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แนวทางการจัดทํารางขอบเขตของงาน (TOR)

บทนํา
การปฏิ รู ป ระบบราชการที่ เ น น การทํา งานโดยมี การวั ดผลลัพ ธ และค าใช จา ยอยา งเป น
รูปธรรม มีการจัดสรรงบประมาณที่เนนผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิภาพ และความคุมคา ไดทําใหทุกสวน
ราชการตองปรับเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการใหม ใหมีการประเมินผลการทํางานและตัวชี้วัดการ
ตอบสนองความตองการของประชาชน และความพึงพอใจของประชาชน เนนการทํางานที่โปรงใส และ
สามารถตรวจสอบได การดํ า เนิ น งานโครงการตา งๆ ในแตล ะปง บประมาณ จึง จํ า เปน ตอ งมี
แผนปฏิบัติง านและการใชจ า ยเงิน ที่ส อดคลอ งกับ แนวคิด ของนโยบายรัฐบาลและการทํางานที่
โปรงใส หรือเรียกวาการจัดทํางบประมาณแบบมุงเนนผลงาน หรือ PBB (Performance Based
Budgeting) โดยถือผลลัพธ หรือผลงานเปนหลัก มีการตั้งเปาหมายพรอมกับระบุจํานวนงบประมาณ
ที่ตองการใชจาย เปนระบบงบประมาณตามผลงานที่ระบุไวในแผน ซึ่งเมื่อตรวจสอบจะตองตรวจสอบ
ที่ ผ ลงาน โดยเฉพาะโครงการที่ มี ก ารจั ด จ า งผู รั บ จ า ง จะต อ งกํ า หนดขอบเขตและขั้ น ตอนการ
ดําเนินงานที่ชัดเจน รอบคอบ และรัดกุมภายใตภารกิจของหนวยงาน/องคการ ใหสามารถตรวจสอบที่
ผลงานที่เกิดขึ้นและตรวจสอบการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการ รวมทั้งประโยชน
ความคุมคาของงบประมาณที่ใชจายไป
งานโครงการ มีการจางผูรับ จางจากภายนอกองคการใหเปน ผูดําเนิน การ เชน โครงการ
กอสรางหรือการจัดซื้อสิ่งของหรืออุปกรณอื่นๆ ที่ตองอาศัยกลุมบุคคลที่มีความรูความเขาใจในการ
จัดทําขอกําหนดโครงการ (TOR) เปนอยางดี โดยมีความเขาใจในขอบเขตและแผนการปฏิบัติงาน
โครงการ มี ค วามเข า ใจในกระบวนการ แนวทาง หลั กเกณฑ และวิ ธี ป ฏิ บั ติ ตามระเบี ยบสํ านั ก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม และมีค วามเขา ใจในแนวทางการ
ประเมินปริมาณและคุณภาพของงาน ทั้งนี้เพื่อนําขอกําหนดโครงการ (TOR) ไปใชประโยชนในการ
คั ด เลื อ กและว า จ า งตามระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ฯ และเพื่ อ ให ก ารจั ด สรรงบประมาณเกิ ด
ประโยชนสูงสุดและสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายเชิงยุทธศาสตร รวมทั้งเสริมสรางประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน สามารถนําความรูและเทคนิคที่ไดไปปรับใชในงานที่รับผิดชอบไดอยางถูกตอง
ดังนั้น การจัดทํา TOR จะต องคํานึงถึงความเหมาะสม ประโยชนใชสอย และความ
คุมคาในการใชงาน เพื่อใหการใชจายงบประมาณในการจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ หรือการจัดทําโครงการ
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1. ความหมายของ TOR
รา งขอบเขตของงาน Terms of Reference (TOR) เปน เอกสารที่กําหนดขอบเขตของ
งานและรายละเอียดของภารกิจที่ผูจัดทํา TOR ตองการใหผูขายหรือผูรับจางดําเนินการ รวมทั้งความ
รับผิดชอบอื่น ๆ ของผูขายหรือผูรับจางที่เกี่ยวของกับภารกิจนั้น ซึ่งรายการละเอียดของงานที่ผูซื้อ
หรื อผู ว าจ า งประสงค จ ะให ผู ขายหรื อผูรับ จางทํา งานให โดยการบอกขอบเขตของงานใหชัดเจน
ระยะเวลาที่ตองการ คุณสมบัติของผูเสนอราคา ซึ่งผูซื้อหรือผูวาจางตองการใหทํางานตามขอบเขต
ดังกล า ว รวมถึงข อกํ าหนดที่ ผู ซื้อหรื อ ผูวาจางตองการใหดําเนินการ จะมีกี่ขั้น ตอนแตละขั้นตอน
ประกอบดวยอะไรบาง ผิดสัญญาจะถูกปรับอยางไร สิ่งตาง ๆ เหลานี้ผูซื้อหรือผูวาจางจะจัดใหอยูใน
TOR ทั้งหมด เพื่อประกาศหาผูขายหรือผูรับจางตามกรรมวิธีตอไป ซึ่งผูที่ประสงคจะเปนผูขายหรือผู
รับจางไดศึกษาดูกอนวางานตามประกาศสามารถทําไดหรือมีคุณสมบัติครบถวนหรือไม เพื่อเปนขอมูล
เบื้องตนประกอบการพิจารณาในขั้นตอนการดําเนินการจัดหาผูซื้อหรือผูวาจาง
ดังนั้น TOR จึงเทียบไดกับขอกําหนด (Specifications) ของพัสดุที่ผูซื้อหรือผูวาจางทําขึ้น
สํา หรับ การจัด หา แตอ ยา งไรก็ต าม การกํา หนดTOR หรือ การกํ า หนดคุณ ลัก ษณะเฉพาะ
(Specification) เพื่อการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุ ผูที่ไดรับมอบหมายใหดําเนินการ
จะตองพิจารณาและคํานึงถึงกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี หรือหนังสือซักซอม
ความเขาใจที่เกี่ยวของ

2. ความสําคัญของ TOR ดังนี้
2.1 ประการแรก มีความสําคัญมากตอคุณภาพของผลงานที่จะไดจากผูขายหรือผูรับจาง
TOR จะตองมีความชัด เจนที่ส ามารถจัดหาหรือปฏิบัติได และกํา หนดประเด็น
ตางๆ ที่ผูขายหรือผูรับจางจะตองดําเนินการไวอยางชัดเจน TOR ยิ่งมีความชัดเจนเพียงใดยิ่งทําใหการ
คัดเลือกผูขายหรือผูรับจางไดงายขึ้น โปรงใสมากขึ้น ดังนั้น TOR จึงตองมีความชัดเจนเพียงพอตอ
การประเมินปริมาณและคุณภาพงานของผูขายหรือผูรับจาง
2.2 ประการที่สอง เปนเอกสารอางอิงที่ใชเปนสวนหนึ่งของสัญญา ดังนั้น TOR ทีดีจะตองไม
เปน TOR ที่กวางทั่วไป จนทําใหไดสิ่งที่ตองการแตไมมีคุณภาพ
ดังนั้นการจัดทํา TOR จึงตองมีการวิเคราะหปญหาเบื้องตน หรือในระดับแนวคิด โดยการ
รวมหารือกับกลุมตางๆ เพื่อใหไดมุมมองที่หลากหลายครบถวนครอบคลุม
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3. การวิเคราะหปญหาเบื้องตนเพื่อจัดทํา TOR
หนว ยงานทั้ง ภาครัฐ รัฐ วิส าหกิจ องคก รอิส ระ และบริษัทจํา กัด (มหาชน) ปฏิบัติง าน
จัดซื้อจัดจางและกําหนด (TOR) ของเนื้อหาที่แตกตางกัน ทั้งนี้ เนื่องมาจาก กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และ
นโยบายที ่กํ า หนดของแตล ะหนว ยงาน โดยเฉพาะการจัด ทํ า และบริห ารงบประมาณของ
หนวยงานรัฐ การรายงานรายละเอียดของกระบวนการจัดทํา และบริหารงบประมาณของรัฐ
3.1 ปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการใชงบประมาณมีหลายประการ ไดแก
(1) ปญหาที่เกี่ยวพันกับกระบวนการงบประมาณ ไดแ ก ความจําเปน ในการตั้งขอ
ใชงบประมาณของหนวยราชการ ปญหาการจัดหมวดหมูงบประมาณ และปญหาดานเกณฑในการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณ ไมเพียงพอ
(2) ปญหาที่เกี่ยวพัน กับระเบียบการพัส ดุเรื่องวิธีการจัดซื้อจัดจาง ไดแก การใช
วิ ธี การประกวดราคา และการจั ดจ างโดยวิธีพิเศษเปนหลักในการจัดจางบริษัทเอกชน ใหเขามารั บ
ดําเนิ นการโครงการป ญหาการตั ดสิ นใจจางเหมาแบบทั้งโครงการ หรือการจางเหมาแบบแยกสว น
กิจกรรมที่มีลักษณะไมสอดคลองกับลักษณะการทําธุรกิจของบริษัทเอกชน รวมทั้งความไมตอเนื่อง
ของการจางงานที่เปนไปตามระเบียบของการเรียกประกวดราคาทุกป
(3) ปญหาการกําหนดรายละเอียดในขอกําหนดการซื้อหรือการจาง (TOR) ที่ยัง
ขาดขอมูลที่จําเปนตอการเสนอโครงการที่มีประสิทธิภ าพ ไดแก ขอมูลสถานการณ วัตถุประสงค
เฉพาะของการซื้อหรือการจาง การกําหนดกลุมเปาหมาย การแสดงยอดงบประมาณโครงการ การ
กําหนดคุณสมบัติผูขายหรือผูรับจาง และเกณฑการประเมินผลแผนงาน เปนตน
(4) ปญหาดานเกณฑและวิธีการพิจารณาคัดเลือกบริษัทผูขายหรือผูรับจาง เชน
ระเบีย บการประกวดราคาที่ กํา หนดใหพิจ ารณาคัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด หรือการที่ห นวยงาน
ราชการไมพิจารณาอัตราคาตอบแทนการใหบริการ หรือ agency commission เปนตน
3.2 สาเหตุของปญหาการกําหนดรายละเอียดในขอกําหนด TOR วิเคราะหได ดังนี้
(1) ขาดขอมูลที่จาํ เปนตอการเสนอโครงการที่มีประสิทธิภาพ TOR ของบาง
หนวยงานแนบขอมูลสถานการณ วัตถุประสงคเฉพาะของการซื้อหรือการจาง การกําหนดกลุม เปาหมาย
ของแผนงานที่ตองการไวอยางชัดเจนครบถวน ในขณะที่ TOR ของบางหนวยงานมักมีจุดออนดานขอมูล
สถานการณ และขาดวัตถุประสงคเฉพาะหรือการกําหนดกลุมเปาหมายที่กวางเกินไป ไมเหมาะสมกับ
ยอดงบประมาณโครงการ ซึ่งการใหขอมูลสถานการณเพื่อใชประกอบการเสนอแผนงาน มีขอดี คือให
ทิศทางและภูมิหลังที่จําเปนตอการวางแผนและกําหนดกลยุทธการรณรงค
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-4(2) ขาดวัตถุประสงคเฉพาะของการซื้อหรือการจาง และการกําหนดกลุมเปาหมาย
กวางเกินไป การจะดําเนินโครงการใดๆ ใหบรรลุเปาหมาย จําเปนตองมีการกําหนดวัตถุประสงค
ของโครงการ รวมทั้ง ตองมีการกําหนดเปาหมายเฉพาะของแตละกิจกรรมอยางชัดเจน หนวยงาน
ราชการสวนใหญมักไมกําหนดเปาหมายหรือวัตถุประสงคเฉพาะของการจัดจางในแตละกิจกรรม โดย
จะกําหนดแตเพียงวัตถุประสงคโครงการซึ่งเปนเปาหมายใหญและเปนเปาหมายรวมของโครงการ
เทานั้น ทําใหการดําเนินกิจกรรมยอยขาดเปาหมายและทิศทางที่ชัดเจน
หนวยงานราชการสวนมากมีการกําหนดกลุมเปาหมายกวาง และหลากหลายกลุม
และแต ล ะกลุ ม มี เ ป า หมายแตกต า งกั น ทํ า ให เ กิ ด ป ญ หาการกํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค ที่ ก ว า งและ
หลากหลายจนเกินไป รวมทั้งไมมีการใหขอมูลสถานการณที่จําเปน ทําใหเกิดปญ หาการตีความ
ความตองการที่ยากตอการพิจารณาคัดเลือกขอเสนออยางเปนธรรม การกําหนดกลุมเปาหมายที่
ชั ด เจน จะเกิ ด ประโยชน ใ นการเลื อ กรู ป แบบ และสามารถข อ ความที่ ต อ งการสื่ อ สารไปยั ง
กลุมเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
ปญหาที่เกิดขึ้นจากการกําหนดวัตถุประสงคและกลุมเปาหมาย มีพื้นฐานมากจาก
ความไมรูและไมเขาใจในการวางแผนโครงการ วิธีการแกปญหาคือเจาของโครงการจะตองมีความเขาใจ
เรื่องของงาน และกลุมเปาหมาย มีงบประมาณอยางเพียงพอและดําเนินการเปนขั้น ตอนตอเนื่อง
จนกวาจะบรรลุเปาหมาย
(3) ขาดการแสดงยอดงบประมาณใน TOR หนว ยงานราชการหลายแหงไมร ะบุ
ตัวเลขงบประมาณโครงการลงใน TOR ทําใหบริษัทเอกชนตองใชความพยายามสวนตัว สอบถามและ
หาขอมูลใหทราบถึงจํานวนเงินงบประมาณที่มีของแตละโครงการใหได แมในบางกรณีจะมีการแจง
ขอมูลงบประมาณอยางคราว ในการประชุมใหขอมูลเบื้องตนประกอบการเสนอแผนงานเพื่อการ
จัดหาก็ตาม อาจกอใหเกิดความลําเอียงไดสําหรับบริษัทเอกชนที่ไมไดเขารวมประชุมการไมระบุยอด
งบประมาณที่มีจึงกลายเปนเรื่องใหญ เนื่องจากบริษัทเอกชนที่มาเสนอราคาจะตองกําหนดงบประมาณ
เอง ทําใหไมยุติธรรมในการเปดซองราคาเนื่องจากบริษัทไมทราบแนชัดวาราคาใดคือราคากลาง ใน
การกําหนดโดยบริษัทที่มีความสัมพันธภายในกับหนวยงานรัฐอาจจะสามารถทราบถึงงบประมาณที่
หนวยงานของรัฐวางเอาไว แลวดําเนินการตั้งงบประมาณการจัดทําโครงการตามนั้น ทําใหไดเปรียบ
กวาในการเสนอราคาอีกดวย
ทั้งนี้ หนวยงานภาครัฐควรระบุงบประมาณที่ชัดเจน ในการจัดทําโครงการแตละ
โครงการวามีงบประมาณอยูเทาไร เนื่องจากเปนขอมูลที่ควรจะเปดใหบริษัทเอกชนทั่วไปรับรูได โดย
หน ว ยงานควรเน น ไปที่ ก ารพิ จ ารณาความคุ ม ค า ของการจั ด ทํ า โครงการ และประสิ ท ธิ ภ าพ /
ประสิทธิผลของโครงการเปนหลัก
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-5(4) ขาดความเข า ใจในการกํ า หนดคุ ณ สมบั ติ ผู รั บ จ า ง ผู จั ด ทํ า TOR ที่ ไ ม มี
ประสบการณ หรือความเขาใจโดยตรงในเรื่องการกําหนดคุณสมบัติผูรับจาง มักจะกําหนดในลักษณะ
กวางๆ และระบุคุณสมบัติผูรับจางเพียงเปนนิติบุคคลที่มีประสบการณและผลงานที่เกี่ยวของเทานั้น
ซึ่งวิธีการกําหนดคุณสมบัติเชนนี้ทําใหขาดการชี้ชัดถึงลักษณะความชํานาญพิเศษที่จําเปน ในการ
รับจางดําเนินโครงการ จึงไดผูรับจางไมตรงกับความตองการของผูวาจาง นอกจากนี้ การกําหนด
คุณสมบัติของผูรับจางอาจเกิดเปนขอครหาในเรื่องของความไมโปรงใสได เนื่องจากหนวยงานสามารถ
กําหนดคุณสมบัติใหเอื้อประโยชน ตอบริษัทเอกชนรายใดรายหนึ่งเปนพิเศษ เชน การกําหนดวงเงิน
ทุนจดทะเบียนบริษัท โดยไมจําเปนตองแจกแจงเหตุผลวาทําไมจึงกําหนดวงเงินจดทะเบียนเปนจํานวน
ดังกลาว ทําใหถึงแมจะมีการกําหนดคุณสมบัติของผูรับจางเพื่อความโปรงใส ก็ไมมีสิ่งใดยืนยันไดวา
การจัดจางมีความโปรงใสจริง ซึ่งตามหลักการในการกําหนดคุณสมบัติผูรับจาง ผูรับจางที่เหมาะสม
ควรจะคํานึงถึงลักษณะงานที่จะจางเปนอันดับแรก แลวจึงพิจารณาถึงคุณสมบัติดานการประกอบ
ธุ ร กิ จ ที่ ต รงกั บ การจ า งงานครั้ ง นั้ น ๆ เช น ถ า เป น การจั ด จ า งวางแผนการโฆษณา ก็ ค วรจะระบุ
คุ ณ สมบั ต ิ ผู  ร ั บ จ า งว า เป น บริ ษ ั ท ที ่ ม ี ร ายไดส ว นใหญม าจากการประกอบธุร กิจ ในดา นการ
วางแผนโฆษณา (Advertising Agency Business) และ มีวัตถุประสงคหลักในการประกอบธุรกิจ
ดานการวางแผนและใหคํา ปรึกษาทางดา นการโฆษณา หรือ TOR จางดําเนิน กิจ กรรมพิเศษอื่น ๆ
ก็กํา หนดคุณ สมบัติผูรับ จา งตามประเภทธุรกิจที่บริษัทเอกชนดําเนินการเปนหลัก เปนตน จึงควร
พิจารณากําหนดคุณสมบัติผูรับจางใหตรงกับความตองการซื้อหรือการจาง

4. ลักษณะของ TOR ที่ดี

TOR ที่ดีจะชวยใหสวนราชการไดพัสดุตรงตามวัตถุประสงค การใชงานประหยัด เกิด
ประโยชนสูงสุด ควรมีลักษณะดังนี้
(1) TOR ที่ดีจะระบุความจําเปนและลักษณะที่ตองการนําไปใชประโยชนไดอยางชัดเจน
(2) TOR ที่ดีจะระบุขอความที่ไมกํากวม ตรวจสอบได
(3) TOR ที่ดีจะไมระบุรายการที่เกินความจําเปน
(4) Spec กลางของ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะชวยใหการจัดซื้อ
คอมพิวเตอรที่ตรงตามวัตถุประสงคการใชงาน ประหยัด รวดเร็ว

แนวทางในการระบุขอกําหนดสําหรับการจัดซื้อ/จัดจางคอมพิวเตอร มี 3 สวน
- มาตรฐาน คุณภาพ การรับประกัน
- Spec / ความสามารถที่จําเปนตองการ
- ซอฟตแวร สิทธิการใชงาน และลิขสิทธิ์

แนวทางการจัดทํารางขอบเขตของงาน (TOR)

-6-

5. การกําหนดขอบเขตของงาน TOR ควรมีหลักการดังนี้
การกําหนดคุณสมบัติของผูเสนอราคา หรือผูเสนองานและรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุหรืองานจาง ตลอดจนการวินิจฉัยตามความคุณสมบัติของผูเสนอราคา หรือผูเสนองานแตละราย
วาเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไวหรือไม ซึ่งในการกําหนดคุณสมบัติของผูเสนอราคา หรือเสนองาน
เปนอํานาจของหนวยงานที่จัดหาพัสดุ สามารถใชดุลยพินิจกําหนดและวินิจฉัยไดตามความตองการ
ของหน ว งงาน แต ต อ งอยู ภ ายหลั ก เกณฑ ต ามที่ ก ฎหมาย ระเบี ย บ ข อ บั ง คั บ คํ า สั่ ง หรื อ มติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกําหนดไว ซึ่งควรมีหลักการในการพิจารณาดังนี้
5.1 ความเปดเผย โปรงใส และเปดโอกาสใหมีการแขงขันกันอยางเปนธรรม
(1) ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไข
เพิ่มเติม ขอ 15 ทวิ วรรคหนึ่ง กําหนดวา “ตองดําเนินการโดยเปดเผย โปรงใส และเปดโอกาสใหมี
การแขงขันกันอยางเปนธรรม โดยคํานึงถึงคุณสมบัติและความสามารถของผูเสนอราคา หรือผูเสนอ
งาน เวนแต กรณีที่มีลักษณะเฉพาะอันเปนขอยกเวน ตามที่กําหนดไวในระเบียบฯ”
(2) ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 ขอ 17 กําหนดวา “การ
กําหนดรายละเอียดเฉพาะ การออกแบบรูปรายการกอสรางโดยละเอียด ใหหัวหนาสวนราชการ
รับผิดชอบควบคุมดูแลใหเปนไปอยางโปรงใส”
5.2 การใชพัสดุที่ผลิตในประเทศและกิจการของคนไทย
(1) ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไข
เพิ่มเติม ขอ 16 กําหนดใหสวนราชการใชพัสดุที่ผลิตในประเทศหรือเปนกิจการของคนไทย ตาม
หลักเกณฑ ดังนี้
- ตามระเบียบขอ 16 (1) กําหนดวา “หามกําหนดรายละเอียดหรือคุณ
ลักษณะเฉพาะซึ่งอาจมีผลกีดกันไมใหผูผลิตหรือผูขายพัสดุที่ผลิตในประเทศหรือเปนกิจการของคน
ไทยสามารถเขาแขงขันกันในการเสนอราคากับทางราชการ”
- ตามระเบียบขอ 16 (2) กําหนดวา “ในกรณีพัสดุที่ตองการซื้อหรือจางทํา
มีประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมแลว ใหกําหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ
หรือรายการในการกอสรางตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หรือเพื่อความสะดวกจะระบุเฉพาะ
หมายเลขมาตรฐานก็ได
- ตามระเบียบขอ 16 (3) กําหนดวา “ในกรณีพัสดุที่ตองการซื้อหรือจางทํา
ยังไมมีประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม แตมีผูไดรับการจดทะเบียนผลิตภัณฑไวกับ
กระทรวงอุตสาหกรรมแลว ใหกําหนดรายละเอียด หรือคุณลักษณะเฉพาะหรือรายการในการกอสราง
ใหสอดคลองกับรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะตามที่ระบุไวในคูมือผูซอ หรือใบแทรกคูมือผูซื้อที่
กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทําขึ้น
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-7- ตามระเบียบขอ 16 (4) กําหนดวา “กรณีที่มีความจําเปนจะตองกําหนด
รายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะหรือรายการในการกอสราง แตกตางจากที่กําหนดไวในขอ 16 (2)
หรือ 16 (3) ใหแจงสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) และเมื่อไดรับหนังสือกระทรวง
อุตสาหกรรมตอบรับทราบหรือไมทักทวงแลว ใหดําเนินการซื้อหรือจางตอไปได หรือไมรับพิจารณา
แลวแตกรณี
(2) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2550 แจงตามหนังสือที่ นร 0505/ ว 83
ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2550 กําหนดหลักเกณฑการใชพัสดุที่ผลิตในประเทศ ดังนี้
1) การจัดหาพัสดุที่มีผลิตในประเทศ ดังนี้
- ใหหนวยงานของรัฐใชพัสดุที่ผลิตในประเทศ และถือปฏิบัติตาม
ระเบียบหรือขอบังคับวาดวยการพัสดุหนวยงานผูดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของอยางเครงครัดดวย
ถาไมมีพัสดุที่มีผลิตในประเทศ ก็ใหหนวยงานของรัฐดําเนินการจัดหาตาม
หลักเกณฑปกติตอไปได
- ในกรณีที่มีพัสดุที่มีผลิตในประเทศแลว แตไมเพียงพอตอความตองการ
ในประเทศ หรือมีจํานวนนอยราย หรือมีความจําเปนจะตองใชพัสดุที่ผลิตจากตางประเทศ หรือ
จะตองมีการนําเขาพัสดุจากตางประเทศ ในกรณีที่เปนประโยชนยิ่งกวา ใหหนวยงานของรัฐนําเสนอ
รัฐมนตรีพิจารณา เวนแตเปนการจัดหาที่มีวงเงินไมสูง ใหเปนความรับผิดชอบของหัวหนาหนวยงาน
ของรัฐที่จะพิจารณาอนุมัติได 2 กรณี คือ
• เปนการจัดหาอะไหลซึ่งมีความจําเปนจะตองระบุยี่หอหรือคุณ
ลักษณะเฉพาะ และจําเปนตองนําเขาจากประเทศ หรือ
• เปนการจัดหาครั้งหนึ่งที่มีวงเงินไมเกินสองลานบาทหรือราคา
พัสดุที่นําเขาจากตางประเทศมีราคาตอหนวยไมเกินสองลานบาท
2) การใชพัสดุที่ผลิตจากตางประเทศ หรือนําเขาพัสดุจากตางประเทศ
หมายถึง การใชหรือการนําเขาพัสดุที่ผลิตสําเร็จรูปแลวจากตางประเทศไมวาจะนําเขาโดยคูสัญญา
หรือบุคคลอื่นใด
(3) พัสดุที่ผลิตในประเทศไทย หมายความวา
- ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่
แกไขเพิ่มเติม ขอ 5 กําหนดพัสดุที่ผลิตในประเทศ หมายความถึงผลิตภัณฑที่ผลิตสําเร็จรูปแลว โดย
สถานที่ผลิตตั้งอยูในประเทศไทย
- หมายความรวมถึง ผลิตภัณฑที่ไดจากการประกอบหรือขึ้นรูปในประเทศ
ไทยดวย (การตีความของ กวพ.)
การตรวจสอบวา พัสดุที่จะซื้อหรือจางทํามีผูผลิตหรือรับจางในประเทศไทยหรือไม
ตองตรวจสอบจา กรมโรงงานอุตสาหกรรม
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-8(4) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2552 แจงตามหนังสือดวนที่สุดที่ นร
0505/ว 89 ลงวันที่ 28 เมษายน 2552 เรื่องขอเสนอมาตรการเพื่อลดผลกระทบจากปญหาวิกฤต
เศรษฐกิจตอภาคอุตสาหกรรมไทย (การใชพัสดุที่ผลิตในประเทศหรือเปนกิจการของคนไทย) โดยให
ถือปฏิบัติตามระเบียบฯ ขอ 16 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2550 อยางเครงครัด
5.3 การจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(1) มติ ค ณะรั ฐ มนตรี 22 มกราคม 2551 แจ ง ตามหนั ง สื อ สํ า นั ก เลขาธิ ก าร
คณะรัฐมนตรี ที่ นร 0506/2181 ลงวันที่ 24 มกราคม 2551 เห็นชอบตามขอเสนอของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง การจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ของภาครัฐมอบหมายใหกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) รับไปพิจารณาปรับปรุงระเบียบพัสดุฯ
35 เพื่อใหการใชมาตรการตามแผนการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของ
ภาครัฐและ (ราง) แผนสงเสริมการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของภาครัฐ
พ.ศ. 2551 – 2554 มีความสอดคลองกัน
(2) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 287 ลงวันที่ 29
สิงหาคม 2551 ขอใหสวนราชการภายใตระเบียบพัสดุฯ 35 จัดซื้อจัดจางสินคาและบริการเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม ตามแผนการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของภาครัฐ พ.ศ.
2551 – 2554 ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
สินคาและบริการใดที่จะตองจัดซื้อจัดจางตามเกณฑขอกําหนดที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม หรือไดรับสลากเขียว หรือไดรับใบไมเขียว ใหดําเนินการตามคูมือการจัดซื้อจัดจางสินคา
และบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของกรมควบคุมมลพิษ และอยูภายใตบังคับระเบียบพัสดุฯ 35
ขอ 16 และตองไมขัดแยงกับระเบียบพัสดุฯ 35
5.4 การระบุคุณลักษณะเฉพาะของสิ่งของหรือยี่หอสิ่งของ
(1) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2520 (หนังสือที่ สร 0203/ ว 53 ลง
วันที่ 28 มีนาคม 2520) กําหนดรายการในการกอสราง ดังนี้
- มี มอก. หรือ กระทรวงอุตสาหกรรมรับรองแลว หรือมีมาตรฐานที่สวน
ราชการอื่นกําหนดไว ก็ใหระบุตามมาตรฐานนั้นได ตามความจําเปน
- กรณียังไมมีมาตรฐาน ถาสวนราชการจําเปนตองใชสิ่งของที่เห็นวามี
คุณภาพดีเปนที่นิยมใชในขณะนั้น และจําเปนตองระบุชื่อยี่หอสิ่งของ ก็ใหระบุได แตตองใหมากยี่หอ
ที่สุดเทาที่จะสามารถระบุได และสิ่งของที่มีคุณภาพเทียบเทากันก็ใหใชไดดวย

(2) มติคณะรัฐมนตรีแจงตามหนังสือที่ สร 0403/ว 93 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน
2512 และที่ สร 0203/ว 157 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2519 กําหนดคุณลักษณะเฉพาะของสิ่งของ ดังนี้
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-9- หามมิใหกําหนดลักษณะเฉพาะของสิ่งของที่จะซื้อใหใกลเคียงกับยี่หอใด
ยี่หอหนึ่งหรือของผูขายรายใดรายหนึ่ง
- หามระบุยี่หอสิ่งของที่ตองการจะซื้อทุกชนิด เวนแต ที่มีขอยกเวนไว เชน
ยารักษาโรค เครื่องอะไหล เปนตน
และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2552 แจงตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีดวนที่สุด ที่ นร 0505/ว 89 ลงวันที่ 28 เมษายน 2552 แจงใหสวนราชการถือปฏิบัติ
เกี่ยวกับเรื่องการใชพัสดุที่ผลิตในประเทศหรือเปนกิจการของคนไทย ขอ 16 ของระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29
พฤษภาคม 2550 แจงตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร 0505/ว 83 ลงวันที่ 30
พฤษภาคม 2550 อยางเครงครัด
5.5 คุณสมบัติของผูเสนอราคาตามที่ กวพ. หรือ กวพ.อ. กําหนด
(1) ตองเปนผูมีอาชีพขาย หรือ รับจาง
(2) ตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อแลว
หรือไมเปนผูไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงาน
(3) ตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ
- การซื้อ/จาง ตามระเบียบพัสดุฯ 35 ตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับ
ผูเสนอราคารายอื่น
- การซื้อ/จาง ตามระเบียบพัสดุฯ 49 ตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับ
ผูเสนอราคารายอื่น และ/หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส
หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงยันราคาอยางเปนธรรมในการซื้อ/จาง
(4) ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต
รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น.
**(5) ตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการซื้อหรือจาง
**(6) ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคล และมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกัน กับงาน
ที่ประกวดราคาจาง ในวงเงินไมนอยกวา...........................บาท และ เปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรง
กับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมี
กฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือ หนวยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือ
หมายเหตุ : **ใหสวนราชการเลือกใชตามความจําเปน

กรณีงานซื้อ/งานจางทั่วไป ไมมีหลักเกณฑเรื่องการกําหนดผลงาน แตหากจําเปนตอง
กําหนด ก็เปนดุลยพินิจของสวนราชการที่จะอนุโลมนําหลักเกณฑของงานกอสรางมาใชได (ตามแนว
วินิจฉัยของ กวพ. หนังสือดวนที่สุดที่ กค (กวพ) 0408.4/1999 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2550)
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- 10 (7) ขอกําหนดเงื่อนไขที่หนวยงานของรัฐจะตองนําไปกําหนดไวในขอบเขตของ
งาน (Term of Reference : TOR) หรือเอกสารประกาศจัดซื้อจัดจางเพื่อใหผูเสนอราคาและ
คูสัญญาปฏิบัติ ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2556 ใชบังคับใหหนวยงานของรัฐที่ตองกําหนดไวในขอบเขต
ของงาน ซึ่งมีมูลคาตั้งแต 500,000 บาท ขึ้นไป กําหนดมาตรการเพื่อใหหนวยงานของรัฐปฏิบัติ ดังนี้
1. ใหหนวยงานของรัฐกําหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะ
เขาเปนคูสัญญา(ผูเสนอราคา) ไวในขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และกําหนดให
คูสัญญาตองปฏิบัติดังนี้
(1) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชี
รายรับรายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
(2) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการ
จัดซื้อจัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนใน
ระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
(3) คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เวนแตการรับจายเงิน
แตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได
2. ใหหนวยงานของรัฐรายงานขอมูลของคูสัญญาที่ตองยื่นบัญชีแสดงรายรับรายจาย (แบบ
บช. 1) ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. และกรมสรรพากรทราบ ดังนี้
(1) กรณีหนวยงานของรัฐที่มิไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลาง (e-Government Procurement : e-GP) ใหรายงานขอมูลของคูสัญญาผานระบบ
(e-Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง
(2) กรณีหนวยงานของรัฐใดที่มิไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง (e-Government Procurement : e-GP) ใหรายงานขอมูลของ
คูสัญญาผานระบบอิเล็กทรอนิกสที่สํานักงาน ป.ป.ช. จัดทําขึ้น
- กรณีงานกอสราง
วงเงินตั้งแต 1 ลานบาทขึ้นไปผูเสนอราคา ตองเปนนิติบุคคลตามกฎหมาย
(รายละเอียดตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2521 อางถึงหนังสือสํานักงานรัฐมนตรี
ดวนมาก ที่ สร 0203/ว 80 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2521)
- การกําหนดผลงาน เพื่อใหทราบถึงศักยภาพของผูขายหรือผูรับจาง
1) การกําหนดผลงานกอสราง
- กําหนดผลงานไดไมเกินรอยละ 50 ของวงเงินงบประมาณหรือ
วงเงินประมาณการ (ตามหนังสือ นร (กวพ) 0305/ว 7914 ลงวันที่ 22 กันยายน 2543 ประกอบมติ
คณะรั ฐ มนตรี เ มื่อวัน ที่ 28 ธั นวาคม 2536 (หนังสือดวนมาก นร 0202/ว 1 ลงวัน ที่ 3 มกราคม
2537)
- ตองเปนผลงานในสัญญาเดียวกันเทานั้น (ตามหนังสือ นร (กวพ)
0204/ว 11441 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2539)
- ผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจาง คือ ผลงานที่
ใชเทคนิคในการดําเนินการเหมือนกัน เปนผลงานที่ผูรับจางไดทํางานแลวเสร็จตามสัญญาที่ไดมีการสง
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- 11 มอบงานและตรวจรับเรียบรอยแลว ตองเปนผลงานที่กระทําสัญญากับสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
เอกชน ซึ่งเปนผูวาจางโดยตรง ไมใชผลงานอันเกิดจาก การรับจางชวง (แนววินิจฉัยของ กวพ.)
2) กรณีผลงานกิจการรวมคา
- ตามหนังสือที่ นร (กวพ) 1305/ ว 2457 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2543
กําหนดแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติของผูเสนอราคาที่เปนกิจการรวมคา ดังนี้
• กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดย
หลักการกิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม จะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่
กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา สวนคุณสมบัติดานผลงานกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถ
นําผลงานกอสรางของผูที่เขารวมคามาใชแสดงเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่เขาประกวด
ราคาได
• กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดย
หลักการนิติบุคคลแตละนิติบุคคลที่เขารวมคาทุกราย จะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่
กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแตในกรณีที่กิจการรวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคา
เปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคา
กับทางราชการและแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมซองประกวดราคากิจการรวมคานั้น สามารถใช
ผลงานกอสรางของผูรวมคาหลักรายเดียว เปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่ยื่นเสนอราคาได
ทุนจดทะเบียน จะกําหนดไมได ตามแนววินิจฉัยของ กวพ. และหนังสือ
ที่ นร (กวพ) 1305/ว 7914 ลงวันที่ 22 กันยายน 2543 เรื่องการกําหนดคุณสมบัติของผูเสนอราคา
ในการจางกอสราง ซึ่งนําไปใชสําหรับงานซื้อโดยอนุโลม แตตองไมเปนการกีดกันหรือชัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรม

6. องคประกอบของรางขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
สรุปสาระสําคัญของงานซื้อหรืองานจาง ดังนี้
(1) ความเปนมา
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- 12 งานหรือโครงการเพื่อใหเขาใจถึงความจําเปน หรือความสําคัญของภารกิจ และ
ความเชื่อมโยงของภารกิจ
(2) วัตถุประสงค
การจะดําเนินงานหรือโครงการใดๆ ใหบรรลุเปาหมายจําเปนตองมีการกําหนด
วัตถุประสงคของงานหรือโครงการ รวมทั้งตองมีการกําหนดเปาหมายเฉพาะของแตละกิจกรรมอยาง
ชัดเจน วัตถุประสงคของการซื้อหรือการจาง คือ สิ่งที่ผูซื้อหรือผูวาจางตองการจะบรรลุหลังจากที่
ภารกิจเสร็จสิ้นลงผลงานของงานหรือโครงการ มีจุดมุงหมายที่จะสรางผลลัพธที่มีตัวชี้วัดที่ตองการทั้ง
ในดานของเวลา พื้นที่ ปริมาณ คุณภาพ รวมทั้งคาใชจายตางๆ ที่ชัดเจน เพื่อใหการวัดความสําเร็จ
ของโครงการ สามารถจะวัดในดานของประสิทธิผลหรือผลสัมฤทธิ์ไดโดยงาย
(3) คุณสมบัติผูเสนอราคา
ตามตัวอยางเอกสารประกวดราคาที่ กวพ. กําหนด (ตามหนังสือดวนที่สุด ที่
กค (กวพอ) 0421.3/ว289 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2555
(4) คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (งานซื้อ) / รายการละเอียดของงาน (งานจาง)
เปนการพรรณนาอธิบายรายละเอียดกับแบบ รูปลักษณะ ขนาด ชนิดและคุณสมบัติ
ของวัตถุที่ใชสรางจัดเปนวิธีการอยางหนึ่งของการจัดหา (Procurement) โดยมีความมุงหมาย
ดังตอไปนี้
4.1 เพื่อใหไดพัสดุถูกตองตรงตามความประสงคของผูใช จากรายละเอียด
ขอกําหนดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุที่ผูซื้อไดออกประกาศแจงความใหทราบทั่วไปแลวนั้น ผูผลิตหรือผู
จําหนายสามารถทําความเขาใจและรูถึงจุดประสงคผูซื้อวามีความตองการของซึ่งมีคุณภาพและ
ลักษณะอยางไร แมวาจะไมมีแบบรูปรายการหรือของตัวอยางก็ตาม ผูผลิตหรือผูจําหนายก็สามารถ
ผลิตหรือหาของมาสนองความตองการของผูซื้อได
4.2 เพื่อความสะดวกในการจัดหาพัสดุ กลาวคือ เจาหนาที่พัสดุสามารถดําเนินการ
จัดหาไดทันทีที่ไดรับแจงขาวสารคํารองขอ ไมตองเสียเวลาสอบถามหาขอมูลรายละเอียดตาง ๆ อีก
เพราะมีหลักฐานที่เตรียมไวพรอมมูลอยูในมือเรียบรอย ทําใหไดของรวดเร็วทันกําหนดเวลาตองการ
4.3 เพื่อใหไดพัสดุเปนแบบมาตรฐาน ขอกําหนดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุจะเปนมูล
ฐานในการผลิตสินคาของโรงงานอุตสาหกรรมตามความตองการและความนิยมของผูซื้อ ผูใชของก็จะ
ไดพัสดุที่มีแบบมาตรฐานคุณภาพดีตรงขอกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ

4.4. เพื่อเปนการสนับสนุนใหมีการปรับปรุงคุณภาพสินคา เมื่อไดกําหนดคุณลักษณะ
เฉพาะขึ้นแลว ทําใหเกิดการแขงขันผลิตสินคาออกจําหนายตามขอกําหนดคุณลักษณะนั้น ๆ ใหมีคุณภาพ
ดีกวาเหนือกวาผูผลิตรายอื่น ๆ ซึ่งจะเปนประโยชนอยางยิ่ง คือ ผูซื้อไดของที่มีคุณภาพดีกวาขอกําหนด
คุณลักษณะเฉพาะไวใช ผูผลิตและผูจําหนายก็มีกําหรเพิ่มขึ้นเพราะจําหนายผลิตไดมากขึ้น
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- 13 การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะที่ดี ตองคํานึงถึงหลักการ ดังตอไปนี้
1. เปนไปตามวัตถุประสงคในการใชงาน
2. มีสาระสําคัญครบถวนสมบูรณ ไมกอใหเกิดปญหาในการพิจารณาตัดสินใจภายหลัง สิ่ง
เล็กๆ นอยๆ ที่ไมคอยมีสารุสําคัญอาจละเวน
3. ตองมีความยืดหยุนและเปลี่ยนแปลงไปตามกาลสมัย
4. งายและสะดวกในการปฏิบัติ ควรใชศัพทหรือถอยคําที่อานเขาใจงายมีความหมายชัดเจน
ไมคลุมเครือ ซึ่งจะเปนปญหากอใหเกิดการเขาใจผิดไดภายหลัง
ปจจุบันสํานักงบประมาณไดรับมอบหมายจากรัฐบาลใหเปนผูรับผิดชอบในการ
กําหนดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุของทางราชการ ซึ่งมีคณะกรรมการรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ โดยมี
หนาที่กําหนดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุที่ใชรวมกันของทุกสวนราชการ เพื่อใหเปนมาตรฐานเดียวกัน
ทั้งนี้ไดนําแบบวิธีการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุของประเทศสหรัฐอเมริกามาเปนแนวทางในการ
กําหนดคุณลักษณะเฉพาะ ผูที่สนใจสามารถเขาไปศึกษาหาขอมูลราคามาตรฐานครุภัณฑไดที่
เว็บไซตของสํานักงบประมาณ www.bb.go.th
(5) ระยะเวลาดําเนินการ
การกําหนดระยะเวลาการดําเนินงานตั้งแตเริ่มดําเนินการตามสัญญาจนถึงสิ้นสุด
งานหรือโครงการ
(6) ระยะเวลาสงมอบของงานหรือโครงการ
กําหนดความตองการของผูวาจาง ที่ตองการใหผูรับจางสงมอบอะไรใหชัดเจน
และเหมาะสม
(7) เงื่อนไขการชําระเงิน
กําหนดการชําระเงินใหเหมาะสมและสัมพันธการเงื่อนไขการสงมอบงาน
(8) วงเงินในการจัดหา
ตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรรของหนวยงาน
(9) ผูรับผิดชอบโครงการ
เจาของโครงการในการดําเนินงาน
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- 14 -

ตัวอยาง
แนววินิจฉัยของคณะกรรมการวาดวยการพัสดุ (กวพ.) เกี่ยวกับการกําหนด TOR
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- 15 เรื่องที่1 จังหวัด น. แจงวา กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑ โดยสํานักงาน ท.จังหวัดนนทบุรี
ไดจางมหาวิทยาลัย ก. สํารวจและออกแบบเพื่อกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียโดยใชเทคโนโลยีสมัยใหม
ภายใตโครงการรักษเจาพระยา/ปาสัก ซึ่งศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัย ก. ไดแจงวาระบบบําบัดน้ําเสียโดยใชเทคโนโลยีสมัยใหมถูกคิดคนและพัฒนาขึ้นโดย
ศูนยฯ กรมชลประทาน และผูเชี่ยวชาญของศูนยฯ(คุณกนก นาแกว) โดยผูเชี่ยวชาญดานระบบของ
ศูนยฯ ไดยื่นขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐเมื่อวันที่๒๙ มกราคม ๒๕๕๒ เนื่องจากกลุมจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน ๑ ไดรับจัดสรรงบประมาณเพื่อกอสรางระบบจํานวน ๑๒ แหง วงเงิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
จังหวั ด ฯ จึ งขอหารือในประเด็ น กรณี ผูเชี่ยวชาญดานระบบของศูนยฯ ไดยื่น ขอรับสิทธิบัตรการ
ประดิษฐอุปกรณบางสวนหรือทั้งหมดของระบบดังกลาว ซึ่งหากเอกชนรายอื่นมีความประสงคจะ
รับจางดําเนินการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียโดยใชเทคโนโลยีสมัยใหม ตองไดรับการอนุญาตจากผูขอ
จดสิทธิบัตรเปนลายลักษณอักษรเทานั้น แตทั้งนี้ ผูขอจดสิทธิบัตรแจงวามีการถายทอดเทคโนโลยีแก
ผูสนใจอยางแพรหลายแลว และยืนยันวายินดีถายทอดเทคโนโลยีดังกลาวใหแกผูมีความประสงคทุก
ราย มิไดเจาะจงวาถายทอดใหเพียงรายใดรายหนึ่ง จึงขอหารือวา หากกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน
๑จะกําหนดคุณลักษณะของระบบบําบัดน้ําเสียโดยใชเทคโนโลยีสมัยใหมตามที่ไดวาจางมหาวิทยาลัย ก.
ออกแบบไว เพื่อดําเนินการจัดจางโดยวิธีการประกวดราคาโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะเปนการ
กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะในลักษณะกีดกันกับผูรับจางบางราย หรือเอื้อประโยชนใหแกบริษัทใด
บริษัทหนึ่งหรือไม ความละเอียดแจงแลว นั้น
ขอพิจารณาของ กวพ พิจารณาแลวมีความเห็นวา กรณีตามที่จังหวัด น.หารือเปน
ประเด็ น ที่ เ กี่ ย วกั บ การกํ า หนดคุ ณลั กษณะเฉพาะของพั ส ดุ ที่จ ะซื้ อหรือ จาง ซึ่ งโดยหลั กการตาม
ระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ยการพั ส ดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม การกํ า หนด
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ตองการจัดซื้อหรือการกําหนดคุณสมบัติของผูเสนอราคาใน
งานกอสรางสวนราชการยอมสามารถพิจารณากําหนดไดตามความเหมาะสมและจําเปน โดยขึ้นอยูกับ
ความตองการของสวนราชการในการจัดหาครั้งนั้น ซึ่งหากเปนการดําเนินการจัดหาโดยวิธีสอบราคา
ประกวดราคาหรือประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส อันเปนวิธีการที่เปนการแขงขันราคา
ทั่วไป จะตองมีขั้นตอนของการกําหนดคุณสมบัติของผูเสนอราคา ซึ่งในการกําหนดคุณสมบัติของผูเสนอ
ราคานั้น เงื่อนไขในเอกสารสอบราคาหรือประกวดราคา ไดมีมติคณะรัฐมนตรีแจงตามหนังสือสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร ๐๒๐๓/ว ๕๒ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๒๐ กําหนดหลักเกณฑหามมิให
สวนราชการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของสิ่งของที่จะซื้อใหใกลเคียงกับยี่หอใดยี่หอหนึ่ง หรือของผูขาย
รายใดรายหนึ่ง และหามระบุยี่หอสิ่งของที่ตองการจะซื้อทุกชนิดเวนแตที่มีขอยกเวนไว เชน ยารักษาโรค
เครื่องอะไหล เปนตน นอกจากนั้นสวนราชการที่จัดหาพัสดุจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑของระเบียบ
ฯ ขอ ๑๕ ทวิ กลาวคือ กําหนดคุณสมบัติของผูเสนอราคาโดยเปดกวางไมเปนการกีดกัน หรือเจาะจง
เอื้อประโยชนแกผูเสนอราคารายหนึ่งรายใดเปนการเฉพาะราย โดยมีลักษณะที่เปนการเปดโอกาสให
มี ก ารแข ง ขั น ราคากั น ได อ ย า งเหมาะสมและเป น ธรรม ทั้ ง นี้ จะต อ งคํ า นึ ง ถึ ง คุ ณ สมบั ติ แ ละ
ความสามารถของผูเสนอราคาแตละราย และสามารถทําใหมีผูสามารถเขาเสนอราคาแขงขันกันได
เปนจํานวนหลายราย กรณีตามขอหารือ การที่จังหวัดฯ จะกําหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ
ของงานระบบบําบัดน้ําเสียฯ ถือเปนอํานาจของหนวยงานที่จัดหาพัสดุสามารถใชดุลพินิจกําหนดและ
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- 16 วิ นิ จ ฉั ย ได ต ามความต อ งการของหน ว ยงาน แตทั้งนี้ การกํา หนดคุณ ลั กษณะเฉพาะในลั กษณะ
ดังกลาว ตองอยูภายใตหลักเกณฑของระเบียบฯ ขอ ๑๕ ทวิ กลาวคือ กําหนดคุณสมบัติของผูเสนอ
ราคาโดยเปดกวาง ไมเปนการกีดกัน หรือเจาะจงเอื้อประโยชนแกผูเสนอราคารายหนึ่งรายใดเปน
การเฉพาะราย โดยมีลักษณะที่เปนการเปดโอกาสใหมีการแขงขันราคากันไดอยางเหมาะสมและ
เป น ธรรม ทั้ งนี้ จะต องคํ า นึ งถึ งคุ ณ สมบัติแ ละความสามารถของผูเ สนอราคาแตละราย และ
สามารถทําใหมีผูสามารถเขาเสนอราคาแขงขันกันไดเปนจํานวนหลายรายดวย
เรื่ องที่ 2 สํา นั กงาน ม. ได ป ระกาศประกวดราคาจางพัฒ นาละปรับ ปรุงระบบเครือขาย
สื่อสารและระบบดาวเทียมของกระทรวงฯ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตอมา ในวันที่ ๑๕ กันยายน
๒๕๕๔ สํ านั กงานฯ ได รั บหนั งสื อจากบริษั ท A (Thailand) จํ า กั ดว า มี การล็ อ คสเปคของอุ ป กรณ 5
ประเด็น คือ ๑) ระบบสํารองไฟฟา (UPS) ๒) ระบบปรับอากาศชนิดควบคุมความชื้น (Precision Air
Condition System) ๓) ระบบเครือขายสื่อสารผานดาวเทียม ๔) การกําหนดผลงานการติดตั้งไมนอย
กว า ๕๐ ล านบาท และ ๕) ระบบเชื่ อมโยงประสานขายวิทยุสื่อสารและโทรศัพทแบบ IP ดังนั้น
เพื่ อให การดํ าเนิ นการโครงการพั ฒนาฯ เป นไปด วยความเรียบรอยและถู กต องตามระเบี ยบของทาง
ราชการ สํานักงานฯ จึงขอหารือวา การดําเนินการของสํานักงานฯ จะถือวาเปนการกําหนดคุณลักษณะ
เฉพาะทางเทคนิคใกลเคียงกับยี่หอใดยี่หอหนึ่ง (Lock Spec) หรือไม อยางไร โดยมีขอเท็จจริง ดังนี้
๑. ตามขอรองเรียนประเด็นที่ 1) และที่ 3) ผลิตภัณฑที่มีคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค
ที่เหมือนและสอดคลองกัน จํานวน 3 ผลิตภัณฑ สวนประเด็นที่ 2) มีผลิตภัณฑที่มีคุณลักษณะเฉพาะ
ทางเทคนิคที่เหมือนและสอดคลองกัน จํานวน 2 ผลิตภัณฑ ถือวาเปนการระบุคุณลักษณะเฉพาะทาง
เทคนิคใกลเคียงกับยี่หอใดยี่หอหนึ่ง หรือไม อยางไร
๒. การกําหนดผลงานตามขอรองเรียนประเด็นที่ 4) จะเปนการดําเนินการที่ไมเปนไป
ตามระเบียบและเหมาะสมหรือไม อยางไร
๓. การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคของระบบเชื่อมโยงประสานขายวิทยุสื่อสารและ
โทรศัพทแบบ IP ตามขอรองเรียนประเด็นที่ 5) ซึ่งเปนอุปกรณที่สําคัญและจําเปนตองนํามาใชเพื่อ
บูรณาการกับหนวยงานดังกลาวขางตน ซึ่งเปนคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคเดียวกันกับหนวยงานที่
จะบูรณาการและอุปกรณระบบดังกลาวมี 2 ผลิตภัณฑ ซึ่งหากไมกําหนดเชนนั้นจะไมสามารถบูรณา
การกับหนวยงานตางๆ ได เชน นี้จ ะถือวา เปน การกํา หนดคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคใกลเคีย ง
กับยี่หอใดยี่หอหนึ่ง (Lock Spec) หรือไม อยางไร
ขอพิจารณาของ กวพ พิจารณาแลวมีความเห็นดังนี้
๑. โดยหลักการ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่
แกไขเพิ่มเติม การกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ตองการจัดซื้อหรือการกําหนด
คุณสมบัติของผูเสนอราคาในงานกอสราง สวนราชการยอมสามารถพิจารณากําหนดไดตามความ
เหมาะสมและจําเปนโดยขึ้นอยูกับความตองการของสวนราชการในการจัดหาครั้งนั้น ซึ่งหากเปนการ
ดําเนินการจัดหาโดยวิธีสอบราคา ประกวดราคา หรือประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส อัน
เปนวิธีการที่เปนการแขงขันราคาทั่วไป จะตองมีขั้นตอนของการกําหนดคุณสมบัติของผูเสนอราคา ซึ่ง
ในการกําหนดคุณสมบัติของผูเสนอราคานั้น เงื่อนไขในเอกสารสอบราคาหรือประกวดราคา ไดมีมติ
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- 17 คณะรัฐมนตรีแจงตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร ๐๒๐๓/ว ๕๒ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม
๒๕๒๐ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑหามมิใหสวนราชการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของสิ่งของที่จะซื้อ
ใหใกลเคียงกับยี่หอใดยี่หอหนึ่ง หรือของผูขายอะไหล เปนตน นอกจากนั้นสวนราชการที่จัดหาพัสดุ
จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑของระเบียบฯ ขอ ๑๕ ทวิ กลาวคือ กําหนดคุณสมบัติของผูเสนอราคา
โดยเปดกวาง ไมเปนการกีดกัน หรือเจาะจงเอื้อประโยชนแกผูเสนอราคารายหนึ่งรายใดเปน การ
เฉพาะราย โดยมีลักษณะที่เปนการเปด โอกาสใหมีการแขงขัน ราคากัน ไดอยางเหมาะสมและเปน
ธรรม ทั้งนี้ จะตองคํานึงถึงคุณสมบัติและความสามารถของผูเสนอราคาแตละราย ผลงานของผูเสนอราคา
หากสวนราชการผูจัดหาพิจารณาเห็นวา มีความจําเปนที่จะตองกําหนดคุณสมบัติขอนี้ในงานซื้อ สวน
ราชการก็อาจพิ จารณากํ า หนดไดโ ดยเทีย บเคีย งกับ การกําหนดคุณสมบัติของผูเสนอราคาในงาน
ก อ สร า งตามหลั ก เกณฑ ดั ง กล า วและตามนั ย มติ ค ณะรั ฐ มนตรี แ จ ง ตามหนั ง สื อ สํ า นั ก เลขาธิ ก าร
คณะรัฐมนตรีที่ นร ๐๒๐๒/ว ๑ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๓๗ ประกอบกับหนังสือคณะกรรมการวา
ดวยการพัสดุ ที่ นร (กวพ) ๑๓๐๕/ว ๗๙๑๔ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๓ โดยสวนราชการสามารถ
กําหนดไดไมเกินรอยละ ๕๐ของวงเงินงบประมาณ หรือวงเงินประมาณการก็ได
๒. กรณีตามขอหารือ ๑ และ ขอ ๓ เห็นวา เนื่องจากเปนกรณีที่สํานักงานปลัดกระทรวง
ม. หารือวาการระบุคุณลักษณะเฉพาะดานเทคนิคของสํานักงานฯ เปนการระบุคุณลักษณะเฉพาะ
ดานเทคนิคที่ใกลเคียงกับยี่หอใดยี่หอหนึ่ง หรือไม ซึ่งกรณีดังกลาวสํานักงานฯ จะตองพิจารณาจาก
ขอเท็จจริงของคุณลักษณะของพัสดุที่มีอยูในทองตลาดวามีผูผลิต พัสดุที่มีลักษณะเฉพาะดา น
เทคนิคสอดคลองกับที่สํานักงานฯ กําหนดจํานวนกี่ราย กรณีจึงเปนปญหาขอเท็จจริงไมมีประเด็นที่
กวพ. จะตองพิจารณาแตประการใด
๓. กรณีตามขอหารือ ๒ ปรากฏขอเท็จจริงวาตามเอกสารประกวดราคากําหนดใหผู
ประสงคจะเสนอราคาจะตองมีผลงานติดตั้งอุปกรณสื่อสารดาวเทียม ในวงเงินไมนอยกวา ๕๐,๐๐๐,๐๐๐
บาท จากวงเงิ น ทั้ ง หมด ๒๐๔,๗๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่ ง เป น อั ต ราที่ ไ ม เ กิ น ร อ ยละ ๕๐ ของวงเงิ น
งบประมาณ จึงเปนการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของผูเขาเสนอราคาในเรื่องผลงานที่ถือวาสอดคลอง
กับหลักการดังกลาวขางตน
อนึ่ง กวพ. มีขอสังเกตเพิ่มเติมวา ในการจัดหาพัสดุครั้งนี้เปน โครงการจัดหาภายใต
วงเงินเดียวกันแตมีการกําหนดลักษณะของงานและเครื่องมืออุปกรณตางๆ ที่มีความหลากหลาย โดย
ในสวนของงานที่มีรายละเอียดดานเทคนิค มีการกําหนดใหสามารถเชื่อมโยงเพื่อใชงานรวมกับอุปกรณ
เครือขายของหนวยงานตางๆที่ตองปฏิบัติงานในภารกิจรวมกัน โดยคุณลักษณะเฉพาะดานเทคนิคของ
หนวยงานตางๆ ยอมมีลักษณะที่แตกตางกัน จึงอาจสงผลใหในการจัดหาครั้งนี้มีผูมีสิทธิเสนอราคาจํานวน
นอยรายได ทั้งนี้ หากเปนการจัดหาพัสดุที่มีคุณลักษณะเฉพาะทางดานเทคนิคหรือเกี่ยวกับความลับ
ของทางราชการ สํานักงานฯ ควรจัดหาพัสดุโดยใชวิธีการที่เหมาะสมตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
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- 18 เรื่องที่ 3 สํานักงาน ต. ขอใหพิจารณา กรณีหนวยงานของรัฐดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสโดยไมโปรงใส หรือใหมีการแขงขันอยางเปนธรรมในกระบวนการเสนอ
ราคา กรณี ก ารกํ า หนดคุ ณ สมบั ติ ข องผู มี สิ ท ธิ เ สนอราคา โดยไม ป ฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บสํ า นั ก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 จึงขอทราบถึงหลักเกณฑ
หรื อ แนวทางการปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ยการพั ส ดุ ด ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 ในประเด็นดังตอไปนี้
1. หนวยงานของรัฐสามารถกําหนดคุณสมบัติของผูมีสิทธิเสนอราคาตองเปนนิติบุคคล
เทานั้นไดหรือไม อยางไร
2. หนวยงานของรัฐสามารถกําหนดคุณสมบัติของงานที่เปนการเฉพาะ เชน ผลงานการ
ทาสีอาคาร เปนผลงานสวนหนึ่งของงานโครงสรางหรืองานทั่วไปไดหรือไม อยางไร
3. หนวยงานของรัฐสามารถกําหนดอายุผลงานไมนอยกวา......ป และตองเปนผลงานใน
ประเทศไทยเทานั้นไดหรือไม อยางไร
4. ในกรณี ที่ หน วยงานของรั ฐสามารถกํ าหนดคุ ณสมบั ติ ต างๆ เป น การเฉพาะ เช น
คุณสมบัติของผูมีสิทธิเสนอราคา คุณสมบัติของงานและผลงาน จะสงผลใหเปนการกีดกันผูมีสิทธิ
เสนอราคารายอื่นหรือไมอยางไร
ขอพิจารณาของ กวพ พิจารณาแลวมีความเห็น ดังนี้
1. กรณีขอหารือ ๑ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม มิไดกําหนดบังคับใหผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลเทานั้น หากเพียงเปนผูมีอาชีพขาย
หรือรับจางทํางานที่สวนราชการจะดําเนินการจัดหาพัสดุก็สามารถเปนผูเสนอราคากับสวนราชการได
อยางไรก็ดี เนื่องจากะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2521 แจงตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรั ฐ มนตรี ด ว นมาก ที่ สร 0203/ว 80 ลงวั น ที่ 8 มิ ถุ น ายน 2521 เรื่ อง การขอทบทวนมติ
คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการปรับปรุงแกไขวิธีการประกวดราคาจางกอสรางของทางราชการ โดยกรณี
งานจางกอสรางที่มีวงเงินตั้งแต 1,000,000 บาท ขึ้นไป ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคล ดังนั้น กรณีที่
ส ว น ร า ช ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ก อ ส ร า ง ที่ มี ว ง เ งิ น ตั้ ง แ ต 1 , 0 0 0 , 0 0 0 บ า ท ขึ้ น ไ ป เ ท า นั้ น
ที่ถูกบังคับโดยมติคณะรัฐมนตรีใหสวนราชการตองกําหนดคุณสมบัติของผูเสนอราคาวาตองเปนนิติ
บุคคล
2. กรณี ขอหารื อ 2 ในการกําหนดผลงานของผูป ระสงคจะเสนอราคาตามประกาศ
ประกวดราคาของหนวยงานผูจัดหาพัสดุ หนวยงานฯ สามารถพิจารณากําหนดเงื่อนไขดังกลาวได
โดยพิจารณาประเภท ลักษณะของงานที่ประสงคจะดําเนินการจัดหาเปนรายประเภท เชน หากเปน
การประกวดราคาจางปรับปรุงทาสีอาคาร กรณีนี้หนวยงานฯ ยอมสามารถกําหนดผลงานของผูเสนอ
ราคา ตองมี ผลงานการทาสีอาคารมาแสดงได ทั้งนี้ การกําหนดผลงานดังกลาวจะตองอยูภายใต
หลักเกณฑของหนังสือสํานักนายกรัฐมนตรีที่ นร (กวพ) 1305/ว 7914 ลงวันที่ 22 กันยายน 2543
เรื่ อง การกํา หนดคุณสมบัติของผูเ สนอราคาในการจางกอสราง ที่กําหนดวา “ในการดําเนิน การ
ประกวดราคาจางกอสรางสวนราชการจะกําหนดคุณสมบัติของผูเสนอราคาไดเฉพาะตามตัวอยาง
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- 19 เอกสารประกวดราคาที่ กวพ. กําหนด และการกําหนดคุณสมบัติของผูเสนอราคาในเรื่องของผลงาน
การกอสรางซึ่งจะกําหนดไดไมเกินรอยละ 50 ของวงเงินงบประมาณหรือวงเงินประมาณการ”
๓. กรณีขอหารือ 3 ตามหนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ) 1305/ว 7914 ลง
วันที่ 22 กันยายน 2543 เรื่อง การกําหนดคุณสมบัติของผูเสนอราคาในการจางกอสราง กําหนดวา “ในการ
ดําเนินการประกวดราคาจางกอสรางสวนราชการจะกําหนดคุณสมบัติของผูเสนอราคาไดเฉพาะตาม
ตัวอยางเอกสารประกวดราคาที่ กวพ. กําหนด และการกําหนดคุณสมบัติของผูเสนอราคาในเรื่องของ
ผลงานการกอสรางซึ่งจะกําหนดไดไมเกินรอยละ 50 ของวงเงินงบประมาณ หรือวงเงินประมาณการ
ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี แจงโดยหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0202/ว 1 ลงวันที่
3 มกราคม 2537 รวมทั้งการกําหนดเงื่อนไขตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีในสวนที่
เกี่ยวของ (ถามี) ไดเทานั้น” ดังนั้น หากพิจารณาตามนัยหนังสือเวียนขางตน การที่สวนราชการจะ
พิจารณากําหนดคุณสมบัติของผูเสนอราคาในการจางกอสราง สวนราชการนั้นจะกําหนดไดเฉพาะ
ตามตัวอยางเอกสารประกวดราคาที่ กวพ. กําหนดและการกําหนดคุณสมบัติของผูเสนอราคาในเรื่อง
ของผลงานการกอสรางซึ่งจะกําหนดไดไมเกินรอยละ 50 ของวงเงินงบประมาณ หรือวงเงินประมาณ
การเทานั้น แตหากสวนราชการจะกําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมไปจากตัวอยางเอกสารประกวดราคาที่
กวพ. กําหนด สวนราชการจะตองพิจารณาวา การกําหนดเงื่อนไขดังกลาวจะทําใหมีผูเสนอราคานอย
รายอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมหรือไม ตามนัยระเบียบฯ ขอ 15 ทวิ ประกอบดวย
สําหรับงานจางทั่วไปที่มิใชงานจางกอสรางสวนราชการสามารถนํามติคณะรัฐมนตรีขางตนไปกําหนด
ใชโดยอนุโลมได
4. กรณีขอหารือ 4 ตามระเบียบฯ ขอ 15 ทวิ วรรคหนึ่ง กําหนดวาการจัดหาพัสดุตาม
ระเบียบนี้ ผูมีหนาที่รับผิดชอบในแตละขั้นตอนของการจัดหา ตองดําเนินการโดยเปดเผย โปรงใส
และเปดโอกาสใหมีการแขงขันกันอยางเปนธรรม ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงคุณสมบัติ และความสามารถของผู
เสนอราคาหรือผูเสนองาน เวนแตกรณีที่มีลักษณะเฉพาะอันเปนขอยกเวนตามที่กําหนดไวในระเบียบ
นี้ ดังนั้น กรณีนี้ ยอมอยูในดุลพินิจของสวนราชการที่จะพิจารณากําหนดไดตามความเหมาะสมและ
จําเปน ทั้งนี้ การกําหนดคุณสมบัติของผูเสนอราคาดังกลาว จะตองกําหนดโดยเปดกวาง ไมเปนการ
กีดกัน หรือเอื้อประโยชนแกผูเสนอราคารายหนึ่งรายใดเปนการเฉพาะ
เรื่องที่4 จังหวัด ต. แจงวา ไดดําเนินการประกวดราคาจางกอสรางอาคารพักพยาบาล
32 หนวย (4 ชั้นใตถุนโลง) เปนอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใชสอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร (รวม
ราคาต า นแผ น ดิ น ไหว) โรงพยาบาล ส. จัง หวัด ต. 1 หลัง ดว ยวิ ธีการทางอิ เล็ กทรอนิ กส วงเงิ น
งบประมาณ 26,574,400 บาท ตามประกาศจังหวัด ต. ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2553 ซึ่งกําหนดคุณสมบัติ
ของผูเสนอราคาไวในขอ 3.5 วา ตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับ งานที่
ประกวดราคาจางฯ โดยมีผลงานกอสรางอาคารประเภท คสล. 4 ชั้น ในสัญ ญาเดีย วกัน และเปน
อาคารเดียวกันในวงเงินไมนอยกวา 13,000,000 บาท และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวน
ราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงาน
เอกชนที่จังหวัดเชื่อถือ และเปนผลงานยอนหลังไมเกิน 5 ป นับจากวันสงมอบงานงวดสุดทายถึงวัน
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- 20 ยื่นซองประกวดราคา ตอมา ไดมีผูรองเรียนวาการดําเนินการดังกลาวเปนการไมเปดกวาง ทําใหไมมี
การแขงขันอยางกวางขวางและเปนธรรม โดยจังหวัดฯ มีเหตุผลและความจําเปนประกอบการกําหนด
คุณสมบัติของผูเสนอราคา จังหวัด ต. จึงขอหารือวา การที่ระบุวาผูเสนอราคาตองมีผลงานกอสราง
อาคารประเภทคสล. 4 ชั้น ในสัญญาเดียวกันและเปนอาคารเดียวกันในวงเงินไมนอยกวา 13,000,000
บาท และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่จังหวัดเชื่อถือได และเปนผลงาน
ยอนหลังไมเกิน 5 ป นับจากวันสงมอบงานงวดสุดทายถึงวัน ยื่น ซองประกวดราคานั้น เปน การกีด
กันการแขงขันอยางกวางขวางและเปนธรรมหรือไม
ขอพิจารณาของ กวพ พิจารณาแลวเห็นวา ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
พัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๙ สรุปไดวา ขอ ๕ กําหนดใหการพัสดุดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสนอกจากที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้ ใหดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
พัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ควบคูไปดวย โดยขอ ๔๔ แหงระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่
แกไขเพิ่มเติมกําหนดใหเจาหนาที่พัสดุจัดทําเอกสารประกวดราคาตามตัวอยางที่ กวพ. กําหนด หรือ
ตามแบบที่ผานการตรวจพิจารณาของสํานักงานอัยการสูงสุดแลว การจัดทําเอกสารประกวดราคาราย
ใดจํ าเป น ต อ งมี ขอความหรื อ รายการแตกตา งไปจากที่ กวพ. กําหนด หรือ แบบที่ผ านการตรวจ
พิจารณาของสํานักงานอัยการสูงสุด โดยมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไวในตัวอยางหรือแบบดังกลาว และ
ไมทําใหทางราชการเสียเปรียบก็ใหกระทําได เวนแต หัวหนาสวนราชการเห็นวา จะมีปญหาในทาง
เสียเปรียบหรือไมรัดกุมพอ ก็ใหสงรางเอกสารประกวดราคาไปใหสํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณากอน
นอกจากนี้ ในการกําหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจาง และการกําหนด
คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคาตลอดจนการวินิจฉัยคุณสมบัติของผูยื่นซองแตละรายวาเปนไป
ตามเงื่อนไขที่กําหนดไวหรือไม ยอมอยูในอํานาจของหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุที่จะพิจารณา
กําหนดและวินิจฉัยไดตามความตองการของหนวยงาน แตทั้งนี้ ตองอยูภายใตหลักเกณฑ ตามที่
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกําหนดไว และตองดําเนินการ
โดยเป ด เผย โปร ง ใส และเป ด โอกาสให มี ก ารแข ง ขั น อย า งเป น ธรรม ตามข อ ๑๕ ทวิ
แหงระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ประกอบกับในการกําหนดคุณสมบัติของผูมีสิทธิ
เสนอราคาสําหรับงานกอสรางนั้น กวพ. ไดเคยมีหนังสือแจงเวียน ตามหนั งสือสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร
(กวพ) ๑๓๐๕/ว ๗๙๑๔ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๓ เรื่อง การกําหนดคุณสมบัติของผูเสนอราคาใน
การจางกอสราง ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติม วา ในการดําเนินการประกวดราคาจางกอสราง
สวนราชการจะกําหนดคุณสมบัติของผูเสนอราคาไดเฉพาะตามตัวอยางเอกสารประกวดราคาที่ กวพ.
กําหนด และการกําหนดคุณสมบัติของผูเสนอราคาในเรื่องของผลงานการกอสราง ซึ่งจะกําหนดไดไม
เกินรอยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณหรือวงเงินประมาณการ และตามหนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี
ที่ นร (กวพ) ๑๒๐๔/ว ๑๑๔๔๑ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ เรื่อง ผลงานกอสรางของผูเสนอ
ราคาตามตัวอยางเอกสารประกวดราคาจาง กวพ. ไดแจงเวียนซอมความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องการ
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- 21 กําหนดผลงานวา มีวัตถุประสงคนอกจากจะใหไดตัวผูรับจางที่มีประสบการณของงานกอสรางใน
ประเภทเดีย วกันแลว ยังคํานึงถึงมูล คาของราคาคางานที่ผูรับ จา งเคยดําเนินการมาแลวดวย และ
คณะกรรมการวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (กวพ.อ.) ไดแจงเวียนตัว อยา งเอกสาร
ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตามนัยหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๘.๓/ว
๕๙ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ โดยตัวอยางเอกสารประกวดราคาจางฯ ไดกําหนดคุณสมบัติของ
ผู ป ระสงคจ ะเสนอราคาไวใ นข อ ๒.๖ ว า “ผูเ สนอราคาตองเป น นิ ติบุค คลและมีผ ลงานก อสรา ง
ประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสในวงเงินไมนอยกวา...บาท และ
เปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับ สวนราชการ หนว ยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร
ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือ” ดังนั้น การกําหนดคุณสมบัติ
ของผูเสนอราคา จังหวัดฯ จึงตองจัดทําตามตัวอยางที่ กวพ.อ. กําหนด หากจังหวัดฯ ประสงคจะ
กําหนดแตกต างไปจากตั วอยา งที่ กวพ.อ. กําหนด และเห็น วาจะเปน ประโยชนตอทางราชการก็
สามารถกระทําได แตหากเห็นวาจะมีปญหาในทางเสียเปรียบหรือไมรัดกุมพอ ก็ใหสงใหสํานักงาน
อัยการสูงสุดตรวจพิจารณากอน
กรณีตามที่หารือวา การกําหนดผลงานยอนหลังไมเกิน 5 ป นับจากวันสงมอบงานงวด
สุดทายถึงวันยื่นซองประกวดราคาจะเปนการกีดกันการแขงขันอยางกวางขวางและเปนธรรมหรือไม
นั้น เห็นวาเปนปญหาขอเท็จจริงที่จังหวัดฯ จะตองพิจารณาวา การกําหนดเชนนั้นเปนประโยชนตอ
ทางราชการอยางไร และเปนไปตามเจตนารมณของระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
ขอ ๑๕ ทวิ หรือไม
เรื่องที่5 บริษัท ก จํากัด รองเรียนวา สํานักงาน ป. ไดออกประกาศสอบราคา เรื่อง การจัดจา
งบริการดูแลเว็บไซตและระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
ซึ่งประกาศสอบราคา ขอ ๖ กําหนดวา “ผูเสนอราคาตองไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนจําหนายจาก
ผูใหบริการอินเตอรเน็ตในประเทศไทยโดยที่ผูใหบริการอินเตอรเน็ตนั้นตองไดรับอนุญาตใหเปนผูให
บริการอินเตอรเน็ตจากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ และผูเสนอราคาตองมีหนังสือ
แต ง ตั้ ง เป น ตั ว แทนจํ า หน า ยผลิ ต ภั ณ ฑ Antivirus Eset Nod32 ที่ นํ า เสนอโดยตรงจากเจ า ของ
ผลิตภัณฑโดยหนังสือแตงตั้งผูแทนจําหนายนั้น ตองระบุโครงการที่ประกาศสอบราคาดวย” บริษัทฯ
พิจารณาแลวเห็นวา ขอกําหนดดังกลาวเปนการกําหนดคุณสมบัติของผูเสนอราคาที่เกินความจําเปน
และขัดขวางการแขงขันอยา งเสรีแ ละเปน ธรรม จึง ขอใหพิจ ารณายกเลิก ขอ กํา หนดคุณ สมบัติ
ดังกลาว
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- 22 ขอพิจารณาของ กวพ พิจารณาแลว มีความเห็นดังนี้
๑. ในหลักการ การจัดหาพัสดุตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.
๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๑๕ ทวิ กําหนดใหผูมีหนาที่รับผิดชอบในแตละขั้นตอนของการจัดหา
ตองดําเนินการโดยเปดเผย โปรงใส และเปดโอกาสใหมีการแขงขันกันอยางเปนธรรม โดยคํานึงถึง
คุณสมบัติและความสามารถของผูเสนอราคาหรือผูเสนองาน เวนแต กรณีที่มีลักษณะเฉพาะอันเปน
ขอยกเวนตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้ นอกจากนี้คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๒๐
แจงตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ สร ๐๒๐๓/ว ๕๒ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๒๐ เรื่อง
การระบุคุณลักษณะเฉพาะของสิ่งของหรือยี่หอสิ่งของ สรุปวา การซื้อสิ่งของโดยทั่วไป ใหถือปฏิบัติ
ตามมติคณะรัฐมนตรี แจงตามนัยหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร ๐๔๐๓/ว ๙๓ ลงวันที่
๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๒ และที่ สร ๐๒๐๓/ว ๑๕๗ ลงวันที่๒๗ ธันวาคม ๒๕๑๙ ซึ่งหามมิใหกําหนด
คุณลักษณะเฉพาะของสิ่งของที่จะซื้อใหใกลเคียงกับยี่หอใดยี่หอหนึ่งหรือของผูขายรายใดรายหนึ่ง
และหามระบุยี่หอสิ่งของที่ตองการจะซื้อทุกชนิด เวนแต ที่มีขอยกเวนไว เชน ยารักษาโรค เครื่อง
อะไหล เป น ต น ซึ่ ง มติ ค ณะรั ฐ มนตรี ดั ง กล า วข า งต น เป น การกํ า หนดหลั ก เกณฑ ใ นการระบุ คุ ณ
ลักษณะเฉพาะของสิ่งของหรือยี่หอสิ่งของ สําหรับกรณีงานจางกอสราง และงานซื้อเทานั้น สําหรับ
งานจางมิไดมีการกําหนดหลักเกณฑไวเปนการเฉพาะ
๒. กรณีรองเรียนดังกลาว เปนประเด็นที่เกี่ยวกับการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะงานจางบริการดูแลเว็บไซตและระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๕ ของสํานักงาน ป.. ดังนั้น จึงอยูในดุลพินิจของสํานักงาน ป. ที่จะกําหนดรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ ได ตามความต องการใชงาน แตทั้งนี้ จะต องดําเนิน การโดยเปด เผย โปรงใส
และเป ด โอกาส ใหมีการแขงขันกันอยางเปนธรรม ตามหลักการของระเบียบฯ ขอ ๑๕ ทวิ ดังกลาว
ขางตน อยางไรก็ดีหากสํานักงาน ป. มีความจําเปนตองจัดจางบริการดูแลเว็บไซตและระบบ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) โดยมีความจําเปนตองจางชางผูมีฝมือโดยเฉพาะ หรือผูมีความ
ชํานาญเปนพิเศษ สํานักงาน ป.ก็ควรดําเนินการจัดหาดวยวิธีพิเศษตามระเบียบฯ ขอ ๒๔ (๑)
เรื่องที่ 6 กรม ส. แจงวา กระทรวง ร.ไดประกาศใชมาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบ
ทางสังคมของธุรกิจไทย (มรท.๘๐๐๑ - ๒๕๔๖) เมื่อวันที่ ๒7 มิถุนายน ๒๕๔๖ โดยมีส าระสําคัญ ๒ สว น
หลัก คือ (๑) สิท ธิแ รงงานและการคุ ม ครอง (๒) ระบบการจัด การแรงงาน และมีการแกไ ข
เพิ่มเติมเปน มรท. ๘๐๐๑ – ๒๕๕๓ ประกาศใชเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เพื่อใหเหมาะสม
คลองกับขอกฎหมายและสถานการณโลก ซึ่งตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนรวมถึงประโยชนที่
เกิดจากการดําเนินงานอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม ปจจุบันมีสถานประกอบกิจการที่อยูในระบบ
การรับรองมาตรฐานแรงงานไทย จํานวน ๖๘๑ แหง เปนการกระตุนใหสถานประกอบกิจการจัดทํา
ระบบมาตรฐานแรงงานไทยอยางกวางขวางและพัฒนาอยางยั่งยืน กอใหเกิดภาพลักษณที่ดีของสถาน
ประกอบกิจการและประเทศชาติและนําไปสูการยอมรับระดับนานาชาติ ทั้งยังเอื้อประโยชนตอการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน เพิ่มโอกาสทางการคาความมั่งคงทางสังคมและเศรษฐกิจโดยรวม กรม ส
จึงขอหารือความเหมาะสมและเปนไปไดในการกําหนดเปนเงื่อนไขใหสวนราชการจัดซื้อและจางทํา
พัสดุจากสถานประกอบกิจการที่ไดรับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย
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- 23 ขอพิจารณาของ กวพ พิจารณาแลวมีความเห็นวา ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๑๕ ทวิ กําหนดไววา การจัดหาพัสดุตามระเบียบ
นี้ ผูมีหนาที่รับผิดชอบในแตละขั้นตอนของการจัดหา ตองดําเนินการโดยเปดเผย โปรงใสและเปด
โอกาสใหมีการแขงขันกันอยางเปนธรรม ทั้งนี้โดยคํานึงถึงคุณสมบัติและความสามารถของผูเสนอ
ราคาหรือผูเสนองานเปนสําคัญ เวนแตกรณีที่มีลักษณะเฉพาะอันเปนขอยกเวนตามที่กําหนดไวใน
ระเบียบนี้และขอ ๑๖ กําหนดใหสวนราชการใชพัสดุที่ผลิตในประเทศหรือกิจการของคนไทย ยกเวน
ในกรณีที่พัสดุที่ตองการซื้อหรือจางทํา มีผูที่ไดรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน ประเภท
ชนิด หรือขนาดเดียวกันหรือผูไดรับการจดทะเบียนผลิตภัณฑไวกับกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่ งเปน
เรื่องที่เกี่ยวกับรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะของตัวผลิตภัณฑที่ไดรับการรับรองเทานั้น ดังนั้น
กรณีที่หารือความเหมาะสมและเปนไปไดในการกําหนดเปนเงื่อนไขใหสวนราชการจัดซื้อและจางทํา
พัสดุจากสถานประกอบกิจการที่ไดรับรองมาตรฐานแรงงานไทยนั้น เนื่องจากไมไดเปนมาตรฐาน
เกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑหรือกระบวนการผลิต แตอยางใดอีกทั้งการกําหนดเปนเงื่อนไขใหสวนราชการ
จัดซื้อและจางทําพัสดุจากสถานประกอบกิจการที่รับรองมาตรฐานแรงงานไทยอาจเปนการไมเปดโอกาส
ใหมีการแขงขันกันอยางเปนธรรมได
เรื่ อ งที่ 7 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ จ. แจ ง ว า ศู น ย ก ารศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ จ .ได
ดําเนินการเปดซองสอบราคาจางจํานวน 2 รายการ ไดแก งานจางกอสรางอาคารเกษตร งบประมาณ
604,000 บาท และงานจางปรับปรุงระบบไฟฟาทางเทาและอาคารเรียน งบประมาณ355,820 บาท
ซึ่ งงบประมาณทั้ งสองรายการใช จ า ยจากเงิน รายไดของมหาวิทยาลัย ฯ เนื่องจากตามเงื่อนไขใน
ประกาศสอบราคาขอที่ 1 ระบุคุณสมบัติของผูมีสิทธิเสนอราคาวา เปนนิติบุคคล แตเนื่องดวยผูที่มา
ยื่นสอบราคาจัดจางทั้ง 2 รายการ เปนบุคคลธรรมดา ไมมีนิติบุคคลมายื่นสอบราคา ศูนยการศึกษา
มหาวิทยาลัยฯ จึงไดดําเนินการทําสัญญาจางบุคคลธรรมดาทั้ง 2 รายการและขณะนี้ผูรับจางไดทํางาน
เสร็จสิ้นและสงมอบงานถูกตองแล ว ตั้งแตวันที่ 25 ธันวาคม 2553 ซึ่งทราบภายหลังวาการจางครั้งนี้
ขั ดแย งกั บประกาศ ทํ า ให ฝ า ยการเงิ น มหาวิ ท ยาลั ย ฯ ไม ส ามารถเบิ ก จ า ยเงิ น ให กั บ ผู รั บ จ า งได
มหาวิทยาลัยฯ จึงขอหารือขอผิดพลาดในการจัดซื้อจัดจางทั้ง 2 รายการ ที่เกิดขึ้นวา ศูนยการศึกษา
มหาวิทยาลัยฯ สามารถดําเนินการจางบุคคลธรรมดาในกรณีที่ไมมีนิติบุคคล ตามที่ไดประกาศจางไป
แลว และสามารถเบิกจายเงินดังกลาวไดหรือไม หรือจะมีวิธีแกปญหาไดอยางไร เพราะทั้ง 2 รายการ
ศูนยการศึกษามหาวิทยาลัยฯ ไดใชประโยชนตามวัตถุประสงคแลว
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- 24 ขอพิจารณาของ กวพ. พิจารณาแลวเห็นวา ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การพั ส ดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่ แกไขเพิ่ มเติม ขอ ๖ กําหนดให ระเบีย บนี้ใชบังคับ แกสว นราชการ
ซึ่งดําเนินการเกี่ยวกับการพั สดุ โดยใชเงินงบประมาณ เงินกู และเงินชวยเหลือ โดยเงินงบประมาณ
หมายความวา งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพิ่มเติมและเงินซึ่งสวนราชการไดรับ
ไวโดยไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังใหไมตองสงคลัง ตามกฎหมายวาดวยวิธีการ
งบประมาณ แต ไ ม ร วมถึ ง เงิ น กู แ ละเงิ น ช ว ยเหลื อ ตามระเบี ย บนี้ ดั ง นั้ น กรณี ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ฯ
ดําเนินการสอบราคาจางกอสรางอาคารเกษตร และงานจางปรับปรุงระบบไฟฟาทางเทาและอาคาร
เรียน โดยใชจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัยฯ โดยในการจัดซื้อหรือจัดจางเปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ จ. วาดวยการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 หมวด 7 ขอ 42
สรุปว า “การจัด ซื้อ การจัดจาง หรือการดําเนิน การอื่นใดเกี่ยวกับการพัสดุ โดยใชเงิน รายไดของ
มหาวิ ทยาลั ย ใหดําเนิ นการตามระเบี ยบสํานักนายกรัฐ มนตรีวาดวยการพัส ดุโ ดยอนุโ ลม เวน แต
ขอบังคับนี้หรือคณะกรรมการบริหารพัสดุจะกําหนดไวเปนอยางอื่น ดังนั้น กรณีที่หารือ จึงไมอยูใน
อํา นาจของคณะกรรมการว า ด ว ยการพั ส ดุ ที่ จ ะพิ จ ารณา แต อ ย า งไรก็ ดี เพื่ อ ประโยชน ใ นการที่
มหาวิทยาลัยฯ จะใชเปนแนวทางในการพิจารณา หากเปนกรณีของสวนราชการที่อยูภายใตบังคับของ
ระเบียบฯ จะมีแนวทางในการพิจารณาดังนี้
1. ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
มิไดกําหนดบังคับใหผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลเทานั้น หากเพียงเปนผูมีอาชีพขายหรือรับจาง
ทํางานที่สวนราชการจะดําเนินการจัดหาพัสดุก็สามารถเปนผูเสนอราคากับสวนราชการได อยางไรก็ดี
เนื่ อ งจากคณะรั ฐ มนตรี ไ ด มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่ 6 มิ ถุ น ายน 2521 แจ ง ตามหนั ง สื อ สํ า นั ก เลขาธิ ก าร
คณะรั ฐ มนตรี ด ว นมากที่ สร 0203/ว 80 ลงวั น ที่ 8 มิ ถุ น ายน 2521 เรื่ อ ง การขอทบทวนมติ
คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการปรับปรุงแกไขวิธีการประกวดราคาจางกอสรางของทางราชการ ไดกําหนด
หลักเกณฑเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูเสนอราคางานจางกอสรางที่มีวงเงินตั้งแต 1,000,000 บาท ขึ้นไป
ไววา จะตองกําหนดคุณสมบัติใหผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคล ดังนั้น กรณีที่สวนราชการดําเนินการ
กอสรางที่มีวงเงินตั้งแต 1,000,000 บาท ขึ้นไปเทานั้นที่ถูกบังคับโดยมติคณะรัฐมนตรีใหสวนราชการ
ตองกําหนดคุณสมบัติของผูเสนอราคาวาตองเปนนิติบุคคล
2. กรณีที่หารือ เมื่ อปรากฏขอเท็จ จริงตามที่มหาวิทยาลัย ฯ แจงวา ศูน ยการศึกษา
มหาวิ ท ยาลั ย ฯ ได ดํ า เนิ น การสอบราคาจ า งจํ า นวน 2 รายการ คื อ จ า งก อ สร า งอาคารเกษตร
งบประมาณ 604,000 บาท และงานจางปรับปรุงระบบไฟฟาทางเทาและอาคารเรียน งบประมาณ
355,820 บาท โดยในประกาศสอบราคาทั้ง 2 รายการ กําหนดเงื่อนไขคุณสมบัติของผูเสนอราคา ขอ
1 ว า “เป น นิ ติบุ คคลผู มีอาชี พขายพั ส ดุ ที่ส อบราคาซื้อดังกลาว” จึง เปน การกําหนดเงื่ อนไขที่ไ ม
สอดคล อ งกั บ ประเภทของงานที่ มหาวิ ทยาลั ย ฯ ประกาศจ าง มิ ใช ซื้ อ และเมื่ อพิ จ ารณาจากมติ
คณะรัฐมนตรีตามนัยขอ 1 แลวจะเห็นไดวา กรณีงานกอสรางและงานจางปรับปรุงที่มหาวิทยาลัยฯ
ประกาศสอบราคาทั้ง 2 รายการ มีวงเงินคาจางแตละรายการไมถึง 1 ลานบาท จึงไมอยูในบังคับที่
จะตองกําหนดใหผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคล ดังนั้นการที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนดคุณสมบัติของผู
เสนอราคาวา จะตองเปนนิติบุคคลเทานั้น จึงไมเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีขางตน อยางไรก็ดี กรณีที่
มหาวิทยาลัยฯ กําหนดเงื่อนไขในประกาศสอบราคาจางกอสรางฯและงานจางปรับปรุงระบบไฟฟา
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- 25 โดยกําหนดคุณสมบัติของผูเสนอราคาวาจะตองเปนนิติบุคคล ตอมาปรากฏวา มีเพียงผูเสนอราคาที่
เปนบุคคลธรรมดาเทานั้นมายื่นเอกสารสอบราคา โดยมหาวิทยาลัยฯ ไดรับพิจารณาและทําสัญญากับ
ผูเสนอราคาที่เปนบุคคลธรรมดา กรณีนี้ยอมถือไดวามหาวิทยาลัยฯ ไดใชดุลพินิจพิจารณาโดยไมถือ
คุณสมบัติของผูเสนอราคาเปนสาระสําคัญจึงผอนปรนใหผูเสนอราคาที่เปนบุคคลธรรมดาเขามาเสนอ
ราคาได
อนึ่ง กวพ. มีขอสังเกตวา ในโอกาสตอไป ขอใหมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาหลักเกณฑ
ตามระเบียบฯมติคณะรัฐมนตรี หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ กอนกําหนดคุณสมบัติของผูเสนอราคา
และเมื่อไดกําหนดเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาหรือประกวดราคาอยางไรแลว การพิจาณาคุณสมบัติ
ของผูเสนอราคาจะตองพิจ ารณาตามเงื่อนไขที่ไดกําหนดไวนั้น ทั้งนี้ คุณสมบัติของผูเสนอราคาที่
กําหนดในเอกสารสอบราคาหรือประกวดราคายอมถือเปนสาระสําคัญ โดยหากไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
ไดกําหนดไวอาจเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตอผูเสนอราคารายอื่น
เรื่องที่8 สํานักงาน ค. แจงวา ไดดําเนินการทําสัญญาซื้อขายหนวยความจําหลัก (RAM)
พรอมติดตั้ง ยี่หอ KINGSTON รุน KVR667D2N5/2G จํานวน 80 ชุด กับหางหุนสวนจํากัด เอ เปน
เงินรวมทั้งสิ้น 115,988 บาท โดยผูขายไดนําหลักประกันเปนหนังสือค้ําประกันของธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณการเกษตร เปนจํานวนเงิน 5,800 บาท เพื่อเปนหลักประกันการปฏิบัติตาม
สัญญา และยอมรับประกันความชํารุดบกพรองหรือขัดของของสิ่งของตามสัญญานี้ ตลอดอายุการ
ใชงาน นับแตวันที่ผูซื้อไดตรวจรับมอบครบถวนตามสัญญา ตอมา ผูขายไดมีหนังสือ ลงวันที่ 28
พฤศจิกายน 2554 ขอรับคืนหลักประกันสัญญา โดยใหเหตุผลวาครบกําหนดระยะเวลาการค้ําประกัน
สัญญา ทั้งนี้ ผูขายไดสงมอบพัสดุดังกลาวใหกับผูซื้อเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2553 และผานการตรวจรับ
จากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2553 โดยสํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดรายละเอียด
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ เ ฉ พ า ะ ห น ว ย ค ว า ม จํ า ห ลั ก ( RAM) พ ร อ ม ติ ด ตั้ ง
ยี่หอ KINGSTON รุน KVR667D2N5/2G จํานวน 80 ชุด และการรับประกันความชํารุดบกพรองของ
สิ่งของที่ซื้อขายตลอดอายุการใชงาน (Lifetime Warranty) ไวในประกาศสอบราคาซื้อหนวยความจํา
หลัก (RAM) พรอมติดตั้งฯ และผูขายไดเสนอราคาตรงตามขอกําหนดของสํานักงานฯ รวมทั้งมีการลง
นามในสัญญาและยอมรับประกันความชํารุดบกพรองหรือขัดของของสิ่งของตามสัญญานี้ ตลอดอายุ
การใชงาน ผูขายขอรับคืนหลักประกันสัญญาเมื่อครบระยะเวลาประกันความชํารุดบกพรอง 1 ป และ
สํานักงานฯ ไดพิจารณาตามลักษณะการใชงานกับมูลคาของหนวยความจําหลัก (RAM) แลว สามารถ
กําหนดเวลาประกันความชํารุดบกพรองตามกําหนดเวลาปกติ คือ 1 ป ได ดังนั้น เพื่อใหเกิดความเปน
ธรรมกับผูขาย สํานักงาน ฯ จึงขอหารือวา จะสามารถคืนหลักประกันสัญญาใหกับผูขายแลวใหผูขาย
จัดทําหนังสือรับประกันสิ่งของที่ซื้อขายตลอดอายุการใชงาน (Lifetime Warranty) แทนได หรือไม

ขอพิจารณาของ กวพ. พิจารณาแลว มีความเห็น ดังนี้

แนวทางการจัดทํารางขอบเขตของงาน (TOR)

- 26 ๑. ประเด็นเรื่อง การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเกี่ยวกับระยะเวลาการวางหลักประกันสัญญา
ประเด็ น นี้ เ ห็ น ว า โดยหลั ก การ กรณี ก ารแก ไ ขสั ญ ญา ตามระเบี ย บสํ า นั ก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๑๓๖ กําหนดไวสรุปวา สัญญา
หรือขอตกลงเปนหนังสือที่ไดลงนามแลว จะแกไขเปลี่ยนแปลงมิได เวนแต การแกไขนั้นจะเปนความ
จําเปนโดยไมทําใหทางราชการตองเสียประโยชนหรือเปนการแกไขเพื่อประโยชนแกทางราชการ ให
อยูในอํานาจของหัวหนาสวนราชการที่จะพิจารณาอนุมัติใหแกไขเปลี่ยนแปลงได เมื่อขอเท็จจริงปรากฏ
วา สํานักงานฯ กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหนวยความจําหลัก (RAM) พรอมติดตั้ง ยี่หอ
KINGSTON รุ น KVR667D2N5/2G จํ า นวน 80 ชุด และการรั บประกั นความชํ ารุ ดบกพร องของ
สิ่ ง ของที่ ซื้ อ ขายตลอดอายุ ก ารใช ง าน (Lifetime Warranty) ไว ใ นประกาศสอบราคาซื้ อ
หนวยความจําหลัก (RAM) พรอมติดตั้ง ตอมา สํานักงาน ฯ ไดทําสัญญาซื้อขายหนวยความจําหลัก
(
RAM)
พร อมติดตั้งดังกลาว กับ หา งหุน สว นจํ ากัด เอ เปนเงิน รวมทั้งสิ้น 115,988 บาทโดยหางฯ ไดนํา
หลักประกันเปนหนังสือค้ําประกันของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรเปนจํานวนเงิน
5,800 บาท มาวางเปนหลักประกันสัญญา โดยในสัญญาคูสัญญาตกลงรับประกันความชํารุดบกพรอง
หรือขัดของของสิ่งของตามสัญญาตลอดอายุการใชงาน และหางฯไดมาขอรับคืนหลักประกันสัญญา
เมื่อครบระยะเวลาประกันความชํารุดบกพรอง 1 ป กรณีนี้ สํานักงาน ก.พ. จะตองพิจารณาใหเปนไป
ตามความประสงคและเจตนารมณที่คูสัญญาไดตกลงกันไว ประกอบกับ หากสํานักงาน ก.พ. เห็นวา กรณี
ดังกลาวมีความจําเปนโดยไมทําใหทางราชการตองเสียประโยชนหรือเปนการแกไขเพื่อประโยชนแก
ทางราชการ ก็ยอมอยูในดุลพินิจของเลขาธิการฯ ในฐานะหัวหนาสวนราชการที่จะพิจารณาอนุมัติให
แกไขใหเปลี่ยนแปลงสัญญาตามระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 136 ตอไป
2. ประเด็นเรื่องการเปลี่ยนหลักประกันสัญญา
ประเด็นนี้เห็นวา หลักประกันสัญญาตามระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
ขอ 141 ไดกําหนดใหใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ (๑) เงินสด (๒) เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่ง
จายซึ่งเปนเช็คลงวันที่ที่ใชเช็คนั้นชําระตอเจาหนาที่หรือกอนวันนั้นไมเกิน 3 วันทําการ (๓) หนังสือค้ํา
ประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอยางที่ กวพ. กําหนด (๔) หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุน
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย
ตามรายชื่ อบริ ษัทเงิ นทุ นที่ ธนาคารแห งประเทศไทยแจงเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดย
อนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ําประกันของธนาคารที่ กวพ. กําหนด และ (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
ดั งนั้ น กรณี นี้ เมื่ อข อเท็ จจริ งปรากฏว า ผู ขายจะขอรั บคื นหลั ก ประกั น สั ญ ญาและจะนํ า หนั ง สื อ
รับประกันสิ่งของที่ซื้อขายตลอดอายุการใชงาน (Lifetime Warranty) มาวางแทนหนังสือค้ําประกัน
ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ซึ่งหนังสือรับประกันสิ่งของที่ซื้อขายตลอดอายุ
การใชงานดังกล าว มิ ใชห ลักประกันอยางหนึ่งอยางใดตามที่ร ะเบีย บฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไข
เพิ่มเติม ขอ 141 กําหนดไว ฉะนั้น กรณีนี้ หางฯ จึงไมสามารถนําหนังสือรับประกันสิ่งของที่ซื้อขาย
ตลอดอายุการใชงาน (Lifetime Warranty) มาวางแทนหนังสือค้ําประกันของธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร ที่หางฯ ไดวางไวเปนหลักประกันสัญญาไวได
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- 27 หมายเหตุ ในเรื่องนี้ห นว ยงานกําหนดเงื่อนไขการรับประกั นความชํารุดบกพร องของ
สิ่งของที่ซื้อขายตลอดอายุการใชงาน (Lifetime Warranty) ไวในประกาศสอบราคาซื้อหนวยความจําหลัก
(RAM) พรอมติดตั้ง การกําหนด TOR การรับประกันความชํารุดบกพรองดังกลาวจึงมีปญหา เนื่องจาก
หลักประกั นสัญญาจะคืนไดต อเมื่อพนความรับผิดตามสัญญา ซึ่งโดยปกติจะคืนเมื่อพนระยะเวลาการ
รับประกันความชํารุดบกพรอง แตกรณีกําหนดวา“รับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขาย
ตลอดอายุการใชงาน”จึงทําใหเกิดปญหาวาหลักประกันสัญาจะคืนไดเมื่อใด ดังนั้น ในการกําหนดเรื่อง
การรับประกันความชํารุดบกพรอง หนวยงานฯ จึงตองกําหนดใหชัดเจน และตองกําหนดใหเปนไปตาม
กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบที่เกี่ยวของ และใหกําหนดตามความจําเปนและเหมาะสม โดย
หากกําหนดระยะเวลาการรับประกันความชํารุดบกพรองเปนเวลานานเกินไป ผูประกอบการอาจไมสนใจ
เขาแขงขันเสนอราคา หรืออาจเสนอในราคาที่สูงเนื่องจากตองเสียคาธรรมหนังสือค้ําประกันเปนเวลานาน
ซึ่งอาจทําใหทางราชการเสียหายเนื่องจากตองซื้อหรือจางแพงขึ้น
เรื่องที่ 9 จังหวัด ร.หารือเกี่ยวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.
2535 และที่ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ปฏิ บั ติ ใ ห ถู ก ต อ งเป น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค ต ามหนั ง สื อ สํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ) 1305/ว 7914 ลงวันที่ 22 กันยายน 2543 เรื่องการกําหนดคุณสมบัติ
ของผูเสนอราคาในการดําเนินการประกวดราคาจางกอสราง สวนราชการจะกําหนดคุณสมบัติของผู
เสนอราคาได เ ฉพาะตามตั ว อย า งเอกสารประกวดราคาที่คณะกรรมการวา ดว ยการพัส ดุ (กวพ.)
กํา หนด หากแก ไขปรั บ ลดเพิ่มเติ มตั วอยางประกาศฯ ในหัวขอ(ใหหัวหนาสวนราชการผูดําเนินการ
ประกวดราคาเลือกใชตามความจําเปน)โดยคํานึงถึงคุณสมบัติ และความสามารถของผูเสนอราคาหรือผู
เสนองาน ใหไดผูรับจางที่มีประสบการณของงานกอสราง และมีความพรอมในการดําเนินการโดยมีขอ
หารือดังนี้ จากตัวอยางประกาศประกวดราคาจาง ขอ 2.6 “ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมี
ผลงานกอสรางประเภทเดีย วกันกับงานที่ประกวดราคาจางในวงเงินไมนอยกวา... บาท และเปน
ผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการหนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ
สวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือ”
๑. หากแกไขเพิ่มเติมคําวา “ผลงานกอสรางประเภทเดียวกัน” โดยระบุใหชัดเจนยิ่งขึ้น
เพราะคําวา “ผลงานกอสรางประเภทเดียวกัน” อาจจะแบงไดเปน 2 ดานหลักๆ ไดแก
๑) ทางดานกายภาพ เชน อาคารโครงสรางไม โครงสรางเหล็ก โครงสราง ค.ส.ล.
อาคารชั้นเดียว สองชั้น สามชั้น ฯลฯ
๒) ทางดานการใชงาน เชน อาคารเอนกประสงค อาคารเก็บวัสดุ อาคารจอดรถ
อาคารสํานักงาน อาคารที่พักอาศัย อาคารผาตัด อาคารสรางขึ้นเพื่อเปนอาคารเฉพาะอื่น ๆ
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- 28 ดั ง นั้ น จะเห็ น ได ว า การใช ดุ ล พิ นิ จ ของคณะกรรมการแต ล ะคณะในระหว า งการ
ดําเนินการตามขั้นตอนประกวดราคา อาจจะใชดุลพินิจคลาดเคลื่อนไมเปนไปตามวัตถุประสงค และ
อาจจะไมเปนธรรมกับผูเสนอราคาได เชน หากมีการกอสรางอาคารเอนกประสงค ค.ส.ล. และมีผู
เสนอราคานําผลงานการกอสรางอาคารผาตัด ค.ส.ล. ซึ่งมีมูลคางานเปนไปตามเงื่อนไขในประกาศ
กําหนด แตมีการตีความวาผลงานการกอสรางอาคารผาตัด ค.ส.ล. ไมใชผลงานประเภทเดียวกันกับ
อาคารเอนกประสงค ค.ส.ล. โดยพิจารณาดานการใชงานเพียงอยางเดียว แตจะเห็นไดวา ในกรณี
ดังกลาวอาจพิจารณาเปนผลงานประเภทเดียวกันทางดานกายภาพก็ได เพราะอาคารผาตัดเปนอาคาร
ค.ส.ล. ซึ่งเปนงานที่มีความซับซอน และตองใชความชํานาญในเชิงระบบมากกวาการกอสรางอาคาร
เอนกประสงค ค.ส.ล. ดั ง นั้ น ผลงานดั ง กล าวหากพิ จ ารณาดว ยเหตุผ ลและความเป น ธรรมแล ว
ก็อาจจะใชเปนผลงานในการเสนอราคาในครั้งนี้ได แตในทางกลับกัน หากในการจัดจางครั้งนี้เปนการ
กอสร า งอาคารผา ตั ด ค.ส.ล. คณะกรรมการตีความวา อาคารผาตัด ค.ส.ล. เปน อาคารประเภท
เดียวกันกับอาคารเอนกประสงค ค.ส.ล. โดยใชหลักทางดานกายภาพ เพราะเปนอาคาร ค.ส.ล. เพียง
อยางเดียวมิได ตองพิจารณาดานการใชงานดวย เนื่องจากอาคารผาตัดเปนอาคารที่มีความซับซอน
ตามที่กลาวไวแลวจึงตองใชผูรับจางที่เคยผานงานและมีความชํานาญเฉพาะดานมาดําเนินการ เพื่อให
การจัดจางดังกลาวมีความสมบูรณในรายละเอียดสูงสุด จะเห็นไดจากตัวอยางดังกลาวในการกําหนด
ในประกาศวาเปนผลงานประเภทเดียวกัน แลวใหคณะกรรมการแตละคณะตีความกันเอง อาจจะทํา
ใหเกิดความไมเปนธรรมในการประกวดราคาได อาจจะไดผูรับจางที่มีความชํานาญไมเพียงพอ หรือ
อาจจะเกิดการอุทธรณรองเรียนซึ่งทําใหเกิดความลาชาและเกิดความเสียหายตอทางราชการได หาก
คณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของงาน (TOR) ซึ่งมีความเขาใจในโครงการมากกวาคณะกรรมการ
อื่นๆ จะกําหนดใหเกิดความชัดเจนในประเด็นดังกลาววา อาคารที่จะดําเนินการกอสรางในครั้งนั้น
ควรจะเนนทางดานกายภาพ หรือดานการใชงานหรือทั้ง 2 ประเด็นใหชัดเจน ดังนั้นการแกไขเพิ่มเติม
ตัวอยางประกาศประกวดราคาในประเด็นดังกลาวไดหรือไม
๒. ตั ดข อความว า “หน ว ยงานเอกชนที่. ..เชื่อ ถือ ” เนื่ องจากอาจเป น ป ญ หาในการ
พิ จ ารณาเรื่ อ งผลงาน และการใช ดุ ล พิ นิ จ ในเรื่ อ งความน า เชื่ อ ถื อ ในระยะเวลาที่ จํ า กั ด ของ
คณะกรรมการ อาจจะเกิดความไมเปนธรรมในการเสนอราคา หากผลงานของเอกชนเปนเท็จ หรือ
เกิดความลาชาในการพิสูจนผลงานวานาเชื่อถือหรือไม การตัดขอความในประเด็นดังกลาวไดหรือไม
๓. เพิ่มเติมขอความตอทายขอ 2.6 วา “โดยเปนสัญญาเดียวกันและเปนผลงานที่ไมเกิน
...ปนับแตวันตรวจรับงานงวดสุดทายถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคา” เหตุที่กําหนดระยะเวลาของ
ผลงานดังนี้หากผูเสนอราคาเคยมีผลงานที่นานมาก โดยในประกาศไมไดกําหนดระยะเวลาของผลงาน
ไว อาจจะทําใหเกิดปญหา ผูรับจางไมมีความพรอม จึงไมมีผลงานใหมมายื่น เนื่องจากไมมีการรับงาน
อยางต อเนื่อง หรื อมี การรั บงานที่มีขนาดเล็ก ผลที่ตามมาไดแกผูรับจางอาจไมมีความพรอมดาน
บริหารจัดการ ดานเครื่องมือดานเงินทุน และดานฝมือแรงงาน ดังนั้น การกําหนดชวงระยะเวลาของ
ผลงานนาจะเปนประโยชน เพราะแสดงถึงความพรอมและความตอเนื่องในการกอสรางของผูเสนอ
ราคาในระยะเวลาที่กําหนด และจะทําใหไดผูรับจางที่มีความพรอมในการดําเนินการกอสราง ซึ่งจะ
เปนประโยชนตอทางราชการ
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- 29 จากขอหารือดังกลาว หากตองการดําเนินการจัดซื้อจัดจางกอสรางอาคารเอนกประสงค
ค.ส.ล. ไดประกาศโดยแกไขเพิ่มเติมขอ 2.6 ตามตัวอยางประกาศประกวดราคาดังนี้ “ผูเสนอราคา
ตองเปนนิติบุคคล และมีผลงานการกอสรางอาคาร ค.ส.ล. ในวงเงินกลุมละไมนอยกวา...บาท และ
เปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยการบริหารราชการ
สวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ
โดยเปนสัญญาเดียวกันและเปนผลงานที่ไมเกิน 5 ป นับแตวันตรวจรับผลงานงวดสุดทายถึงวันยื่น
เอกสารประกวดราคา” รายละเอีย ดในประกาศดังกลาวสามารถดําเนินการแกไขเพิ่มเติม โดยใช
ขอกําหนดที่ “ใหหัวหนาสวนราชการผูดําเนินการประกวดราคาเลือกใชตามความจําเปน” ตามเหตุผล
ที่กลาวมาไดหรือไม เปนการกําหนดเงื่อนไขเกินกวาตัวอยางประกาศและเอกสารประกวดราคา ตามที่
กวพ. กําหนดหรือไม
ขอพิจารณาของ กวพ. พิจารณาแลว มีความเห็น ดังนี้
๑. ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ
๑๕ ทวิ กําหนดให การจัดหาพัสดุตามระเบียบนี้ ผูมีหนาที่รับผิดชอบในแตละขั้นตอนของการจัดหา
ต องดํ าเนิ น การโดยเป ดเผย โปร งใส และเปดโอกาสใหมีการแขงขัน กัน อยางเปน ธรรม ทั้งนี้โ ดย
คํา นึ งถึ งคุ ณสมบั ติและความสามารถของผูเสนอราคาหรือผูเสนองานเปน สําคัญ เวน แตกรณีที่มี
ลักษณะเฉพาะอันเปนขอยกเวนตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้ และในขอ ๔๔ กําหนดใหหนวยงานที่
จัดหาจัดทําเอกสารประกวดราคาตามตัวอยางที่ กวพ. กําหนด หรือตามแบบที่ผานการตรวจพิจารณา
ของสํานักงานอัยการสูงสุดแลว ซึ่งหากจําเปนตองมีขอความหรือรายการแตกตางไปจากที่ กวพ.
กําหนด หรือแบบที่ผานการตรวจพิจารณาของสํานักงานอัยการสูงสุด โดยมีสาระสําคัญตามที่กําหนด
ไวในตัวอยางหรือแบบดังกลาว และไมทําใหราชการเสียเปรียบก็ใหกระทําได เวนแต หัวหนาสวน
ราชการเห็นวาจะมีปญหาในทางเสียเปรียบหรือไมรัดกุมพอก็ใหสงรางเอกสารประกวดราคาไปให
สํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณากอน ประกอบกับหนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ)
๑๓๐๕/ว ๗๙๑๔ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๓ เรื่อง การกําหนดคุณสมบัติของผูเสนอราคาในการ
จ า งก อ สร า ง กํ า หนดแนวทางและวิ ธี ป ฏิ บั ติ เ พิ่ ม เติ ม ว า ในการดํ า เนิ น การจ า งก อ สร า ง
สวนราชการจะกําหนดคุณสมบัติของผูเสนอราคาไดเฉพาะตามตัวอยางเอกสารประกวดราคาที่ กวพ.
กําหนด และการกําหนดคุณสมบัติของผูเสนอราคาในเรื่องของผลงานการกอสรางซึ่งจะกําหนดไดไม
เกินรอยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณ
๒. กรณีตามที่หารือ การกําหนดคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคานั้น หนวยงานที่จะ
จัดหาพัสดุสามารถกําหนดไดเฉพาะตามตัวอยางเอกสารประกวดราคาจางที่ กวพ. กําหนด ซึ่งในการ
กํ า หนดคุ ณสมบั ติของผู เ สนอราคาจ า ง นั้น กวพ. ได กําหนดแนวทางปฏิบัติเ กี่ย วกั บ การกําหนด
คุณสมบัติของผูเสนอราคาไวตามตัวอยางเอกสารประกวดราคาที่ กวพ. กําหนดในขอ ๒.๖ วา ผูเสนอ
ราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจางในวงเงินไม
นอยกวา...บาท และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการสวน
ทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือ หนวยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือโดยในการจัดทําเอกสารประกวดราคาหาก
หนวยงานใด จําเปนตองมีขอความหรือรายการแตกตางไปจากที่ กวพ. กําหนด หรือแบบที่ผานการ
ตรวจพิจารณาของสํานักงานอัยการสูงสุด โดยมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไวในตัวอยางหรือแบบดังกลาว

แนวทางการจัดทํารางขอบเขตของงาน (TOR)

- 30 และไมทําใหราชการเสียเปรียบก็ใหกระทําได เวนแต หัวหนาสวนราชการเห็นวาจะมีปญหาในทาง
เสี ย เปรี ย บหรื อ ไม รั ด กุ ม พอ ก็ ใ ห ส ง ร า งเอกสารประกวดราคาไปให สํ า นั ก งานอั ย การสู ง สุ ด
ตรวจพิจารณากอนตามนัยระเบียบฯ ขอ ๔๔
อยางไรก็ดี การกําหนดเงื่อนไข คุณสมบัติเพิ่มเติม ซึ่งแตกตางไปจากตัวอยางเอกสาร
ประกวดราคาที่ กวพ. กําหนดดังกลาว จังหวัดฯ จะตองพิจารณาวาการกําหนดเงื่อนไขดังกลาวจะทํา
ใหมีผูเสนอราคานอยรายอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมหรือไมตามนัยระเบียบฯ ขอ
๑๕ ทวิ
เรื่องที่ 10 สํานักงาน พ. แจงวา ไดดําเนินการจัดซื้ออุปกรณปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน
ศูนยขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร (Data Center) ของกระทรวงฯ ระยะที่ 2 พรอมติดตั้ง กับบริษัท
ซ. จํากัด ตามสัญญาเลขที่ 13/2554 ลงวันที่30 มิถุนายน 2554 โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
พิจารณาตรวจสอบรายการอุปกรณระบบเฝาดูและแจงเตือนอัตโนมัติ ซึ่งเปนงานในงวดที่ 2 พบวา
รายละเอี ย ดด า นเทคนิ คในแค็ ต ตาล็ อ กไมถู กต องตรงตามรายละเอีย ดคุณ ลัก ษณะเฉพาะดา น
เทคนิคที่กํา หนดไวในรา งขอบเขตของงาน (TOR) ขอ 4.7.13 ซึ่งกําหนดใหอุปกรณตองสามารถ
ทํางานไดที่อุณหภูมิระหวาง -50 ถึง 100 องศาเซลเซียส โดยในขั้นตอนการเสนอราคา บริษัทฯ ได
จัดทําตารางเปรียบเทียบระหวางคุณลักษณะเฉพาะดานเทคนิคที่กําหนดใน TOR กับขอเสนอของ
บริษัทฯ วา มีคุณลักษณะถูกตองตรงกัน แตเอกสารแค็ตตาล็อก ที่แนบเพื่ออางอิงเสนออุปกรณยี่หอ
Sky Control รุน 5500.500 สามารถทํางานไดที่อุณหภูมิระหวาง -40 ถึง 100 องศาเซลเซียส กรณี
ดังกลาว บริษัทฯ ชี้แจงวา ไดแนบเอกสารแค็ตตาล็อกของอุปกรณระบบเฝาดูและแจงเตือนอัตโนมัติ
ที่เสนอคลาดเคลื่อน จึงทําใหเกิดขอขัดแยง ทั้งนี้ บริษัทฯ ยืนยันตามขอเสนอรายละเอียดของบริษัทฯ
เดิมที่จะสงมอบอุปกรณยี่หอ Sky Control รุน 5500.500i ซึ่งมีรายละเอียดดานเทคนิคตรงตาม
ขอกําหนด สํานักงาน พ. จึงขอหารือเรื่องแนวทางในการตรวจรับพัสดุดังกลาว
ขอพิจารณาของ กวพ. พิจารณาแลวเห็นวา โดยหลักการระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม กําหนดหนาที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไว
ตามขอ 71 สรุปวา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะตองตรวจรับพัสดุ ตามที่ผูขายสงมอบใหถูกตอง
ครบถ ว นตามข อ กํ า หนดในสั ญ ญาที่ ไ ด ต กลงกั น ไว ต ามสั ญ ญา กรณี ที่ เ ห็ น ว า พั ส ดุ ที่ ส ง มอบมี
รายละเอียดไมเปน ไปตามขอกําหนดในสัญ ญาหรือขอตกลง ใหร ายงานหัว หนาสว นราชการผาน
หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ เพื่อทราบหรือสั่งการ แลวแตกรณี ซึ่งกรณีตามขอหารือ เมื่อขอเท็จจริงปรากฏ
วาในขั้นตอนการเสนอราคา บริษัทฯ ไดจัดทําตารางเปรียบเทียบระหวางขอเสนอของบริษัทฯ กับ
คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคที่กําหนดในรางขอบเขตของงาน (TOR) วา มีคุณลักษณะเฉพาะถูกตอง
ตรงกันแตแนบเอกสารแค็ตตาล็อกขัดแยงกับ TOR จึงเปนกรณีที่นําเอกสารแนบทายมาทําสัญญา
คลาดเคลื่อนทําใหมีคุณสมบัติต่ํากวาที่กําหนดใน TOR และเมื่อปรากฏวาผูขายยืนยันวาจะสามารถ
สงสินคาที่มีคุณสมบัติตรงกับ TOR ได หัวหนาสวนราชการก็สามารถใชดุลพินิจในการพิจารณาแกไข
สัญญาแตทั้งนี้ตองเปนไปตามระเบียบฯ และเพื่อประโยชนของทางราชการ
อยางไรก็ดี กวพ. มีขอสังเกตเพิ่มเติมวา การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะดานเทคนิค
ของอุปกรณที่กําหนดวา “ตองสามารถทํางานไดที่อุณหภูมิระหวาง –50 ถึง 100 องศาเซลเซียส”

แนวทางการจัดทํารางขอบเขตของงาน (TOR)

- 31 นั้น เปนการกําหนดที่ไมสอดคลองกับภูมิอากาศ ซึ่งสงผลใหเสียคาใชจายเพิ่ม และอาจจะเปนการกีด
กันไมใหผูอื่นเขามาแขงขันราคาได
เรื่ องที่ 11 กรม ก. แจ งวา กรมฯ ไดทําสัญญาจางกอสรางอาคารสถาบัน โรคหัว ใจ
(แหงชาติ) กับบริษัท น. จํากัด ในวงเงิน 354,130,000 บาท ตามสัญญาจางเลขที่ 21/2551 (พ) ลง
วันที่ 20 ธันวาคม 2550 ตอมาบริษัทฯ ไดมีหนังสือ ที่ นต. 1/55 ลงวันที่ 11 มกราคม 2555 แจงให
สถาบันโรคทรวงอก จายเงินเพิ่มงานโครงสรางชั้นลอยและงานผนังปดกั้นหลังคา เปนเงิน 555,216 บาท
เนื่องจากอางวา มิไดกําหนดไวในการเสนอราคาครั้งนี้ ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจางพิจารณาเห็นวา
งานติดตั้งโครงสรางชั้นลอยหอง Control เหนือพื้นชั้นที่ 6 และโครงพื้นเวทีชั้น 6 งานงวดที่ 34 ขอ
34.2 ไดถูกกําหนดใหผูรับจางตองดําเนินการ ถึงแมวาในแบบแจงปริมาณงานและราคา (BOQ.) จะมิได
กําหนดไวก็ตาม แตผูรับจางยืนยันวามิไดเสนอราคางานสวนนี้ไว กรมฯ จึงขอหารือวา ผูรับจางจะตอง
กอสรางงานงวดที่ 34 ขอ 34.2 ตามสัญญาหรือไม เนื่องจากแบบรูปการกอสรางและงวดงาน
กําหนดใหผูรับจางตองทํา และกรมฯ จะตองจายเงินเพิ่มในการกอสรางอีกจํานวน 555,216 บาท
หรือไม
ขอพิจารณาของ กวพ. พิจารณาแลวเห็นวา โดยหลักการ เมื่อสวนราชการไดลงนามใน
สัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือกับผูขายหรือผูรับจาง ตามนัยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
พัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 132 และ ขอ 133 แลวแตกรณี ยอมกอใหเกิดสิทธิและ
หนาที่ระหวางคูสัญญาโดยตองผูกพันตามขอกําหนดและเงื่อนไขแหงสัญญารวมทั้งเอกสารแนบทาย
สัญญา ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของสัญญาดวย กรณีนี้ เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา กรมการแพทย ไดลงนามใน
สัญญากับบริษัท นัตรินทร จํากัด ตามสัญญาเลขที่ 21/2551 (พ) ลงวันที่ 2๐ ธันวาคม 255๐ ซึ่งตาม
สัญญาฯ ขอ 2 ไดกําหนดเอกสารอันเปนสวนหนึ่งของสัญญา ในขอ 2.1 ผนวก 1 บัญชีปริมาณวัสดุ
และราคา และขอ 2.5 ผนวก 5แบบกอสรางอาคารสถาบันโรคหัวใจ (แหงชาติ) โดยขอ 2 ตอนทายกําหนด
วา ความใดในเอกสารแนบทายสัญญาที่ขัดแยงกับขอความในสัญญานี้ ใหใชขอความในสัญญาที่บังคับและ
ในกรณีที่เอกสารแนบทายสัญญาขัดแยงกันเองผูรับจางจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของผูวาจาง กรณี
หารือเปนการตีความตามสัญญา จึงยอมเปนอํานาจหนาที่ของสวนราชการคูสัญญา มิใชการหารือ
ปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบที่อยูในอํานาจหนาที่ของ กวพ. ตามนัยระเบียบฯ พ.ศ. 2535
และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 12 (1) อยางไรก็ดี หากมีปญหาเกี่ยวกับการตีความตามสัญญาเห็นควรให
กรมการแพทย ห ารื อไปยั งสํ า นั ก งานอั ย การสู งสุ ดซึ่ งมี อํ านาจหน าที่ ใ นการให ความเห็น ทางด า น
กฎหมายโดยตรงตอไป
อนึ่งเรื่องนี้ กวพ.มีขอสังเกต ใหกรม ก.กําชับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของใหกําหนด

รายละเอียด
ในรางขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) เอกสารประกวดราคา และบัญชีแสดง
ปริมาณวัสดุและแบบแจงปริมาณงานและราคา (BOQ.) ใหครบถวนชัดเจนดวย
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เรื่องที่ 12 กรม ช. แจงวา กรม ช.โดยสํานักสํารวจดานวิศวกรรมและธรณีวิทยา ไดรับ
จั ด สรรงบประมาณเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นเพื่ อ การชลประทานป ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จํ า นวน
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อดําเนินการจางที่ปรึกษาโครงการศึกษาการใชเครื่องสูบน้ําที่ใหอัตราการไหลสูง
เฮดต่ําในงานชลประทาน โดยสํานักสํารวจฯ ไดดําเนินการจางที่ปรึกษา โดยวิธีตกลงจากมหาวิทยาลัย
ของรัฐ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๓/ว ๖๐ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๓
ซึ่งมหาวิทยาลัย ท. ไดเสนอราคา ๙,๙๐๐,๐๐๐ บาท แยกเปนคาใชจายดังนี้ คาใชจายในการจัดทํา
ระบบเครื่ องสู บน้ํ าประกอบด วยเครื่ องสู บน้ํ า ประตู น้ํ าและระบบควบคุ ม ๑ ชุด พร อมติ ดตั้ง จํานวน
๔,๐๓๐,๐๐๐ บาท คิดเปนรอยละ ๔๐.๗๑ และคาบริการทางวิชาการ จํานวน ๕,๘๗๐,๐๐๐ บาท คิด
เปนรอยละ ๕๙.๒๙ ซึ่งขั้นตอนการจัดหาอยูในขั้นตอนรออนุมัติรับราคา แตเนื่องจากสํานักสํารวจฯ
ยังมีประเด็นไมชัดเจนในการพิจารณาวา กรณีดังกลาวถือวาสามารถดําเนินการจางที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง
ไดทั้งจํานวนตามเงื่อนไขหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๓/ว ๖๐ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน
๒๕๕๓ ขอ ๑ ไดหรือไม กรม ช พิจารณาแลวเห็นวา เพื่อใหเกิดความชัดเจนในการดําเนินการจางที่
ปรึกษาในโครงการดังกลาว รวมถึงการจัดหาใหถูกตองตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวของ จึงขอหารือการ
จางที่ปรึกษาโดยวิธีตกลงจากมหาวิทยาลัยของรัฐ ดังนี้
1. โครงการศึก ษาการใชเ ครื ่อ งสูบ น้ํ า ที ่ใ หอ ัต ราการไหลสูง เฮดต่ํ า ในงาน
ชลประทาน ของกรม ช จํานวนเงิน ๙,๙๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งมีเนื้องานจางบริการทางวิชาการมากกวา
ในสวนของการจัดทําระบบเครื่องสูบน้ําประกอบดวยเครื่องสูบน้ํา ประตูน้ําและระบบควบคุม ๑ ชุด
พรอมติดตั้ง นั้น กรม ช. สามารถดําเนินการจางที่ปรึกษาโดยวิธีตกลงไดทั้งจํานวน ๙,๙๐๐,๐๐๐ บาท
ตามที่กําหนดในหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๓/ว ๖๐ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน
๒๕๕๓ ไดหรือไม อยางไร
2. หากกรณี ต ามข อ ๑ กรม ชไม ส ามารถดํ า เนิ น การจ า งที่ ป รึ ก ษาโดยวิ ธี ต กลงได
ทั้งจํานวน เพื่อใหทันตอการใชงาน กรม ช ขออนุมัติยกเวนโครงการศึกษาการใชเครื่องสูบน้ําที่ใหอัตรา
การไหลสูงเฮดต่ําในงานชลประทานดําเนินการจางที่ปรึกษา โดยวิธีตกลงไดทั้งจํานวน ๙,๙๐๐,๐๐๐
บาท เปนกรณีพิเศษ
ขอพิจารณาของ กวพ พิจารณาแลว มีความเห็นดังนี้
๑. ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
ขอ ๖ กําหนดว า “ระเบียบนี้ใชบังคับแกสว นราชการ ซึ่งดําเนิน การเกี่ย วกับการพัสดุ โดยใชเงิน
งบประมาณ เงินกู และเงินชว ยเหลือ” โดยเงินงบประมาณ หมายความวา งบประมาณรายจา ย
ประจํ า ป งบประมาณรายจ า ยเพิ่ ม เติ ม และเงิ น ซึ่ ง ส ว นราชการได รั บ ไว โ ดยได รั บ อนุ ญ าตจาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังใหไมตองสงคลังตามกฎหมายวิธีการงบประมาณ
๒. กรณี นี้ เมื่ อข อเท็ จจริ งปรากฏว า กรม ช ดํ าเนิ นการจั ดจ างที่ ปรึ กษาโดยใช เงิ นทุ น
หมุนเวียน กรณีไมอยูในบังคับของระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม แตอยางไรก็ดี เพื่อประโยชน
ในการปฏิบัติราชการ หากเปนกรณีที่สวนราชการดําเนินการจัดจางที่ปรึกษา โดยใชเงินงบประมาณ
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- 33 เงินกูและเงินชวยเหลือ ซึ่งอยูภายใตบังคับของระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม และตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ดวนที่สุดที่ กค ๐๔๒๑.๓/ว ๖๐ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๓ โดยมีความประสงค
จะจ างมหาวิ ท ยาลั ย ของรั ฐ ให บ ริ ก ารดา นวิช าการและการวิ จัย ตามมติ คณะรัฐ มนตรีเ มื่อ วัน ที่ ๒
กุมภาพันธ ๒๕๓๑ ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของการจางที่ปรึกษาตามระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไข
เพิ่มเติม ใหดําเนินการจางโดยวิธีตกลงไดโดยอนุโลม กรณีมีเนื้องานจางบริการทางวิชาการมากกวาใน
สวนของการจ างทํ าของ ย อมถื อได ว าเปนงานจางบริการดานวิชาการและการวิจัยได และหากเปน
กรณีศึกษาโครงการนํารองเพื่อใชเปนตนแบบ ถือไดวาเปนงานจางบริการดานวิชาการและการวิจัย
เรื่องที่13 สํานักงาน น. แจงวา สํานักงานฯ ไดดําเนินการจางปรับปรุงทะเบียนแสดง
สถานภาพการถูกคุกคามของสัตวมีกระดูกสันหลังในประเทศไทย โดยจัดแบงเปน ๓ กลุม ไดแก กลุม
สั ต ว ส ะเทิ น น้ํ า สะเทิ น บกและสั ตว เ ลื้ อยคลาน กลุมนก และกลุมปลา โดยวาจางผู มีความรูความ
เชี่ยวชาญเรื่องกลุมสัตวมีกระดูกสันหลังในแตละดานเปนผูรับจางดําเนินงาน จํานวน ๓ ราย โดยวิธี
พิเศษ แตเนื่องจากมีผูรับจาง ๒ ราย เปนพนักงานขององคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ ซึ่ง
เปนองคการของรัฐที่มิใชสวนราชการ และพนักงานรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณ สํานักงานฯ จึง
ขอหารือวาจะสามารถดําเนินการจางพนักงานของรัฐ ทั้ง ๒ ราย เปนผูรับจางดําเนินงานปรับปรุง
ทะเบียนแสดงสถานภาพการถูกคุกคามของสัตวมีกระดูกสันหลังในประเทศไทย ไดหรือไม อยางไร
ขอพิจารณาของ กวพ พิจารณาแลวมีความเห็น ดังนี้
1. ในหลักการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่
แกไขเพิ่มเติม ขอ ๕ “การพัสดุ หมายความวา การจัดทําเอง การซื้อ การจาง การจางที่ปรึกษา การจาง
ออกแบบและควบคุมงาน การแลกเปลี่ย น การเชา การควบคุม การจําหนาย และการดําเนิน การ
อื่น ๆ ที่กําหนดไวใ นระเบีย บนี้”และ “การจาง ใหหมายความรวมถึงการจางทําของและการรับขน
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยและการจางเหมาบริการ...” ซึ่งจากหลักการดังกลาว สวน
ราชการผูจัดหาพัสดุจะตองซื้อจางจากผูมีอาชีพกลา วคือ เปน ผูที่มีอาชีพขาย หรืออาชีพรับ จางใน
งานที่สวนราชการจะซื้อหรือจางนั้น โดยสวนราชการสามารถพิจารณาวาผูขายหรือผูรับจางเปนผูมี
อาชีพในงานที่สวนราชการจะซื้อหรือจางหรือไมจากวัตถุประสงคในการจัดตั้งกิจการของผูขาย หรือ
ผูรับจาง หรือเอกสารอื่นที่สามารถทําใหทราบเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวไดโดยหากผูขายหรือผูรับจางไม
เปนผูมีอาชีพขายหรืออาชีพรับจางในงานที่สวนราชการจะจัดหาพัสดุแลวสวนราชการยอมไมอาจซื้อ
หรือจางจากผูขายหรือผูรับจางรายนั้นได
2. กรณีตามขอหารือ ปรากฏขอเท็จจริงวา สํานักงานฯ มีความประสงคจะจางพนักงาน
ขององคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ ซึ่งเปนองคการของรัฐ ตามมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติวาดวยการจัดตั้งองคการของรัฐบาล พ.ศ.
๒๔๙๖ ประกอบกั บ ข อบั งคั บ องค การพิพิธ ภัณฑวิทยาศาสตรแหง ชาติวาดว ยการพนักงาน พ.ศ.
๒๕๔๙ ไดกําหนดอํานาจหนาที่ คุณสมบัติ และอัตราคาจางของพนักงาน ตลอดจนการบรรจุ แตงตั้ง
และการพนจากตําแหนงไว กรณีดังกลาวเมื่อเปนพนักงานขององคการของรัฐแลว สํานักงานฯ จึงไม
อาจจางไดตามหลักการระเบียบฯขางตน ประกอบกับ กรณีการจางบุคคลที่เปนพนักงานองคการของ
รัฐที่ตองทํางานเต็มเวลา อาจสงผลกระทบตอ การปฏิบัติง านขององคก ารพิพิธ ภัณ ฑวิท ยาศาสตร
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- 34 แห ง ชาติ และสํ า นั ก งานฯ ที ่ เ ป น ผู  ว า จา ง แตห ากสํา นัก งานฯ จะจัด จา งองค การพิ พิธ ภัณ ฑ ฯ
ดําเนินการใดที่อยูในขอบวัตถุประสงคขององคการพิพิธภัณฑฯ ก็สามารถกระทําได
เรื่ อ งที่ 1 4 กระทรวง พ แจ ง ว า ได ทํ า สั ญ ญาจ า งงานรั ก ษาความสะอาด ประจํ า ป
งบประมาณ 2555 เลขที่ 30/2555 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2555 กับบริษัท ค.จํากัด ซึ่งบริษัทฯ สง
เอกสารในการตรวจรับงานไมครบถวนในงวดที่ 1 ไดแก หลักฐานเกี่ย วกับ ประวัติทางอาชญากรรม
และยาเสพติดของบุคคลที่เปนพนักงานของบริษัทฯ ที่มาปฏิบัติงานที่กระทรวงฯ ตามผนวก 1 หนา 13
ซึ่งกํ าหนดให ส งรายงานภายใน 5 วั นทําการของเดือนถัดไป เพื่อใหคณะกรรมการตรวจรับ พัส ดุ
ตรวจสอบกอนนัดประชุมตรวจรับ งานในแตล ะครั้ง แตบ ริษัทฯ ไมส ามารถสงหลักฐานเกี่ย วกับ
ประวัติท างอาชญากรรมฯ เพื่อประกอบการตรวจรับงานตามคุณสมบัติที่กําหนดไวในผนวก 1 หนา 5
อัต รากํ า ลัง และคณะกรรมการฯ แจง บริษัท ฯในที่ป ระชุม ใหรีบ ดํา เนิน การโดยเร็ว และจะคิด
คา ปรับ ที ่เ กิด จากการสง งานไม ครบถ วนในครั้ งนี้จากวันที่ครบกําหนดจนกวาจะมีการนําหลั กฐาน
ดังกลาวมาสงมอบ ซึ่งบริษัทฯ ไดนํามาสงมอบ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 และคณะกรรมการฯ ได
พิจารณานําเรื่องการตรวจรับงานงวดที่ 1 เดือนกุมภาพัน ธ 2555 อีกครั้ง ที่ป ระชุมมีมติตรวจรับ
งานโดยมีความคิดเห็น แตกตางกัน เปน 2 ความคิดเห็น ดังนี้ ฝายหนึ่งเห็นวา ควรเสนอใหมีการคิด
คา ปรับ เนื ่องจากขาดหลักฐานเกี ่ย วกับ ประวัติท างอาชญากรรมและยาเสพติดของบุคคลที่เปน
พนักงานของบริษัทฯ และอีกฝายหนึ่งเห็น วา ไมควรคิดคาปรับ ผูรับ จาง เนื่องจากสัญ ญามิไดแจง
ใหสงหลักฐานดังกลาวเมื่อใด กระทรวง พ. จึงขอหารือแนวทางปฏิบัติและการบริหารสัญญาจาง
งานรักษาความสะอาด ประจําปงบประมาณ 2555 วาในกรณีนี้ส ามารถปรับตามสัญญาไดห รือไม
อยางไร
ขอพิจารณาของ กวพ พิจารณาแลวเห็นวา กรณีที่กระทรวงพาณิชยไดทําสัญญาจา ง
งานรักษาความสะอาด ประจําปงบประมาณ 2555 เลขที่ 30/2555 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2555
กับบริษัท 109 คอนเซาท แอนด เซอรวิส จํากัด โดยตามสัญญาจางผนวก 1 หนา 5-6 หมวด 2 อัตรากําลัง
กําหนดใหบริษัทฯ ผูรับจางจัดสงหลักฐานเกี่ยวกับประวัติอาชญากรรมและยาเสพติดของบุคคลที่เปน
พนักงานของบริษัทฯ ที่มาปฏิบัติงานที่กระทรวงพาณิชย แตมิไดกําหนดใหจัดสงเอกสารดังกลาวเมื่อใด
ไวอยางชัดเจน ดังนั้น กรณีนี้จึงตองนําระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่
แกไขเพิ่มเติม ขอ 140ที่กําหนดวา “ในกรณีที่ไมมีระเบียบกําหนดไวเปนการเฉพาะ และเปนความ
จําเปนเพื่อประโยชนแกทางราชการที่จะใชสิทธิตามเงื่อนไขของสัญญาหรือขอตกลง หรือขอกฎหมาย
ให อยู ใ นดุ ล พิ นิ จ ของหั ว หน า ส ว นราชการที่ จ ะใช สิ ทธิ ดัง กลา ว สั่ งการได ตามความจํ าเปน ” โดย
พิจารณาจากเจตนารมณในการกําหนดขอบเขตของงาน (TOR) วามีวัตถุประสงคอยางไรประกอบการ
พิจารณาดําเนินการตามนัยระเบียบฯ ขอ 140 ตอไป
ขอสังเกต กวพ. มีขอสังเกตเกี่ยวกับการกําหนดเงื่อนไขในสัญญาจางงานรักษาความ
สะอาดที่กําหนดให “ผูรับจางจัดสงหลักฐานเกี่ยวกับประวัติอาชญากรรมและยาเสพติดของบุคคลที่
เป น พนั ก งานของบริ ษั ท ฯ ที่ ม าปฏิ บั ติ ง านที่ ก ระทรวง พ.” ซึ่ ง โดยปกติ ป ฏิ บั ติ นั้ น จะต อ งมี ก าร
ตรวจสอบข อ มู ล ดั ง กล า วก อ นการทํ า สั ญ ญาจ า ง ประกอบกั บ การกํ า หนดเงื่ อ นไขดั ง กล า วเป น
ขอกําหนดที่ไมชัดเจนและเปนการกําหนดไวอยางกวาง ซึ่งอาจสงผลตอการพิจารณาของกระทรวง
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- 35 พาณิชยเกี่ยวกับขอบเขตการพิจารณาเกี่ยวกับประวัติอาชญากรรมและยาเสพติดนั้นมีขอบเขตเพียงใด
ดังนั้ น ในโอกาสต อไปในการทํ าสั ญ ญาขอใหกระทรวง พ.คํานึงถึงบทกฎหมายตางๆ ที่เกี่ย วของ
ประกอบดวย
เรื่ องที่ 15 จังหวั ด ส แจ งว า สํานักงาน ส. ไดป ระกาศประกวดราคาจางดว ยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส งานกอสรางอาคารผูปวย 60 เตียง เปนอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใชสอยประมาณ
5,117 ตารางเมตร (แบบเลขที่ 9073+10547) จํานวน 1 หลัง ที่ โรงพยาบาล ส . จังหวัดส ตาม
ประกาศลงวั น ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ในวงเงิ น งบประมาณทั้ ง สิ้ น 75,000,000 บาท ผู ก พั น
งบประมาณป พ.ศ. 2555 จํานวน 11,250,000 บาท และป พ.ศ. 2556 จํานวน 63,750,000 บาท ราคา
กลาง 75,863,800 บาท ปรากฏวา มีผูซื้อเอกสารประกวดราคา ๗ ราย ยื่นเอกสารทางเทคนิค ๗ ราย
ผานการคัดเลือกเบื้องตน ๗ ราย โดยผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายไดเขารวมการเสนอราคาในวันที่ 25
พฤษภาคม 2555 ปรากฏวา กิจการรวมคา ว เปนผูเสนอราคาต่ําสุดในวงเงิน 72,000,000 บาท ซึ่ง
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ ก ว ด ร า ค า พิ จ า ร ณ า แ ล ว มี ม ติ ใ ห กิ จ ก า ร ร ว ม ค า ฯ
เปนผูชนะการประกวดราคา โดยไดสงเอกสารใหสํานักงานปลัดกระทรวง ส.เพื่อพิจารณาอนุมัติจาง
ซึ่งสํ านั กงานปลัดกระทรวง ส. ไดพิจารณาเอกสารหลักฐานแลว ดังนั้น จึงขอใหจังหวัด ส.หารือ
คณะกรรมการวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (กวพ.อ.) ตอไป จังหวัด ส. จึงขอหารือ
การพิจารณาของคณะกรรมการประกวดราคา และขออนุมัติผอนผันการไมปฏิบัติตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 ดังนี้
๑. กรณีการมอบอํานาจชวง คณะกรรมการประกวดราคา ตรวจสอบหลักฐานขอตกลง
ในการมอบอํานาจของกิจการรวมคา ว ปรากฏวาทั้งสองฝายไดตกลงรวมกันให นางสาวภทรภร กําลัง
มา เปนผูมีอํานาจทําการในนามกิจการรวมคา ว.
๒. กรณี การตรวจสอบคุ ณสมบัติของกิจ การรว มคาฯ คณะกรรมการประกวดราคา
พิจารณาคุณสมบัติของกิจการรวมคาฯ ตามสัญญาขอตกลงรวมคา ซึ่งคูสัญญาทุกฝายตกลงรวมกันให
เปนภาระหนาที่ของบริษัท ว. เปนผูแสดงหลักฐานผลงานกอสราง และบริษัท ว. มีหลักฐานสําเนา
หนังสือรับรองผลงานกอสราง ในวงเงิน 89,950,000 บาท เปนไปตามเงื่อนไขเอกสารประกวดราคา
จางฯ เลขที่ 9/2555 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 555 ซึ่งกรณีที่กิจการรวมคาฯ ไมไดจดทะเบียนนิติบุคคล
ใหมและไมมีขอตกลงเปนลายลักษณอักษรใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักในการ
เข า เสนอราคากั บ ทางราชการนั้ น คณะกรรมการประกวดราคาไดต รวจสอบหลั กฐานในสัญ ญา
ขอตกลงรวมคา ขอที่ 3 กําหนดให บริษัท ว. เปนผูแสดงหลักฐานผลงานกอสราง สวนหางหุนสวน
จํากัด ส. เปนผูรับผิดชอบดําเนินการทางการกอสรางอาคาร ตามขอที่ 2 (2.4) ทําใหเขาใจวา เปน
สัญญาข อตกลงกิ จการร ว มค า ที่ถูกตองตามเงื่อนไขเอกสารประกวดราคาจางฯ จึงไดพิจารณาให
กิจการรวมคาฯ ผานการคัดเลือกเบื้องตนและมีสิทธิเขาเสนอราคา มิไดมีเจตนาที่จะไมปฏิบัติตาม
ระเบียบ พ.ศ. 2549 แตอยางใด ประกอบกับหางหุนสวนจํากัด ส. เปนผูรับจางที่เขาเสนอราคาและมี
ผลงานก อ สร า งอาคารต า ง ๆ ในสั ง กั ด สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด สุ ริ น ทร เ ป น จํ า นวนมาก
คณะกรรมการประกวดราคาจึงเชื่อไดวาหางหุนสวนจํากัด สุรินทรกุสุมา ที่ทําสัญญาขอตกลงรวมคา
กับ บริษัท ว. สามารถทําการกอสรางอาคารผูปวย 60 เตียง ที่โรงพยาบาล ส .จังหวัด ส. จนแลวเสร็จ
แนนอน และประหยัดงบประมาณกวาสามลานบาท ซึ่งเปนประโยชนตอทางราชการ
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ขอพิจารณาของ กวพ พิจารณาแลว มีความเห็นดังนี้
๑. ประเด็ น การตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ข องกิจ การร ว มค า เห็ น ว า ตามหนั ง สื อ สํ า นั ก
นายกรัฐมนตรีที่ นร (กวพ) 1305/ว 2457 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2543 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการ
พิจารณาคุณสมบัติของผูเสนอราคาที่เปนกิจการรวมคา ขอ ๒ กําหนดวา กรณีที่กิจการรวมคาไมได
จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหมโดยหลักการนิติบุคคลแตล ะนิติบุคคลที่เขารวมคาทุกราย จะตองมี
คุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแตในกรณีที่กิจการรวมคาไดมี
ข อ ตกลงระหว า งผู เ ข า ร ว มค า เป น ลายลั ก ษณ อั ก ษร กํ า หนดให ผู เ ข า ร ว มค า รายใดรายหนึ่ ง เป น
ผู รั บ ผิ ด ชอบหลั กในการเข า เสนอราคากับ ทางราชการและแสดงหลั กฐานดั งกล าวมาพร อ มซอง
ประกวดราคา กิจการรวมคานั้น สามารถใชผลงานกอสรางของผูรวมคาหลักรายเดียว เปนผลงาน
กอสรางของกิจการรวมคาที่ยื่นเสนอราคาได
จากหลักเกณฑดังกลาว มุงหมายที่จะผอนผันเกี่ยวกับการพิจารณาคุณสมบัติของผู
เสนอราคาที่เปนกิจการรวมคา เฉพาะกรณีผลงานเทานั้น โดยกิจการรวมคาที่ไมไดจดทะเบียนเปนนิติ
บุคคลใหมจะสามารถใชผลงานกอสรางของผูรวมคาเพียงรายเดียว เปนผลงานกอสรางของกิจการรวม
คาได ก็ตอเมื่อมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรโดยชัดแจง กําหนดใหผูเขารวมคา
รายนั้นเปนผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอม
ซองประกวดราคา กรณีนี้ปรากฏขอเท็จจริงวา ตามสัญญาขอตกลงกิจการรวมคา ระหวาง บริษัท ว. และ
หางหุนสวนจํากัด ส. ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม 2555 ไมปรากฏขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลาย
ลักษณอักษรโดยชัดแจง กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอ
ราคากับทางราชการ แมวาตามสัญญาฯ ขอ ๓ คูสัญญาทั้งสองฝายไดตกลงรวมกันใหเปนภาระหนาที่
ของ บริษัท ว. เปนผูแสดงหลักฐานแสดงผลงานกอสราง แตตามสัญญาฯ ขอ ๒ ประกอบ ขอ ๕
กําหนดใหบริษัท ว. และหางหุนสวนจํากัด ส. มีสัดสวนในการบริหารกิจการรวมคาและผลกําไร ใน
อัตรารอยละ ๑และรอยละ ๙๙ ตามลําดับ ซึ่งขัดแยงกัน จึงไมอาจแปลไดวาผูเขารวมคารายใดเปน
ผูรับผิดชอบหลัก ดังนั้นในการเสนอราคาของกิจการรวมคาฯ ยอมไมอยูในขายที่จะไดรับการผอนผัน
ตามหลักเกณฑดังกลาวและจะตองยื่นผลงานกอสรางของผูรวมคาทั้งสองราย
๒. ประเด็นการมอบอํานาจชวง เห็นวา กรณีดังกลาวเปนการหารือเกี่ยวกับการตีความ
สัญญาขอตกลงรวมคา มิใชการการหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนากรัฐมนตรีวาดวย
การพัสดุพ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม จึงเห็นควรใหจังหวัดฯ หารือไปยังสํานักงานอัยการสูงสุด ซึ่ง
มีอํานาจหนาที่ใหความเห็นทางกฎหมายโดยตรงตอไป
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เรื่องที่16 กรม ท. แจงวา ไดมีการพิจารณาเพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 28 ธันวาคม 2536 เรื่อง มาตรการปองกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอราคา
แตเนื่องจากงานกอสรางเปนงานที่มีความหมายกวาง ซึ่งในความหมายดังกลาว มีหลายลักษณะงาน
หรือบางรายการในโครงการกอสรางขนาดใหญ ลักษณะมาตรฐานในการกอสรางหรือวัสดุที่นํามาใชใน
การกอสรางไมสามารถที่จะรับประกันความชํารุดบกพรอง 2 ปได และบางลักษณะงานหรือบาง
รายการสามารถใหรับประกันความชํารุดบกพรองมากกวา 2 ปได เพื่อใหการรับประกันความชํารุด
บกพรองของงานกอสรางเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวและสอดคลองกับขอเท็จจริง กรมฯ จึง
พิจารณากําหนดแนวทางการกําหนดรับประกันความชํารุดบกพรองงานจางกอสรางและงานจางเหมา
บริการปกติ ซึ่งสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดทักทวงวา ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวการไมตอง
รับผิดชอบในความชํารุดบกพรองเปนระยะเวลา 2 ป กําหนดใชเฉพาะกรณีเปนถนนลูกรัง ถนนดิน
งานขุด หรือขุดลอกคลอง สระ หรือหนอง ที่ไมมีการดาดคอนกรีตเทานั้น มิไดใหอํานาจดุลพินิจไว การ
ที่กรมฯ กําหนดรับประกันความชํารุดบกพรองภายในกําหนดระยะเวลา 1 ป ของงานไหลทางลูกรัง
ลาดขางทางลาดคอสะพาน ลาดดินตัดที่ไมมีการปองกันการกัดเซาะ งานปลูกหญา งานปลูกตนไม
ฯลฯ จึงเปนการกําหนดเงื่อนไขที่ไมถูกตองตามที่มติคณะรัฐมนตรีดังกลาวกําหนด โดยกรมฯ เห็นวา
การรับประกันความชํารุดบกพรองระยะเวลา 2 ป ตามมติคณะรัฐมนตรีขางตน หมายถึง โครงการ
กอสรางหลักที่เปนโครงการใหญเทานั้น สวนงานอื่นๆ สามารถกําหนดระยะเวลาการรับประกันความ
ชํารุดบกพรองใหเหมาะสมกับขอเท็จจริงได โดยกําหนดรายละเอียดของงานกอสรางโครงการขนาด
ใหญ ขนาดยอย งานบํารุงตามกําหนดเวลา งานบํารุงพิเศษและบูรณะ งานบูรณะทางหลวงงานเพิ่ม
ประสิทธิภาพทางหลวง งานอํานวยความปลอดภัย กําหนดใหรับประกันความชํารุดบกพรอง 2 ปและ
งานบํารุงปกติ หรืองานปรับปรุง ซอมแซม รับประกันความชํารุดบกพรองตามความเหมาะสมแต
ละลักษณะงาน กรมฯ จึงขอหารือวา หากกรมฯ ไดพิจารณากําหนดเงื่อนไขการรับประกันความชํารุด
บกพรองของงานจางกอสรางที่อยูในความรับผิดชอบ ซึ่งมีหลายลักษณะงานจํานวนมาก ใหเหมาะสม
สอดคลองกับขอเท็จจริงจะเปนการดําเนินการสอดคลองตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2536
ดังกล าวหรื อไม หากยั งไม ส อดคล องกรมฯ ขอยกเวน การรับ ประกัน ความชํารุดบกพรองงานจาง
กอสรางดังกลาว
ขอพิจารณาของ กวพ พิจารณาแลวมีความเห็นวา
กรณีตามขอหารือ เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวากรมฯ ไดพิจารณากําหนดเงื่อนไขการ
รับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางกอสรางที่อยูในความรับผิดชอบซึ่งมีหลายลักษณะงาน
จํานวนมาก ใหเหมาะสมสอดคลองกับขอเท็จจริง โดยกรมฯ ไดพิจารณากําหนดแนวทางการ
รับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางกอสรางและงานจางเหมาบํารุงปกติ ดังนี้
(1) งานจางเหมากอสราง งานบํารุงตามกําหนดเวลา งานบํารุงทางพิเศษและบูรณะ
แบงออกเปน ภายในกําหนดระยะเวลา 2 ป ภายในกําหนดระยะเวลา 1 ป และภายในกําหนด
ระยะเวลา 3 ป
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(2) งานจ า งเหมาบํ า รุ งปกติ เปน งานซ อมผิว ทางแอสฟล ทแ ละผิว คอนกรีต แบ ง
ออกเปน ภายในกําหนดระยะเวลา 6 เดือน และภายในกําหนดระยะเวลา 1 ป ซึ่งการรับประกันความ
ชํารุดบกพรองตามนัยมติคณะรัฐมนตรี แจงโดยหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่
นร
0202/ว 1 ลงวันที่ 3 มกราคม 2537 เรื่อง มาตรการปองกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันในการ
เสนอราคา กําหนดใหผูรับจางตองรับผิดชอบตอความชํารุดบกพรองเปนระยะเวลา 2 ป ดังนั้นกรณี
การกํา หนดเงื่ อ นไขการรั บ ประกั น ความชํา รุ ด บกพร อ งของกรมฯ จึ ง ต อ งปฏิ บั ติ ใ ห เ ป น ไปตาม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2536 ขางตน
ขอสังเกต กวพ. มีขอสังเกตเพิ่มเติมวา การพิจารณาการรับประกันความชํารุดบกพรอง
ตองพิจารณาสภาพของงานใหสอดคลองกับระยะเวลาของการรับประกันความชํารุดบกพรองดวย
เรื่องที่17 จังหวัด พ. แจงวา จังหวัดฯ โดยอําเภอ บ. ไดดําเนินการสอบราคาซื้อเครื่องลาง
เกลือและโมเกลือ ตามโครงการพัฒนาเกลือสมุทรสะอาดมีคุณภาพ และหางหุนสวนจํากัด จ. เปนผู
ชนะการเสนอราคา เปนเงิน ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งในใบเสนอราคาไดเสนอรายการวัสดุรวมทั้งบริการ
เพื่อประกอบเปนเครื่องลางเกลือและโมเกลือ จํานวน ๑๗ รายการ อําเภอ บ ไดทําสัญญาซื้อขาย
เครื่องลางเกลือและโมเกลือ จํานวน ๑ เครื่อง กับหางฯ เปนเงิน ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท กําหนดสงมอบ
ของ ณ ที่ทําการปกครองอําเภอ บ. ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตามสัญญาลงวันที่ ๒ เมษายน
๒๕๕๕ มิ ไ ด ร ะบุ ร ายละเอี ย ดของวั ส ดุ ที่ จ ะจั ด ซื้ อ ไว เ ป น แต ล ะรายการหรื อ ชนิ ด แต อ ย า งใด แต
ขอเท็จจริงปรากฏวาเครื่องลางเกลือและโมเกลือดังกลาวจะตองติดตั้งภายในโรงเก็บเกลือซึ่งตั้งอยูที่
หมู ๙ ตําบล บ.อําเภอ บ. จังหวัด พ. แตขณะนี้โรงเก็บเกลืออยูในระหวางกอสราง ทําใหหางฯ ไม
สามารถประกอบและติดตั้งเครื่องลางเกลือและโมเกลือในโรงเก็บไดและยังมิไดมีหนังสือสงมอบพัสดุ
ใหแกอําเภอฯแตอยางใด เพียงแตเรงรัดดวยวาจาใหจังหวัดฯ ดําเนินการกอสรางโรงเก็บเกลือใหแลว
เสร็จโดยเร็วเพื่อจะไดเขาไปประกอบและติดตั้งเครื่องลางเกลือและโมเกลือตามสัญญาได ซึ่งจังหวัดฯ
เห็นวาแมวาตามสัญญาซื้อขายดังกลาวจะกําหนดใหผูขายสงมอบพัสดุดังกลาวใหแกผูซื้อ ณ ที่ทําการ
ปกครองอําเภอบานแหลมแตการประกอบและติดตั้งเครื่องลางเกลือและโมเกลือจะตองดําเนินการ
ภายในโรงเก็บเกลือ ดังนั้น เรื่องนี้จึงเปนกรณีที่ผูขายไมสามารถสงมอบพัสดุใหแกผูซื้อไดดวยเหตุจาก
ความผิดหรือความบกพรองของสวนราชการ ซึ่งมีหลักฐานชัดแจงหรือสวนราชการทราบดีอยูแลว
ตั้งแตตน จังหวัดฯ ในฐานะสวนราชการจึงสามารถขยายเวลาการสงมอบเครื่องลางเกลือและโมเกลือ
ใหแกหางฯ ไดตามจํานวนวันที่โรงเก็บเกลือจะสรางแลวเสร็จและสงมอบงานจางตามสัญญาที่จะทํา
ขึ้นหรือมากกวานั้นตามนัยขอ ๑๓๙ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
และที่แกไขเพิ่มเติม จังหวัดฯ พิจารณาแลวเห็นวา เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปดวยความ
ถูกตองเรียบรอยจึงขอหารือมายังคณะกรรมการวาดวยการพัสดุ (กวพ.) เพื่อพิจารณาวินิจฉัย
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ขอพิจารณาของ กวพ พิจารณาแลวมีความเห็น ดังนี้
๑. ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
ขอ ๑๓๖ วรรคแรก กําหนดวา สัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือที่ไดลงนามแลวจะแกไขเปลี่ยนแปลงมิได
เวนแต การแกไขนั้นจะเปนความจําเปนโดยไมทําใหทางราชการเสียประโยชน หรือเปนการแกไขเพื่ อ
ประโยชน แ ก ท างราชการให อ ยู ใ นอํ า นาจของหั ว หน า ส ว นราชการที่ จ ะพิ จ ารณาอนุ มั ติ ใ ห แ ก ไ ข
เปลี่ยนแปลงได และวรรคสอง กําหนดวา การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือขอตกลงตามวรรคหนึ่ง
หากมีความจําเปนตองเพิ่มหรือลดวงเงินหรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาสงมอบของหรือระยะเวลาในการ
ทํางาน ใหตกลงพรอมกันไป ประกอบกับตามสัญญาซื้อขายที่ ๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕
ขอ ๓ กําหนดเรื่องการสงมอบไว โดย ผูขายจะสงมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญา ใหแกผูซื้อ ณ ที่ทํา
การปกครองอําเภอ บ (งานการเงินและบัญชี) ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ใหถูกตอง
และครบถวน ตามที่กําหนดไวในขอ ๑ แหงสัญญานี้
๒. กรณีของจังหวัดฯ หากจังหวัดฯ เห็นวาการสงมอบเครื่องลางเกลือและโมเกลือตาม
สัญญาดังกลาว ขอเท็จจริงจะตองติดตั้ง ภายในโรงเก็บเกลือซึ่งตั้งอยูที่หมู ๙ ตําบล บ. อําเภอ บ.
จังหวัด พ. จังหวัดฯ ก็จะตองกําหนดไวในสัญญาตั้งแตแรกวาเปนการซื้อเครื่องลางเกลือและโมเกลือ
พรอมติดตั้งภายในโรงเก็บเกลือ แตจากขอเท็จจริงปรากฏวา จังหวัดฯ ไมไดกําหนดเรื่องการติดตั้ง
ดังกลาวไวในสัญญาตั้งแตแรก จังหวัดฯ จึงตองตกลงกับผูขายในการขอแกไขสัญญาเปนการซื้อเครื่อง
ลางเกลือและโมเกลือพรอมติดตั้งภายในโรงเก็บเกลือ เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของจังหวัดฯ หาก
ผูขายยินยอมจังหวัดฯ ก็ชอบที่จะไปแกไขสัญญาใหเปนไปตามเจตนารมณและขอเท็จจริง ซึ่งหากการ
แก ไ ขสั ญ ญาดั ง กล า ว จั ง หวั ดฯ เห็ น ว ามีค วามจํ าเป น ต องขยายระยะเวลาสงมอบของหรื อขยาย
ระยะเวลาในการทํางาน ก็ชอบที่จะตกลงไปพรอมกัน ตามนัยหลักการตามระเบียบฯ ขอ ๑๓๖ ได
ขอสังเกต กวพ ในการแกไขสัญญาซื้อขายเครื่องลางเกลือและโมเกลือดังกลาว จังหวัด

ฯ
ควรพิจารณาดําเนินการดวยความรอบคอบเพื่อใหไดมาซึ่งพัสดุครุภัณฑที่จะนําไปใชในราชการให
เปนไปตามขอเท็จจริงและเปนไปตามเจตนารมณของการนําไปใชงานไดอยางแทจริง
เรื่องที่18 สํานักงาน ก.หารือ กรณีการประมูลจางเหมาปรับปรุงหอง อาคาร 6 ชั้น 7
ของกรม ก.จํานวนเงิ นคาจ าง 19,200,000 บาท ซึ่ง พบขอ บกพรอ งเกี่ย วกับ การกํา หนดเงื่อ นไข
คุณสมบัติของผูเสนอราคา คือ กรมการขนสงทางบกไดมีการออกประกาศจางเหมาปรับปรุงหอง
อาคาร 6 ชั้น 7 พรอมดวยเอกสารการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส โดยมีการกําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม
จํานวน 2 รายการ คือขอ 2.5 ผูเสนอราคาจะตองมีเงินทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว (ชําระเต็มมูลคาหุน) ไม
นอยกวา 10 ลานบาท และขอ 2.6 ผูเสนอราคาจะตองมีวิศวกรตามพระราชบัญญัติวิศวกร มัณฑนากร
พรอมหลักฐานผลงานและประสบการณ และหนังสือรับรองวาเปนผูควบคุมงานกอสรางตามประกาศ
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- 40 ประมูลฯ โดยเพิ่มเติมเงื่อนไขดังกลาว ในสวนของการกําหนดคุณสมบัติของผูเสนอราคาในเอกสาร
การชี้แจง ซึ่งเปนการนอกเหนือจากเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาที่คณะกรรมการวาดวยการพัส ดุ
( ก ว พ . ) กํ า ห น ด แ ล ะ เ ป น ก า ร ข ัด ต อ ห น ัง ส ือ สํ า น ัก น า ย ก ร ัฐ ม น ต รี
ที่ นร (กวพ) 1305/ว 7914 ลงวันที่ 22 กันยายน 2543 เรื่อง การกําหนดคุณสมบัติของผูเสนอราคา
ในการจางกอสราง แมตอมากรม ก. ไดโตแยงผลการตรวจสอบและความเห็นของสํานักงานฯ โดย
แจงวา เงื่อนไขในขอ 2.5 ผูเสนอราคาจะตองมีเงินทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว (ชําระเต็มมูลคาหุน)ไม
นอยกวา 10 ลานบาท และขอ 2.6 ผูเสนอราคาจะตองมีวิศวกรตามพระราชบัญญัติวิศวกร มัณฑนา
กร พรอมหลักฐานผลงานและประสบการณ และหนังสือรับรองวาเปนผูควบคุมงานกอสรางตาม
ประกาศประมู ล ดั งกล า ว มิ ใช ขอกํ า หนดคุณสมบัติของผูเสนอราคา แตเปน ขอเสนอดานเทคนิค
เนื่องจากเปนงานจางที่มีลักษณะจําเปนจะตองคํานึงถึงขอกําหนดคุณสมบัติของผูมีสิทธิเสนอราคา
กอ นพิจ ารณาด า นราคาการประมู ล จ า งเหมาก อ สร า งปรั บ ปรุ งห อ ง อาคาร 6 ชั้ น 7 ด ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e - Auction) เปนการจางที่จําเปนตองคํานึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุและขอกําหนด
คุณสมบัติของผูเสนอราคาซึ่งอาจมีขอเสนอที่ไมอยูในฐานเดียวกันเปนเหตุใหมีปญหาการพิจารณา
ตัดสิน คณะกรรมการดําเนินการประมูลจึงกําหนดใหมีการยื่นซองขอเสนอดานเทคนิคกอนพิจารณา
ดานราคาโดยวิธีประมูลดวยระบบอิเ ล็กทรอนิกส โดยถือเปน การประกวดราคาแบบ 2 ซอง ตาม
ขอ 54 ของระเบีย บสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติมดังกลาว
สํานักงานฯ จึงขอหารือ กวพ. ดังนี้
1. การซื้อหรือการจางที่มีลักษณะจําเปนจะตองคํานึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุและหรือ
ขอกําหนดคุณสมบัติของผูเขาเสนอราคา ซึ่งอาจจะมีขอเสนอที่ไมอยูในฐานเดียวกัน เปนเหตุใหมี
ปญหาในการพิจารณาตัดสินตามนัยขอ 54 ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.
2535 และที่แกไขเพิ่มเติม นั้นมีลักษณะในการพิจารณาอยางไร
2. การจัดทําเอกสารประกวดราคาในการประกวดราคาตามขอ 54 ของระเบียบสํานัก
นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ยการพั ส ดุ พ.ศ. 2535 และที่แก ไขเพิ่มเติม ตองเปน ไปตามตัว อยางรวมทั้ ง
หลักเกณฑที่ กวพ. กําหนดหรือไม อยางไร และการดําเนินการของกรม ก.ดังกลาวขางตน เปนไปตาม
ระเบียบ หลักเกณฑที่เกี่ยวของหรือไม อยางไร
3. งานจางปรับปรุงหองเปนงานจางที่เปนการประกวดราคาตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 44 หรือ ขอ 54 หรือไม อยางไร
ขอพิจารณาของ กวพ พิจารณาแลวมีความเห็น ดังนี้
1. กรณีขอหารือ 1 ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 54 กําหนดวา “การซื้อหรือการจางที่มีลักษณะจําเปนจะตองคํานึงถึงเทคโนโลยี
ของพัสดุและหรือขอกําหนดคุณสมบัติของผูเขาเสนอราคาซึ่งอาจจะมีขอเสนอที่ไมอยูในฐานเดียวกัน
เปนเหตุใหมีปญหาในการพิจารณาตัดสิน และเพื่อขจัดปญหาดังกลาวจําเปนตองใหมีการปรับปรุง
ขอเสนอใหครบถวนและเปนไปตามความตองการกอนพิจารณาดานราคา...” นั้น กรณีนี้หมายถึง เปน
เรื่องที่สวนราชการไมสามารถกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเทคโนโลยีได สวนราชการ
ทราบแตเพียงขอบเขตความตองการเทานั้นโดยงานดังกลาวมีรายละเอียดหรือการดําเนินงานที่มี
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- 41 เทคนิคซั บซอน จําเปน ตองใชเทคโนโลยีขั้นสูงมีการถายทอดเทคโนโลยีใหมๆ ไมสามารถกําหนด
คุณสมบัติของบุคลากรเปนการเฉพาะเจาะจงได ดวยเหตุที่จําเปนจะตองคํานึงถึงเทคโนโลยีของสินคา
และหรือกําหนดคุณสมบัติของผูเสนอราคาซึ่งอาจจะมีขอเสนอที่แตกตางกันโดยไมอยูในฐานเดียวกัน
จึงตองใหมีการปรับปรุงขอเสนอใหครบถวนและเปนไปตามความตองการกอนพิจารณาดานราคา
2. กรณีขอหารือ 2 การจัดทําเอกสารประกวดราคาตามระเบียบฯ ขอ 54 ยังคงใชตาม
ตัวอยางเอกสารประกวดราคาที่ กวพ. กําหนดไวเปนการทั่วไป ประกอบแนวปฏิบัติตามหนังสือสํานัก
นายกรัฐมนตรีที่ นร (กวพ) 1305/ว 7914 ลงวันที่ 22 กันยายน 2543 เรื่อง การกําหนดคุณสมบัติ
ของผูเสนอราคาในการจางกอสราง กําหนดวา “ในการดําเนินการประกวดราคาจางกอสรางสวน
ราชการจะกําหนดคุณสมบัติของผูเสนอราคาไดเฉพาะตามตัวอยางเอกสารประกวดราคาที่ กวพ.
กําหนด และการกําหนดคุณสมบัติของผูเสนอราคาในเรื่องผลงานการกอสรางซึ่งจะกําหนดไดไมเกิน
รอยละ 50 ของวงเงินงบประมาณ หรือวงเงินประมาณการ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี แจงโดยหนังสือ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0202/ว 1 ลงวันที่ 3 มกราคม 2537 รวมทั้งการกําหนดเงื่อนไข
ตามกฎหมาย ระเบี ย บ และมติ คณะรั ฐ มนตรี ในส ว นที่เ กี่ ย วขอ ง (ถา มี) ได เท า นั้น ” ดั ง นั้น หาก
พิจารณาตามนัยหนังสือเวียนขางตน การที่สวนราชการจะพิจารณากําหนดคุณสมบัติของผูเสนอราคา
ในการจางกอสราง สวนราชการนั้นจะกําหนดไดเฉพาะตามตัวอยางเอกสารประกวดราคาที่ กวพ.
กําหนด และการกําหนดคุณสมบัติของผูเสนอราคาในเรื่องผลงานการกอสรางซึ่งจะกําหนดไดไมเกิน
รอยละ 50 ของวงเงินงบประมาณ หรือวงเงินประมาณการเทานั้น ดังนั้น กรณีที่กรม ก. กําหนด
คุณสมบัติของผูเสนอราคาในขอ 2.5 “ผูเสนอราคาจะตองมีเงินทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว (ชําระเต็ม
มูลคาหุน) ไมนอยกวา 10 ลานบาท จึงไมอาจกําหนดได” สําหรับขอ 2.6 “ผูเสนอราคาจะตองมีวิศวกร
ตามพระราชบั ญญั ติวิ ศวกร พรอมหลั กฐานผลงานและประสบการณ. ..” นั้น ถือเปนการกําหนด
เกี่ ย วกั บ คุ ณ สมบั ติ ท างเทคนิ คของผู เ สนอราคา กรณี นี้ ก รมฯ จึ ง สามารถกํ า หนดได โดยจะต อ ง
พิจารณาวาการกําหนดเงื่อนไขดังกลาวจะทําใหมีผูเสนอราคานอยรายอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
อยางเปนธรรมหรือไม ตามนัยระเบียบฯ ขอ 15 ทวิ ประกอบดวย”
3. กรณีขอหารือ 3 เนื่องจากการจางเหมาปรับปรุงหอง อาคาร 6 ชั้น 7 ของกรม ก.ได
ดําเนินการตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑการซื้อและการจางโดยการประมูลดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส ฉบับลงวันที่ 13 มกราคม 2548 มีการกําหนดเกี่ยวกับวิธีการจัดหาพัสดุตาม
ประกาศกระทรวงการคลังไวเปนการเฉพาะแลว ดังนั้น กรณีนี้ จึงไมจําตองพิจารณาวาเปนการจัดหา
ตามหลักเกณฑของระเบียบฯ ขอ 44 หรือ ขอ 54 แตประการใด
เรื่องที่19 กรม ส. แจงวา กรมฯ ไดทําสัญญาจางมหาวิทยาลัย ก. (คณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร) เปนที่ปรึกษาโครงการพัฒนากระบวนการมีสวนรวมเพื่อจัดทําความเห็นประกอบ
โครงการหรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (สําหรับโครงการขยายโรงประกอบโลหกรรมแรทองคําของ บริษัท อ.
จํากัด) จํานวน ๑ โครงการ คาจางเปนเงิน ๑,๔๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามสัญญา จางที่ปรึกษาเลขที่ ๑๐๘/
๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ กําหนดเริ่มปฏิบัติงานวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ และกําหนด
สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ รวมระยะเวลาดําเนินการ ๙๐ วัน โดยมีสํานักวิชาการ
สํานักงานคณะกรรมการองคการอิสระดานสิ่งแวดลอมเปนผูรับผิดชอบโครงการ และกรมฯ ไดแตงตั้ง
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- 42 คณะกรรมการกํ า กั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ งานของที่ป รึก ษาขึ้ น เพื่ อทํ าหน าที่ พิ จ ารณาตรวจสอบการ
ดําเนินงานและตรวจงานที่ที่ปรึกษาสงมอบใหเปนไปตามสัญญาและขอกําหนดการจาง ประสาน
อํานวยความสะดวกในการติดตอ พิจารณา ใหขอเสนอแนะ ขอคิดเห็นและคําแนะนําในประเด็นตางๆ
โดยสัญญาจางที่ปรึกษาฯ กําหนดแบงการเสนอผลงานและสงมอบงานออกเปน ๓ งวด โดยขอบเขต
การดําเนินงานของที่ปรึกษาไดระบุวารายละเอียดกิจกรรมตางๆ ที่จะดําเนินการนั้นจะตองใหกรม
สงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมเห็นชอบกอนแตในระหวางดําเนินโครงการ กรมฯ ประสบปญหาเกี่ยวกับ
การตรวจรับงานจางที่ปรึกษาฯ ดังนั้น กรมฯ จึงขอหารือแนวทางการตรวจรับงานจางที่ปรึกษาฯ ดังนี้
๑. กรณี ที่ ป รึ ก ษาฯ ได ดํ า เนิ น การแล ว เสร็ จ ตามข อ กํ า หนดก อ นการแก ไ ขสั ญ ญา
คณะกรรมการกํากับการทํางานและตรวจรับงานที่ปรึกษาฯ สามารถดําเนินการตรวจรับงานจางที่
ปรึกษาฯ ภายหลังการแกไขสัญญาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม ไดหรือไม และมีแนวทางปฏิบัติ หรือยกเวน ผอนผันไดหรือไม อยางไร
๒. กรณีที่ปรึกษาฯ ดําเนินงานกอนการลงนามในสัญญาจาง คณะกรรมการกํากับการ
ทํางานและตรวจรับงานที่ปรึกษาฯ จะตรวจรับงานจางไดหรือไม และมีแนวทางปฏิบัติ หรือยกเวน
ผอนผันไดหรือไม อยางไร
๓. กรม ส. จะแกไขสัญญาจางจาก “..ใหกรม ส. เห็นชอบกอนที่จะดําเนินการ” เปน “...
ใหกรม ส. โดยคณะกรรมการองคการอิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพเห็นชอบกอนที่จะดําเนินการ”
ไดหรือไม ทั้งนี้ จะเปนการเอื้อประโยชนใหกับที่ปรึกษา หรือไม อยางไร
ขอพิจารณาของ กวพ พิจารณาแลวมีความเห็นดังนี้
1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ
๑๓๖ กําหนดวา “สัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือที่ไดลงนามแลวจะแกไขเปลี่ยนแปลงมิได เวนแต
การแกไขนั้นจะเปนความจําเปนโดยไมทําใหทางราชการตองเสียประโยชนหรือเปนการแกไขเพื่อ
ประโยชน แ ก ท างราชการ ให อ ยู ใ นอํ า นาจของหัว หนา ส ว นราชการที่ จ ะพิจ ารณาอนุ มั ติใ ห แก ไ ข
เปลี่ยนแปลงได แตถามีการเพิ่มวงเงิน จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรือขอทํา
ความตกลงในสวนที่ใชเงินกูหรือเงินชวยเหลือ แลวแตกรณีดวย
การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือขอตกลงตามวรรคหนึ่ง หากมีความจําเปนตองเพิ่ม
หรือลดวงเงิน หรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาสงมอบของหรือระยะเวลาในการทํางานใหตกลงพรอมกันไป”
2. กรณีตามขอหารือ 1 และขอ 3 ซึ่งเปนการหารือเกี่ยวกับการแกไขสัญญาและการ
ตรวจรับภายหลังการแกไขสัญญา กรณีดังกลาวเห็นวา หากขอเท็จจริงปรากฏวา การแกไขสัญญา
ดังกลาวไมทําใหทางราชการต องเสียประโยชน หรือเป นการแก ไขเพื่อประโยชนแกทางราชการ ตาม
หลักการระเบียบฯ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 136 ขางตน ยอมอยูในดุลพินิจของหัวหนาสวน
ราชการที่จะพิจารณาแกไขสัญญา ดังกลาวได และคณะกรรมการกํากับการทํางานและตรวจรับงานที่
ปรึกษาฯ ยอมสามารถดําเนินการตรวจรับงานจางที่ปรึกษาฯ ภายหลังการแกไขสัญญาได ทั้งนี้ การ
แกไขสัญญาดังกลาวจะตองดําเนินการกอนการตรวจรับงานงวดสุดทาย
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3. กรณี ต ามข อ หารื อ 2 เห็ น ว า เนื่ อ งจากกรม ส ไดมีก ารแตง ตั้ง คณะกรรมการ
กํากับการทํางานและตรวจรับงานที่ปรึกษาฯ ใหมีหนาที่ในการติดตามการปฏิบัติงานและกํากับการ
ทํางานใหเปนไปตามรายละเอียดและขอกําหนดของสัญญาจางที่ปรึกษาและตรวจรับงานจางที่ปรึกษา
ใหเปนไปตามระเบียบฯ ขอ 71 ดังนั้น หากการดําเนินการของที่ปรึกษาฯ ไมเปนไปตามเงื่อนไขสัญญา
กําหนดคณะกรรมการกํากับการทํางานและตรวจรับงานที่ปรึกษาฯ ยอมไมอาจตรวจรับได อยางไรก็ดี
หากกรม ส พิจารณาแลวเห็นวา งานใดที่มีการดําเนินการไปกอนลงนามในสัญญา ซึ่งเปนการไมปฏิบัติ
ตามระเบียบฯ และกรมฯ มีเหตุผลความจําเปนก็สามารถขออนุมัติผอนผันตอ กวพ. ตอไป
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