข เพ่ิมเติม ข้อ 15 ทวิ วรรคหน่ึง 

ก าหนดว่า “ต้องด าเนินการโดยเปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม โดยค านึงถึง

คุณสมบัติและความสามารถของผู้เสนอราคา หรือผู้เสนองาน เว้นแต่กรณีท่ีมีลักษณะเฉพาะอันเป็นข้อยกเว้น ตามท่ี

ก าหนดไว้ในระเบียบฯ” 

(2) ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 ข้อ 17 ก าหนดว่า “การก าหนดรายละเอียดเฉพาะ    

การออกแบบรูปรายการก่อสรา้งโดยละเอียด ให้หัวหน้าส่วนราชการ รบัผิดชอบควบคุมดูแลให้เป็นไปอย่างโปร งใส”

5.1 ความเปิดเผย โปรง่ใส และเปิดโอกาส
ให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม



5.2 การใชพั้สดุท่ีผลิตในประเทศและกิจการของคนไทย

(1) ตามระเบียบส านักนายกรฐัมนตรวี่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไข เพ่ิมเติม ข้อ 16 ก าหนดให้ส่วนราชการใช้พัสดุท่ี

ผลิตในประเทศหรอืเป็นกิจการของคนไทย ตามหลักเกณฑ์ ดังน้ี 

- ตามระเบียบข้อ 16 (1) ก าหนดว่า “ห้ามก าหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะซึ่งอาจมีผลกีดกันไม่ให้ผู้ผลิตหรือผู้ขาย

พัสดุท่ีผลิตในประเทศหรอืเป็นกิจการของคนไทยสามารถเข้าแข่งขันกันในการเสนอราคากับทางราชการ” 

- ตามระเบียบข้อ 16 (2) ก าหนดว่า “ในกรณีพัสดุท่ีต้องการซื้อหรอืจ้างท า มีประกาศก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

แล้ว ให้ก าหนดรายละเอียดหรอืคุณลักษณะเฉพาะ หรอืรายการในการก่อสรา้งตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือเพ่ือความสะดวก

จะระบุเฉพาะ หมายเลขมาตรฐานก็ได้

- ตามระเบียบข้อ 16 (3) ก าหนดว่า “ในกรณีพัสดุ ท่ี ต้องการซื้อหรือจ้างท า ยังไม่มีประกาศก าหนดมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แต่มีผู้ได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว ให้ก าหนดรายละเอียด หรือคุณลักษณะ

เฉพาะหรือรายการในการก่อสร้าง ให้สอดคล้องกับรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะตามท่ีระบุไว้ในคู่มือผู้ซื้อ หรือใบแทรกคู่มือผู้ซื้อท่ี

กระทรวงอุตสาหกรรมจัดท าข้ึน 

- ตามระเบียบข้อ 16 (4) ก าหนดว่า “กรณีท่ีมีความจ าเป็นจะต้องก าหนด รายละเอียดหรอืคุณลักษณะเฉพาะหรอืรายการใน

การก่อสรา้ง แตกต่างจากท่ีก าหนดไว้ในข้อ 16 (2) หรอื 16 (3) ให้แจ้งส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และเม่ือได้รบั

หนังสือกระทรวง อุตสาหกรรมตอบรบัทราบหรอืไม่ทักท้วงแล้ว ให้ด าเนินการซื้อหรอืจ้างต่อไปได้ หรอืไม่รบัพิจารณา แล้วแต่กรณี 
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(2) มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 29 พฤษภาคม 2550 แจ้งตามหนังสือท่ี นร 0505/ ว 83 ลงวันท่ี 30 พฤษภาคม 2550 ก าหนด

หลักเกณฑ์การใชพั้สดุท่ีผลิตในประเทศ ดังน้ี 

1) การจัดหาพัสดุท่ีมีผลิตในประเทศ ดังน้ี 

- ให้หน่วยงานของรัฐใช้พัสดุท่ีผลิตในประเทศ และถือปฏิบัติตาม ระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยการพัสดุ

หน่วยงานผู้ด าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องอย่างเครง่ครดัด้วย 

ถ้าไม่มีพัสดุท่ีมีผลิตในประเทศ ก็ให้หน่วยงานของรฐัด าเนินการจัดหาตาม หลักเกณฑ์ปกติต่อไปได้

- ในกรณีท่ีมีพัสดุท่ีมีผลิตในประเทศแล้ว แต่ไม่เพียงพอต่อความต้องการในประเทศ หรอืมีจ านวนน้อยราย หรือ

มีความจ าเป็นจะต้องใช้พัสดุท่ีผลิตจากต่างประเทศ หรือ จะต้องมีการน าเข้าพัสดุจากต่างประเทศ ในกรณีท่ีเป็นประโยชน์ย่ิงกว่า ให้

หน่วยงานของรฐัน าเสนอรฐัมนตรพิีจารณา เว้นแต่เป็นการจัดหาท่ีมีวงเงนิไม่สูง ให้เป็นความรบัผิดชอบของหัวหน้าหน่วยงาน ของรัฐท่ีจะ

พิจารณาอนมัุติได้ 2 กรณี คือ  

•      เป็นการจัดหาอะไหล่ซึ่งมีความจ าเป็นจะต้องระบุย่ีห้อหรอืคุณลักษณะเฉพาะ และจ าเป็นต้องน าเข้าจากประเทศ หรอื  

• เป็นการจัดหาครั้งหน่ึงท่ีมีวงเงินไม่เกินสองล้านบาทหรือราคา พัสดุท่ีน าเข้าจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วยไม่เกินสอง

ล้านบาท 

2) การใช้พัสดุท่ีผลิตจากต่างประเทศ หรือน าเข้าพัสดุจากต่างประเทศ หมายถึง การใช้หรือการน าเข้าพัสดุท่ีผลิตส าเร็จรูป

แล้วจากต่างประเทศไม่ว่าจะน าเข้าโดยคู่สัญญา หรอืบุคคลอ่ืนใด 
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(3) พัสดุท่ีผลิตในประเทศไทย หมายความว่า  

- ตามระเบียบส านักนายกรฐัมนตรวี่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ี แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 5 ก าหนดพัสดุท่ีผลิตใน

ประเทศ หมายความถึงผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตส าเรจ็รูปแล้ว โดยสถานท่ีผลิตต้ังอยู่ในประเทศไทย 

- หมายความรวมถึง ผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากการประกอบหรือข้ึนรูปในประเทศ ไทยด้วย (การตีความของ กวพ.) 

การตรวจสอบว่า พัสดุท่ีจะซื้อหรือจ้างท ามีผู้ผลิตหรือรับจ้างในประเทศไทยหรือไม่ ต้องตรวจสอบจาก กรมโรงงาน

อุตสาหกรรม

(4)  มติคณะรฐัมนตรีเม่ือวันท่ี 21 เมษายน 2552 แจ งตามหนังสือด วนท่ีสุดท่ี    นร 0505/ว 89 ลงวันท่ี 28 เมษายน 2552 

เรือ่งข้อเสนอมาตรการเพ่ือลดผลกระทบจากปัญหาวิกฤต เศรษฐกิจต่อภาคอุตสาหกรรมไทย (การใชพั้สดุท่ีผลิตในประเทศหรอืเป็นกิจการ

ของคนไทย) โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบฯ ข้อ 16 และมติคณะรฐัมนตรเีม่ือวันท่ี 29 พฤษภาคม 2550 อย่างเครง่ครดั 



5.3 การจัดซือ้จัดจ้างสินค้าและบรกิารท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

(1) มติคณะรัฐมนตรี 22 มกราคม 2551 แจ้งตามหนังสือส านักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี ท่ี นร 0506/2181 ลงวันท่ี 24 

มกราคม 2551 เห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวง ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เรือ่ง การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตร

กับส่ิงแวดล้อม ของภาครัฐมอบหมายให้กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) รับไปพิจารณาปรับปรุงระเบียบพัสดุฯ 35 เพ่ือให้การใช้

มาตรการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบรกิารท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมของ ภาครัฐและ (ร่าง) แผนส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า

และบรกิารท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมของภาครฐั พ.ศ. 2551 – 2554 มีความสอดคล้องกัน 

(2) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวพ.) 0421.3/ว 287 ลงวันท่ี 29 สิงหาคม 2551  ขอให้ส่วนงานภายใต้ระเบียบ

พัสดุฯ 35 จัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบรกิารเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมของ

ภาครฐั พ.ศ. 2551 – 2554 ของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

สินค้าและบริการใดท่ีจะต้องจัดซื้อจัดจ้างตามเกณฑ์ข้อก าหนดท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม หรือได้รับสลากเขียว หรือได้รับ

ใบไม้เขียว ให้ด าเนินการตามคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า และบรกิารท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมของกรมควบคุมมลพิษ และอยู่ภายใต้บังคับ

ระเบียบพัสดุฯ 35 ข้อ 16 และต้องไม่ขัดแย้งกับระเบียบพัสดุฯ 35



5.4 การระบุคุณลักษณะเฉพาะของส่ิงของหรอืยี่ห้อส่ิงของ 

(1)  มติคณะรฐัมนตรเีม่ือวันท่ี 23 มีนาคม 2520 (หนังสือท่ี สร 0203/ ว 53 ลง วันท่ี 28 มีนาคม 2520) ก าหนดรายการในการ

ก่อสรา้ง ดังน้ี 

- มี มอก. หรอื กระทรวงอุตสาหกรรมรบัรองแล้ว หรอืมีมาตรฐานท่ีส่วนงานอ่ืนก าหนดไว้ ก็ให้ระบุตามมาตรฐานน้ันได้ ตาม

ความจ าเป็น 

- กรณียังไม่มีมาตรฐาน ถ้าส่วนงานจ าเป็นต้องใชส่ิ้งของท่ีเห็นว่ามี คุณภาพดีเป็นท่ีนิยมใช้ในขณะน้ัน และจ าเป็นต้องระบุชื่อ

ย่ีห้อส่ิงของ ก็ให้ระบุได้ แต่ต้องให้มากย่ีห้อท่ีสุดเท่าท่ีจะสามารถระบุได้ และส่ิงของท่ีมีคุณภาพเทียบเท่ากันก็ให้ใชไ้ด้ด้วย 

(2) มติคณะรัฐมนตรีแจ งตามหนังสือท่ี สร 0403/ว 93 ลงวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2512 และท่ี สร 0203/ว 157 ลงวันท่ี 27

ธนัวาคม 2519 ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของส่ิงของ ดังน้ี 

- ห้ามมิให้ก าหนดลักษณะเฉพาะของส่ิงของท่ีจะซื้อให้ใกล้เคียงกับย่ีห้อใด ย่ีห้อหน่ึงหรอืของผู้ขายรายใดรายหน่ึง 

- ห้ามระบุย่ีห้อส่ิงของท่ีต้องการจะซื้อทุกชนิด เว้นแต่ท่ีมีข้อยกเว้นไว้ เชน่ ยารกัษาโรค เครือ่งอะไหล่ เป็นต้น

และมติคณะรฐัมนตรเีม่ือวันท่ี 21 เมษายน 2552 แจ้งตามหนังสือส านักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรีด่วนท่ีสุด ท่ี นร 0505/ว 89 

ลงวันท่ี 28 เมษายน 2552 แจ้งให้ส่วนงานถือปฏิบัติ เก่ียวกับเรื่องการใช้พัสดุท่ีผลิตในประเทศหรือเป็นกิจการของคนไทย ข้อ 16 ของ

ระเบียบส านัก นายกรฐัมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมและมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 29 พฤษภาคม 2550 แจ้งตาม

หนังสือส านักเลขาธกิารคณะรฐัมนตรท่ีี นร 0505/ว 83 ลงวันท่ี 30 พฤษภาคม 2550 อย่างเครง่ครดั 



5.5 คุณสมบัติของผู้เสนอราคาตามท่ี กวพ. หรอื กวพ.อ. ก าหนด
(1) ต้องเป็นผู้มีอาชพีขาย หรอื รบัจ้าง 

(2) ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรอืไม่เป็นผู้ได้รบัผลของการส่ังให้นิติบุคคลหรอืบุคคลอื่น

เป็นผู้ทิ้งงาน 

(3) ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์รว่มกนักบัผู้เสนอราคารายอืน่ ณ วนัประกาศ

- การซือ้/จ้าง ตามระเบียบพัสดุฯ 35 ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์รว่มกนักบัผู้เสนอราคารายอืน่ 

- การซือ้/จ้าง ตามระเบียบพัสดุฯ 49 ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์รว่มกนักบัผู้เสนอราคารายอืน่ และ/หรอืต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์รว่มกัน

กบัผู้ให้บรกิารตลาดกลางอเิลก็ทรอนิกส์ หรอืไม่เป็นผู้กระท าการอนัเป็นการขัดขวางการแข่งยันราคาอย่างเป็นธรรมในการซือ้/จ้าง 

(4) ไม่เป็นผู้ได้รบัเอกสิทธิห์รอืความคุ้มกนั ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รฐับาลของผู้เสนอราคาได้มีค าส่ังให้สละสิทธิ์และความ

คุ้มกนัเชน่วา่น้ัน. 

**(5) ต้องผ่านการคัดเลอืกผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นในการซือ้หรอืจ้าง

**(6) ผู้ เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า

...........................บาท และ เป็นผลงานทีเ่ป็นคู่สัญญาโดยตรง กบัส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายวา่ด้วยระเบียบบรหิารราชการส่วนทอ้งถิ่น หน่วยงาน

อืน่ซึ่งมี กฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการส่วนทอ้งถ่ิน รฐัวสิาหกจิ หรอื หน่วยงานเอกชนทีก่รมเชือ่ถือ 

หมายเหตุ : **ให้ส่วนราชการเลอืกใชต้ามความจ าเป็น

กรณีงานซือ้/งานจ้างทั่วไป  ไม่มีหลกัเกณฑ์เรือ่งการก าหนดผลงาน แต่หากจ าเป็นต้อง ก าหนดก็เป็นดุลยพินิจของส่วนงานที่จะอนโุลมน า

หลกัเกณฑ์ของงานกอ่สรา้งมาใชไ้ด้ (ตามแนววนิิจฉัยของ กวพ. หนังสือด่วนทีสุ่ดที ่กค (กวพ.) 0408.4/1999 ลงวนัที ่14 สิงหาคม 2550) 



องค์ประกอบของรา่งขอบเขตของงาน
(Terms of Reference : TOR) 
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สรุปสาระส าคัญของงานซือ้หรอืงานจ้าง ดังน้ี
(1) ความเป็นมา 

งานหรอืโครงการเพ่ือให้เข้าใจถึงความจ าเป็น หรอืความส าคัญของภารกิจ และความเชือ่มโยงของภารกิจ

(2) วัตถุประสงค์

การจะด าเนินงานหรอืโครงการใด ๆ ให้บรรลุเป้าหมายจ าเป็นต้องมีการก าหนด วัตถุประสงค์ของงานหรือโครงการ รวมท้ัง

ต้องมีการก าหนดเป้าหมายเฉพาะของแต่ละกิจกรรมอย่างชดัเจน วัตถุประสงค์ของการซื้อหรือการจ้าง คือส่ิงท่ีผู้ซื้อหรือผู้ว่าจ้างต้องการจะ

บรรลุหลังจากท่ี ภารกิจเสร็จส้ินลงผลงานของงานหรือโครงการ มีจุดมุ่งหมายท่ีจะสร้างผลลัพธ์ท่ีมีตัวชี้วัดท่ีต้องการท้ังในด้านของเวลา 

พ้ืนท่ี ปรมิาณ คุณภาพ รวมท้ังค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีชดัเจน เพ่ือให้การวัดความส าเร็จของโครงการสามารถจะวัดในด้านของประสิทธิผลหรือ

ผลสัมฤทธิ์ได้โดยงา่ย 

(3) คุณสมบัติผู้เสนอราคา 

ตามตัวอย่างเอกสารประกวดราคาท่ี กวพ.ก าหนด (ตามหนังสือด่วนท่ีสุดท่ี  กค (กวพอ.) 0421.3/ว289 ลงวันท่ี                  

30 กรกฎาคม 2555



สรุปสาระส าคัญของงานซือ้หรอืงานจ้าง ดังน้ี
(4) คุณลกัษณะเฉพาะของพัสดุ (งานซือ้) / รายการละเอยีดของงาน (งานจ้าง) 

เป็นการพรรณนาอธบิายรายละเอยีดกบัแบบ รูปลกัษณะ ขนาด ชนิดและคุณสมบัติ ของวตัถุทีใ่ชส้รา้งจัดเป็นวธิกีารอย่างหน่ึงของการจัดหา 

(Procurement) โดยมีความมุง่หมาย ดังต่อไปน้ี 

4.1  เพ่ือให้ได้พัสดุถูกต้องตรงตามความประสงค์ของผู้ใช ้จากรายละเอยีดข้อก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะพัสดุทีผู่้ซือ้ได้ออกประกาศแจ้งความ

ให้ทราบทัว่ไปแลว้น้ัน ผู้ผลติหรอืผู้ จ าหน่ายสามารถท าความเข้าใจและรูถ้ึงจุดประสงค์ผู้ซือ้วา่มีความต้องการของซึ่งมีคุณภาพและลกัษณะอย่างไร แม้วา่จะ

ไม่มีแบบรูปรายการหรอืของตัวอย่างกต็าม ผู้ผลติหรอืผู้จ าหน่ายกส็ามารถผลติหรอืหาของมาสนองความต้องการของผู้ซือ้ได้

4.2  เพ่ือความสะดวกในการจัดหาพัสดุ กลา่วคือ เจ้าหน้าทีพั่สดุสามารถด าเนินการจัดหาได้ทนัททีีไ่ด้รบัแจ้งข่าวสารค ารอ้งขอ ไม่ต้อง

เสียเวลาสอบถามหาข้อมูลรายละเอยีดต่าง ๆ อกี เพราะมีหลกัฐานทีเ่ตรยีมไวพ้รอ้มมูลอยู่ในมอืเรยีบรอ้ย ท าให้ได้ของรวดเรว็ทนัก าหนดเวลาทีต้่องการ 

4.3  เพ่ือให้ได้พัสดุเป็นแบบมาตรฐาน ข้อก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะพัสดุจะเป็นมลูฐานในการผลติสินค้าของโรงงานอตุสาหกรรมตามความ

ต้องการและความนิยมของผู้ซือ้ ผู้ใชข้องกจ็ะได้พัสดุทีม่ีแบบมาตรฐานคุณภาพดีตรงข้อก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะ 

4.4.  เพ่ือเป็นการสนับสนนุให้มกีารปรบัปรุงคุณภาพสินค้า เมื่อได้ก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะข้ึนแลว้ ท าให้เกดิการแข่งขันผลติสินค้าออก

จ าหน่ายตามข้อก าหนดคุณลกัษณะน้ัน ๆ  ให้มีคุณภาพดีกวา่ เหนือกวา่ผู้ผลติรายอืน่ ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง คือผู้ซือ้ได้ของทีม่ีคุณภาพดีกวา่ข้อก าหนด 

คุณลกัษณะเฉพาะไวใ้ช ้ผู้ผลติและผู้จ าหน่ายกม็กี าไรเพ่ิมข้ึนเพราะจ าหน่ายและผลติได้มากข้ึน 



การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะที่ดี ต้องค านึงถึงหลักการ 

ดังต่อไปน้ี 
1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการใชง้าน 

2. มีสาระส าคัญครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่ก่อให้เกิดปัญหา

ในการพิจารณาตัดสินใจภายหลัง ส่ิงเล็ก ๆ น้อย ๆ ท่ีไม่ค่อยมี

สาระส าคัญอาจละเว้น 

3. ต้องมีความยืดหยุ่นและเปล่ียนแปลงไปตามกาล

สมัย  

4. ง่ายและสะดวกในการปฏิบัติ ควรใช้ศัพท์หรือ

ถ้อยค าท่ีอ่านเข้าใจง่ายมีความหมายชัดเจน ไม่คลุมเครือ ซึ่งจะเป็น

ปัญหาก่อให้เกิดการเข้าใจผิดได้ภายหลัง 

ปัจจุบันส านักงบประมาณได้รับมอบหมายจากรัฐบาล

ให้เป็นผู้รับผิดชอบในการ ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุของทาง

ราชการ ซึ่งมีคณะกรรมการรับผิดชอบเก่ียวกับเรื่องน้ี โดยมีหน้าท่ี

ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุท่ีใช้ร่วมกันของทุกส่วนราชการ 

เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ท้ังน้ีได้น าแบบวิธีการก าหนด

คุณลักษณะเฉพาะพัสดุของประเทศสหรัฐอเมริกามาเป็นแนวทางใน

การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ ผู้ท่ีสนใจสามารถเข้าไปศึกษาหาข้อมูล

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ได้ ท่ี  เว็บไซต์ของส านักงบประมาณ  

www.bb.go.th 



สรุปสาระส าคัญของงานซือ้หรอืงานจ้าง ดังน้ี
(5) ระยะเวลาด าเนินการ 

การก าหนดระยะเวลาการด าเนินงานต้ังแต่เริ่มด าเนินการตามสัญญาจนถึงส้ินสุด งานหรอืโครงการ 

(6) ระยะเวลาส่งมอบของงานหรอืโครงการ 

ก าหนดความต้องการของผู้ว่าจ้าง ท่ีต้องการให้ผู้รบัจ้างส่งมอบอะไรให้ชดัเจน  และเหมาะสม  

(7) เงือ่นไขการช าระเงนิ

ก าหนดการช าระเงนิให้เหมาะสมและสัมพันธก์ารเงือ่นไขการส่งมอบงาน 

(8) วงเงนิในการจัดหา 

ตามงบประมาณท่ีได้รบัจัดสรรของหน่วยงาน 

(9) ผู้รบัผิดชอบโครงการ 

เจ้าของโครงการในการด าเนินงาน 





Thank you



Finance 
and 

Facilities 
Division.
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