
การก าหนดรายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะ
และการจัดท ารายงานขอซ้ือขอจ้าง



ผู้ตั้งงบประมาณ

ผู้ใช้
(วธีิตกลงราคา)

คณะกรรมการก าหนดร่าง 
TOR

วธีิ e -Auction

คณะกรรมการ คณะท างาน 
(ที่หน่วยงานแต่งตั้ง)

- วธีิสอบราคา
- วธีิประกวดราคา



1. ไม่มีทีม่า
2. ไม่มีการส ารวจความต้องการ หรือส ารวจล่าช้า ไม่รู้ว่าต้องการอะไร
3. ไม่มีการจัดท าฐานข้อมูลเกีย่วกบัพสัดุที่จัดหา เพือ่ใช้งานปกติ 
    เช่น ปริมาณ และคุณลกัษณะเฉพาะ
4. ก าหนดไม่ชัดเจน 
5. ไม่รู้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบั มติคณะรัฐมนตรี หนังสือแจ้งเวยีน
    ทีเ่กีย่วข้อง



     หัวข้อการร่าง TOR อย่างน้อยต้องมีสาระส าคญั ดังนี้
   

     1) ความเป็นมา
     2) วตัถุประสงค์

     3) คุณสมบัติผู้เสนอราคา
     4)  แบบรูปรายการ หรือคุณลกัษณะเฉพาะ
     5) ระยะเวลาด าเนินการ
     6) ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน
     7) เงนิงบประมาณโครงการ, ราคากลาง (ราคาสูงสุดในการประกวดราคา)

* ว 289 ให้แก้ไขเพิม่เติมใน TOR

เพิม่ข้อความตามที ่
ปปช. ก าหนด



การเตรียมการจัดหา



การเตรียมการจัดหา

 คอื  การด าเนินการในขั้นตอนที่ต้อง
ผูกพนับุคคลภายนอก  (การประกาศฯ)

 การก าหนด spec. เป็นขั้นตอนภายในหน่วยงาน ยงัไม่ได้ก่อให้เกดิ
สิทธิแก่บุคคลภายนอก จงึสามารถด าเนินการไว้แต่เน่ินได้







พรบ. วธีิการ
งบประมาณฯ

ระเบียบว่าด้วย
การบริหาร
งบประมาณ

Spec. ตาม
กรอบวงเงิน
ทีไ่ด้รับจัดสรร

Spec.กรณีวงเงิน
ทีไ่ด้รับจัดสรร
  ไม่เพยีงพอ



หน่วยงานกลาง 

ส านักงบประมาณ

กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการส่ือสาร 



1 2 3



เงือ่นไขในการจัดหา
ดุลยพนิิจของ
หน่วยงาน

ระเบียบฯ + 
หนังสือเวยีน

กฎหมาย
ทีเ่กีย่วข้อง

- การพจิารณาราคารวม หรือ
ราคาแยก
- ก าหนดยืนราคา
- การให้หรือขายเอกสาร / แบบ
รูป
- ระยะเวลาเข้าท าสัญญา
- การแบ่งงวดงาน/เงนิ

ฯลฯ

- การจ่ายเงนิล่วงหน้า
- หลกัประกนั
- การยดึหลกัประกนัซอง
- เงือ่นไขตามตัวอย่างเอกสาร
ประกวดราคา ของ กวพ. / กว
พ.อ.
- Minimum Bid

ฯลฯ

-ประกาศ ปปช.
 คุณสมบตัิ



และ

1 2 3

4 5



 เปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขนักนัอย่างเป็นธรรม

ระเบียบว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ. 2548 ข้อ 17

ต้องด าเนินการโดย เปิดเผย  โปร่งใส  
และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกนั

อย่างเป็นธรรม โดยค านึงถึงคุณสมบัติ
และความสามารถของผู้เสนอราคา 

หรือผู้เสนองาน
 เว้นแต่ กรณีทีม่ีลกัษณะเฉพาะ              

อนัเป็นข้อยกเว้น ตามทีก่ าหนดไว้ใน
ระเบียบฯ

ระเบียบพสัดุฯ 35 ข้อ 15 ทวิ 
วรรคหน่ึง

การก าหนดรายละเอยีด
คุณลกัษณะเฉพาะ การออกแบบ
รูปรายการก่อสร้างโดยละเอยีด 

ให้หัวหน้าส่วนราชการรับผดิชอบ
ควบคุมดูแลให้เป็นไปอย่าง

โปร่งใส



งานก่อสร้าง มติ ครม. 23 ม.ีค. 20
(ที่ สร 0203/ว 52 ลว. 28 ม.ีค. 20)

ก าหนดรายการในการก่อสร้าง

    1. มี มอก. หรือ กระทรวง
อตุสาหกรรมรับรองแล้ว หรือ
มีมาตรฐานทีส่่วนราชการอื่น
ก าหนดไว้ กใ็ห้ระบุตาม
มาตรฐานน้ันได้ ตามความ
จ าเป็น

  2. กรณียงัไม่มีมาตรฐาน ถ้าส่วนราชการจ าเป็นต้องใช้
ส่ิงของทีเ่ห็นว่ามีคณุภาพดเีป็นทีนิ่ยมใช้ในขณะน้ัน 
และจ าเป็นต้องระบุช่ือยีห้่อส่ิงของ กใ็ห้ระบุได้
    แต่ ต้องให้มากยีห้่อทีสุ่ดเท่าที่จะสามารถระบุได้ 
และส่ิงของทีมี่คณุภาพเทียบเท่ากนักใ็ห้ใช้ได้ด้วย  

 การระบุคณุลกัษณะเฉพาะของส่ิงของหรือยีห้่อส่ิงของ

1



งานซ้ือ
มติ ครม. ตามหนังสือ

ที่ สร 0403/ว 93 ลว. 7 พ.ย. 12 และ
ที่ สร 0203/ว 157 ลว. 27 ธ.ค. 19

2

 การระบุคณุลกัษณะเฉพาะของส่ิงของหรือยีห้่อส่ิงของ

1. ก าหนดให้ใกล้เคียงกบัยีห้่อใดยีห้่อหน่ึง
2. ระบุยีห้่อส่ิงของทีจ่ะซ้ือ เว้นแต่ ที่มี 

ข้อยกเว้นไว้ เช่น ยารักษาโรค
    เคร่ืองอะไหล่  เป็นต้น



3    ระเบยีบพสัดุฯ พ.ศ. 2535 ข้อ 16
ให้ส่วนราชการใช้พสัดุที่ผลิตในประเทศ
หรือเป็นกจิการของคนไทย

ห้ามก าหนด Spec. กดีกนั
ผู้ผลิต/ผู้ขายพสัดุที่ผลิตในประเทศ
หรือเป็นกจิการของคนไทย (16(1))

มีประกาศ มอก.
ให้ก าหนด Spec. หรือรายการในการ
ก่อสร้างตามมาตรฐาน มอก. หรือ

ระบุเฉพาะหมายเลข มอก. กไ็ด้ (16(2))

พสัดุทีต้่องการ
ซ้ือ/จ้างมีผู้ได้รับการจดทะเบยีน

ผลิตภัณฑ์ ให้ก าหนด Spec. 
หรือรายการในการก่อสร้าง 
ให้สอดคล้องกบัคู่มือผู้ ซ้ือ หรือ
ใบแทรกคู่มือผู้ ซ้ือ (16(3))

    จ าเป็นต้องก าหนดแตกต่าง ให้แจ้ง สมอ. (16(4))    

3

 หลกัเกณฑ์การใช้พสัดุทีผ่ลติในประเทศ



เห็นชอบตามข้อเสนอของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม เร่ือง การจัดซ้ือจัดจ้าง
สินค้าและบริการทีเ่ป็นมิตรกบั

ส่ิงแวดล้อมของภาครัฐ

มอบหมายให้กระทรวงการคลัง 
(กรมบัญชีกลาง) รับไปพจิารณา

ปรับปรุงระเบียบพสัดุฯ 35  เพือ่ให้การ
ใช้มาตรการตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง

สินค้าและบริการทีเ่ป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดล้อมของภาครัฐและ (ร่าง)          

แผนส่งเสริมการจัดซ้ือจัดจ้างสินค้าและ
บริการที่เป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม                     
ของภาครัฐ พ.ศ. 2551 – 2554                       

มีความสอดคล้องกนั

1



2                                                         ** ขอให้ส่วนราชการภายใต้ระเบียบพสัดุฯ 35จัดซ้ือ
จัดจ้างสินค้าและบริการทีเ่ป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม 
ตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างสินค้าและบริการทีเ่ป็นมิตร
กบัส่ิงแวดล้อมของหน่วยงานภาครัฐ และ (ร่าง) 
แผนส่งเสริมการจัดซ้ือจัดจ้างสินค้าและบริการ

ทีเ่ป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อมของภาครัฐ พ.ศ.2551 – 2554 ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม   ** สินค้าและบริการใดทีจ่ะต้องจัดซ้ือจัดจ้างตาม 
เกณฑ์ข้อก าหนดทีเ่ป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม หรือได้รับฉลากเขียว หรือได้รับใบไม้เขียว 
ให้ด าเนินการตามคู่มอืการจัดซ้ือจัดจ้างสินค้าและบริการทีเ่ป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อมของ
กรมควบคุมมลพษิ และอยู่ภายใต้บังคบัระเบียบพสัดุฯ 35 ข้อ 16 และต้องไม่ขัดหรือ
แย้งกบัระเบียบพสัดุฯ 35 **

หนังสือกรมบญัชีกลาง
ด่วนทีสุ่ด ที ่กค (กวพ)

0421.3/ว 287
ลงวนัที่ 29 ส.ค. 2551



3                                                         ** ขอให้ส่วนราชการภายใต้ระเบียบพสัดุฯ 35จัดซ้ือ
จัดจ้างสินค้าและบริการทีเ่ป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม 
ตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างสินค้าและบริการทีเ่ป็นมิตร
กบัส่ิงแวดล้อมของหน่วยงานภาครัฐ และ (ร่าง) 
แผนส่งเสริมการจัดซ้ือจัดจ้างสินค้าและบริการ

ทีเ่ป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อมของภาครัฐ พ.ศ.2551 – 2554 ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม   ** สินค้าและบริการใดทีจ่ะต้องจัดซ้ือจัดจ้างตาม 
เกณฑ์ข้อก าหนดทีเ่ป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม หรือได้รับฉลากเขียว หรือได้รับใบไม้เขียว 
ให้ด าเนินการตามคู่มอืการจัดซ้ือจัดจ้างสินค้าและบริการทีเ่ป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อมของ
กรมควบคุมมลพษิ และอยู่ภายใต้บังคบัระเบียบพสัดุฯ 35 ข้อ 16 และต้องไม่ขัดหรือ
แย้งกบัระเบียบพสัดุฯ 35 รวมถึงอยู่ภายใต้ข้อ 15 ทวิ**

หนังสือ กวพ. 
ที่ กค (กวพ)
0421.3/ว 181

ลงวนัที่ 15 พค. 2556



พจิารณาตามตัวอย่างเอกสาร
ประกวดราคาที ่กวพ. ก าหนด

ต้อง  ท าตามตัวอย่างเอกสารประกวดราคาที่ กวพ.ก าหนด

ที่ นร (กวพ) 1305/ว 7914 ลว. 22 ก.ย. 43 ประกอบ

ด่วนมาก ที่ นร (กวพ) 1305/ว 7286 ลว. 20 ส.ค. 42

1

2



1 2

3



4 5

6

ตัวอย่างเอกสารประกวดราคา



                  *** ตัวอย่างเอกสารประกวดราคา ***

     6.1 กรณคีวามเป็นนิติบุคคล               
                     งานก่อสร้าง วงเงินต้ังแต่ 1 ล้านบาทขึน้ไป  
                     ผู้ เสนอราคา ต้องเป็นนิติบุคคล
                    ตามกฎหมาย
          มติ ครม. 6 มิ.ย. 21 – ด่วนมาก ที่ สร 0203/ว 80 
     ลว. 8 มิ.ย. 21

33



                         *** ตัวอย่างเอกสารประกวดราคา ***
 6.2 กรณผีลงาน  เพือ่ให้ได้ทราบถงึศักยภาพของผู้ขายหรือผู้รับจ้าง

** งานก่อสร้าง **            
                        ก าหนดได้ไม่เกนิร้อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณ
       หรือวงเงินประมาณการ
              นร (กวพ) 1305/ว 7914 ลว. 22 ก.ย. 43 ประกอบ
              มติ ครม. 28 ธ.ค. 36 – ด่วนมาก นร 0202/ว 1 ลว. 3 ม.ค. 37
                        ต้องเป็นผลงานในสัญญาเดยีวเท่านั้น
             นร (กวพ) 1204/ว 11441 ลว. 28 พ.ย. 39      

1
1

4

5



                         *** ตัวอย่างเอกสารประกวดราคา ***
 6.2 กรณีผลงาน 
        งานก่อสร้าง (ต่อ)
            ผลงานประเภทเดยีวกนักบังานทีป่ระกวดราคาจ้าง คอื ผลงานที ่ใช้เทคนิค ในการ      

ด าเนินการเหมือนกนั

                       เป็นผลงานที่ผู้รับจ้างได้ท างานแล้วเสร็จตามสัญญาทีไ่ด้มีการส่งมอบงานและ
       ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

                     ต้องเป็นผลงานทีก่ระท าสัญญากบัส่วนราชการ รัฐวิสาหกจิ       
                      หรือเอกชน ซ่ึงเป็นผู้ว่าจ้างโดยตรง ไม่ใช่ผลงานอันเกดิจาก
                     การรับจ้างช่วง (แนววินิจฉัยของ กวพ.)



** ผลงาน กรณีกจิการร่วมค้า
                  นร (กวพ) 1305/ว 2457 ลว. 16 มี.ค.43

6  จดทะเบียน

o คุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไข             

o คุณสมบัตด้ิานผลงานก่อสร้าง ..... ใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าได้

  ไม่จดทะเบียน

o คุณสมบัตทุิกรายต้องครบถ้วนตามเงื่อนไข 

o ข้อยกเว้น

• ตกลงเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

• ให้ใครเป็นผู้รับชอบหลกัในการเข้าเสนอราคาและแสดงหลกัฐานพร้อมซอง
ข้อเสนอราคา / ซองข้อเสนอทางเทคนิค 

• ใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลกัได้



*** งานซ้ือ / จ้าง ทัว่ไป ***

                     ไม่มีหลักเกณฑ์เร่ืองการก าหนดผลงาน

                     แต่หากจ าเป็นต้องก าหนด กเ็ป็นดุลยพนิิจ
                    ของส่วนราชการทีจ่ะอนุโลมน าหลกัเกณฑ์
                    ของงานก่อสร้างมาใช้ได้
                     (แนววินิจฉัยของ กวพ.)

     กรณทุีนจดทะเบียน ก าหนดไม่ได้ (แนววินิจฉัยของ กวพ.)



          

           

จะระบุประเทศผู้ผลติ เช่น ยโุรป 
อเมริกา จะท าได้หรือไม่

ก าหนดให้มีการไปฝึกอบรมในต่างประเทศกระท าได้หรือไม่



ประกาศคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามทจุรติแห่งชาติ

เรื่อง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการจดัท าและแสดงบญัชีรายการรบัจ่าย

ของโครงการท่ีบคุคลหรอืนิติบคุคลเป็นค ู่สญัญากบัหนว่ยงานของรฐั

พ.ศ. 2554 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม

• ใชบ้งัคบักบั

   - สญัญาท่ีเกี่ยวกบัการจดัหาพสัดขุองหน่วยงานของรฐัตามระเบียบ

ส านกันายกรฐัมนตรว่ีาดว้ยการพสัด ุหรอืระเบียบ ขอ้ก าหนด กฎ 

หรอืขอ้บงัคบัว่าดว้ยการพสัดขุองหน่วยงานของรฐั

   - สญัญาสมัปทาน และ

   - สญัญาใหท้นุสนบัสนนุของหน่วยงานของรฐัเพ่ือการวิจยัหรอืเพ่ือ

ด าเนินกิจกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึง

   - มลูคา่ตัง้แต่ 5 แสนบาทข้ึนไป เวน้แต่ระหว่างวนัท่ี 1 เม.ย. 55 – 31 

มี.ค. 56 ใชบ้งัคบักบัสญัญามลูค่าตัง้แต่ 2 ลา้นบาทข้ึนไป

30



ประกาศคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามทจุรติแห่งชาติ

เรื่อง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการจดัท าและแสดงบญัชีรายการรบัจ่าย

ของโครงการท่ีบคุคลหรอืนิติบคุคลเป็นค ู่สญัญากบัหนว่ยงานของรฐั

พ.ศ. 2554 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม

- ผ ูเ้สนอราคา ตอ้งไมเ่ป็นผ ูท่ี้ถกูระบช่ืุอว่าเป็นค ู่สญัญาท่ีไมไ่ดแ้สดงบญัชีรายรบั

รายจ่าย หรอืแสดงบญัชีรายรบัรายจ่ายไมถ่กูตอ้งครบถว้นในสาระส าคญัตามประกาศฯ

   - ผ ูเ้สนอราคาตอ้งเป็นบคุคลธรรมดาหรอืนิติบคุคลท่ีไดล้งทะเบียนในระบบ

อิเล็กทรอนิกสข์องกรมบญัชีกลางท่ีเว็บไซตศ์นูยข์อ้มลูจดัซ้ือจดัจา้งภาครฐั

   - ผ ูเ้สนอราคาท่ีไดร้บัการคดัเลือก และหากมีการท าสญัญากบั 

    (ช่ือหน่วยงาน) ตอ้งรบัจ่ายเงินผา่นบญัชีเงินฝากกระสายวนั เวน้แต่การรบัจ่ายเงินแต่

ละครัง้ซ่ึงมีมลูคา่ไมเ่กินสามหม่ืนบาทสามารถรบัจ่ายเป็นเงินสดได ้และตอ้งจดัท า

บญัชีแสดงรายรบัรายจ่ายยืน่ต่อกรมสรรพากร และตอ้งปฏิบติัตามประกาศฯ 
31

เง่ือนไขท่ีหน่วยงานของรฐัตอ้งน าไปก าหนดไวใ้น TOR



รายละเอยีดการค านวณ BOQ  
ตามแบบฟอร์ม (แจ้งตาม ว 90)

ให้ก าหนดไว้ในตัวอย่างเอกสาร
ประกวดราคาจ้างในส่วนของ

เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา /
และเอกสารสอบราคาจ้าง 

ก าหนดเพิม่เติม เป็น
“ข้อ 1.8 รายละเอยีดการค านวณราคากลางงาน

ก่อสร้างตาม BOQ. (Bill of Quantities) 
(รายละเอยีดการค านวณราคากลางงานก่อสร้าง

เป็นการเปิดเผยเพือ่ให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้รู้
ข้อมูลได้เท่าเทยีมกนัและเพือ่ให้ประชาชนเข้า

ตรวจดูได้) ข้อ 1.9 …”

กรณสีอบราคา 
และประกวดราคา 
ตามระเบียบ 35



ข้อควรปฏิบัติและข้อควรระวงัในการ
ก าหนดรายละเอยีดคุณสมบัตเิฉพาะ
และคุณสมบัตขิองผู้เสนอราคา



จนท.ในหน่วยงานของรัฐผู้ใด ..................โดยทุจริตท าการ
ออกแบบ ก าหนดราคา ก าหนดเงื่อนไข..............อนัเป็น
มาตรฐานในการเสนอราคา โดยมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขนัใน
การเสนอราคาอย่างเป็นธรรม หรือช่วยเหลอื.......หรือเพือ่กดี
กนัผู้เสนอราคารายใด มิให้มีโอกาสเข้าแข่งขันในการเสนอ
ราคาอย่างเป็นธรรม ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 5 ปี ถึง 20 ปี 
หรือจ าคุกตลอดชีวติ และปรับตั้งแต่ 100,000 – 400,000 บาท



TOR ทีด่ ีจะช่วยให้ท่านได้พสัดุ ตรงตามวัตถุประสงค์  
การใช้งาน ประหยดั เกดิประโยชน์สูงสุด



การจัดท ารายงานขอซ้ือขอจ้าง



หลกัการ
** ก่อนการซ้ือ – จ้างทุกวธีิต้องท ารายงาน

     ขอซ้ือหรือขอจ้าง**

 การจัดท ารายงานขอซ้ือขอจ้าง ...จัดท าเมื่อใด ?

เว้นแต่ การจัดหาโดยวิธี e-Auction
ให้ด าเนินการภายหลังจากขั้นตอน
การจัดท าและวิจารณ์ TOR เสร็จส้ินแล้ว



 ข้อยกเว้น การจัดท ารายงานขอซ้ือขอจ้าง

การซ้ือ/จ้าง โดยวธีิตกลงราคา วงเงินไม่เกนิ 10,000 บาท และ วธีิพเิศษกรณี
เร่งด่วนตาม 23 (2)  หรือ 24 (3) ซ่ึงไม่อาจท ารายงานตามปกติได้ จะท ารายงาน
ขอซ้ือหรือขอจ้าง เฉพาะรายการที่เห็นว่าจ าเป็น กไ็ด้

การซ้ือ/จ้าง โดยวธีิตกลงราคาในกรณจี าเป็นและเร่งด่วน เกดิขึน้โดยไม่ได้
คาดหมายไว้ก่อน และไม่อาจด าเนินการตามปกติได้ทัน ตามข้อ  39 วรรคสอง  
ไม่ต้องรายงานขอซ้ือหรือขอจ้าง แต่ต้องท า รายงานขอความเห็นชอบ



 ผู้มีหน้าที ่จัดท ารายงานขอซ้ือขอจ้าง

ระเบียบพสัดุฯข้อ 27 การจดัท า หมายความถงึ



รายละเอยีดของรายงาน

- รายละเอยีดของพสัดุทีจ่ะซ้ือหรืองานทีจ่ะจ้าง
- เหตุผลความจ าเป็น

- ราคามาตรฐาน หรือราคากลาง หรือราคาคร้ังหลงัสุดไม่เกนิ 2 ปี
- วงเงนิทีจ่ะซ้ือ/จ้าง
  ก าหนดเวลาทีต้่องการใช้พสัดุหรือให้งานแล้วเสร็จ
 วธีิจะซ้ือ/จ้าง และเหตุผล
 ข้อเสนออืน่ๆ * การแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

* การออกประกาศสอบราคา หรือประกวดราคา

 รายการ  ในรายงานขอซ้ือขอจ้าง


