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คํานํา 
 

 รัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร) ไดประกาศยุทธศาสตรและ
แผนงานเชิงรุกในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น และไดมอบนโยบายใหแกสวนราชการในการพัฒนา
องคกรเพ่ือเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงานราชการ และกําหนดใหแตละหนวยงานจัดทํา
ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงเพ่ือสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ Clean Intative โดยการพัฒนา
หรือปรับปรุงกระบวนงานท่ีมีความเสี่ยงสูงตอการเกิดปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น ผานกระบวนการ
เรียนรูจากการปฏิบัติงานจริง (Action Learning) ซ่ึงมุงเนนการเขาใจ เขาถึงปญหา โดยการวิเคราะห 
สังเกตอยางละเอียดรอบคอบ และมุงเนนใหเกิดการพัฒนาท่ีเกิดจากความรวมมือของบุคลากร       
ในหนวยงานดวยความเต็มใจ และการยอมรับรวมกันในหนวยงาน 
 
  สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ภายใตกระทรวงการคลัง จึงเปนหนวยงานหนึ่ง    
ท่ีไดจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงเพ่ือความโปรงใสในการปฏิบัติราชการตามนโยบายของรัฐบาล 
ภายใตหัวขอ “กระบวนงานดานการจัดซ้ือจัดจาง” โดยมีหลักสําคัญในการพิจารณาวิเคราะห
กระบวนงานท่ีมีความเสี่ยงสูงตอการเกิดความโปรงใสความไมเปนธรรม เกิดการทุจริตคอรรัปชั่น    
ในหนวยงาน ซ่ึงอาจสงผลกระทบใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ ดานความคุมคาในการ         
ใชจายเงินงบประมาณของแผนดิน การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑหรืองานจัดซ้ือจัดจางท่ีดอยคุณภาพ ท้ังนี้ 
เพ่ือเปนการปรับปรุงและเปนแนวทางปฏิบัติงานในการแกไขปญหาของบุคลากรในหนวยงาน จึงเห็น
ควรพัฒนากระบวนการจัดซ้ือจัดจางใหมีความโปรงใส โดยไดจัดทําแนวทางการจัดทํารางขอบเขตของงาน 
(Terms of Reference : TOR) เพ่ือสรางความรู ความเขาใจ ใหกับบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน ทราบถึง
การจัดทํารางขอบเขตของงาน (TOR) ไดอยางถูกตอง และเปนไปในแนวทางเดียวกัน เพ่ือลดปญหา
การทุจริตคอรรัปชั่น โดยยึดหลักการปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ ตามมติคณะรัฐมนตรี 
รวมถึงหนังสือซักซอมความเขาใจตาง ๆ ท้ังนี้  เพ่ือความโปรงใสในการปฏิบัติราชการอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกทางราชการเปนสําคัญ  
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บทนํา 

 

 การปฏิรูประบบราชการท่ีเนนการทํางานโดยมีการวัดผลลัพธ และคาใชจายอยางเปน
รูปธรรม มีการจัดสรรงบประมาณท่ีเนนผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิภาพ และความคุมคา ไดทําใหทุกสวน
ราชการตองปรับเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการใหม ใหมีการประเมินผลการทํางานและตัวชี้วัดการ
ตอบสนองความตองการของประชาชน และความพึงพอใจของประชาชน เนนการทํางานท่ีโปรงใส และ
สามารถตรวจสอบได การดําเนินงานโครงการตางๆ ในแตละปงบประมาณ จึงจําเปนตองมี
แผนปฏิบัติงานและการใชจายเงินที่สอดคลองกับแนวคิดของนโยบายรัฐบาลและการทํางานท่ี
โปรงใส หรือเรียกวาการจัดทํางบประมาณแบบมุงเนนผลงาน หรือ PBB (Performance Based 
Budgeting) โดยถือผลลัพธ หรือผลงานเปนหลัก มีการตั้งเปาหมายพรอมกับระบุจํานวนงบประมาณ
ท่ีตองการใชจาย เปนระบบงบประมาณตามผลงานท่ีระบุไวในแผน ซ่ึงเม่ือตรวจสอบจะตองตรวจสอบ 
ท่ีผลงาน โดยเฉพาะโครงการท่ีมีการจัดจางผูรับจาง จะตองกําหนดขอบเขตและข้ันตอนการ
ดําเนินงานท่ีชัดเจน รอบคอบ และรัดกุมภายใตภารกิจของหนวยงาน/องคการ ใหสามารถตรวจสอบท่ี
ผลงานท่ีเกิดข้ึนและตรวจสอบการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการ รวมท้ังประโยชน
ความคุมคาของงบประมาณท่ีใชจายไป 

 
 งานโครงการ มีการจางผูรับจางจากภายนอกองคการใหเปนผูดําเนินการ เชน โครงการ
กอสรางหรือการจัดซ้ือสิ่งของหรืออุปกรณอ่ืนๆ ท่ีตองอาศัยกลุมบุคคลท่ีมีความรูความเขาใจในการ
จัดทําขอกําหนดโครงการ (TOR) เปนอยางดี โดยมีความเขาใจในขอบเขตและแผนการปฏิบัติงาน
โครงการ  มีความเขาใจในกระบวนการ แนวทาง หลักเกณฑ และวิธีปฏิบัติตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และมีความเขาใจในแนวทางการ
ประเมินปริมาณและคุณภาพของงาน ท้ังนี้เพ่ือนําขอกําหนดโครงการ (TOR) ไปใชประโยชนในการ
คัดเลือกและวาจางตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ และเพ่ือใหการจัดสรรงบประมาณเกิด
ประโยชนสูงสุดและสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายเชิงยุทธศาสตร  รวมท้ังเสริมสรางประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน สามารถนําความรูและเทคนิคท่ีไดไปปรับใชในงานท่ีรับผิดชอบไดอยางถูกตอง  

 
 ดังนั้น การจัดทํา TOR จะตองคํานึงถึงความเหมาะสม ประโยชนใชสอย และความ
คุมคาในการใชงาน เพ่ือใหการใชจายงบประมาณในการจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ หรือการจัดทําโครงการ 
เกิดประโยชนสูงสุด 
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1.  ความหมายของ TOR 
 

 รางขอบเขตของงาน Terms of Reference (TOR) เปนเอกสารท่ีกําหนดขอบเขตของ
งานและรายละเอียดของภารกิจท่ีผูจัดทํา TOR ตองการใหผูขายหรือผูรับจางดําเนินการ รวมท้ังความ
รับผิดชอบอ่ืน ๆ ของผูขายหรือผูรับจางท่ีเก่ียวของกับภารกิจนั้น ซ่ึงรายการละเอียดของงานท่ีผูซ้ือ
หรือผูวาจางประสงคจะใหผูขายหรือผูรับจางทํางานให โดยการบอกขอบเขตของงานใหชัดเจน 
ระยะเวลาท่ีตองการ คุณสมบัติของผูเสนอราคา ซ่ึงผูซ้ือหรือผูวาจางตองการใหทํางานตามขอบเขต
ดังกลาว รวมถึงขอกําหนดท่ีผูซ้ือหรือผูวาจางตองการใหดําเนินการ จะมีก่ีข้ันตอนแตละข้ันตอน
ประกอบดวยอะไรบาง ผิดสัญญาจะถูกปรับอยางไร สิ่งตาง ๆ เหลานี้ผูซ้ือหรือผูวาจางจะจัดใหอยูใน 
TOR ท้ังหมด เพ่ือประกาศหาผูขายหรือผูรับจางตามกรรมวิธีตอไป ซ่ึงผูท่ีประสงคจะเปนผูขายหรือผู
รับจางไดศึกษาดูกอนวางานตามประกาศสามารถทําไดหรือมีคุณสมบัติครบถวนหรือไม เพ่ือเปนขอมูล
เบื้องตนประกอบการพิจารณาในข้ันตอนการดําเนินการจัดหาผูซ้ือหรือผูวาจาง  
 
 ดังนั้น TOR จึงเทียบไดกับขอกําหนด (Specifications) ของพัสดุท่ีผูซ้ือหรือผูวาจางทําข้ึน
สําหรับการจัดหา แตอยางไรก็ตาม การกําหนดTOR หรือการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ 
(Specification) เพ่ือการจัดซ้ือจัดจางของหนวยงานท่ีจะจัดหาพัสดุ ผูท่ีไดรับมอบหมายใหดําเนินการ
จะตองพิจารณาและคํานึงถึงกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี หรือหนังสือซักซอม
ความเขาใจท่ีเก่ียวของ 
 

2.  ความสําคัญของ TOR ดังนี้ 
 

 2.1 ประการแรก มีความสําคัญมากตอคุณภาพของผลงานท่ีจะไดจากผูขายหรือผูรับจาง  
  TOR จะตองมีความชัดเจนที่สามารถจัดหาหรือปฏิบัติได และกําหนดประเด็น
ตางๆ ท่ีผูขายหรือผูรับจางจะตองดําเนินการไวอยางชัดเจน TOR ยิ่งมีความชัดเจนเพียงใดยิ่งทําใหการ
คัดเลือกผูขายหรือผูรับจางไดงายข้ึน โปรงใสมากข้ึน ดังนั้น TOR จึงตองมีความชัดเจนเพียงพอตอ
การประเมินปริมาณและคุณภาพงานของผูขายหรือผูรับจาง 
 
 2.2 ประการท่ีสอง เปนเอกสารอางอิงท่ีใชเปนสวนหนึ่งของสัญญา ดังนั้น TOR ทีดีจะตองไม
เปน TOR ท่ีกวางท่ัวไป จนทําใหไดสิ่งท่ีตองการแตไมมีคุณภาพ 
 
 ดังนั้นการจัดทํา TOR จึงตองมีการวิเคราะหปญหาเบื้องตน หรือในระดับแนวคิด โดยการ
รวมหารือกับกลุมตางๆ เพ่ือใหไดมุมมองท่ีหลากหลายครบถวนครอบคลุม 
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3.  การวิเคราะหปญหาเบื้องตนเพ่ือจัดทํา TOR 
 

 หนวยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องคกรอิสระ และบริษัทจํากัด (มหาชน) ปฏิบัติงาน
จัดซ้ือจัดจางและกําหนด (TOR) ของเนื้อหาท่ีแตกตางกัน ท้ังนี้ เนื่องมาจาก กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และ
นโยบายที ่กําหนดของแตละหนวยงาน โดยเฉพาะการจัด ทําและบริหารงบประมาณของ
หนวยงานรัฐ การรายงานรายละเอียดของกระบวนการจัดทํา และบริหารงบประมาณของรัฐ  
 
 3.1 ปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการใชงบประมาณมีหลายประการ  ไดแก 
  (1) ปญหาท่ีเก่ียวพันกับกระบวนการงบประมาณ ไดแก ความจําเปนในการตั้งขอ
ใชงบประมาณของหนวยราชการ ปญหาการจัดหมวดหมูงบประมาณ และปญหาดานเกณฑในการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณ ไมเพียงพอ 
  (2) ปญหาท่ีเก่ียวพันกับระเบียบการพัสดุเรื่องวิธีการจัดซ้ือจัดจาง ไดแก การใช
วิธีการประกวดราคา และการจัดจางโดยวิธีพิเศษเปนหลักในการจัดจางบริษัทเอกชน ใหเขามารับ
ดําเนินการโครงการปญหาการตัดสินใจจางเหมาแบบท้ังโครงการ หรือการจางเหมาแบบแยกสวน
กิจกรรมท่ีมีลักษณะไมสอดคลองกับลักษณะการทําธุรกิจของบริษัทเอกชน รวมท้ังความไมตอเนื่อง
ของการจางงานท่ีเปนไปตามระเบียบของการเรียกประกวดราคาทุกป 
  (3) ปญหาการกําหนดรายละเอียดในขอกําหนดการซ้ือหรือการจาง (TOR)  ท่ียัง
ขาดขอมูลท่ีจําเปนตอการเสนอโครงการท่ีมีประสิทธิภาพ ไดแก ขอมูลสถานการณ วัตถุประสงค
เฉพาะของการซ้ือหรือการจาง การกําหนดกลุมเปาหมาย การแสดงยอดงบประมาณโครงการ การ
กําหนดคุณสมบัติผูขายหรือผูรับจาง และเกณฑการประเมินผลแผนงาน เปนตน 
  (4) ปญหาดานเกณฑและวิธีการพิจารณาคัดเลือกบริษัทผูขายหรือผูรับจาง  เชน 
ระเบียบการประกวดราคาท่ีกําหนดใหพิจารณาคัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด หรือการท่ีหนวยงาน
ราชการไมพิจารณาอัตราคาตอบแทนการใหบริการ หรือ  agency commission  เปนตน 
  
 3.2  สาเหตุของปญหาการกําหนดรายละเอียดในขอกําหนด TOR วิเคราะหได ดังนี ้
  (1) ขาดขอมูลท่ีจาํเปนตอการเสนอโครงการท่ีมีประสิทธิภาพ TOR ของบาง
หนวยงานแนบขอมูลสถานการณ วัตถุประสงคเฉพาะของการซ้ือหรือการจาง การกําหนดกลุมเปาหมาย
ของแผนงานท่ีตองการไวอยางชดัเจนครบถวน ในขณะท่ี TOR ของบางหนวยงานมักมีจุดออนดานขอมูล
สถานการณ และขาดวัตถุประสงคเฉพาะหรือการกําหนดกลุมเปาหมายท่ีกวางเกินไป ไมเหมาะสมกับ
ยอดงบประมาณโครงการ ซ่ึงการใหขอมูลสถานการณเพ่ือใชประกอบการเสนอแผนงาน  มีขอดี คือให
ทิศทางและภูมิหลังท่ีจําเปนตอการวางแผนและกําหนดกลยุทธการรณรงค  
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  (2) ขาดวัตถุประสงคเฉพาะของการซ้ือหรือการจาง และการกําหนดกลุมเปาหมาย
กวางเกินไป  การจะดําเนินโครงการใดๆ ใหบรรลุเปาหมาย จําเปนตองมีการกําหนดวัตถุประสงค
ของโครงการ รวมท้ัง ตองมีการกําหนดเปาหมายเฉพาะของแตละกิจกรรมอยางชัดเจน หนวยงาน
ราชการสวนใหญมักไมกําหนดเปาหมายหรือวัตถุประสงคเฉพาะของการจัดจางในแตละกิจกรรม โดย
จะกําหนดแตเพียงวัตถุประสงคโครงการซ่ึงเปนเปาหมายใหญและเปนเปาหมายรวมของโครงการ
เทานั้น ทําใหการดําเนินกิจกรรมยอยขาดเปาหมายและทิศทางท่ีชัดเจน   
 

 หนวยงานราชการสวนมากมีการกําหนดกลุมเปาหมายกวาง  และหลากหลายกลุม  
และแตละกลุมมีเปาหมายแตกตางกัน ทําใหเกิดปญหาการกําหนดวัตถุประสงคท่ีกวางและ
หลากหลายจนเกินไป รวมท้ังไมมีการใหขอมูลสถานการณท่ีจําเปน  ทําใหเกิดปญหาการตีความ
ความตองการท่ียากตอการพิจารณาคัดเลือกขอเสนออยางเปนธรรม การกําหนดกลุมเปาหมายท่ี
ชัดเจน จะเกิดประโยชนในการเลือกรูปแบบ  และสามารถขอความท่ีตองการสื่อสารไปยัง
กลุมเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  
 

 ปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการกําหนดวัตถุประสงคและกลุมเปาหมาย มีพ้ืนฐานมากจาก
ความไมรูและไมเขาใจในการวางแผนโครงการ วิธีการแกปญหาคือเจาของโครงการจะตองมีความเขาใจ
เรื่องของงาน และกลุมเปาหมาย มีงบประมาณอยางเพียงพอและดําเนินการเปนข้ันตอนตอเนื่อง
จนกวาจะบรรลุเปาหมาย 
 
  (3) ขาดการแสดงยอดงบประมาณใน TOR หนวยงานราชการหลายแหงไมระบุ
ตัวเลขงบประมาณโครงการลงใน TOR ทําใหบริษัทเอกชนตองใชความพยายามสวนตัว  สอบถามและ
หาขอมูลใหทราบถึงจํานวนเงินงบประมาณท่ีมีของแตละโครงการใหได แมในบางกรณีจะมีการแจง
ขอมูลงบประมาณอยางคราว ในการประชุมใหขอมูลเบื้องตนประกอบการเสนอแผนงานเพ่ือการ
จัดหาก็ตาม  อาจกอใหเกิดความลําเอียงไดสําหรับบริษัทเอกชนท่ีไมไดเขารวมประชุมการไมระบุยอด
งบประมาณท่ีมีจึงกลายเปนเรื่องใหญ เนื่องจากบริษัทเอกชนท่ีมาเสนอราคาจะตองกําหนดงบประมาณ
เอง  ทําใหไมยุติธรรมในการเปดซองราคาเนื่องจากบริษัทไมทราบแนชัดวาราคาใดคือราคากลาง ใน
การกําหนดโดยบริษัทท่ีมีความสัมพันธภายในกับหนวยงานรัฐอาจจะสามารถทราบถึงงบประมาณท่ี
หนวยงานของรัฐวางเอาไว แลวดําเนินการตั้งงบประมาณการจัดทําโครงการตามนั้น  ทําใหไดเปรียบ
กวาในการเสนอราคาอีกดวย 
 

 ท้ังนี้  หนวยงานภาครัฐควรระบุงบประมาณท่ีชัดเจน  ในการจัดทําโครงการแตละ
โครงการวามีงบประมาณอยูเทาไร  เนื่องจากเปนขอมูลท่ีควรจะเปดใหบริษัทเอกชนท่ัวไปรับรูได โดย
หนวยงานควรเนนไปท่ีการพิจารณาความคุมคาของการจัดทําโครงการ และประสิทธิภาพ / 
ประสิทธิผลของโครงการเปนหลัก 
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  (4) ขาดความเขาใจในการกําหนดคุณสมบัติผูรับจาง ผูจัดทํา TOR ท่ีไมมี
ประสบการณ หรือความเขาใจโดยตรงในเรื่องการกําหนดคุณสมบัติผูรับจาง มักจะกําหนดในลักษณะ
กวางๆ และระบุคุณสมบัติผูรับจางเพียงเปนนิติบุคคลท่ีมีประสบการณและผลงานท่ีเก่ียวของเทานั้น 
ซ่ึงวิธีการกําหนดคุณสมบัติเชนนี้ทําใหขาดการชี้ชัดถึงลักษณะความชํานาญพิเศษท่ีจําเปนในการ
รับจางดําเนินโครงการ จึงไดผูรับจางไมตรงกับความตองการของผูวาจาง นอกจากนี้ การกําหนด
คุณสมบัติของผูรับจางอาจเกิดเปนขอครหาในเรื่องของความไมโปรงใสได เนื่องจากหนวยงานสามารถ
กําหนดคุณสมบัติใหเอ้ือประโยชน ตอบริษัทเอกชนรายใดรายหนึ่งเปนพิเศษ เชน การกําหนดวงเงิน
ทุนจดทะเบียนบริษัท โดยไมจําเปนตองแจกแจงเหตุผลวาทําไมจึงกําหนดวงเงินจดทะเบียนเปนจํานวน
ดังกลาว ทําใหถึงแมจะมีการกําหนดคุณสมบัติของผูรับจางเพ่ือความโปรงใส  ก็ไมมีสิ่งใดยืนยันไดวา
การจัดจางมีความโปรงใสจริง  ซ่ึงตามหลักการในการกําหนดคุณสมบัติผูรับจาง ผูรับจางท่ีเหมาะสม
ควรจะคํานึงถึงลักษณะงานท่ีจะจางเปนอันดับแรก   แลวจึงพิจารณาถึงคุณสมบัติดานการประกอบ
ธุรกิจท่ีตรงกับการจางงานครั้งนั้นๆ เชน ถาเปนการจัดจางวางแผนการโฆษณา ก็ควรจะระบุ
คุณสมบัติผู ร ับจางวา เปนบริษัทที่มีรายไดสวนใหญมาจากการประกอบธุรกิจในดานการ
วางแผนโฆษณา (Advertising Agency Business)  และ มีวัตถุประสงคหลักในการประกอบธุรกิจ
ดานการวางแผนและใหคําปรึกษาทางดานการโฆษณา หรือ TOR จางดําเนินกิจกรรมพิเศษอื่นๆ 
ก็กําหนดคุณสมบัติผูรับจางตามประเภทธุรกิจท่ีบริษัทเอกชนดําเนินการเปนหลัก เปนตน  จึงควร
พิจารณากําหนดคุณสมบัติผูรับจางใหตรงกับความตองการซ้ือหรือการจาง    
 

4. ลักษณะของ TOR ที่ดี 
 TOR ท่ีดีจะชวยใหสวนราชการไดพัสดุตรงตามวัตถุประสงค การใชงานประหยัด เกิด
ประโยชนสูงสุด ควรมีลักษณะดังนี้ 

 (1) TOR ท่ีดีจะระบุความจําเปนและลักษณะท่ีตองการนําไปใชประโยชนไดอยางชัดเจน 
 (2) TOR ท่ีดีจะระบุขอความท่ีไมกํากวม ตรวจสอบได 
 (3) TOR ท่ีดีจะไมระบุรายการท่ีเกินความจําเปน 
 (4) Spec กลางของ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะชวยใหการจัดซ้ือ
คอมพิวเตอรท่ีตรงตามวัตถุประสงคการใชงาน ประหยัด รวดเร็ว 
 

 แนวทางในการระบุขอกําหนดสําหรับการจัดซื้อ/จัดจางคอมพิวเตอร มี 3 สวน 
  - มาตรฐาน คุณภาพ การรับประกัน 
  - Spec / ความสามารถท่ีจําเปนตองการ 
  - ซอฟตแวร สิทธิการใชงาน และลิขสิทธิ์ 
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5. การกําหนดขอบเขตของงาน TOR ควรมีหลักการดังนี้ 

 การกําหนดคุณสมบัติของผูเสนอราคา หรือผูเสนองานและรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุหรืองานจาง ตลอดจนการวินิจฉัยตามความคุณสมบัติของผูเสนอราคา หรือผูเสนองานแตละราย
วาเปนไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวหรือไม ซ่ึงในการกําหนดคุณสมบัติของผูเสนอราคา หรือเสนองาน 
เปนอํานาจของหนวยงานท่ีจัดหาพัสดุ สามารถใชดุลยพินิจกําหนดและวินิจฉัยไดตามความตองการ
ของหนวงงาน แตตองอยูภายหลักเกณฑตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือมติ
คณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของกําหนดไว  ซ่ึงควรมีหลักการในการพิจารณาดังนี้ 
  

 5.1 ความเปดเผย โปรงใส และเปดโอกาสใหมีการแขงขันกันอยางเปนธรรม  
  (1) ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม ขอ 15 ทวิ วรรคหนึ่ง กําหนดวา “ตองดําเนินการโดยเปดเผย โปรงใส และเปดโอกาสใหมี
การแขงขันกันอยางเปนธรรม โดยคํานึงถึงคุณสมบัติและความสามารถของผูเสนอราคา หรือผูเสนอ
งาน เวนแต กรณีท่ีมีลักษณะเฉพาะอันเปนขอยกเวน ตามท่ีกําหนดไวในระเบียบฯ” 
 (2) ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 ขอ 17 กําหนดวา “การ
กําหนดรายละเอียดเฉพาะ การออกแบบรูปรายการกอสรางโดยละเอียด ใหหัวหนาสวนราชการ
รับผิดชอบควบคุมดูแลใหเปนไปอยางโปรงใส” 
 
 5.2 การใชพัสดุท่ีผลิตในประเทศและกิจการของคนไทย 
  (1) ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม ขอ 16 กําหนดใหสวนราชการใชพัสดุท่ีผลิตในประเทศหรือเปนกิจการของคนไทย ตาม
หลักเกณฑ ดังนี้ 
   - ตามระเบียบขอ 16 (1) กําหนดวา “หามกําหนดรายละเอียดหรือคุณ
ลักษณะเฉพาะซ่ึงอาจมีผลกีดกันไมใหผูผลิตหรือผูขายพัสดุท่ีผลิตในประเทศหรือเปนกิจการของคน
ไทยสามารถเขาแขงขันกันในการเสนอราคากับทางราชการ” 
   - ตามระเบียบขอ 16 (2) กําหนดวา “ในกรณีพัสดุท่ีตองการซ้ือหรือจางทํา 
มีประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมแลว ใหกําหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ
หรือรายการในการกอสรางตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หรือเพ่ือความสะดวกจะระบุเฉพาะ
หมายเลขมาตรฐานก็ได 
   - ตามระเบียบขอ 16 (3) กําหนดวา “ในกรณีพัสดุท่ีตองการซ้ือหรือจางทํา 
ยังไมมีประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม แตมีผูไดรับการจดทะเบียนผลิตภัณฑไวกับ
กระทรวงอุตสาหกรรมแลว ใหกําหนดรายละเอียด หรือคุณลักษณะเฉพาะหรือรายการในการกอสราง 
ใหสอดคลองกับรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะตามท่ีระบุไวในคูมือผูซอ หรือใบแทรกคูมือผูซ้ือท่ี
กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทําข้ึน 
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   - ตามระเบียบขอ 16 (4) กําหนดวา “กรณีท่ีมีความจําเปนจะตองกําหนด
รายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะหรือรายการในการกอสราง แตกตางจากท่ีกําหนดไวในขอ 16 (2) 
หรือ 16 (3) ใหแจงสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) และเม่ือไดรับหนังสือกระทรวง
อุตสาหกรรมตอบรับทราบหรือไมทักทวงแลว ใหดําเนินการซ้ือหรือจางตอไปได หรือไมรับพิจารณา
แลวแตกรณี 
 

  (2) มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 29 พฤษภาคม 2550 แจงตามหนังสือท่ี นร 0505/ ว 83 
ลงวันท่ี 30 พฤษภาคม 2550 กําหนดหลักเกณฑการใชพัสดุท่ีผลิตในประเทศ ดังนี้ 
   1) การจัดหาพัสดุท่ีมีผลิตในประเทศ ดังนี้ 
      - ใหหนวยงานของรัฐใชพัสดุท่ีผลิตในประเทศ และถือปฏิบัติตาม
ระเบียบหรือขอบังคับวาดวยการพัสดุหนวยงานผูดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของอยางเครงครัดดวย 
   ถาไมมีพัสดุท่ีมีผลิตในประเทศ ก็ใหหนวยงานของรัฐดําเนินการจัดหาตาม
หลักเกณฑปกติตอไปได 
     - ในกรณีท่ีมีพัสดุท่ีมีผลิตในประเทศแลว แตไมเพียงพอตอความตองการ
ในประเทศ หรือมีจํานวนนอยราย หรือมีความจําเปนจะตองใชพัสดุท่ีผลิตจากตางประเทศ หรือ
จะตองมีการนําเขาพัสดุจากตางประเทศ ในกรณีท่ีเปนประโยชนยิ่งกวา ใหหนวยงานของรัฐนําเสนอ
รัฐมนตรีพิจารณา เวนแตเปนการจัดหาท่ีมีวงเงินไมสูง ใหเปนความรับผิดชอบของหัวหนาหนวยงาน
ของรัฐท่ีจะพิจารณาอนุมัติได 2 กรณี คือ  

    • เปนการจัดหาอะไหลซ่ึงมีความจําเปนจะตองระบุยี่หอหรือคุณ
ลักษณะเฉพาะ และจําเปนตองนําเขาจากประเทศ หรือ  

    • เปนการจัดหาครั้งหนึ่งท่ีมีวงเงินไมเกินสองลานบาทหรือราคา
พัสดุท่ีนําเขาจากตางประเทศมีราคาตอหนวยไมเกินสองลานบาท 
 
   2) การใชพัสดุท่ีผลิตจากตางประเทศ หรือนําเขาพัสดุจากตางประเทศ 
หมายถึง การใชหรือการนําเขาพัสดุท่ีผลิตสําเร็จรูปแลวจากตางประเทศไมวาจะนําเขาโดยคูสัญญา
หรือบุคคลอ่ืนใด 
 
  (3)  พัสดุท่ีผลิตในประเทศไทย หมายความวา  
   -  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ี
แกไขเพ่ิมเติม ขอ 5 กําหนดพัสดุท่ีผลิตในประเทศ หมายความถึงผลิตภัณฑท่ีผลิตสําเร็จรูปแลว โดย
สถานท่ีผลิตตั้งอยูในประเทศไทย 
   - หมายความรวมถึง ผลิตภัณฑท่ีไดจากการประกอบหรือข้ึนรูปในประเทศ
ไทยดวย (การตีความของ กวพ.) 
  การตรวจสอบวา พัสดุท่ีจะซ้ือหรือจางทํามีผูผลิตหรือรับจางในประเทศไทยหรือไม
ตองตรวจสอบจา กรมโรงงานอุตสาหกรรม    
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  (4)  มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 21 เมษายน 2552 แจงตามหนังสือดวนท่ีสุดท่ี    นร 
0505/ว 89 ลงวันท่ี 28 เมษายน 2552 เรื่องขอเสนอมาตรการเพ่ือลดผลกระทบจากปญหาวิกฤต
เศรษฐกิจตอภาคอุตสาหกรรมไทย (การใชพัสดุท่ีผลิตในประเทศหรือเปนกิจการของคนไทย) โดยให
ถือปฏิบัติตามระเบียบฯ ขอ 16 และมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 29 พฤษภาคม 2550 อยางเครงครัด 
 
 5.3 การจัดซ้ือจัดจางสินคาและบริการท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
  (1) มติคณะรัฐมนตรี  22 มกราคม 2551 แจงตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ท่ี นร 0506/2181 ลงวันท่ี 24 มกราคม 2551 เห็นชอบตามขอเสนอของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง การจัดซ้ือจัดจางสินคาและบริการท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ของภาครัฐมอบหมายใหกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) รับไปพิจารณาปรับปรุงระเบียบพัสดุฯ 
35 เพ่ือใหการใชมาตรการตามแผนการจัดซ้ือจัดจางสินคาและบริการท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของ
ภาครัฐและ (ราง) แผนสงเสริมการจัดซ้ือจัดจางสินคาและบริการท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของภาครัฐ 
พ.ศ. 2551 – 2554 มีความสอดคลองกัน 
  (2) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด ท่ี กค (กวพ) 0421.3/ว 287 ลงวันท่ี 29 
สิงหาคม 2551  ขอใหสวนราชการภายใตระเบียบพัสดุฯ 35 จัดซ้ือจัดจางสินคาและบริการเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม ตามแผนการจัดซ้ือจัดจางสินคาและบริการท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของภาครัฐ พ.ศ. 
2551 – 2554 ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  สินคาและบริการใดท่ีจะตองจัดซ้ือจัดจางตามเกณฑขอกําหนดท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม หรือไดรับสลากเขียว หรือไดรับใบไมเขียว ใหดําเนินการตามคูมือการจัดซ้ือจัดจางสินคา
และบริการท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของกรมควบคุมมลพิษ และอยูภายใตบังคับระเบียบพัสดุฯ 35 
ขอ 16 และตองไมขัดแยงกับระเบียบพัสดุฯ 35 
 
 5.4 การระบุคุณลักษณะเฉพาะของส่ิงของหรือย่ีหอส่ิงของ 
  (1)  มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 23 มีนาคม 2520 (หนังสือท่ี สร 0203/ ว 53 ลง
วันท่ี 28 มีนาคม 2520) กําหนดรายการในการกอสราง ดังนี้ 
    - มี มอก. หรือ กระทรวงอุตสาหกรรมรับรองแลว หรือมีมาตรฐานท่ีสวน
ราชการอ่ืนกําหนดไว ก็ใหระบุตามมาตรฐานนั้นได ตามความจําเปน 
   - กรณียังไมมีมาตรฐาน ถาสวนราชการจําเปนตองใชสิ่งของท่ีเห็นวามี
คุณภาพดีเปนท่ีนิยมใชในขณะนั้น และจําเปนตองระบุชื่อยี่หอสิ่งของ ก็ใหระบุได แตตองใหมากยี่หอ
ท่ีสุดเทาท่ีจะสามารถระบุได และสิ่งของท่ีมีคุณภาพเทียบเทากันก็ใหใชไดดวย 
 
 
 
  (2) มติคณะรัฐมนตรีแจงตามหนังสือท่ี สร 0403/ว 93 ลงวันท่ี 7 พฤศจิกายน 
2512 และท่ี สร 0203/ว 157 ลงวันท่ี 27 ธันวาคม 2519 กําหนดคุณลักษณะเฉพาะของสิ่งของ ดังนี้ 
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   - หามมิใหกําหนดลักษณะเฉพาะของสิ่งของท่ีจะซ้ือใหใกลเคียงกับยี่หอใด 
ยี่หอหนึ่งหรือของผูขายรายใดรายหนึ่ง 
 - หามระบุยี่หอสิ่งของท่ีตองการจะซ้ือทุกชนิด เวนแต ท่ีมีขอยกเวนไว เชน 
ยารักษาโรค เครื่องอะไหล เปนตน  
  และมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 21 เมษายน 2552 แจงตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีดวนท่ีสุด ท่ี นร 0505/ว 89 ลงวันท่ี 28 เมษายน 2552 แจงใหสวนราชการถือปฏิบัติ
เก่ียวกับเรื่องการใชพัสดุท่ีผลิตในประเทศหรือเปนกิจการของคนไทย ขอ 16 ของระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 29 
พฤษภาคม 2550 แจงตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีท่ี นร 0505/ว 83 ลงวันท่ี 30 
พฤษภาคม 2550 อยางเครงครัด   
 
 5.5 คุณสมบัติของผูเสนอราคาตามท่ี กวพ. หรือ กวพ.อ. กําหนด 
  (1) ตองเปนผูมีอาชีพขาย หรือ รับจาง 
  (2) ตองไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อแลว 
หรือไมเปนผูไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงาน 
  (3) ตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ  
   - การซ้ือ/จาง ตามระเบียบพัสดุฯ 35 ตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับ
ผูเสนอราคารายอ่ืน 
   - การซ้ือ/จาง ตามระเบียบพัสดุฯ 49 ตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับ
ผูเสนอราคารายอ่ืน และ/หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส
หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงยันราคาอยางเปนธรรมในการซ้ือ/จาง 
 

  (4) ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแต 
รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น. 
  **(5) ตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการซ้ือหรือจาง 
  **(6) ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคล และมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกัน กับงาน
ท่ีประกวดราคาจาง ในวงเงินไมนอยกวา...........................บาท และ เปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรง
กับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน หนวยงานอ่ืนซ่ึงมี
กฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือ หนวยงานเอกชนท่ีกรมเชื่อถือ 
  หมายเหตุ : **ใหสวนราชการเลือกใชตามความจําเปน 
 
 
 

  กรณีงานซ้ือ/งานจางท่ัวไป  ไมมีหลักเกณฑเรื่องการกําหนดผลงาน แตหากจําเปนตอง
กําหนด ก็เปนดุลยพินิจของสวนราชการท่ีจะอนุโลมนําหลักเกณฑของงานกอสรางมาใชได (ตามแนว
วินิจฉัยของ กวพ. หนังสือดวนท่ีสุดท่ี กค (กวพ) 0408.4/1999 ลงวันท่ี 14 สิงหาคม 2550) 
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  (7)  ขอกําหนดเง่ือนไขท่ีหนวยงานของรัฐจะตองนําไปกําหนดไวในขอบเขตของ
งาน (Term of Reference : TOR) หรือเอกสารประกาศจัดซ้ือจัดจางเพ่ือใหผูเสนอราคาและ
คูสัญญาปฏิบัติ ตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน 2556 ใชบังคับใหหนวยงานของรัฐท่ีตองกําหนดไวในขอบเขต
ของงาน ซ่ึงมีมูลคาตั้งแต 500,000 บาท ข้ึนไป กําหนดมาตรการเพ่ือใหหนวยงานของรัฐปฏิบัติ ดังนี้ 
  1. ใหหนวยงานของรัฐกําหนดเง่ือนไขและคุณสมบัติของบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะ
เขาเปนคูสัญญา(ผูเสนอราคา) ไวในขอบเขตของงาน (Term of Reference :  TOR) และกําหนดให
คูสัญญาตองปฏิบัติดังนี้ 
     (1) บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชี
รายรับรายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 
      (2) บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซ่ึงไดดําเนินการ
จัดซ้ือจัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนใน
ระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซตศูนยขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 
     (3) คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เวนแตการรับจายเงิน
แตละครั้งซ่ึงมีมูลคาไมเกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได 
 2. ใหหนวยงานของรัฐรายงานขอมูลของคูสัญญาท่ีตองยื่นบัญชีแสดงรายรับรายจาย (แบบ 
บช. 1) ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. และกรมสรรพากรทราบ ดังนี้ 
  (1) กรณีหนวยงานของรัฐท่ีมิไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลาง (e-Government Procurement : e-GP) ใหรายงานขอมูลของคูสัญญาผานระบบ 
(e-Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 
  (2) กรณีหนวยงานของรัฐใดท่ีมิไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง (e-Government Procurement : e-GP) ใหรายงานขอมูลของ
คูสัญญาผานระบบอิเล็กทรอนิกสท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. จัดทําข้ึน  
 - กรณีงานกอสราง 
     วงเงินตั้งแต 1 ลานบาทข้ึนไปผูเสนอราคา ตองเปนนิติบุคคลตามกฎหมาย 
(รายละเอียดตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 6 มิถุนายน 2521 อางถึงหนังสือสํานักงานรัฐมนตรี 
ดวนมาก ท่ี สร 0203/ว 80 ลงวันท่ี 8 มิถุนายน 2521) 
 
  -  การกําหนดผลงาน เพ่ือใหทราบถึงศักยภาพของผูขายหรือผูรับจาง 
   1) การกําหนดผลงานกอสราง 
    - กําหนดผลงานไดไมเกินรอยละ 50 ของวงเงินงบประมาณหรือ
วงเงินประมาณการ (ตามหนังสือ นร (กวพ) 0305/ว 7914 ลงวันท่ี 22 กันยายน 2543 ประกอบมติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 28 ธันวาคม 2536 (หนังสือดวนมาก นร 0202/ว 1 ลงวันท่ี 3 มกราคม 
2537)  
    - ตองเปนผลงานในสัญญาเดียวกันเทานั้น (ตามหนังสือ นร (กวพ) 
0204/ว 11441 ลงวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2539)  
    - ผลงานประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคาจาง คือ ผลงานท่ี
ใชเทคนิคในการดําเนินการเหมือนกัน เปนผลงานท่ีผูรับจางไดทํางานแลวเสร็จตามสัญญาท่ีไดมีการสง
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มอบงานและตรวจรับเรียบรอยแลว ตองเปนผลงานท่ีกระทําสัญญากับสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
เอกชน ซ่ึงเปนผูวาจางโดยตรง ไมใชผลงานอันเกิดจาก การรับจางชวง (แนววินิจฉัยของ กวพ.) 
 
   2) กรณีผลงานกิจการรวมคา 
       - ตามหนังสือท่ี นร (กวพ) 1305/ ว 2457 ลงวันท่ี 16 มีนาคม 2543 
กําหนดแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติของผูเสนอราคาท่ีเปนกิจการรวมคา ดังนี้ 

    • กรณีท่ีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดย
หลักการกิจการรวมคาท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม จะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขท่ี
กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา สวนคุณสมบัติดานผลงานกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถ
นําผลงานกอสรางของผูท่ีเขารวมคามาใชแสดงเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาท่ีเขาประกวด
ราคาได    

    • กรณีท่ีกิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดย
หลักการนิติบุคคลแตละนิติบุคคลท่ีเขารวมคาทุกราย จะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขท่ี
กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแตในกรณีท่ีกิจการรวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคา
เปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคา
กับทางราชการและแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมซองประกวดราคากิจการรวมคานั้น สามารถใช
ผลงานกอสรางของผูรวมคาหลักรายเดียว เปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาท่ียื่นเสนอราคาได 

  ทุนจดทะเบียน จะกําหนดไมได  ตามแนววินิจฉัยของ กวพ. และหนังสือ 
ท่ี นร (กวพ) 1305/ว 7914 ลงวันท่ี 22 กันยายน 2543 เรื่องการกําหนดคุณสมบัติของผูเสนอราคา
ในการจางกอสราง ซ่ึงนําไปใชสําหรับงานซ้ือโดยอนุโลม แตตองไมเปนการกีดกันหรือชัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.  องคประกอบของรางขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)  
      สรุปสาระสําคัญของงานซ้ือหรืองานจาง ดังนี้ 
 

 (1) ความเปนมา 
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  งานหรือโครงการเพ่ือใหเขาใจถึงความจําเปน หรือความสําคัญของภารกิจ และ
ความเชื่อมโยงของภารกิจ 

 (2) วัตถุประสงค 
  การจะดําเนินงานหรือโครงการใดๆ ใหบรรลุเปาหมายจําเปนตองมีการกําหนด
วัตถุประสงคของงานหรือโครงการ รวมท้ังตองมีการกําหนดเปาหมายเฉพาะของแตละกิจกรรมอยาง
ชัดเจน วัตถุประสงคของการซ้ือหรือการจาง คือ สิ่งท่ีผูซ้ือหรือผูวาจางตองการจะบรรลุหลังจากท่ี
ภารกิจเสร็จสิ้นลงผลงานของงานหรือโครงการ มีจุดมุงหมายท่ีจะสรางผลลัพธท่ีมีตัวชี้วัดท่ีตองการท้ัง
ในดานของเวลา พ้ืนท่ี ปริมาณ คุณภาพ รวมท้ังคาใชจายตางๆ ท่ีชัดเจน เพ่ือใหการวัดความสําเร็จ
ของโครงการ สามารถจะวัดในดานของประสิทธิผลหรือผลสัมฤทธิ์ไดโดยงาย 
 
 (3) คุณสมบัติผูเสนอราคา 
  ตามตัวอยางเอกสารประกวดราคาท่ี กวพ. กําหนด  (ตามหนังสือดวนท่ีสุด ท่ี  
กค (กวพอ) 0421.3/ว289 ลงวันท่ี 30 กรกฎาคม 2555 
 
 (4) คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (งานซ้ือ) / รายการละเอียดของงาน (งานจาง) 
  เปนการพรรณนาอธิบายรายละเอียดกับแบบ รูปลักษณะ ขนาด ชนิดและคุณสมบัติ
ของวัตถุท่ีใชสรางจัดเปนวิธีการอยางหนึ่งของการจัดหา (Procurement) โดยมีความมุงหมาย
ดังตอไปนี้ 
 4.1  เพ่ือใหไดพัสดุถูกตองตรงตามความประสงคของผูใช จากรายละเอียด
ขอกําหนดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุท่ีผูซ้ือไดออกประกาศแจงความใหทราบท่ัวไปแลวนั้น ผูผลิตหรือผู
จําหนายสามารถทําความเขาใจและรูถึงจุดประสงคผูซ้ือวามีความตองการของซ่ึงมีคุณภาพและ
ลักษณะอยางไร แมวาจะไมมีแบบรูปรายการหรือของตัวอยางก็ตาม ผูผลิตหรือผูจําหนายก็สามารถ
ผลิตหรือหาของมาสนองความตองการของผูซ้ือได 
 4.2  เพ่ือความสะดวกในการจัดหาพัสดุ กลาวคือ เจาหนาท่ีพัสดุสามารถดําเนินการ
จัดหาไดทันทีท่ีไดรับแจงขาวสารคํารองขอ ไมตองเสียเวลาสอบถามหาขอมูลรายละเอียดตาง ๆ อีก 
เพราะมีหลักฐานท่ีเตรียมไวพรอมมูลอยูในมือเรียบรอย ทําใหไดของรวดเร็วทันกําหนดเวลาตองการ 
 4.3  เพ่ือใหไดพัสดุเปนแบบมาตรฐาน ขอกําหนดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุจะเปนมูล
ฐานในการผลิตสินคาของโรงงานอุตสาหกรรมตามความตองการและความนิยมของผูซ้ือ ผูใชของก็จะ
ไดพัสดุท่ีมีแบบมาตรฐานคุณภาพดีตรงขอกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ 
 
 
 
 4.4.  เพ่ือเปนการสนับสนุนใหมีการปรับปรุงคุณภาพสินคา เม่ือไดกําหนดคุณลักษณะ
เฉพาะข้ึนแลว ทําใหเกิดการแขงขันผลิตสินคาออกจําหนายตามขอกําหนดคุณลักษณะนั้น ๆ ใหมีคุณภาพ
ดีกวาเหนือกวาผูผลิตรายอ่ืน ๆ ซ่ึงจะเปนประโยชนอยางยิ่ง คือ ผูซ้ือไดของท่ีมีคุณภาพดีกวาขอกําหนด
คุณลักษณะเฉพาะไวใช ผูผลิตและผูจําหนายก็มีกําหรเพ่ิมข้ึนเพราะจําหนายผลิตไดมากข้ึน 
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การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะท่ีดี ตองคํานึงถึงหลักการ ดังตอไปนี้ 
 1. เปนไปตามวัตถุประสงคในการใชงาน 
 2. มีสาระสําคัญครบถวนสมบูรณ ไมกอใหเกิดปญหาในการพิจารณาตัดสินใจภายหลัง สิ่ง
เล็กๆ นอยๆ ท่ีไมคอยมีสารุสําคัญอาจละเวน 
 3. ตองมีความยืดหยุนและเปลี่ยนแปลงไปตามกาลสมัย  
  4. งายและสะดวกในการปฏิบัติ ควรใชศัพทหรือถอยคําท่ีอานเขาใจงายมีความหมายชัดเจน 
ไมคลุมเครือ ซ่ึงจะเปนปญหากอใหเกิดการเขาใจผิดไดภายหลัง 

  ปจจุบันสํานักงบประมาณไดรับมอบหมายจากรัฐบาลใหเปนผูรับผิดชอบในการ
กําหนดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุของทางราชการ ซ่ึงมีคณะกรรมการรับผิดชอบเก่ียวกับเรื่องนี้ โดยมี
หนาท่ีกําหนดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุท่ีใชรวมกันของทุกสวนราชการ เพ่ือใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 
ท้ังนี้ไดนําแบบวิธีการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุของประเทศสหรัฐอเมริกามาเปนแนวทางในการ
กําหนดคุณลักษณะเฉพาะ ผูท่ีสนใจสามารถเขาไปศึกษาหาขอมูลราคามาตรฐานครุภัณฑไดท่ี
เว็บไซตของสํานักงบประมาณ  www.bb.go.th 
 

 (5) ระยะเวลาดําเนินการ 
  การกําหนดระยะเวลาการดําเนินงานตั้งแตเริ่มดําเนินการตามสัญญาจนถึงสิ้นสุด
งานหรือโครงการ 
 

 (6) ระยะเวลาสงมอบของงานหรือโครงการ 
  กําหนดความตองการของผูวาจาง ท่ีตองการใหผูรับจางสงมอบอะไรใหชัดเจน  
และเหมาะสม  
 

 (7) เง่ือนไขการชําระเงิน 
  กําหนดการชําระเงินใหเหมาะสมและสัมพันธการเง่ือนไขการสงมอบงาน 
 

 (8) วงเงินในการจัดหา 
  ตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรของหนวยงาน 
 

 (9) ผูรับผิดชอบโครงการ 
   เจาของโครงการในการดําเนินงาน  

http://www.bb.go.th/
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ตัวอยาง 
แนววินิจฉัยของคณะกรรมการวาดวยการพัสดุ (กวพ.) เกี่ยวกบัการกําหนด TOR  
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  เรื่องท่ี1 จังหวัด น. แจงวา กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑ โดยสํานักงาน ท.จังหวัดนนทบุรี 
ไดจางมหาวิทยาลัย ก. สํารวจและออกแบบเพ่ือกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียโดยใชเทคโนโลยีสมัยใหม
ภายใตโครงการรักษเจาพระยา/ปาสัก ซ่ึงศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัย ก. ไดแจงวาระบบบําบัดน้ําเสียโดยใชเทคโนโลยีสมัยใหมถูกคิดคนและพัฒนาข้ึนโดย
ศูนยฯ กรมชลประทาน และผูเชี่ยวชาญของศูนยฯ(คุณกนก นาแกว) โดยผูเชี่ยวชาญดานระบบของ
ศูนยฯ ไดยื่นขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐเม่ือวันท่ี๒๙ มกราคม ๒๕๕๒ เนื่องจากกลุมจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน ๑ ไดรับจัดสรรงบประมาณเพ่ือกอสรางระบบจํานวน ๑๒ แหง วงเงิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
จังหวัดฯ จึงขอหารือในประเด็น กรณีผูเชี่ยวชาญดานระบบของศูนยฯ ไดยื่นขอรับสิทธิบัตรการ
ประดิษฐอุปกรณบางสวนหรือท้ังหมดของระบบดังกลาว ซ่ึงหากเอกชนรายอ่ืนมีความประสงคจะ
รับจางดําเนินการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียโดยใชเทคโนโลยีสมัยใหม ตองไดรับการอนุญาตจากผูขอ
จดสิทธิบัตรเปนลายลักษณอักษรเทานั้น แตท้ังนี้ ผูขอจดสิทธิบัตรแจงวามีการถายทอดเทคโนโลยีแก
ผูสนใจอยางแพรหลายแลว และยืนยันวายินดีถายทอดเทคโนโลยีดังกลาวใหแกผูมีความประสงคทุก
ราย มิไดเจาะจงวาถายทอดใหเพียงรายใดรายหนึ่ง จึงขอหารือวา หากกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 
๑จะกําหนดคุณลักษณะของระบบบําบัดน้ําเสียโดยใชเทคโนโลยีสมัยใหมตามท่ีไดวาจางมหาวิทยาลัย ก. 
ออกแบบไว เพ่ือดําเนินการจัดจางโดยวิธีการประกวดราคาโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะเปนการ
กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะในลักษณะกีดกันกับผูรับจางบางราย หรือเอ้ือประโยชนใหแกบริษัทใด
บริษัทหนึ่งหรือไม  ความละเอียดแจงแลว  นั้น 

 ขอพิจารณาของ กวพ พิจารณาแลวมีความเห็นวา กรณีตามท่ีจังหวัด น.หารือเปน
ประเด็นท่ีเก่ียวกับการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะซ้ือหรือจาง ซ่ึงโดยหลักการตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม การกําหนด
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีตองการจัดซ้ือหรือการกําหนดคุณสมบัติของผูเสนอราคาใน
งานกอสรางสวนราชการยอมสามารถพิจารณากําหนดไดตามความเหมาะสมและจําเปน โดยข้ึนอยูกับ
ความตองการของสวนราชการในการจัดหาครั้งนั้น ซ่ึงหากเปนการดําเนินการจัดหาโดยวิธีสอบราคา 
ประกวดราคาหรือประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส อันเปนวิธีการท่ีเปนการแขงขันราคา
ท่ัวไป จะตองมีข้ันตอนของการกําหนดคุณสมบัติของผูเสนอราคา ซ่ึงในการกําหนดคุณสมบัติของผูเสนอ
ราคานั้น เง่ือนไขในเอกสารสอบราคาหรือประกวดราคา ไดมีมติคณะรัฐมนตรีแจงตามหนังสือสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี สร ๐๒๐๓/ว ๕๒ลงวันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๒๐ กําหนดหลักเกณฑหามมิให
สวนราชการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของสิ่งของท่ีจะซ้ือใหใกลเคียงกับยี่หอใดยี่หอหนึ่ง หรือของผูขาย
รายใดรายหนึ่ง และหามระบุยี่หอสิ่งของท่ีตองการจะซ้ือทุกชนิดเวนแตท่ีมีขอยกเวนไว เชน ยารักษาโรค 
เครื่องอะไหล เปนตน นอกจากนั้นสวนราชการท่ีจัดหาพัสดุจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑของระเบียบ
ฯ ขอ ๑๕ ทวิ กลาวคือ กําหนดคุณสมบัติของผูเสนอราคาโดยเปดกวางไมเปนการกีดกัน หรือเจาะจง
เอ้ือประโยชนแกผูเสนอราคารายหนึ่งรายใดเปนการเฉพาะราย โดยมีลักษณะท่ีเปนการเปดโอกาสให
มีการแขงขันราคากันไดอยางเหมาะสมและเปนธรรม ท้ังนี้  จะตองคํานึงถึงคุณสมบัติและ
ความสามารถของผูเสนอราคาแตละราย และสามารถทําใหมีผูสามารถเขาเสนอราคาแขงขันกันได 
เปนจํานวนหลายราย กรณีตามขอหารือ การท่ีจังหวัดฯ จะกําหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ 
ของงานระบบบําบัดน้ําเสียฯ ถือเปนอํานาจของหนวยงานท่ีจัดหาพัสดุสามารถใชดุลพินิจกําหนดและ



 แนวทางการจัดทํารางขอบเขตของงาน (TOR) 
 

- 16 - 
 

วินิจฉัยไดตามความตองการของหนวยงาน แตท้ังนี้ การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะในลักษณะ
ดังกลาว ตองอยูภายใตหลักเกณฑของระเบียบฯ ขอ ๑๕ ทวิ กลาวคือ กําหนดคุณสมบัติของผูเสนอ
ราคาโดยเปดกวาง ไมเปนการกีดกัน หรือเจาะจงเอ้ือประโยชนแกผูเสนอราคารายหนึ่งรายใดเปน
การเฉพาะราย โดยมีลักษณะท่ีเปนการเปดโอกาสใหมีการแขงขันราคากันไดอยางเหมาะสมและ
เปนธรรม ท้ังนี้ จะตองคํานึงถึงคุณสมบัติและความสามารถของผูเสนอราคาแตละราย และ
สามารถทําใหมีผูสามารถเขาเสนอราคาแขงขันกันไดเปนจํานวนหลายรายดวย 
 

 เรื่องท่ี 2 สํานักงาน ม. ไดประกาศประกวดราคาจางพัฒนาละปรับปรุงระบบเครือขาย
สื่อสารและระบบดาวเทียมของกระทรวงฯ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตอมา ในวันท่ี ๑๕ กันยายน 
๒๕๕๔ สํานักงานฯ ไดรับหนังสือจากบริษัท A (Thailand) จํากัดวามีการล็อคสเปคของอุปกรณ 5 
ประเด็น คือ ๑) ระบบสํารองไฟฟา (UPS) ๒) ระบบปรับอากาศชนิดควบคุมความชื้น (Precision Air 
Condition System) ๓) ระบบเครือขายสื่อสารผานดาวเทียม ๔) การกําหนดผลงานการติดตั้งไมนอย
กวา ๕๐ ลานบาท และ ๕) ระบบเชื่อมโยงประสานขายวิทยุสื่อสารและโทรศัพทแบบ IP ดังนั้น 
เพ่ือใหการดําเนินการโครงการพัฒนาฯ เปนไปดวยความเรียบรอยและถูกตองตามระเบียบของทาง
ราชการ สํานักงานฯ จึงขอหารือวา การดําเนินการของสํานักงานฯ จะถือวาเปนการกําหนดคุณลักษณะ
เฉพาะทางเทคนิคใกลเคียงกับยี่หอใดยี่หอหนึ่ง (Lock Spec) หรือไม อยางไร โดยมีขอเท็จจริง ดังนี้ 

 ๑. ตามขอรองเรียนประเด็นท่ี 1) และท่ี 3) ผลิตภัณฑท่ีมีคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค
ท่ีเหมือนและสอดคลองกัน จํานวน 3 ผลิตภัณฑ สวนประเด็นท่ี 2) มีผลิตภัณฑท่ีมีคุณลักษณะเฉพาะ
ทางเทคนิคท่ีเหมือนและสอดคลองกัน จํานวน 2 ผลิตภัณฑ ถือวาเปนการระบุคุณลักษณะเฉพาะทาง
เทคนิคใกลเคียงกับยี่หอใดยี่หอหนึ่ง หรือไม อยางไร 

 ๒. การกําหนดผลงานตามขอรองเรียนประเด็นท่ี 4) จะเปนการดําเนินการท่ีไมเปนไป
ตามระเบียบและเหมาะสมหรือไม อยางไร 
 ๓. การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคของระบบเชื่อมโยงประสานขายวิทยุสื่อสารและ
โทรศัพทแบบ IP ตามขอรองเรียนประเด็นท่ี 5) ซ่ึงเปนอุปกรณท่ีสําคัญและจําเปนตองนํามาใชเพ่ือ
บูรณาการกับหนวยงานดังกลาวขางตน ซ่ึงเปนคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคเดียวกันกับหนวยงานท่ี
จะบูรณาการและอุปกรณระบบดังกลาวมี 2 ผลิตภัณฑ ซ่ึงหากไมกําหนดเชนนั้นจะไมสามารถบูรณา
การกับหนวยงานตางๆ ได เชนนี้จะถือวาเปนการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคใกลเคียง
กับยี่หอใดยี่หอหนึ่ง (Lock Spec) หรือไม อยางไร 

 ขอพิจารณาของ กวพ พิจารณาแลวมีความเห็นดังนี้ 
 ๑. โดยหลักการ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ี
แกไขเพ่ิมเติม การกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีตองการจัดซ้ือหรือการกําหนด
คุณสมบัติของผูเสนอราคาในงานกอสราง สวนราชการยอมสามารถพิจารณากําหนดไดตามความ
เหมาะสมและจําเปนโดยข้ึนอยูกับความตองการของสวนราชการในการจัดหาครั้งนั้น ซ่ึงหากเปนการ
ดําเนินการจัดหาโดยวิธีสอบราคา ประกวดราคา หรือประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส อัน
เปนวิธีการท่ีเปนการแขงขันราคาท่ัวไป จะตองมีข้ันตอนของการกําหนดคุณสมบัติของผูเสนอราคา ซ่ึง
ในการกําหนดคุณสมบัติของผูเสนอราคานั้น เง่ือนไขในเอกสารสอบราคาหรือประกวดราคา ไดมีมติ
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คณะรัฐมนตรีแจงตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี สร ๐๒๐๓/ว ๕๒ ลงวันท่ี ๒๘ มีนาคม 
๒๕๒๐ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑหามมิใหสวนราชการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของสิ่งของที่จะซื้อ
ใหใกลเคียงกับยี่หอใดยี่หอหนึ่ง หรือของผูขายอะไหล เปนตน นอกจากนั้นสวนราชการท่ีจัดหาพัสดุ
จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑของระเบียบฯ ขอ ๑๕ ทวิ กลาวคือ กําหนดคุณสมบัติของผูเสนอราคา
โดยเปดกวาง ไมเปนการกีดกัน หรือเจาะจงเอ้ือประโยชนแกผูเสนอราคารายหนึ่งรายใดเปนการ
เฉพาะราย โดยมีลักษณะท่ีเปนการเปดโอกาสใหมีการแขงขันราคากันไดอยางเหมาะสมและเปน
ธรรม ท้ังนี้ จะตองคํานึงถึงคุณสมบัติและความสามารถของผูเสนอราคาแตละราย ผลงานของผูเสนอราคา 
หากสวนราชการผูจัดหาพิจารณาเห็นวา มีความจําเปนท่ีจะตองกําหนดคุณสมบัติขอนี้ในงานซ้ือ สวน
ราชการก็อาจพิจารณากําหนดไดโดยเทียบเคียงกับการกําหนดคุณสมบัติของผูเสนอราคาในงาน
กอสรางตามหลักเกณฑดังกลาวและตามนัยมติคณะรัฐมนตรีแจงตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีท่ี นร ๐๒๐๒/ว ๑ ลงวันท่ี ๓ มกราคม ๒๕๓๗ ประกอบกับหนังสือคณะกรรมการวา
ดวยการพัสดุ ท่ี นร (กวพ) ๑๓๐๕/ว ๗๙๑๔ ลงวันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๔๓ โดยสวนราชการสามารถ
กําหนดไดไมเกินรอยละ ๕๐ของวงเงินงบประมาณ หรือวงเงินประมาณการก็ได 

 ๒. กรณีตามขอหารือ ๑ และ ขอ ๓ เห็นวา เนื่องจากเปนกรณีท่ีสํานักงานปลัดกระทรวง 
ม. หารือวาการระบุคุณลักษณะเฉพาะดานเทคนิคของสํานักงานฯ เปนการระบุคุณลักษณะเฉพาะ
ดานเทคนิคท่ีใกลเคียงกับยี่หอใดยี่หอหนึ่ง หรือไม ซ่ึงกรณีดังกลาวสํานักงานฯ จะตองพิจารณาจาก
ขอเท็จจริงของคุณลักษณะของพัสดุท่ีมีอยูในทองตลาดวามีผูผลิตพัสดุท่ีมีลักษณะเฉพาะดาน
เทคนิคสอดคลองกับท่ีสํานักงานฯ กําหนดจํานวนกี่ราย กรณีจึงเปนปญหาขอเท็จจริงไมมีประเด็นท่ี 
กวพ. จะตองพิจารณาแตประการใด  

 ๓. กรณีตามขอหารือ ๒ ปรากฏขอเท็จจริงวาตามเอกสารประกวดราคากําหนดใหผู
ประสงคจะเสนอราคาจะตองมีผลงานติดตั้งอุปกรณสื่อสารดาวเทียม ในวงเงินไมนอยกวา ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท จากวงเงินท้ังหมด ๒๐๔,๗๕๐,๐๐๐ บาท ซ่ึงเปนอัตราท่ีไมเกินรอยละ ๕๐ ของวงเงิน
งบประมาณ จึงเปนการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของผูเขาเสนอราคาในเรื่องผลงานท่ีถือวาสอดคลอง
กับหลักการดังกลาวขางตน 

 อนึ่ง กวพ. มีขอสังเกตเพ่ิมเติมวา ในการจัดหาพัสดุครั้งนี้เปนโครงการจัดหาภายใต
วงเงินเดียวกันแตมีการกําหนดลักษณะของงานและเครื่องมืออุปกรณตางๆ ท่ีมีความหลากหลาย โดย
ในสวนของงานท่ีมีรายละเอียดดานเทคนิค มีการกําหนดใหสามารถเชื่อมโยงเพ่ือใชงานรวมกับอุปกรณ
เครือขายของหนวยงานตางๆท่ีตองปฏิบัติงานในภารกิจรวมกัน โดยคุณลักษณะเฉพาะดานเทคนิคของ
หนวยงานตางๆ ยอมมีลักษณะท่ีแตกตางกัน จึงอาจสงผลใหในการจัดหาครั้งนี้มีผูมีสิทธิเสนอราคาจํานวน
นอยรายได ท้ังนี้ หากเปนการจัดหาพัสดุท่ีมีคุณลักษณะเฉพาะทางดานเทคนิคหรือเก่ียวกับความลับ
ของทางราชการ สํานักงานฯ ควรจัดหาพัสดุโดยใชวิธีการท่ีเหมาะสมตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
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 เรื่องท่ี 3 สํานักงาน ต. ขอใหพิจารณา กรณีหนวยงานของรัฐดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสโดยไมโปรงใส หรือใหมีการแขงขันอยางเปนธรรมในกระบวนการเสนอ
ราคา กรณีการกําหนดคุณสมบัติของผู มีสิทธิ เสนอราคา โดยไมปฏิบัติตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 จึงขอทราบถึงหลักเกณฑ
หรือแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 ในประเด็นดังตอไปนี้ 

 1. หนวยงานของรัฐสามารถกําหนดคุณสมบัติของผูมีสิทธิเสนอราคาตองเปนนิติบุคคล
เทานั้นไดหรือไม อยางไร 

 2. หนวยงานของรัฐสามารถกําหนดคุณสมบัติของงานท่ีเปนการเฉพาะ เชน ผลงานการ
ทาสีอาคาร เปนผลงานสวนหนึ่งของงานโครงสรางหรืองานท่ัวไปไดหรือไม อยางไร 

 3. หนวยงานของรัฐสามารถกําหนดอายุผลงานไมนอยกวา......ป และตองเปนผลงานใน
ประเทศไทยเทานั้นไดหรือไม อยางไร  
 4. ในกรณีท่ีหนวยงานของรัฐสามารถกําหนดคุณสมบัติตางๆ เปนการเฉพาะ เชน 
คุณสมบัติของผูมีสิทธิเสนอราคา คุณสมบัติของงานและผลงาน จะสงผลใหเปนการกีดกันผูมีสิทธิ
เสนอราคารายอ่ืนหรือไมอยางไร  

 ขอพิจารณาของ กวพ พิจารณาแลวมีความเห็น ดังนี้ 

 1. กรณีขอหารือ ๑ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และ
ท่ีแกไขเพ่ิมเติม มิไดกําหนดบังคับใหผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลเทานั้น หากเพียงเปนผูมีอาชีพขาย
หรือรับจางทํางานท่ีสวนราชการจะดําเนินการจัดหาพัสดุก็สามารถเปนผูเสนอราคากับสวนราชการได 
อยางไรก็ดี เนื่องจากะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี 6 มิถุนายน 2521 แจงตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ดวนมาก ท่ี สร 0203/ว 80 ลงวันท่ี 8 มิถุนายน 2521 เรื่อง การขอทบทวนมติ
คณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการปรับปรุงแกไขวิธีการประกวดราคาจางกอสรางของทางราชการ โดยกรณี
งานจางกอสรางท่ีมีวงเงินตั้งแต 1,000,000 บาท ข้ึนไป ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคล ดังนั้น กรณีท่ี
ส ว น ร า ช ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ก อ ส ร า ง ท่ี มี ว ง เ งิ น ตั้ ง แ ต  1 , 0 0 0 , 0 0 0  บ า ท  ข้ึ น ไป เท า นั้ น  
ท่ีถูกบังคับโดยมติคณะรัฐมนตรีใหสวนราชการตองกําหนดคุณสมบัติของผูเสนอราคาวาตองเปนนิติ
บุคคล 

 2. กรณีขอหารือ 2 ในการกําหนดผลงานของผูประสงคจะเสนอราคาตามประกาศ
ประกวดราคาของหนวยงานผูจัดหาพัสดุ หนวยงานฯ สามารถพิจารณากําหนดเง่ือนไขดังกลาวได 
โดยพิจารณาประเภท ลักษณะของงานท่ีประสงคจะดําเนินการจัดหาเปนรายประเภท เชน หากเปน
การประกวดราคาจางปรับปรุงทาสีอาคาร กรณีนี้หนวยงานฯ ยอมสามารถกําหนดผลงานของผูเสนอ
ราคา ตองมีผลงานการทาสีอาคารมาแสดงได ท้ังนี้ การกําหนดผลงานดังกลาวจะตองอยูภายใต
หลักเกณฑของหนังสือสํานักนายกรัฐมนตรีท่ี นร (กวพ) 1305/ว 7914 ลงวันท่ี 22 กันยายน 2543 
เรื่อง การกําหนดคุณสมบัติของผูเสนอราคาในการจางกอสราง ท่ีกําหนดวา “ในการดําเนินการ
ประกวดราคาจางกอสรางสวนราชการจะกําหนดคุณสมบัติของผูเสนอราคาไดเฉพาะตามตัวอยาง
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เอกสารประกวดราคาท่ี กวพ. กําหนด และการกําหนดคุณสมบัติของผูเสนอราคาในเรื่องของผลงาน
การกอสรางซ่ึงจะกําหนดไดไมเกินรอยละ 50 ของวงเงินงบประมาณหรือวงเงินประมาณการ” 

 ๓. กรณีขอหารือ 3 ตามหนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี นร (กวพ) 1305/ว 7914 ลง
วันท่ี 22 กันยายน 2543 เรื่อง การกําหนดคุณสมบัติของผูเสนอราคาในการจางกอสราง กําหนดวา “ในการ
ดําเนินการประกวดราคาจางกอสรางสวนราชการจะกําหนดคุณสมบัติของผูเสนอราคาไดเฉพาะตาม
ตัวอยางเอกสารประกวดราคาท่ี กวพ. กําหนด และการกําหนดคุณสมบัติของผูเสนอราคาในเรื่องของ
ผลงานการกอสรางซ่ึงจะกําหนดไดไมเกินรอยละ 50 ของวงเงินงบประมาณ หรือวงเงินประมาณการ 
ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี แจงโดยหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร 0202/ว 1      ลงวันท่ี 
3 มกราคม 2537 รวมท้ังการกําหนดเง่ือนไขตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีในสวนท่ี
เก่ียวของ (ถามี) ไดเทานั้น” ดังนั้น หากพิจารณาตามนัยหนังสือเวียนขางตน การท่ีสวนราชการจะ
พิจารณากําหนดคุณสมบัติของผูเสนอราคาในการจางกอสราง สวนราชการนั้นจะกําหนดไดเฉพาะ
ตามตัวอยางเอกสารประกวดราคาท่ี กวพ. กําหนดและการกําหนดคุณสมบัติของผูเสนอราคาในเรื่อง
ของผลงานการกอสรางซ่ึงจะกําหนดไดไมเกินรอยละ 50 ของวงเงินงบประมาณ หรือวงเงินประมาณ
การเทานั้น แตหากสวนราชการจะกําหนดเง่ือนไขเพ่ิมเติมไปจากตัวอยางเอกสารประกวดราคาท่ี 
กวพ. กําหนด สวนราชการจะตองพิจารณาวา การกําหนดเง่ือนไขดังกลาวจะทําใหมีผูเสนอราคานอย
รายอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมหรือไม ตามนัยระเบียบฯ ขอ 15 ทวิ ประกอบดวย 
สําหรับงานจางท่ัวไปท่ีมิใชงานจางกอสรางสวนราชการสามารถนํามติคณะรัฐมนตรีขางตนไปกําหนด
ใชโดยอนุโลมได  

 4. กรณีขอหารือ 4 ตามระเบียบฯ ขอ 15 ทวิ วรรคหนึ่ง กําหนดวาการจัดหาพัสดุตาม
ระเบียบนี้ ผูมีหนาท่ีรับผิดชอบในแตละข้ันตอนของการจัดหา ตองดําเนินการโดยเปดเผย โปรงใส 
และเปดโอกาสใหมีการแขงขันกันอยางเปนธรรม ท้ังนี้ โดยคํานึงถึงคุณสมบัติ และความสามารถของผู
เสนอราคาหรือผูเสนองาน เวนแตกรณีท่ีมีลักษณะเฉพาะอันเปนขอยกเวนตามท่ีกําหนดไวในระเบียบ
นี้ ดังนั้น กรณีนี้ ยอมอยูในดุลพินิจของสวนราชการท่ีจะพิจารณากําหนดไดตามความเหมาะสมและ
จําเปน ท้ังนี้ การกําหนดคุณสมบัติของผูเสนอราคาดังกลาว จะตองกําหนดโดยเปดกวาง ไมเปนการ
กีดกัน หรือเอ้ือประโยชนแกผูเสนอราคารายหนึ่งรายใดเปนการเฉพาะ 

 

 เรื่องท่ี4 จังหวัด ต. แจงวา ไดดําเนินการประกวดราคาจางกอสรางอาคารพักพยาบาล 

32 หนวย (4 ชั้นใตถุนโลง) เปนอาคาร คสล. 4 ชั้น พ้ืนท่ีใชสอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร (รวม

ราคาตานแผนดินไหว) โรงพยาบาล ส. จังหวัด ต. 1 หลัง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส วงเงิน

งบประมาณ 26,574,400 บาท ตามประกาศจังหวัด ต. ลงวันท่ี 28 ตุลาคม 2553 ซ่ึงกําหนดคุณสมบัติ

ของผูเสนอราคาไวในขอ 3.5 วา ตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานท่ี

ประกวดราคาจางฯ โดยมีผลงานกอสรางอาคารประเภท คสล. 4 ชั้น ในสัญญาเดียวกันและเปน

อาคารเดียวกันในวงเงินไมนอยกวา 13,000,000 บาท และเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับสวน

ราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงาน

เอกชนท่ีจังหวัดเชื่อถือ และเปนผลงานยอนหลังไมเกิน 5 ป นับจากวันสงมอบงานงวดสุดทายถึงวัน
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ยื่นซองประกวดราคา ตอมา ไดมีผูรองเรียนวาการดําเนินการดังกลาวเปนการไมเปดกวาง ทําใหไมมี

การแขงขันอยางกวางขวางและเปนธรรม โดยจังหวัดฯ มีเหตุผลและความจําเปนประกอบการกําหนด

คุณสมบัติของผูเสนอราคา จังหวัด ต. จึงขอหารือวา การท่ีระบุวาผูเสนอราคาตองมีผลงานกอสราง

อาคารประเภทคสล. 4 ชั้น ในสัญญาเดียวกันและเปนอาคารเดียวกันในวงเงินไมนอยกวา 13,000,000 

บาท และเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบ

บริหารราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนท่ีจังหวัดเชื่อถือได และเปนผลงาน

ยอนหลังไมเกิน 5 ป นับจากวันสงมอบงานงวดสุดทายถึงวันยื่นซองประกวดราคานั้น เปนการกีด

กันการแขงขันอยางกวางขวางและเปนธรรมหรือไม  

 ขอพิจารณาของ กวพ พิจารณาแลวเห็นวา ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ

พัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๙ สรุปไดวา ขอ ๕ กําหนดใหการพัสดุดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกสนอกจากท่ีกําหนดไวแลวในระเบียบนี้ ใหดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ

พัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ควบคูไปดวย โดยขอ ๔๔ แหงระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ี

แกไขเพ่ิมเติมกําหนดใหเจาหนาท่ีพัสดุจัดทําเอกสารประกวดราคาตามตัวอยางท่ี กวพ. กําหนด หรือ

ตามแบบท่ีผานการตรวจพิจารณาของสํานักงานอัยการสูงสุดแลว การจัดทําเอกสารประกวดราคาราย

ใดจําเปนตองมีขอความหรือรายการแตกตางไปจากท่ี กวพ. กําหนด หรือแบบท่ีผานการตรวจ

พิจารณาของสํานักงานอัยการสูงสุด โดยมีสาระสําคัญตามท่ีกําหนดไวในตัวอยางหรือแบบดังกลาว และ

ไมทําใหทางราชการเสียเปรียบก็ใหกระทําได เวนแต หัวหนาสวนราชการเห็นวา จะมีปญหาในทาง

เสียเปรียบหรือไมรัดกุมพอ ก็ใหสงรางเอกสารประกวดราคาไปใหสํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณากอน 

นอกจากนี้ ในการกําหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะซ้ือหรือจาง และการกําหนด

คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคาตลอดจนการวินิจฉัยคุณสมบัติของผูยื่นซองแตละรายวาเปนไป

ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวหรือไม ยอมอยูในอํานาจของหัวหนาหนวยงานท่ีจัดหาพัสดุท่ีจะพิจารณา

กําหนดและวินิจฉัยไดตามความตองการของหนวยงาน แตท้ังนี้ ตองอยูภายใตหลักเกณฑ ตามท่ี

กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําส่ัง หรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวของกําหนดไว และตองดําเนินการ 

โดยเปดเผย โปรงใส และเปดโอกาสให มีการแขงขันอยางเปนธรรม ตามขอ ๑๕ ทวิ  

แหงระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ประกอบกับในการกําหนดคุณสมบัติของผูมีสิทธิ

เสนอราคาสําหรับงานกอสรางนั้น กวพ. ไดเคยมีหนังสือแจงเวียน ตามหนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี นร 

(กวพ) ๑๓๐๕/ว ๗๙๑๔ ลงวันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๔๓ เรื่อง การกําหนดคุณสมบัติของผูเสนอราคาใน

การจางกอสราง ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ิมเติม วา ในการดําเนินการประกวดราคาจางกอสราง 

สวนราชการจะกําหนดคุณสมบัติของผูเสนอราคาไดเฉพาะตามตัวอยางเอกสารประกวดราคาท่ี กวพ. 

กําหนด และการกําหนดคุณสมบัติของผูเสนอราคาในเรื่องของผลงานการกอสราง ซ่ึงจะกําหนดไดไม

เกินรอยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณหรือวงเงินประมาณการ และตามหนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี 

ท่ี นร (กวพ) ๑๒๐๔/ว ๑๑๔๔๑ ลงวันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ เรื่อง ผลงานกอสรางของผูเสนอ

ราคาตามตัวอยางเอกสารประกวดราคาจาง กวพ. ไดแจงเวียนซอมความเขาใจเก่ียวกับเรื่องการ 
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กําหนดผลงานวา มีวัตถุประสงคนอกจากจะใหไดตัวผูรับจางท่ีมีประสบการณของงานกอสรางใน

ประเภทเดียวกันแลว ยังคํานึงถึงมูลคาของราคาคางานท่ีผูรับจางเคยดําเนินการมาแลวดวย และ

คณะกรรมการวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (กวพ.อ.) ไดแจงเวียนตัวอยางเอกสาร

ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตามนัยหนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค ๐๔๐๘.๓/ว 

๕๙ ลงวันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ โดยตัวอยางเอกสารประกวดราคาจางฯ ไดกําหนดคุณสมบัติของ

ผูประสงคจะเสนอราคาไวในขอ ๒.๖ วา “ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานกอสราง

ประเภทเดียวกันกับงานท่ีประมูลจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสในวงเงินไมนอยกวา...บาท และ

เปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร

ราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนท่ีกรมเชื่อถือ” ดังนั้น การกําหนดคุณสมบัติ

ของผูเสนอราคา จังหวัดฯ จึงตองจัดทําตามตัวอยางท่ี กวพ.อ. กําหนด หากจังหวัดฯ ประสงคจะ

กําหนดแตกตางไปจากตัวอยางท่ี กวพ.อ. กําหนด และเห็นวาจะเปนประโยชนตอทางราชการก็

สามารถกระทําได แตหากเห็นวาจะมีปญหาในทางเสียเปรียบหรือไมรัดกุมพอ ก็ใหสงใหสํานักงาน

อัยการสูงสุดตรวจพิจารณากอน 
 กรณีตามท่ีหารือวา การกําหนดผลงานยอนหลังไมเกิน 5 ป นับจากวันสงมอบงานงวด
สุดทายถึงวันยื่นซองประกวดราคาจะเปนการกีดกันการแขงขันอยางกวางขวางและเปนธรรมหรือไม 
นั้น เห็นวาเปนปญหาขอเท็จจริงท่ีจังหวัดฯ จะตองพิจารณาวา การกําหนดเชนนั้นเปนประโยชนตอ
ทางราชการอยางไร และเปนไปตามเจตนารมณของระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม     
ขอ ๑๕ ทวิ หรือไม 

 

 เรื่องท่ี5  บริษัท ก จํากัด รองเรียนวา สํานักงาน ป. ไดออกประกาศสอบราคา เรื่อง การจัดจา
งบริการดูแลเว็บไซตและระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ซ่ึงประกาศสอบราคา ขอ ๖ กําหนดวา “ผูเสนอราคาตองไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนจําหนายจาก
ผูใหบริการอินเตอรเน็ตในประเทศไทยโดยท่ีผูใหบริการอินเตอรเน็ตนั้นตองไดรับอนุญาตใหเปนผูให
บริการอินเตอรเน็ตจากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ และผูเสนอราคาตองมีหนังสือ
แตงตั้งเปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑ Antivirus Eset Nod32 ท่ีนําเสนอโดยตรงจากเจาของ
ผลิตภัณฑโดยหนังสือแตงตั้งผูแทนจําหนายนั้น ตองระบุโครงการท่ีประกาศสอบราคาดวย” บริษัทฯ 
พิจารณาแลวเห็นวา ขอกําหนดดังกลาวเปนการกําหนดคุณสมบัติของผูเสนอราคาท่ีเกินความจําเปน
และขัดขวางการแขงขันอยางเสรีและเปนธรรม จึงขอใหพิจารณายกเลิกขอกําหนดคุณสมบัติ
ดังกลาว  
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 ขอพิจารณาของ กวพ พิจารณาแลว มีความเห็นดังนี้ 

 ๑. ในหลักการ การจัดหาพัสดุตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 
๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ ๑๕ ทวิ กําหนดใหผูมีหนาท่ีรับผิดชอบในแตละข้ันตอนของการจัดหา 
ตองดําเนินการโดยเปดเผย โปรงใส และเปดโอกาสใหมีการแขงขันกันอยางเปนธรรม โดยคํานึงถึง
คุณสมบัติและความสามารถของผูเสนอราคาหรือผูเสนองาน เวนแต กรณีท่ีมีลักษณะเฉพาะอันเปน
ขอยกเวนตามท่ีกําหนดไวในระเบียบนี้ นอกจากนี้คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๒๐  
แจงตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีท่ี สร ๐๒๐๓/ว ๕๒ ลงวันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๒๐ เรื่อง 
การระบุคุณลักษณะเฉพาะของสิ่งของหรือยี่หอสิ่งของ สรุปวา การซ้ือสิ่งของโดยท่ัวไป ใหถือปฏิบัติ
ตามมติคณะรัฐมนตรี แจงตามนัยหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี สร ๐๔๐๓/ว ๙๓ ลงวันท่ี 
๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๒ และท่ี สร ๐๒๐๓/ว ๑๕๗ ลงวันท่ี๒๗ ธันวาคม ๒๕๑๙ ซ่ึงหามมิใหกําหนด
คุณลักษณะเฉพาะของสิ่งของท่ีจะซ้ือใหใกลเคียงกับยี่หอใดยี่หอหนึ่งหรือของผูขายรายใดรายหนึ่ง 
และหามระบุยี่หอสิ่งของท่ีตองการจะซ้ือทุกชนิด เวนแต ท่ีมีขอยกเวนไว เชน ยารักษาโรค เครื่อง
อะไหล เปนตน ซ่ึงมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวขางตนเปนการกําหนดหลักเกณฑในการระบุคุณ
ลักษณะเฉพาะของสิ่งของหรือยี่หอสิ่งของ สําหรับกรณีงานจางกอสราง และงานซ้ือเทานั้น สําหรับ
งานจางมิไดมีการกําหนดหลักเกณฑไวเปนการเฉพาะ  

  ๒. กรณีรองเรียนดังกลาว เปนประเด็นท่ีเก่ียวกับการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะงานจางบริการดูแลเว็บไซตและระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ของสํานักงาน ป.. ดังนั้น จึงอยูในดุลพินิจของสํานักงาน ป. ท่ีจะกําหนดรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ ไดตามความตองการใชงาน แตทั้งนี้ จะตองดําเนินการโดยเปดเผย โปรงใส 
และเปดโอกาส ใหมีการแขงขันกันอยางเปนธรรม ตามหลักการของระเบียบฯ ขอ ๑๕ ทวิ ดังกลาว
ขางตน อยางไรก็ดีหากสํานักงาน ป. มีความจําเปนตองจัดจางบริการดูแลเว็บไซตและระบบ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) โดยมีความจําเปนตองจางชางผูมีฝมือโดยเฉพาะ หรือผูมีความ
ชํานาญเปนพิเศษ สํานักงาน ป.ก็ควรดําเนินการจัดหาดวยวิธีพิเศษตามระเบียบฯ ขอ ๒๔ (๑) 

 
 เรื่องท่ี 6 กรม ส. แจงวา กระทรวง ร.ไดประกาศใชมาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบ
ทางสังคมของธุรกิจไทย (มรท.๘๐๐๑ - ๒๕๔๖) เม่ือวันท่ี ๒7 มิถุนายน ๒๕๔๖ โดยมีสาระสําคัญ ๒ สวน
หลัก คือ (๑) สิทธิแรงงานและการคุมครอง (๒) ระบบการจัดการแรงงาน และมีการแกไข
เพ่ิมเติมเปน มรท. ๘๐๐๑ – ๒๕๕๓ ประกาศใชเม่ือวันท่ี ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เพ่ือใหเหมาะสม
คลองกับขอกฎหมายและสถานการณโลก ซ่ึงตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนรวมถึงประโยชนท่ี
เกิดจากการดําเนินงานอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม ปจจุบันมีสถานประกอบกิจการท่ีอยูในระบบ
การรับรองมาตรฐานแรงงานไทย จํานวน ๖๘๑ แหง เปนการกระตุนใหสถานประกอบกิจการจัดทํา
ระบบมาตรฐานแรงงานไทยอยางกวางขวางและพัฒนาอยางยั่งยืน กอใหเกิดภาพลักษณท่ีดีของสถาน
ประกอบกิจการและประเทศชาติและนําไปสูการยอมรับระดับนานาชาติ ท้ังยังเอ้ือประโยชนตอการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน เพ่ิมโอกาสทางการคาความม่ังคงทางสังคมและเศรษฐกิจโดยรวม กรม ส 
จึงขอหารือความเหมาะสมและเปนไปไดในการกําหนดเปนเง่ือนไขใหสวนราชการจัดซ้ือและจางทํา
พัสดุจากสถานประกอบกิจการท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย   
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 ขอพิจารณาของ กวพ พิจารณาแลวมีความเห็นวา ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ ๑๕ ทวิ กําหนดไววา การจัดหาพัสดุตามระเบียบ
นี้ ผูมีหนาท่ีรับผิดชอบในแตละข้ันตอนของการจัดหา ตองดําเนินการโดยเปดเผย โปรงใสและเปด
โอกาสใหมีการแขงขันกันอยางเปนธรรม ท้ังนี้โดยคํานึงถึงคุณสมบัติและความสามารถของผูเสนอ
ราคาหรือผูเสนองานเปนสําคัญ เวนแตกรณีท่ีมีลักษณะเฉพาะอันเปนขอยกเวนตามท่ีกําหนดไวใน
ระเบียบนี้และขอ ๑๖ กําหนดใหสวนราชการใชพัสดุท่ีผลิตในประเทศหรือกิจการของคนไทย ยกเวน
ในกรณีท่ีพัสดุท่ีตองการซ้ือหรือจางทํา มีผูท่ีไดรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน ประเภท 
ชนิด หรือขนาดเดียวกันหรือผูไดรับการจดทะเบียนผลิตภัณฑไวกับกระทรวงอุตสาหกรรม ซ่ึงเปน
เรื่องท่ีเก่ียวกับรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะของตัวผลิตภัณฑท่ีไดรับการรับรองเทานั้น ดังนั้น 
กรณีท่ีหารือความเหมาะสมและเปนไปไดในการกําหนดเปนเง่ือนไขใหสวนราชการจัดซ้ือและจางทํา
พัสดุจากสถานประกอบกิจการท่ีไดรับรองมาตรฐานแรงงานไทยนั้น เนื่องจากไมไดเปนมาตรฐาน
เก่ียวกับตัวผลิตภัณฑหรือกระบวนการผลิต แตอยางใดอีกท้ังการกําหนดเปนเง่ือนไขใหสวนราชการ
จัดซ้ือและจางทําพัสดุจากสถานประกอบกิจการท่ีรับรองมาตรฐานแรงงานไทยอาจเปนการไมเปดโอกาส
ใหมีการแขงขันกันอยางเปนธรรมได 
 
 เรื่องท่ี 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏ จ. แจงวา ศูนยการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ จ .ได
ดําเนินการเปดซองสอบราคาจางจํานวน 2 รายการ ไดแก งานจางกอสรางอาคารเกษตร งบประมาณ 
604,000 บาท และงานจางปรับปรุงระบบไฟฟาทางเทาและอาคารเรียน งบประมาณ355,820 บาท 
ซ่ึงงบประมาณท้ังสองรายการใชจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัยฯ เนื่องจากตามเง่ือนไขใน
ประกาศสอบราคาขอท่ี 1 ระบุคุณสมบัติของผูมีสิทธิเสนอราคาวา เปนนิติบุคคล แตเนื่องดวยผูท่ีมา
ยื่นสอบราคาจัดจางท้ัง 2 รายการ เปนบุคคลธรรมดา ไมมีนิติบุคคลมายื่นสอบราคา ศูนยการศึกษา
มหาวิทยาลัยฯ จึงไดดําเนินการทําสัญญาจางบุคคลธรรมดาท้ัง 2 รายการและขณะนี้ผูรับจางไดทํางาน
เสร็จสิ้นและสงมอบงานถูกตองแลว ตั้งแตวันท่ี 25 ธันวาคม 2553 ซ่ึงทราบภายหลังวาการจางครั้งนี้
ขัดแยงกับประกาศ ทําใหฝายการเงินมหาวิทยาลัยฯ ไมสามารถเบิกจายเงินใหกับผูรับจางได 
มหาวิทยาลัยฯ จึงขอหารือขอผิดพลาดในการจัดซ้ือจัดจางท้ัง 2 รายการ ท่ีเกิดข้ึนวา ศูนยการศึกษา
มหาวิทยาลัยฯ สามารถดําเนินการจางบุคคลธรรมดาในกรณีท่ีไมมีนิติบุคคล ตามท่ีไดประกาศจางไป
แลว และสามารถเบิกจายเงินดังกลาวไดหรือไม หรือจะมีวิธีแกปญหาไดอยางไร เพราะท้ัง 2 รายการ 
ศูนยการศึกษามหาวิทยาลัยฯ ไดใชประโยชนตามวัตถุประสงคแลว  
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 ขอพิจารณาของ กวพ. พิจารณาแลวเห็นวา ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ ๖ กําหนดให ระเบียบนี้ใชบังคับแกสวนราชการ 
ซ่ึงดําเนินการเก่ียวกับการพัสดุโดยใชเงินงบประมาณ เงินกู และเงินชวยเหลือ โดยเงินงบประมาณ 
หมายความวา งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติมและเงินซ่ึงสวนราชการไดรับ
ไวโดยไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังใหไมตองสงคลัง ตามกฎหมายวาดวยวิธีการ
งบประมาณ แตไมรวมถึงเงินกูและเงินชวยเหลือตามระเบียบนี้ ดังนั้น กรณีท่ีมหาวิทยาลัยฯ 
ดําเนินการสอบราคาจางกอสรางอาคารเกษตร และงานจางปรับปรุงระบบไฟฟาทางเทาและอาคาร
เรียน โดยใชจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัยฯ โดยในการจัดซ้ือหรือจัดจางเปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ จ. วาดวยการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 หมวด 7 ขอ 42 
สรุปวา “การจัดซ้ือ การจัดจาง หรือการดําเนินการอ่ืนใดเก่ียวกับการพัสดุ โดยใชเงินรายไดของ
มหาวิทยาลัย ใหดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุโดยอนุโลม เวนแต
ขอบังคับนี้หรือคณะกรรมการบริหารพัสดุจะกําหนดไวเปนอยางอ่ืน ดังนั้น กรณีท่ีหารือ จึงไมอยูใน
อํานาจของคณะกรรมการวาดวยการพัสดุท่ีจะพิจารณา แตอยางไรก็ดี เพ่ือประโยชนในการท่ี
มหาวิทยาลัยฯ จะใชเปนแนวทางในการพิจารณา หากเปนกรณีของสวนราชการท่ีอยูภายใตบังคับของ
ระเบียบฯ จะมีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 

 1. ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
มิไดกําหนดบังคับใหผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลเทานั้น หากเพียงเปนผูมีอาชีพขายหรือรับจาง
ทํางานท่ีสวนราชการจะดําเนินการจัดหาพัสดุก็สามารถเปนผูเสนอราคากับสวนราชการได อยางไรก็ดี 
เนื่องจากคณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี 6 มิถุนายน 2521 แจงตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ดวนมากท่ี สร 0203/ว 80 ลงวันท่ี 8 มิถุนายน 2521 เรื่อง การขอทบทวนมติ
คณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการปรับปรุงแกไขวิธีการประกวดราคาจางกอสรางของทางราชการ ไดกําหนด
หลักเกณฑเก่ียวกับคุณสมบัติของผูเสนอราคางานจางกอสรางท่ีมีวงเงินตั้งแต 1,000,000 บาท ข้ึนไป
ไววา จะตองกําหนดคุณสมบัติใหผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคล ดังนั้น กรณีท่ีสวนราชการดําเนินการ
กอสรางท่ีมีวงเงินตั้งแต 1,000,000 บาท ข้ึนไปเทานั้นท่ีถูกบังคับโดยมติคณะรัฐมนตรีใหสวนราชการ
ตองกําหนดคุณสมบัติของผูเสนอราคาวาตองเปนนิติบุคคล  

 2. กรณีท่ีหารือ เม่ือปรากฏขอเท็จจริงตามท่ีมหาวิทยาลัยฯ แจงวา ศูนยการศึกษา
มหาวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการสอบราคาจางจํานวน 2 รายการ คือ จางกอสรางอาคารเกษตร 
งบประมาณ 604,000 บาท และงานจางปรับปรุงระบบไฟฟาทางเทาและอาคารเรียน งบประมาณ 
355,820 บาท โดยในประกาศสอบราคาท้ัง 2 รายการ กําหนดเง่ือนไขคุณสมบัติของผูเสนอราคา ขอ 
1 วา “เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีสอบราคาซ้ือดังกลาว” จึงเปนการกําหนดเง่ือนไขท่ีไม
สอดคลองกับประเภทของงานท่ีมหาวิทยาลัยฯ ประกาศจาง มิใช ซ้ือ และเม่ือพิจารณาจากมติ
คณะรัฐมนตรีตามนัยขอ 1 แลวจะเห็นไดวา กรณีงานกอสรางและงานจางปรับปรุงท่ีมหาวิทยาลัยฯ 
ประกาศสอบราคาท้ัง 2 รายการ มีวงเงินคาจางแตละรายการไมถึง 1 ลานบาท จึงไมอยูในบังคับท่ี
จะตองกําหนดใหผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคล ดังนั้นการท่ีมหาวิทยาลัยฯ กําหนดคุณสมบัติของผู
เสนอราคาวา จะตองเปนนิติบุคคลเทานั้น จึงไมเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีขางตน อยางไรก็ดี กรณีท่ี
มหาวิทยาลัยฯ กําหนดเง่ือนไขในประกาศสอบราคาจางกอสรางฯและงานจางปรับปรุงระบบไฟฟา
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โดยกําหนดคุณสมบัติของผูเสนอราคาวาจะตองเปนนิติบุคคล ตอมาปรากฏวา มีเพียงผูเสนอราคาท่ี
เปนบุคคลธรรมดาเทานั้นมายื่นเอกสารสอบราคา โดยมหาวิทยาลัยฯ ไดรับพิจารณาและทําสัญญากับ
ผูเสนอราคาท่ีเปนบุคคลธรรมดา กรณีนี้ยอมถือไดวามหาวิทยาลัยฯ ไดใชดุลพินิจพิจารณาโดยไมถือ
คุณสมบัติของผูเสนอราคาเปนสาระสําคัญจึงผอนปรนใหผูเสนอราคาท่ีเปนบุคคลธรรมดาเขามาเสนอ
ราคาได  
 

 อนึ่ง กวพ. มีขอสังเกตวา ในโอกาสตอไป ขอใหมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาหลักเกณฑ
ตามระเบียบฯมติคณะรัฐมนตรี หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ กอนกําหนดคุณสมบัติของผูเสนอราคา 
และเม่ือไดกําหนดเง่ือนไขในเอกสารสอบราคาหรือประกวดราคาอยางไรแลว การพิจาณาคุณสมบัติ
ของผูเสนอราคาจะตองพิจารณาตามเง่ือนไขท่ีไดกําหนดไวนั้น ท้ังนี้ คุณสมบัติของผูเสนอราคาท่ี
กําหนดในเอกสารสอบราคาหรือประกวดราคายอมถือเปนสาระสําคัญ โดยหากไมปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ี
ไดกําหนดไวอาจเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตอผูเสนอราคารายอ่ืน 
 
 เรื่องท่ี8 สํานักงาน ค. แจงวา ไดดําเนินการทําสัญญาซ้ือขายหนวยความจําหลัก (RAM) 
พรอมติดตั้ง ยี่หอ KINGSTON รุน KVR667D2N5/2G จํานวน 80 ชุด กับหางหุนสวนจํากัด เอ  เปน
เงินรวมท้ังสิ้น 115,988 บาท โดยผูขายไดนําหลักประกันเปนหนังสือคํ้าประกันของธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณการเกษตร เปนจํานวนเงิน 5,800 บาท เพ่ือเปนหลักประกันการปฏิบัติตาม
สัญญา และยอมรับประกันความชํารุดบกพรองหรือขัดของของส่ิงของตามสัญญานี้ ตลอดอายุการ
ใชงาน นับแตวันท่ีผูซ้ือไดตรวจรับมอบครบถวนตามสัญญา ตอมา ผูขายไดมีหนังสือ ลงวันท่ี 28 
พฤศจิกายน 2554 ขอรับคืนหลักประกันสัญญา โดยใหเหตุผลวาครบกําหนดระยะเวลาการคํ้าประกัน
สัญญา ท้ังนี้ ผูขายไดสงมอบพัสดุดังกลาวใหกับผูซ้ือเม่ือวันท่ี 19 กรกฎาคม 2553 และผานการตรวจรับ
จากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เม่ือวันท่ี 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
สิ่งของท่ีซ้ือขายตลอดอายุการใชงาน (Lifetime Warranty) ไวในประกาศสอบราคาซ้ือหนวยความจํา
หลัก (RAM) พรอมติดตั้งฯ และผูขายไดเสนอราคาตรงตามขอกําหนดของสํานักงานฯ รวมท้ังมีการลง
นามในสัญญาและยอมรับประกันความชํารุดบกพรองหรือขัดของของสิ่งของตามสัญญานี้ ตลอดอายุ
การใชงาน ผูขายขอรับคืนหลักประกันสัญญาเม่ือครบระยะเวลาประกันความชํารุดบกพรอง 1 ป และ
สํานักงานฯ ไดพิจารณาตามลักษณะการใชงานกับมูลคาของหนวยความจําหลัก (RAM) แลว สามารถ
กําหนดเวลาประกันความชํารุดบกพรองตามกําหนดเวลาปกติ คือ 1 ป ได ดังนั้น เพ่ือใหเกิดความเปน
ธรรมกับผูขาย สํานักงาน ฯ จึงขอหารือวา จะสามารถคืนหลักประกันสัญญาใหกับผูขายแลวใหผูขาย
จัดทําหนังสือรับประกันสิ่งของท่ีซ้ือขายตลอดอายุการใชงาน (Lifetime Warranty) แทนได หรือไม  
 
 
 
 

 ขอพิจารณาของ กวพ. พิจารณาแลว มีความเห็น ดังนี้ 
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 ๑. ประเด็นเรื่อง การเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขเก่ียวกับระยะเวลาการวางหลักประกันสัญญา 
  ประเด็นนี้ เห็นวา โดยหลักการ กรณีการแกไขสัญญา ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ ๑๓๖ กําหนดไวสรุปวา สัญญา
หรือขอตกลงเปนหนังสือท่ีไดลงนามแลว จะแกไขเปลี่ยนแปลงมิได เวนแต การแกไขนั้นจะเปนความ
จําเปนโดยไมทําใหทางราชการตองเสียประโยชนหรือเปนการแกไขเพ่ือประโยชนแกทางราชการ ให
อยูในอํานาจของหัวหนาสวนราชการท่ีจะพิจารณาอนุมัติใหแกไขเปลี่ยนแปลงได เม่ือขอเท็จจริงปรากฏ
วา สํานักงานฯ กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหนวยความจําหลัก (RAM) พรอมติดตั้ง ยี่หอ 
KINGSTON รุน KVR667D2N5/2G จํานวน 80 ชุด และการรับประกันความชํารุดบกพรองของ
ส่ิงของท่ี ซ้ือขายตลอดอายุการใช งาน (Lifetime Warranty) ไว ในประกาศสอบราคาซ้ือ
หนวยความจําหลัก (RAM) พรอมติดตั้ง ตอมา สํานักงาน ฯ ไดทําสัญญาซ้ือขายหนวยความจําหลัก 
( RAM)  
พรอมติดตั้งดังกลาว กับหางหุนสวนจํากัด เอ เปนเงินรวมท้ังสิ้น 115,988 บาทโดยหางฯ ไดนํา
หลักประกันเปนหนังสือคํ้าประกันของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรเปนจํานวนเงิน 
5,800 บาท มาวางเปนหลักประกันสัญญา โดยในสัญญาคูสัญญาตกลงรับประกันความชํารุดบกพรอง
หรือขัดของของสิ่งของตามสัญญาตลอดอายุการใชงาน และหางฯไดมาขอรับคืนหลักประกันสัญญา
เม่ือครบระยะเวลาประกันความชํารุดบกพรอง 1 ป กรณีนี้ สํานักงาน ก.พ. จะตองพิจารณาใหเปนไป
ตามความประสงคและเจตนารมณท่ีคูสัญญาไดตกลงกันไว ประกอบกับ หากสํานักงาน ก.พ. เห็นวา กรณี
ดังกลาวมีความจําเปนโดยไมทําใหทางราชการตองเสียประโยชนหรือเปนการแกไขเพ่ือประโยชนแก
ทางราชการ ก็ยอมอยูในดุลพินิจของเลขาธิการฯ ในฐานะหัวหนาสวนราชการท่ีจะพิจารณาอนุมัติให
แกไขใหเปลี่ยนแปลงสัญญาตามระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 136 ตอไป 
 

 2. ประเด็นเรื่องการเปลี่ยนหลักประกันสัญญา 
  ประเด็นนี้เห็นวา หลักประกันสัญญาตามระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
ขอ 141 ไดกําหนดใหใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ (๑) เงินสด (๒) เช็คท่ีธนาคารเซ็นสั่ง
จายซ่ึงเปนเช็คลงวันท่ีท่ีใชเช็คนั้นชําระตอเจาหนาท่ีหรือกอนวันนั้นไมเกิน 3 วันทําการ (๓) หนังสือคํ้า
ประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอยางท่ี กวพ. กําหนด (๔) หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุน
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบ
กิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย 
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดย
อนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของธนาคารท่ี กวพ. กําหนด และ (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
ดังนั้น กรณีนี้ เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูขายจะขอรับคืนหลักประกันสัญญาและจะนําหนังสือ
รับประกันสิ่งของท่ีซ้ือขายตลอดอายุการใชงาน (Lifetime Warranty) มาวางแทนหนังสือคํ้าประกัน
ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร ซ่ึงหนังสือรับประกันสิ่งของท่ีซ้ือขายตลอดอายุ
การใชงานดังกลาว มิใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดตามท่ีระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม ขอ 141 กําหนดไว ฉะนั้น กรณีนี้ หางฯ จึงไมสามารถนําหนังสือรับประกันสิ่งของท่ีซ้ือขาย
ตลอดอายุการใชงาน (Lifetime Warranty) มาวางแทนหนังสือคํ้าประกันของธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณการเกษตร ท่ีหางฯ ไดวางไวเปนหลักประกันสัญญาไวได 
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 หมายเหตุ ในเรื่องนี้หนวยงานกําหนดเง่ือนไขการรับประกันความชํารุดบกพรองของ
สิ่งของท่ีซ้ือขายตลอดอายุการใชงาน (Lifetime Warranty) ไวในประกาศสอบราคาซ้ือหนวยความจําหลัก 
(RAM) พรอมติดตั้ง การกําหนด TOR การรับประกันความชํารุดบกพรองดังกลาวจึงมีปญหา เนื่องจาก
หลักประกันสัญญาจะคืนไดตอเม่ือพนความรับผิดตามสัญญา ซ่ึงโดยปกติจะคืนเม่ือพนระยะเวลาการ
รับประกันความชํารุดบกพรอง แตกรณีกําหนดวา“รับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของท่ีซ้ือขาย
ตลอดอายุการใชงาน”จึงทําใหเกิดปญหาวาหลักประกันสัญาจะคืนไดเม่ือใด ดังนั้น ในการกําหนดเรื่อง 
การรับประกันความชํารุดบกพรอง หนวยงานฯ จึงตองกําหนดใหชัดเจน และตองกําหนดใหเปนไปตาม
กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบท่ีเก่ียวของ และใหกําหนดตามความจําเปนและเหมาะสม โดย
หากกําหนดระยะเวลาการรับประกันความชํารุดบกพรองเปนเวลานานเกินไป ผูประกอบการอาจไมสนใจ
เขาแขงขันเสนอราคา หรืออาจเสนอในราคาท่ีสูงเนื่องจากตองเสียคาธรรมหนังสือคํ้าประกันเปนเวลานาน 
ซ่ึงอาจทําใหทางราชการเสียหายเนื่องจากตองซ้ือหรือจางแพงข้ึน 
 

 เรื่องท่ี 9 จังหวัด ร.หารือเก่ียวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 
2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม เพ่ือปฏิบัติให ถูกตองเปนไปตามวัตถุประสงคตามหนังสือสํานัก
นายกรัฐมนตรี ท่ี นร (กวพ) 1305/ว 7914 ลงวันท่ี 22 กันยายน 2543 เรื่องการกําหนดคุณสมบัติ
ของผูเสนอราคาในการดําเนินการประกวดราคาจางกอสราง สวนราชการจะกําหนดคุณสมบัติของผู
เสนอราคาไดเฉพาะตามตัวอยางเอกสารประกวดราคาท่ีคณะกรรมการวาดวยการพัสดุ (กวพ.) 
กําหนด หากแกไขปรับลดเพ่ิมเติมตัวอยางประกาศฯ ในหัวขอ(ใหหัวหนาสวนราชการผูดําเนินการ
ประกวดราคาเลือกใชตามความจําเปน)โดยคํานึงถึงคุณสมบัติ และความสามารถของผูเสนอราคาหรือผู
เสนองาน ใหไดผูรับจางท่ีมีประสบการณของงานกอสราง และมีความพรอมในการดําเนินการโดยมีขอ
หารือดังนี้ จากตัวอยางประกาศประกวดราคาจาง ขอ 2.6 “ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมี
ผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคาจางในวงเงินไมนอยกวา... บาท และเปน
ผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการหนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ
สวนทองถ่ิน หนวยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือ 
หนวยงานเอกชนท่ีกรมเชื่อถือ” 
 ๑. หากแกไขเพ่ิมเติมคําวา “ผลงานกอสรางประเภทเดียวกัน” โดยระบุใหชัดเจนยิ่งข้ึน  
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 อาคารท่ีพักอาศัย อาคารผาตัด อาคารสรางข้ึนเพ่ือเปนอาคารเฉพาะอ่ืน ๆ 
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 ดังนั้น จะเห็นไดวาการใชดุลพินิจของคณะกรรมการแตละคณะในระหวางการ
ดําเนินการตามข้ันตอนประกวดราคา อาจจะใชดุลพินิจคลาดเคลื่อนไมเปนไปตามวัตถุประสงค และ
อาจจะไมเปนธรรมกับผูเสนอราคาได เชน หากมีการกอสรางอาคารเอนกประสงค ค.ส.ล. และมีผู
เสนอราคานําผลงานการกอสรางอาคารผาตัด ค.ส.ล. ซ่ึงมีมูลคางานเปนไปตามเง่ือนไขในประกาศ
กําหนด แตมีการตีความวาผลงานการกอสรางอาคารผาตัด ค.ส.ล. ไมใชผลงานประเภทเดียวกันกับ
อาคารเอนกประสงค ค.ส.ล. โดยพิจารณาดานการใชงานเพียงอยางเดียว แตจะเห็นไดวา ในกรณี
ดังกลาวอาจพิจารณาเปนผลงานประเภทเดียวกันทางดานกายภาพก็ได เพราะอาคารผาตัดเปนอาคาร 
ค.ส.ล. ซ่ึงเปนงานท่ีมีความซับซอน และตองใชความชํานาญในเชิงระบบมากกวาการกอสรางอาคาร
เอนกประสงค ค.ส.ล. ดังนั้น ผลงานดังกลาวหากพิจารณาดวยเหตุผลและความเปนธรรมแลว  
ก็อาจจะใชเปนผลงานในการเสนอราคาในครั้งนี้ได แตในทางกลับกัน หากในการจัดจางครั้งนี้เปนการ
กอสรางอาคารผาตัด ค.ส.ล. คณะกรรมการตีความวา อาคารผาตัด ค.ส.ล. เปนอาคารประเภท
เดียวกันกับอาคารเอนกประสงค ค.ส.ล. โดยใชหลักทางดานกายภาพ เพราะเปนอาคาร ค.ส.ล. เพียง
อยางเดียวมิได ตองพิจารณาดานการใชงานดวย เนื่องจากอาคารผาตัดเปนอาคารท่ีมีความซับซอน
ตามท่ีกลาวไวแลวจึงตองใชผูรับจางท่ีเคยผานงานและมีความชํานาญเฉพาะดานมาดําเนินการ เพ่ือให
การจัดจางดังกลาวมีความสมบูรณในรายละเอียดสูงสุด จะเห็นไดจากตัวอยางดังกลาวในการกําหนด
ในประกาศวาเปนผลงานประเภทเดียวกัน แลวใหคณะกรรมการแตละคณะตีความกันเอง อาจจะทํา
ใหเกิดความไมเปนธรรมในการประกวดราคาได อาจจะไดผูรับจางท่ีมีความชํานาญไมเพียงพอ หรือ
อาจจะเกิดการอุทธรณรองเรียนซ่ึงทําใหเกิดความลาชาและเกิดความเสียหายตอทางราชการได หาก
คณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของงาน (TOR) ซ่ึงมีความเขาใจในโครงการมากกวาคณะกรรมการ
อ่ืนๆ จะกําหนดใหเกิดความชัดเจนในประเด็นดังกลาววา อาคารท่ีจะดําเนินการกอสรางในครั้งนั้น
ควรจะเนนทางดานกายภาพ หรือดานการใชงานหรือท้ัง 2 ประเด็นใหชัดเจน ดังนั้นการแกไขเพ่ิมเติม
ตัวอยางประกาศประกวดราคาในประเด็นดังกลาวไดหรือไม 

 ๒. ตัดขอความวา “หนวยงานเอกชนท่ี...เชื่อถือ” เนื่องจากอาจเปนปญหาในการ
พิจารณาเรื่องผลงาน และการใชดุลพินิจในเรื่องความนาเชื่อถือในระยะเวลาท่ีจํากัดของ
คณะกรรมการ อาจจะเกิดความไมเปนธรรมในการเสนอราคา หากผลงานของเอกชนเปนเท็จ หรือ
เกิดความลาชาในการพิสูจนผลงานวานาเชื่อถือหรือไม การตัดขอความในประเด็นดังกลาวไดหรือไม 

 ๓. เพ่ิมเติมขอความตอทายขอ 2.6 วา “โดยเปนสัญญาเดียวกันและเปนผลงานท่ีไมเกิน
...ปนับแตวันตรวจรับงานงวดสุดทายถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคา” เหตุท่ีกําหนดระยะเวลาของ
ผลงานดังนี้หากผูเสนอราคาเคยมีผลงานท่ีนานมาก โดยในประกาศไมไดกําหนดระยะเวลาของผลงาน
ไว อาจจะทําใหเกิดปญหา ผูรับจางไมมีความพรอม จึงไมมีผลงานใหมมายื่น เนื่องจากไมมีการรับงาน
อยางตอเนื่อง หรือมีการรับงานท่ีมีขนาดเล็ก ผลท่ีตามมาไดแกผูรับจางอาจไมมีความพรอมดาน
บริหารจัดการ ดานเครื่องมือดานเงินทุน และดานฝมือแรงงาน ดังนั้น การกําหนดชวงระยะเวลาของ
ผลงานนาจะเปนประโยชน เพราะแสดงถึงความพรอมและความตอเนื่องในการกอสรางของผูเสนอ
ราคาในระยะเวลาท่ีกําหนด และจะทําใหไดผูรับจางท่ีมีความพรอมในการดําเนินการกอสราง ซ่ึงจะ
เปนประโยชนตอทางราชการ 
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 จากขอหารือดังกลาว หากตองการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางกอสรางอาคารเอนกประสงค 
ค.ส.ล. ไดประกาศโดยแกไขเพ่ิมเติมขอ 2.6 ตามตัวอยางประกาศประกวดราคาดังนี้ “ผูเสนอราคา
ตองเปนนิติบุคคล และมีผลงานการกอสรางอาคาร ค.ส.ล. ในวงเงินกลุมละไมนอยกวา...บาท และ
เปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยการบริหารราชการ
สวนทองถ่ิน หนวยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ 
โดยเปนสัญญาเดียวกันและเปนผลงานท่ีไมเกิน 5 ป นับแตวันตรวจรับผลงานงวดสุดทายถึงวันยื่น
เอกสารประกวดราคา” รายละเอียดในประกาศดังกลาวสามารถดําเนินการแกไขเพ่ิมเติม โดยใช
ขอกําหนดท่ี “ใหหัวหนาสวนราชการผูดําเนินการประกวดราคาเลือกใชตามความจําเปน” ตามเหตุผล
ท่ีกลาวมาไดหรือไม เปนการกําหนดเง่ือนไขเกินกวาตัวอยางประกาศและเอกสารประกวดราคา ตามท่ี 
กวพ. กําหนดหรือไม  

 ขอพิจารณาของ กวพ. พิจารณาแลว มีความเห็น ดังนี้  
 ๑. ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 
๑๕ ทวิ กําหนดให การจัดหาพัสดุตามระเบียบนี้ ผูมีหนาท่ีรับผิดชอบในแตละข้ันตอนของการจัดหา
ตองดําเนินการโดยเปดเผย โปรงใส และเปดโอกาสใหมีการแขงขันกันอยางเปนธรรม ท้ังนี้โดย
คํานึงถึงคุณสมบัติและความสามารถของผูเสนอราคาหรือผูเสนองานเปนสําคัญ เวนแตกรณีท่ีมี
ลักษณะเฉพาะอันเปนขอยกเวนตามท่ีกําหนดไวในระเบียบนี้ และในขอ ๔๔ กําหนดใหหนวยงานท่ี
จัดหาจัดทําเอกสารประกวดราคาตามตัวอยางท่ี กวพ. กําหนด หรือตามแบบท่ีผานการตรวจพิจารณา
ของสํานักงานอัยการสูงสุดแลว ซ่ึงหากจําเปนตองมีขอความหรือรายการแตกตางไปจากท่ี กวพ. 
กําหนด หรือแบบท่ีผานการตรวจพิจารณาของสํานักงานอัยการสูงสุด โดยมีสาระสําคัญตามท่ีกําหนด
ไวในตัวอยางหรือแบบดังกลาว และไมทําใหราชการเสียเปรียบก็ใหกระทําได เวนแต หัวหนาสวน
ราชการเห็นวาจะมีปญหาในทางเสียเปรียบหรือไมรัดกุมพอก็ใหสงรางเอกสารประกวดราคาไปให
สํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณากอน ประกอบกับหนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี นร (กวพ) 
๑๓๐๕/ว ๗๙๑๔ ลงวันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๔๓ เรื่อง การกําหนดคุณสมบัติของผูเสนอราคาในการ
จ า งก อสร า ง  กําหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติ เ พ่ิม เติมว า  ในการดํ า เนินการจ า งก อสร า ง 
สวนราชการจะกําหนดคุณสมบัติของผูเสนอราคาไดเฉพาะตามตัวอยางเอกสารประกวดราคาท่ี กวพ. 
กําหนด และการกําหนดคุณสมบัติของผูเสนอราคาในเรื่องของผลงานการกอสรางซ่ึงจะกําหนดไดไม
เกินรอยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณ 
 

 ๒. กรณีตามท่ีหารือ การกําหนดคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคานั้น หนวยงานท่ีจะ
จัดหาพัสดุสามารถกําหนดไดเฉพาะตามตัวอยางเอกสารประกวดราคาจางท่ี กวพ. กําหนด ซ่ึงในการ
กําหนดคุณสมบัติของผูเสนอราคาจาง นั้น กวพ. ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการกําหนด
คุณสมบัติของผูเสนอราคาไวตามตัวอยางเอกสารประกวดราคาท่ี กวพ. กําหนดในขอ ๒.๖ วา ผูเสนอ
ราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคาจางในวงเงินไม
นอยกวา...บาท และเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน หนวยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการสวน
ทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือ หนวยงานเอกชนท่ีกรมเชื่อถือโดยในการจัดทําเอกสารประกวดราคาหาก
หนวยงานใด จําเปนตองมีขอความหรือรายการแตกตางไปจากท่ี กวพ. กําหนด หรือแบบท่ีผานการ
ตรวจพิจารณาของสํานักงานอัยการสูงสุด โดยมีสาระสําคัญตามท่ีกําหนดไวในตัวอยางหรือแบบดังกลาว 
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และไมทําใหราชการเสียเปรียบก็ใหกระทําได เวนแต หัวหนาสวนราชการเห็นวาจะมีปญหาในทาง
เสียเปรียบหรือไมรัดกุมพอ ก็ใหสงรางเอกสารประกวดราคาไปใหสํานักงานอัยการสูงสุด 
ตรวจพิจารณากอนตามนัยระเบียบฯ ขอ ๔๔  

 อยางไรก็ดี การกําหนดเง่ือนไข คุณสมบัติเพ่ิมเติม ซ่ึงแตกตางไปจากตัวอยางเอกสาร
ประกวดราคาท่ี กวพ. กําหนดดังกลาว จังหวัดฯ จะตองพิจารณาวาการกําหนดเง่ือนไขดังกลาวจะทํา
ใหมีผูเสนอราคานอยรายอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมหรือไมตามนัยระเบียบฯ ขอ 
๑๕ ทวิ 
 
 เรื่องท่ี 10 สํานักงาน พ. แจงวา ไดดําเนินการจัดซ้ืออุปกรณปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน
ศูนยขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร (Data Center) ของกระทรวงฯ ระยะท่ี 2 พรอมติดตั้ง กับบริษัท 
ซ. จํากัด ตามสัญญาเลขท่ี 13/2554 ลงวันท่ี30 มิถุนายน 2554 โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
พิจารณาตรวจสอบรายการอุปกรณระบบเฝาดูและแจงเตือนอัตโนมัติ ซ่ึงเปนงานในงวดท่ี 2 พบวา 
รายละเอียดดานเทคนิคในแค็ตตาล็อกไมถูกตองตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดาน
เทคนิคที่กําหนดไวในรางขอบเขตของงาน (TOR) ขอ 4.7.13 ซ่ึงกําหนดใหอุปกรณตองสามารถ
ทํางานไดท่ีอุณหภูมิระหวาง -50 ถึง 100 องศาเซลเซียส โดยในข้ันตอนการเสนอราคา บริษัทฯ ได
จัดทําตารางเปรียบเทียบระหวางคุณลักษณะเฉพาะดานเทคนิคท่ีกําหนดใน TOR กับขอเสนอของ
บริษัทฯ วา มีคุณลักษณะถูกตองตรงกัน แตเอกสารแค็ตตาล็อก ท่ีแนบเพ่ืออางอิงเสนออุปกรณยี่หอ 
Sky Control รุน 5500.500 สามารถทํางานไดท่ีอุณหภูมิระหวาง -40 ถึง 100 องศาเซลเซียส กรณี
ดังกลาว บริษัทฯ ชี้แจงวา ไดแนบเอกสารแค็ตตาล็อกของอุปกรณระบบเฝาดูและแจงเตือนอัตโนมัติ 
ท่ีเสนอคลาดเคลื่อน จึงทําใหเกิดขอขัดแยง ท้ังนี้ บริษัทฯ ยืนยันตามขอเสนอรายละเอียดของบริษัทฯ 
เดิมท่ีจะสงมอบอุปกรณยี่หอ Sky Control รุน 5500.500i ซ่ึงมีรายละเอียดดานเทคนิคตรงตาม
ขอกําหนด สํานักงาน พ. จึงขอหารือเรื่องแนวทางในการตรวจรับพัสดุดังกลาว  

 ขอพิจารณาของ กวพ. พิจารณาแลวเห็นวา โดยหลักการระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม กําหนดหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไว 
ตามขอ 71 สรุปวา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะตองตรวจรับพัสดุ ตามท่ีผูขายสงมอบใหถูกตอง
ครบถวนตามขอกําหนดในสัญญาท่ีไดตกลงกันไวตามสัญญา กรณีท่ีเห็นวา พัสดุ ท่ีสงมอบมี
รายละเอียดไมเปนไปตามขอกําหนดในสัญญาหรือขอตกลง ใหรายงานหัวหนาสวนราชการผาน
หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ เพ่ือทราบหรือสั่งการ แลวแตกรณี ซ่ึงกรณีตามขอหารือ เม่ือขอเท็จจริงปรากฏ
วาในข้ันตอนการเสนอราคา บริษัทฯ ไดจัดทําตารางเปรียบเทียบระหวางขอเสนอของบริษัทฯ กับ
คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคท่ีกําหนดในรางขอบเขตของงาน (TOR) วา มีคุณลักษณะเฉพาะถูกตอง
ตรงกันแตแนบเอกสารแค็ตตาล็อกขัดแยงกับ TOR จึงเปนกรณีท่ีนาํเอกสารแนบทายมาทําสัญญา
คลาดเคลื่อนทําใหมีคุณสมบัติต่ํากวาท่ีกําหนดใน TOR และเม่ือปรากฏวาผูขายยืนยันวาจะสามารถ
สงสินคาท่ีมีคุณสมบัติตรงกับ TOR ได หัวหนาสวนราชการก็สามารถใชดุลพินิจในการพิจารณาแกไข
สัญญาแตท้ังนี้ตองเปนไปตามระเบียบฯ และเพ่ือประโยชนของทางราชการ  
 อยางไรก็ดี กวพ. มีขอสังเกตเพ่ิมเติมวา การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะดานเทคนิค
ของอุปกรณท่ีกําหนดวา “ตองสามารถทํางานไดท่ีอุณหภูมิระหวาง –50 ถึง 100 องศาเซลเซียส” 
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นั้น เปนการกําหนดท่ีไมสอดคลองกับภูมิอากาศ ซ่ึงสงผลใหเสียคาใชจายเพ่ิม และอาจจะเปนการกีด
กันไมใหผูอ่ืนเขามาแขงขันราคาได 

 เรื่องท่ี11  กรม ก. แจงวา กรมฯ ไดทําสัญญาจางกอสรางอาคารสถาบันโรคหัวใจ 
(แหงชาติ) กับบริษัท น. จํากัด ในวงเงิน 354,130,000 บาท ตามสัญญาจางเลขท่ี 21/2551 (พ) ลง
วันท่ี 20 ธันวาคม 2550 ตอมาบริษัทฯ ไดมีหนังสือ ท่ี นต. 1/55 ลงวันท่ี 11 มกราคม 2555 แจงให
สถาบันโรคทรวงอก จายเงินเพ่ิมงานโครงสรางชั้นลอยและงานผนังปดก้ันหลังคา เปนเงิน 555,216 บาท 
เนื่องจากอางวา มิไดกําหนดไวในการเสนอราคาครั้งนี้ ซ่ึงคณะกรรมการตรวจการจางพิจารณาเห็นวา 
งานติดตั้งโครงสรางชั้นลอยหอง Control เหนือพ้ืนชั้นท่ี 6 และโครงพ้ืนเวทีชั้น 6 งานงวดท่ี 34 ขอ 
34.2 ไดถูกกําหนดใหผูรับจางตองดําเนินการ ถึงแมวาในแบบแจงปริมาณงานและราคา (BOQ.) จะมิได
กําหนดไวก็ตาม แตผูรับจางยืนยันวามิไดเสนอราคางานสวนนี้ไว กรมฯ จึงขอหารือวา ผูรับจางจะตอง
กอสรางงานงวดท่ี 34 ขอ 34.2 ตามสัญญาหรือไม เนื่องจากแบบรูปการกอสรางและงวดงาน
กําหนดใหผูรับจางตองทํา และกรมฯ จะตองจายเงินเพ่ิมในการกอสรางอีกจํานวน 555,216 บาท 
หรือไม   

 ขอพิจารณาของ กวพ. พิจารณาแลวเห็นวา โดยหลักการ เม่ือสวนราชการไดลงนามใน
สัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือกับผูขายหรือผูรับจาง ตามนัยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
พัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 132 และ ขอ 133 แลวแตกรณี ยอมกอใหเกิดสิทธิและ
หนาท่ีระหวางคูสัญญาโดยตองผูกพันตามขอกําหนดและเง่ือนไขแหงสัญญารวมท้ังเอกสารแนบทาย
สัญญา ซ่ึงถือเปนสวนหนึ่งของสัญญาดวย กรณีนี้ เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา กรมการแพทย ไดลงนามใน
สัญญากับบริษัท นัตรินทร จํากัด ตามสัญญาเลขท่ี 21/2551 (พ) ลงวันท่ี 2๐ ธันวาคม 255๐ ซ่ึงตาม
สัญญาฯ ขอ 2 ไดกําหนดเอกสารอันเปนสวนหนึ่งของสัญญา ในขอ 2.1 ผนวก 1 บัญชีปริมาณวัสดุ
และราคา และขอ 2.5 ผนวก 5แบบกอสรางอาคารสถาบันโรคหัวใจ (แหงชาติ) โดยขอ 2 ตอนทายกําหนด
วา ความใดในเอกสารแนบทายสัญญาท่ีขัดแยงกับขอความในสัญญานี้ ใหใชขอความในสัญญาท่ีบังคับและ
ในกรณีท่ีเอกสารแนบทายสัญญาขัดแยงกันเองผูรับจางจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของผูวาจาง กรณี
หารือเปนการตีความตามสัญญา จึงยอมเปนอํานาจหนาท่ีของสวนราชการคูสัญญา มิใชการหารือ
ปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของ กวพ. ตามนัยระเบียบฯ พ.ศ. 2535 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 12 (1) อยางไรก็ดี หากมีปญหาเก่ียวกับการตีความตามสัญญาเห็นควรให
กรมการแพทยหารือไปยังสํานักงานอัยการสูงสุดซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีในการใหความเห็นทางดาน
กฎหมายโดยตรงตอไป 

 อนึ่งเรื่องนี้ กวพ.มีขอสังเกต ใหกรม ก.กําชับเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของใหกําหนด
รายละเอียด 
ในรางขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) เอกสารประกวดราคา และบัญชีแสดง
ปริมาณวัสดุและแบบแจงปริมาณงานและราคา (BOQ.) ใหครบถวนชัดเจนดวย 
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 เรื่องท่ี 12 กรม ช. แจงวา กรม ช.โดยสํานักสํารวจดานวิศวกรรมและธรณีวิทยา ไดรับ
จัดสรรงบประมาณเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการชลประทานปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จํานวน 
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือดําเนินการจางท่ีปรึกษาโครงการศึกษาการใชเครื่องสูบน้ําท่ีใหอัตราการไหลสูง
เฮดต่ําในงานชลประทาน โดยสํานักสํารวจฯ ไดดําเนินการจางท่ีปรึกษา โดยวิธีตกลงจากมหาวิทยาลัย
ของรัฐ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๒๑.๓/ว ๖๐ ลงวันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๓ 
ซ่ึงมหาวิทยาลัย ท. ไดเสนอราคา ๙,๙๐๐,๐๐๐ บาท แยกเปนคาใชจายดังนี้ คาใชจายในการจัดทํา
ระบบเครื่องสูบน้ําประกอบดวยเครื่องสูบน้ํา ประตูน้ําและระบบควบคุม ๑ ชุด พรอมติดตั้ง จํานวน 
๔,๐๓๐,๐๐๐ บาท คิดเปนรอยละ ๔๐.๗๑ และคาบริการทางวิชาการ จํานวน ๕,๘๗๐,๐๐๐ บาท คิด
เปนรอยละ ๕๙.๒๙ ซ่ึงข้ันตอนการจัดหาอยูในข้ันตอนรออนุมัติรับราคา แตเนื่องจากสํานักสํารวจฯ 
ยังมีประเด็นไมชัดเจนในการพิจารณาวา กรณีดังกลาวถือวาสามารถดําเนินการจางท่ีปรึกษาโดยวิธีตกลง
ไดท้ังจํานวนตามเง่ือนไขหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๒๑.๓/ว ๖๐ ลงวันท่ี ๒๔ มิถุนายน 
๒๕๕๓ ขอ ๑ ไดหรือไม กรม ช พิจารณาแลวเห็นวา เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในการดําเนินการจางท่ี
ปรึกษาในโครงการดังกลาว รวมถึงการจัดหาใหถูกตองตามระเบียบพัสดุท่ีเก่ียวของ จึงขอหารือการ
จางท่ีปรึกษาโดยวิธีตกลงจากมหาวิทยาลัยของรัฐ ดังนี้ 

 1 .  โครงการศึกษาการใช เครื ่อ งส ูบน้ํา ที ่ให อ ัตราการ ไหลสูง เฮดต่ํา ในงาน
ชลประทาน ของกรม ช จํานวนเงิน ๙,๙๐๐,๐๐๐ บาท ซ่ึงมีเนื้องานจางบริการทางวิชาการมากกวา
ในสวนของการจัดทําระบบเครื่องสูบน้ําประกอบดวยเครื่องสูบน้ํา ประตูน้ําและระบบควบคุม ๑ ชุด 
พรอมติดตั้ง นั้น กรม ช. สามารถดําเนินการจางท่ีปรึกษาโดยวิธีตกลงไดท้ังจํานวน ๙,๙๐๐,๐๐๐ บาท 
ตามท่ีกําหนดในหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๒๑.๓/ว ๖๐ ลงวันท่ี ๒๔ มิถุนายน 
๒๕๕๓ ไดหรือไม อยางไร 

 2. หากกรณีตามขอ ๑ กรม ชไมสามารถดําเนินการจางท่ีปรึกษาโดยวิธีตกลงได 
ท้ังจํานวน เพ่ือใหทันตอการใชงาน กรม ช ขออนุมัติยกเวนโครงการศึกษาการใชเครื่องสูบน้ําท่ีใหอัตรา 
การไหลสูงเฮดต่ําในงานชลประทานดําเนินการจางท่ีปรึกษา โดยวิธีตกลงไดท้ังจํานวน ๙,๙๐๐,๐๐๐ 
บาท เปนกรณีพิเศษ  
 

 ขอพิจารณาของ กวพ พิจารณาแลว มีความเห็นดังนี้  
 ๑. ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
ขอ ๖ กําหนดวา “ระเบียบนี้ใชบังคับแกสวนราชการ ซ่ึงดําเนินการเก่ียวกับการพัสดุ โดยใชเงิน
งบประมาณ เงินกู และเงินชวยเหลือ”  โดยเงินงบประมาณ หมายความวา งบประมาณรายจาย
ประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม และเงินซ่ึงสวนราชการไดรับไวโดยไดรับอนุญาตจาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังใหไมตองสงคลังตามกฎหมายวิธีการงบประมาณ  
 ๒. กรณีนี้ เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา กรม ช ดําเนินการจัดจางท่ีปรึกษาโดยใชเงินทุน
หมุนเวียน กรณีไมอยูในบังคับของระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม แตอยางไรก็ดี เพ่ือประโยชน
ในการปฏิบัติราชการ หากเปนกรณีท่ีสวนราชการดําเนินการจัดจางท่ีปรึกษา โดยใชเงินงบประมาณ 
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เงินกูและเงินชวยเหลือ ซ่ึงอยูภายใตบังคับของระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุดท่ี กค ๐๔๒๑.๓/ว ๖๐ ลงวันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๓ โดยมีความประสงค
จะจางมหาวิทยาลัยของรัฐใหบริการดานวิชาการและการวิจัยตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒ 
กุมภาพันธ ๒๕๓๑ ซ่ึงถือเปนสวนหนึ่งของการจางท่ีปรึกษาตามระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม ใหดําเนินการจางโดยวิธีตกลงไดโดยอนุโลม กรณีมีเนื้องานจางบริการทางวิชาการมากกวาใน
สวนของการจางทําของ ยอมถือไดวาเปนงานจางบริการดานวิชาการและการวิจัยได และหากเปน
กรณีศึกษาโครงการนํารองเพ่ือใชเปนตนแบบ ถือไดวาเปนงานจางบริการดานวิชาการและการวิจัย 
 
 เรื่องท่ี13 สํานักงาน น. แจงวา สํานักงานฯ ไดดําเนินการจางปรับปรุงทะเบียนแสดง
สถานภาพการถูกคุกคามของสัตวมีกระดูกสันหลังในประเทศไทย โดยจัดแบงเปน ๓ กลุม ไดแก กลุม
สัตวสะเทินน้ําสะเทินบกและสัตวเลื้อยคลาน กลุมนก และกลุมปลา โดยวาจางผูมีความรูความ
เชี่ยวชาญเรื่องกลุมสัตวมีกระดูกสันหลังในแตละดานเปนผูรับจางดําเนินงาน จํานวน ๓ ราย โดยวิธี
พิเศษ แตเนื่องจากมีผูรับจาง ๒ ราย เปนพนักงานขององคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ ซ่ึง
เปนองคการของรัฐท่ีมิใชสวนราชการ และพนักงานรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณ สํานักงานฯ จึง
ขอหารือวาจะสามารถดําเนินการจางพนักงานของรัฐ ท้ัง ๒ ราย เปนผูรับจางดําเนินงานปรับปรุง
ทะเบียนแสดงสถานภาพการถูกคุกคามของสัตวมีกระดูกสันหลังในประเทศไทย ไดหรือไม อยางไร 

 ขอพิจารณาของ กวพ พิจารณาแลวมีความเห็น ดังนี้ 
 1. ในหลักการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ี
แกไขเพ่ิมเติม ขอ ๕ “การพัสดุ หมายความวา การจัดทําเอง การซ้ือ การจาง การจางท่ีปรึกษา การจาง
ออกแบบและควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน การเชา การควบคุม การจําหนาย และการดําเนินการ
อื่นๆ ที่กําหนดไวในระเบียบนี้”และ “การจาง ใหหมายความรวมถึงการจางทําของและการรับขน
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยและการจางเหมาบริการ...” ซ่ึงจากหลักการดังกลาว สวน
ราชการผูจัดหาพัสดุจะตองซ้ือจางจากผูมีอาชีพกลาวคือ เปนผูที่มีอาชีพขาย หรืออาชีพรับจางใน
งานท่ีสวนราชการจะซ้ือหรือจางนั้น โดยสวนราชการสามารถพิจารณาวาผูขายหรือผูรับจางเปนผูมี
อาชีพในงานท่ีสวนราชการจะซ้ือหรือจางหรือไมจากวัตถุประสงคในการจัดตั้งกิจการของผูขาย หรือ
ผูรับจาง หรือเอกสารอ่ืนท่ีสามารถทําใหทราบเก่ียวกับเรื่องดังกลาวไดโดยหากผูขายหรือผูรับจางไม
เปนผูมีอาชีพขายหรืออาชีพรับจางในงานท่ีสวนราชการจะจัดหาพัสดุแลวสวนราชการยอมไมอาจซ้ือ
หรือจางจากผูขายหรือผูรับจางรายนั้นได 

 2. กรณีตามขอหารือ ปรากฏขอเท็จจริงวา สํานักงานฯ มีความประสงคจะจางพนักงาน
ขององคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ ซ่ึงเปนองคการของรัฐ ตามมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติวาดวยการจัดตั้งองคการของรัฐบาล พ.ศ. 
๒๔๙๖ ประกอบกับขอบังคับองคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติวาดวยการพนักงาน พ.ศ. 
๒๕๔๙ ไดกําหนดอํานาจหนาท่ี คุณสมบัติ และอัตราคาจางของพนักงาน ตลอดจนการบรรจุ แตงตั้ง 
และการพนจากตําแหนงไว กรณีดังกลาวเม่ือเปนพนักงานขององคการของรัฐแลว สํานักงานฯ จึงไม
อาจจางไดตามหลักการระเบียบฯขางตน ประกอบกับ กรณีการจางบุคคลท่ีเปนพนักงานองคการของ
รัฐท่ีตองทํางานเต็มเวลา อาจสงผลกระทบตอการปฏิบัติงานขององคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร
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แหงชาติ และสํานักงานฯ ที่เปนผู ว าจาง แตหากสํานักงานฯ จะจัดจางองคการพิพิธภัณฑฯ 
ดําเนินการใดท่ีอยูในขอบวัตถุประสงคขององคการพิพิธภัณฑฯ ก็สามารถกระทําได 

 เรื่องท่ี14 กระทรวง พ แจงวา ไดทําสัญญาจางงานรักษาความสะอาด ประจําป
งบประมาณ 2555 เลขท่ี 30/2555 ลงวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2555 กับบริษัท ค.จํากัด ซ่ึงบริษัทฯ สง
เอกสารในการตรวจรับงานไมครบถวนในงวดท่ี 1 ไดแก หลักฐานเกี่ยวกับประวัติทางอาชญากรรม
และยาเสพติดของบุคคลท่ีเปนพนักงานของบริษัทฯ ท่ีมาปฏิบัติงานท่ีกระทรวงฯ ตามผนวก 1 หนา 13 
ซ่ึงกําหนดใหสงรายงานภายใน 5 วันทําการของเดือนถัดไป เพ่ือใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
ตรวจสอบกอนนัดประชุมตรวจรับงานในแตละครั้ง แตบริษัทฯ ไมสามารถสงหลักฐานเกี่ยวกับ
ประวัติทางอาชญากรรมฯ เพ่ือประกอบการตรวจรับงานตามคุณสมบัติท่ีกําหนดไวในผนวก 1 หนา 5 
อัตรากําลัง และคณะกรรมการฯ แจงบริษัทฯในที่ประชุมใหรีบดําเนินการโดยเร็ว และจะคิด
คาปรับที่เกิดจากการสงงานไมครบถวนในครั้งนี้จากวันท่ีครบกําหนดจนกวาจะมีการนําหลักฐาน
ดังกลาวมาสงมอบ ซ่ึงบริษัทฯ ไดนํามาสงมอบ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 และคณะกรรมการฯ ได
พิจารณานําเรื่องการตรวจรับงานงวดท่ี 1 เดือนกุมภาพันธ 2555 อีกครั้ง ที่ประชุมมีมติตรวจรับ
งานโดยมีความคิดเห็นแตกตางกันเปน 2 ความคิดเห็น ดังนี้ ฝายหนึ่งเห็นวา ควรเสนอใหมีการคิด
คาปรับ เนื ่องจากขาดหลักฐานเกี่ยวกับประวัติทางอาชญากรรมและยาเสพติดของบุคคลท่ีเปน
พนักงานของบริษัทฯ และอีกฝายหนึ่งเห็นวา ไมควรคิดคาปรับผูรับจาง เนื่องจากสัญญามิไดแจง
ใหสงหลักฐานดังกลาวเม่ือใด กระทรวง พ. จึงขอหารือแนวทางปฏิบัติและการบริหารสัญญาจาง
งานรักษาความสะอาด ประจําปงบประมาณ 2555 วาในกรณีนี้สามารถปรับตามสัญญาไดหรือไม 
อยางไร  

 ขอพิจารณาของ กวพ พิจารณาแลวเห็นวา กรณีท่ีกระทรวงพาณิชยไดทําสัญญาจาง
งานรักษาความสะอาด ประจําปงบประมาณ 2555 เลขท่ี 30/2555 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2555
กับบริษัท 109 คอนเซาท แอนด เซอรวิส จํากัด โดยตามสัญญาจางผนวก 1 หนา 5-6 หมวด 2 อัตรากําลัง 
กําหนดใหบริษัทฯ ผูรับจางจัดสงหลักฐานเก่ียวกับประวัติอาชญากรรมและยาเสพติดของบุคคลท่ีเปน
พนักงานของบริษัทฯ ท่ีมาปฏิบัติงานท่ีกระทรวงพาณิชย แตมิไดกําหนดใหจัดสงเอกสารดังกลาวเม่ือใด
ไวอยางชัดเจน ดังนั้น กรณีนี้จึงตองนําระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ี
แกไขเพ่ิมเติม ขอ 140ท่ีกําหนดวา “ในกรณีท่ีไมมีระเบียบกําหนดไวเปนการเฉพาะ และเปนความ
จําเปนเพ่ือประโยชนแกทางราชการท่ีจะใชสิทธิตามเง่ือนไขของสัญญาหรือขอตกลง หรือขอกฎหมาย 
ใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการท่ีจะใชสิทธิดังกลาว สั่งการไดตามความจําเปน” โดย
พิจารณาจากเจตนารมณในการกําหนดขอบเขตของงาน (TOR) วามีวัตถุประสงคอยางไรประกอบการ
พิจารณาดําเนินการตามนัยระเบียบฯ ขอ 140 ตอไป 

 ขอสังเกต กวพ. มีขอสังเกตเก่ียวกับการกําหนดเง่ือนไขในสัญญาจางงานรักษาความ
สะอาดท่ีกําหนดให “ผูรับจางจัดสงหลักฐานเก่ียวกับประวัติอาชญากรรมและยาเสพติดของบุคคลท่ี
เปนพนักงานของบริษัทฯ ท่ีมาปฏิบัติงานท่ีกระทรวง พ.” ซ่ึงโดยปกติปฏิบัตินั้น จะตองมีการ
ตรวจสอบขอมูลดังกลาวกอนการทําสัญญาจาง ประกอบกับการกําหนดเง่ือนไขดังกลาวเปน
ขอกําหนดท่ีไมชัดเจนและเปนการกําหนดไวอยางกวาง ซ่ึงอาจสงผลตอการพิจารณาของกระทรวง
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พาณิชยเก่ียวกับขอบเขตการพิจารณาเก่ียวกับประวัติอาชญากรรมและยาเสพติดนั้นมีขอบเขตเพียงใด 
ดังนั้น ในโอกาสตอไปในการทําสัญญาขอใหกระทรวง พ.คํานึงถึงบทกฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของ
ประกอบดวย 

 เรื่องท่ี15 จังหวัด ส แจงวา สํานักงาน ส. ไดประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส งานกอสรางอาคารผูปวย 60 เตียง เปนอาคาร คสล. 7 ชั้น พ้ืนท่ีใชสอยประมาณ 
5,117 ตารางเมตร (แบบเลขท่ี 9073+10547) จํานวน 1 หลัง ท่ี โรงพยาบาล ส . จังหวัดส ตาม
ประกาศลงวันท่ี ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ในวงเงินงบประมาณท้ังสิ้น 75,000,000 บาท ผูกพัน
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 มีผูซ้ือเอกสารประกวดราคา ๗ ราย ยื่นเอกสารทางเทคนิค ๗ ราย 
ผานการคัดเลือกเบื้องตน ๗ ราย โดยผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายไดเขารวมการเสนอราคาในวันท่ี 25 
พฤษภาคม 2555 ปรากฏวา กิจการรวมคา ว เปนผูเสนอราคาต่ําสุดในวงเงิน 72,000,000 บาท ซ่ึง
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.เพ่ือพิจารณาอนุมัติจาง 
ซ่ึงสํานักงานปลัดกระทรวง 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 ปรากฏวาท้ังสองฝายไดตกลงรวมกันให นางสาวภทรภร กําลัง
มา เปนผูมีอํานาจทําการในนามกิจการรวมคา ว. 

  ๒. กรณีการตรวจสอบคุณสมบัติของกิจการรวมคาฯ คณะกรรมการประกวดราคา
พิจารณาคุณสมบัติของกิจการรวมคาฯ ตามสัญญาขอตกลงรวมคา ซ่ึงคูสัญญาทุกฝายตกลงรวมกันให
เปนภาระหนาท่ีของบริษัท ว. เปนผูแสดงหลักฐานผลงานกอสราง และบริษัท ว. มีหลักฐานสําเนา
หนังสือรับรองผลงานกอสราง ในวงเงิน 89,950,000 บาท เปนไปตามเง่ือนไขเอกสารประกวดราคา
จางฯ เลขท่ี 9/2555 ลงวันท่ี 2 พฤษภาคม 555 ซ่ึงกรณีท่ีกิจการรวมคาฯ ไมไดจดทะเบียนนิติบุคคล
ใหมและไมมีขอตกลงเปนลายลักษณอักษรใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักในการ
เขาเสนอราคากับทางราชการนั้น คณะกรรมการประกวดราคาไดตรวจสอบหลักฐานในสัญญา
ขอตกลงรวมคา ขอท่ี 3 กําหนดให บริษัท ว. เปนผูแสดงหลักฐานผลงานกอสราง สวนหางหุนสวน
จํากัด ส. เปนผูรับผิดชอบดําเนินการทางการกอสรางอาคาร ตามขอท่ี 2 (2.4) ทําใหเขาใจวา เปน
สัญญาขอตกลงกิจการรวมคาท่ีถูกตองตามเง่ือนไขเอกสารประกวดราคาจางฯ จึงไดพิจารณาให 
กิจการรวมคาฯ ผานการคัดเลือกเบื้องตนและมีสิทธิเขาเสนอราคา มิไดมีเจตนาท่ีจะไมปฏิบัติตาม
ระเบียบ พ.ศ. 2549 แตอยางใด ประกอบกับหางหุนสวนจํากัด ส. เปนผูรับจางท่ีเขาเสนอราคาและมี
ผลงานกอสรางอาคารตาง ๆ ในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทรเปนจํานวนมาก 
คณะกรรมการประกวดราคาจึงเชื่อไดวาหางหุนสวนจํากัด สุรินทรกุสุมา ท่ีทําสัญญาขอตกลงรวมคา
กับ บริษัท ว. สามารถทําการกอสรางอาคารผูปวย 60 เตียง ท่ีโรงพยาบาล ส .จังหวัด ส. จนแลวเสร็จ
แนนอน และประหยัดงบประมาณกวาสามลานบาท ซ่ึงเปนประโยชนตอทางราชการ 
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 ขอพิจารณาของ กวพ พิจารณาแลว มีความเห็นดังนี้ 
 ๑. ประเด็นการตรวจสอบคุณสมบัติของกิจการรวมคา เห็นวา ตามหนังสือสํานัก
นายกรัฐมนตรีท่ี นร (กวพ) 1305/ว 2457 ลงวันท่ี 16 มีนาคม 2543 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการ
พิจารณาคุณสมบัติของผูเสนอราคาท่ีเปนกิจการรวมคา ขอ ๒ กําหนดวา กรณีท่ีกิจการรวมคาไมได
จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหมโดยหลักการนิติบุคคลแตละนิติบุคคลท่ีเขารวมคาทุกราย จะตองมี
คุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแตในกรณีท่ีกิจการรวมคาไดมี
ขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษร กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปน
ผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคากับทางราชการและแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมซอง
ประกวดราคา กิจการรวมคานั้น สามารถใชผลงานกอสรางของผูรวมคาหลักรายเดียว เปนผลงาน
กอสรางของกิจการรวมคาท่ียื่นเสนอราคาได 

 จากหลักเกณฑดังกลาว มุงหมายท่ีจะผอนผันเก่ียวกับการพิจารณาคุณสมบัติของผู
เสนอราคาท่ีเปนกิจการรวมคา เฉพาะกรณีผลงานเทานั้น โดยกิจการรวมคาท่ีไมไดจดทะเบียนเปนนิติ
บุคคลใหมจะสามารถใชผลงานกอสรางของผูรวมคาเพียงรายเดียว เปนผลงานกอสรางของกิจการรวม
คาได ก็ตอเม่ือมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรโดยชัดแจง กําหนดใหผูเขารวมคา
รายนั้นเปนผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอม
ซองประกวดราคา กรณีนี้ปรากฏขอเท็จจริงวา ตามสัญญาขอตกลงกิจการรวมคา ระหวาง บริษัท ว. และ 
หางหุนสวนจํากัด ส. ลงวันท่ี ๗ พฤษภาคม 2555 ไมปรากฏขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลาย
ลักษณอักษรโดยชัดแจง กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอ
ราคากับทางราชการ แมวาตามสัญญาฯ ขอ ๓ คูสัญญาท้ังสองฝายไดตกลงรวมกันใหเปนภาระหนาท่ี
ของ บริษัท ว. เปนผูแสดงหลักฐานแสดงผลงานกอสราง แตตามสัญญาฯ ขอ ๒ ประกอบ ขอ ๕ 
กําหนดใหบริษัท ว. และหางหุนสวนจํากัด ส. มีสัดสวนในการบริหารกิจการรวมคาและผลกําไร ใน
อัตรารอยละ ๑และรอยละ ๙๙ ตามลําดับ ซ่ึงขัดแยงกัน จึงไมอาจแปลไดวาผูเขารวมคารายใดเปน
ผูรับผิดชอบหลัก ดังนั้นในการเสนอราคาของกิจการรวมคาฯ ยอมไมอยูในขายท่ีจะไดรับการผอนผัน
ตามหลักเกณฑดังกลาวและจะตองยื่นผลงานกอสรางของผูรวมคาท้ังสองราย 

 ๒. ประเด็นการมอบอํานาจชวง เห็นวา กรณีดังกลาวเปนการหารือเก่ียวกับการตีความ
สัญญาขอตกลงรวมคา มิใชการการหารือเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนากรัฐมนตรีวาดวย
การพัสดุพ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม จึงเห็นควรใหจังหวัดฯ หารือไปยังสํานักงานอัยการสูงสุด ซ่ึง
มีอํานาจหนาท่ีใหความเห็นทางกฎหมายโดยตรงตอไป 
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 เรื่องท่ี16  กรม ท. แจงวา ไดมีการพิจารณาเพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือ
วันท่ี 28 ธันวาคม 2536 เรื่อง มาตรการปองกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอราคา 
แตเนื่องจากงานกอสรางเปนงานท่ีมีความหมายกวาง ซ่ึงในความหมายดังกลาว มีหลายลักษณะงาน
หรือบางรายการในโครงการกอสรางขนาดใหญ ลักษณะมาตรฐานในการกอสรางหรือวัสดุท่ีนํามาใชใน
การกอสรางไมสามารถท่ีจะรับประกันความชํารุดบกพรอง 2 ปได และบางลักษณะงานหรือบาง
รายการสามารถใหรับประกันความชํารุดบกพรองมากกวา 2 ปได เพ่ือใหการรับประกันความชํารุด
บกพรองของงานกอสรางเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวและสอดคลองกับขอเท็จจริง กรมฯ จึง
พิจารณากําหนดแนวทางการกําหนดรับประกันความชํารุดบกพรองงานจางกอสรางและงานจางเหมา
บริการปกติ ซ่ึงสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดทักทวงวา ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวการไมตอง
รับผิดชอบในความชํารุดบกพรองเปนระยะเวลา 2 ป กําหนดใชเฉพาะกรณีเปนถนนลูกรัง ถนนดิน 
งานขุด หรือขุดลอกคลอง สระ หรือหนอง ท่ีไมมีการดาดคอนกรีตเทานั้น มิไดใหอํานาจดุลพินิจไว การ
ท่ีกรมฯ กําหนดรับประกันความชํารุดบกพรองภายในกําหนดระยะเวลา 1 ป ของงานไหลทางลูกรัง 
ลาดขางทางลาดคอสะพาน ลาดดินตัดท่ีไมมีการปองกันการกัดเซาะ งานปลูกหญา งานปลูกตนไม 
ฯลฯ จึงเปนการกําหนดเง่ือนไขท่ีไมถูกตองตามท่ีมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวกําหนด โดยกรมฯ เห็นวา
การรับประกันความชํารุดบกพรองระยะเวลา 2 ป ตามมติคณะรัฐมนตรีขางตน หมายถึง โครงการ
กอสรางหลักท่ีเปนโครงการใหญเทานั้น สวนงานอ่ืนๆ สามารถกําหนดระยะเวลาการรับประกันความ
ชํารุดบกพรองใหเหมาะสมกับขอเท็จจริงได โดยกําหนดรายละเอียดของงานกอสรางโครงการขนาด
ใหญ ขนาดยอย งานบํารุงตามกําหนดเวลา งานบํารุงพิเศษและบูรณะ งานบูรณะทางหลวงงานเพ่ิม
ประสิทธิภาพทางหลวง งานอํานวยความปลอดภัย กําหนดใหรับประกันความชํารุดบกพรอง 2 ปและ
งานบํารุงปกติ หรืองานปรับปรุง ซอมแซม รับประกันความชํารุดบกพรองตามความเหมาะสมแต
ละลักษณะงาน กรมฯ จึงขอหารือวา หากกรมฯ ไดพิจารณากําหนดเง่ือนไขการรับประกันความชํารุด
บกพรองของงานจางกอสรางท่ีอยูในความรับผิดชอบ ซ่ึงมีหลายลักษณะงานจํานวนมาก ใหเหมาะสม
สอดคลองกับขอเท็จจริงจะเปนการดําเนินการสอดคลองตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 28 ธันวาคม 2536 
ดังกลาวหรือไม หากยังไมสอดคลองกรมฯ ขอยกเวนการรับประกันความชํารุดบกพรองงานจาง
กอสรางดังกลาว 

 ขอพิจารณาของ กวพ พิจารณาแลวมีความเห็นวา 
 กรณีตามขอหารือ เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวากรมฯ ไดพิจารณากําหนดเง่ือนไขการ
รับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางกอสรางท่ีอยูในความรับผิดชอบซ่ึงมีหลายลักษณะงาน
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) งานจางเหมาบํารุงปกติ เปนงานซอมผิวทางแอสฟลทและผิวคอนกรีตแบง
ออกเปน ภายในกําหนดระยะเวลา 6 เดือน และภายในกําหนดระยะเวลา 1 ป ซ่ึงการรับประกันความ
ชํารุดบกพรองตามนัยมติคณะรัฐมนตรี แจงโดยหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีท่ี        นร 
0202/ว 1 ลงวันท่ี 3 มกราคม 2537 เรื่อง มาตรการปองกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันในการ
เสนอราคา กําหนดใหผูรับจางตองรับผิดชอบตอความชํารุดบกพรองเปนระยะเวลา 2 ป ดังนั้นกรณี
การกําหนดเงื่อนไขการรับประกันความชํารุดบกพรองของกรมฯ จึงตองปฏิบัติใหเปนไปตาม
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 28 ธันวาคม 2536 ขางตน  

 ขอสังเกต กวพ. มีขอสังเกตเพ่ิมเติมวา การพิจารณาการรับประกันความชํารุดบกพรอง
ตองพิจารณาสภาพของงานใหสอดคลองกับระยะเวลาของการรับประกันความชํารุดบกพรองดวย 

 
 เรื่องท่ี17 จังหวัด พ. แจงวา จังหวัดฯ โดยอําเภอ บ. ไดดําเนินการสอบราคาซ้ือเครื่องลาง
เกลือและโมเกลือ ตามโครงการพัฒนาเกลือสมุทรสะอาดมีคุณภาพ และหางหุนสวนจํากัด จ. เปนผู
ชนะการเสนอราคา เปนเงิน ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท ซ่ึงในใบเสนอราคาไดเสนอรายการวัสดุรวมท้ังบริการ
เพ่ือประกอบเปนเครื่องลางเกลือและโมเกลือ จํานวน ๑๗ รายการ อําเภอ บ ไดทําสัญญาซ้ือขาย
เครื่องลางเกลือและโมเกลือ จํานวน ๑ เครื่อง กับหางฯ เปนเงิน ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท กําหนดสงมอบ
ของ ณ ท่ีทําการปกครองอําเภอ บ. ภายในวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตามสัญญาลงวันท่ี ๒ เมษายน 
๒๕๕๕ มิไดระบุรายละเอียดของวัสดุท่ีจะจัดซ้ือไวเปนแตละรายการหรือชนิดแตอยางใด แต
ขอเท็จจริงปรากฏวาเครื่องลางเกลือและโมเกลือดังกลาวจะตองติดตั้งภายในโรงเก็บเกลือซ่ึงตั้งอยูท่ี
หมู ๙ ตําบล บ.อําเภอ บ. จังหวัด พ. แตขณะนี้โรงเก็บเกลืออยูในระหวางกอสราง ทําใหหางฯ ไม
สามารถประกอบและติดตั้งเครื่องลางเกลือและโมเกลือในโรงเก็บไดและยังมิไดมีหนังสือสงมอบพัสดุ
ใหแกอําเภอฯแตอยางใด เพียงแตเรงรัดดวยวาจาใหจังหวัดฯ ดําเนินการกอสรางโรงเก็บเกลือใหแลว
เสร็จโดยเร็วเพ่ือจะไดเขาไปประกอบและติดตั้งเครื่องลางเกลือและโมเกลือตามสัญญาได ซ่ึงจังหวัดฯ 
เห็นวาแมวาตามสัญญาซ้ือขายดังกลาวจะกําหนดใหผูขายสงมอบพัสดุดังกลาวใหแกผูซ้ือ ณ ท่ีทําการ
ปกครองอําเภอบานแหลมแตการประกอบและติดตั้งเครื่องลางเกลือและโมเกลือจะตองดําเนินการ
ภายในโรงเก็บเกลือ ดังนั้น เรื่องนี้จึงเปนกรณีท่ีผูขายไมสามารถสงมอบพัสดุใหแกผูซ้ือไดดวยเหตุจาก
ความผิดหรือความบกพรองของสวนราชการ ซ่ึงมีหลักฐานชัดแจงหรือสวนราชการทราบดีอยูแลว
ตั้งแตตน จังหวัดฯ ในฐานะสวนราชการจึงสามารถขยายเวลาการสงมอบเครื่องลางเกลือและโมเกลือ
ใหแกหางฯ ไดตามจํานวนวันท่ีโรงเก็บเกลือจะสรางแลวเสร็จและสงมอบงานจางตามสัญญาท่ีจะทํา
ข้ึนหรือมากกวานั้นตามนัยขอ ๑๓๙ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม จังหวัดฯ พิจารณาแลวเห็นวา เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปดวยความ
ถูกตองเรียบรอยจึงขอหารือมายังคณะกรรมการวาดวยการพัสดุ (กวพ.) เพ่ือพิจารณาวินิจฉัย   
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 ขอพิจารณาของ กวพ พิจารณาแลวมีความเห็น ดังนี้ 

 ๑. ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
ขอ ๑๓๖ วรรคแรก กําหนดวา สัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือท่ีไดลงนามแลวจะแกไขเปลี่ยนแปลงมิได 
เวนแต การแกไขนั้นจะเปนความจําเปนโดยไมทําใหทางราชการเสียประโยชน หรือเปนการแกไขเพ่ือ
ประโยชนแกทางราชการใหอยูในอํานาจของหัวหนาสวนราชการท่ีจะพิจารณาอนุมัติใหแกไข
เปลี่ยนแปลงได และวรรคสอง กําหนดวา การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือขอตกลงตามวรรคหนึ่ง 
หากมีความจําเปนตองเพ่ิมหรือลดวงเงินหรือเพ่ิมหรือลดระยะเวลาสงมอบของหรือระยะเวลาในการ
ทํางาน ใหตกลงพรอมกันไป ประกอบกับตามสัญญาซ้ือขายท่ี ๑/๒๕๕๕ ลงวันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๕๕ 
ขอ ๓ กําหนดเรื่องการสงมอบไว โดย ผูขายจะสงมอบสิ่งของท่ีซ้ือขายตามสัญญา ใหแกผูซ้ือ ณ ท่ีทํา
การปกครองอําเภอ บ (งานการเงินและบัญชี) ภายในวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ใหถูกตอง
และครบถวน ตามท่ีกําหนดไวในขอ ๑ แหงสัญญานี้ 
 

 ๒. กรณีของจังหวัดฯ หากจังหวัดฯ เห็นวาการสงมอบเครื่องลางเกลือและโมเกลือตาม
สัญญาดังกลาว ขอเท็จจริงจะตองติดตั้งภายในโรงเก็บเกลือซ่ึงตั้งอยูท่ีหมู ๙ ตําบล บ. อําเภอ บ. 
จังหวัด พ. จังหวัดฯ ก็จะตองกําหนดไวในสัญญาตั้งแตแรกวาเปนการซ้ือเครื่องลางเกลือและโมเกลือ
พรอมติดตั้งภายในโรงเก็บเกลือ แตจากขอเท็จจริงปรากฏวา จังหวัดฯ ไมไดกําหนดเรื่องการติดตั้ง
ดังกลาวไวในสัญญาตั้งแตแรก จังหวัดฯ จึงตองตกลงกับผูขายในการขอแกไขสัญญาเปนการซ้ือเครื่อง
ลางเกลือและโมเกลือพรอมติดตั้งภายในโรงเก็บเกลือ เพ่ือใหเปนไปตามเจตนารมณของจังหวัดฯ หาก
ผูขายยินยอมจังหวัดฯ ก็ชอบท่ีจะไปแกไขสัญญาใหเปนไปตามเจตนารมณและขอเท็จจริง ซ่ึงหากการ
แกไขสัญญาดังกลาว จังหวัดฯ เห็นวามีความจําเปนตองขยายระยะเวลาสงมอบของหรือขยาย
ระยะเวลาในการทํางาน ก็ชอบท่ีจะตกลงไปพรอมกัน ตามนัยหลักการตามระเบียบฯ ขอ ๑๓๖ ได 
 

 ขอสังเกต กวพ ในการแกไขสัญญาซ้ือขายเครื่องลางเกลือและโมเกลือดังกลาว จังหวัด
ฯ  
ควรพิจารณาดําเนินการดวยความรอบคอบเพ่ือใหไดมาซ่ึงพัสดุครุภัณฑท่ีจะนําไปใชในราชการให
เปนไปตามขอเท็จจริงและเปนไปตามเจตนารมณของการนําไปใชงานไดอยางแทจริง 
 
 เรื่องท่ี18 สํานักงาน ก.หารือ กรณีการประมูลจางเหมาปรับปรุงหอง อาคาร 6 ชั้น 7 
ของกรม ก.จํานวนเงินคาจาง 19,200,000 บาท ซึ่งพบขอบกพรองเกี่ยวกับการกําหนดเงื่อนไข
คุณสมบัติของผูเสนอราคา คือ กรมการขนสงทางบกไดมีการออกประกาศจางเหมาปรับปรุงหอง 
อาคาร 6 ชั้น 7 พรอมดวยเอกสารการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส โดยมีการกําหนดเง่ือนไขเพ่ิมเติม 
จํานวน 2 รายการ คือขอ 2.5 ผูเสนอราคาจะตองมีเงินทุนจดทะเบียนท่ีชําระแลว (ชําระเต็มมูลคาหุน) ไม
นอยกวา 10 ลานบาท และขอ 2.6 ผูเสนอราคาจะตองมีวิศวกรตามพระราชบัญญัติวิศวกร มัณฑนากร 
พรอมหลักฐานผลงานและประสบการณ และหนังสือรับรองวาเปนผูควบคุมงานกอสรางตามประกาศ
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ประมูลฯ โดยเพ่ิมเติมเง่ือนไขดังกลาว ในสวนของการกําหนดคุณสมบัติของผูเสนอราคาในเอกสาร
การชี้แจง ซ่ึงเปนการนอกเหนือจากเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาท่ีคณะกรรมการวาดวยการพัสดุ 
( 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 
ท่ี นร (กวพ) 1305/ว 7914 ลงวันท่ี 22 กันยายน 2543 เรื่อง การกําหนดคุณสมบัติของผูเสนอราคา
ในการจางกอสราง แมตอมากรม ก. ไดโตแยงผลการตรวจสอบและความเห็นของสํานักงานฯ โดย
แจงวา เง่ือนไขในขอ 2.5 ผูเสนอราคาจะตองมีเงินทุนจดทะเบียนท่ีชําระแลว (ชําระเต็มมูลคาหุน)ไม
นอยกวา 10 ลานบาท และขอ 2.6 ผูเสนอราคาจะตองมีวิศวกรตามพระราชบัญญัติวิศวกร มัณฑนา
กร พรอมหลักฐานผลงานและประสบการณ และหนังสือรับรองวาเปนผูควบคุมงานกอสรางตาม
ประกาศประมูลดังกลาว มิใชขอกําหนดคุณสมบัติของผูเสนอราคา แตเปนขอเสนอดานเทคนิค 
เนื่องจากเปนงานจางท่ีมีลักษณะจําเปนจะตองคํานึงถึงขอกําหนดคุณสมบัติของผูมีสิทธิเสนอราคา
กอนพิจารณาดานราคาการประมูลจางเหมากอสรางปรับปรุงหอง อาคาร 6 ชั้น 7 ดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e - Auction) เปนการจางท่ีจําเปนตองคํานึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุและขอกําหนด
คุณสมบัติของผูเสนอราคาซ่ึงอาจมีขอเสนอท่ีไมอยูในฐานเดียวกันเปนเหตุใหมีปญหาการพิจารณา
ตัดสิน คณะกรรมการดําเนินการประมูลจึงกําหนดใหมีการยื่นซองขอเสนอดานเทคนิคกอนพิจารณา
ดานราคาโดยวิธีประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส โดยถือเปนการประกวดราคาแบบ 2 ซอง ตาม
ขอ 54 ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมดังกลาว 
สํานักงานฯ จึงขอหารือ กวพ. ดังนี้ 

 1. การซ้ือหรือการจางท่ีมีลักษณะจําเปนจะตองคํานึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุและหรือ
ขอกําหนดคุณสมบัติของผูเขาเสนอราคา ซ่ึงอาจจะมีขอเสนอท่ีไมอยูในฐานเดียวกันเปนเหตุใหมี
ปญหาในการพิจารณาตัดสินตามนัยขอ 54 ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 
2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม นั้นมีลักษณะในการพิจารณาอยางไร 

 2. การจัดทําเอกสารประกวดราคาในการประกวดราคาตามขอ 54 ของระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ตองเปนไปตามตัวอยางรวมท้ัง
หลักเกณฑท่ี กวพ. กําหนดหรือไม อยางไร และการดําเนินการของกรม ก.ดังกลาวขางตน เปนไปตาม
ระเบียบ หลักเกณฑท่ีเก่ียวของหรือไม อยางไร 

 3. งานจางปรับปรุงหองเปนงานจางท่ีเปนการประกวดราคาตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 44 หรือ ขอ 54 หรือไม อยางไร 

 ขอพิจารณาของ กวพ พิจารณาแลวมีความเห็น ดังนี้ 

 1. กรณีขอหารือ 1 ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และ
ท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 54 กําหนดวา “การซ้ือหรือการจางท่ีมีลักษณะจําเปนจะตองคํานึงถึงเทคโนโลยี
ของพัสดุและหรือขอกําหนดคุณสมบัติของผูเขาเสนอราคาซ่ึงอาจจะมีขอเสนอท่ีไมอยูในฐานเดียวกัน
เปนเหตุใหมีปญหาในการพิจารณาตัดสิน และเพ่ือขจัดปญหาดังกลาวจําเปนตองใหมีการปรับปรุง
ขอเสนอใหครบถวนและเปนไปตามความตองการกอนพิจารณาดานราคา...” นั้น กรณีนี้หมายถึง เปน
เรื่องท่ีสวนราชการไมสามารถกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเทคโนโลยีได สวนราชการ
ทราบแตเพียงขอบเขตความตองการเทานั้นโดยงานดังกลาวมีรายละเอียดหรือการดําเนินงานท่ีมี
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เทคนิคซับซอน จําเปนตองใชเทคโนโลยีข้ันสูงมีการถายทอดเทคโนโลยีใหมๆ ไมสามารถกําหนด
คุณสมบัติของบุคลากรเปนการเฉพาะเจาะจงได ดวยเหตุท่ีจําเปนจะตองคํานึงถึงเทคโนโลยีของสินคา
และหรือกําหนดคุณสมบัติของผูเสนอราคาซ่ึงอาจจะมีขอเสนอท่ีแตกตางกันโดยไมอยูในฐานเดียวกัน 
จึงตองใหมีการปรับปรุงขอเสนอใหครบถวนและเปนไปตามความตองการกอนพิจารณาดานราคา  

 2. กรณีขอหารือ 2 การจัดทําเอกสารประกวดราคาตามระเบียบฯ ขอ 54 ยังคงใชตาม
ตัวอยางเอกสารประกวดราคาท่ี กวพ. กําหนดไวเปนการท่ัวไป ประกอบแนวปฏิบัติตามหนังสือสํานัก
นายกรัฐมนตรีท่ี นร (กวพ) 1305/ว 7914 ลงวันท่ี 22 กันยายน 2543 เรื่อง การกําหนดคุณสมบัติ
ของผูเสนอราคาในการจางกอสราง กําหนดวา “ในการดําเนินการประกวดราคาจางกอสรางสวน
ราชการจะกําหนดคุณสมบัติของผูเสนอราคาไดเฉพาะตามตัวอยางเอกสารประกวดราคาท่ี กวพ. 
กําหนด และการกําหนดคุณสมบัติของผูเสนอราคาในเรื่องผลงานการกอสรางซ่ึงจะกําหนดไดไมเกิน
รอยละ 50 ของวงเงินงบประมาณ หรือวงเงินประมาณการ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี แจงโดยหนังสือ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร 0202/ว 1 ลงวันท่ี 3 มกราคม 2537 รวมท้ังการกําหนดเง่ือนไข
ตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีในสวนท่ีเก่ียวของ (ถามี) ไดเทานั้น” ดังนั้น หาก
พิจารณาตามนัยหนังสือเวียนขางตน การท่ีสวนราชการจะพิจารณากําหนดคุณสมบัติของผูเสนอราคา
ในการจางกอสราง สวนราชการนั้นจะกําหนดไดเฉพาะตามตัวอยางเอกสารประกวดราคาท่ี กวพ. 
กําหนด และการกําหนดคุณสมบัติของผูเสนอราคาในเรื่องผลงานการกอสรางซ่ึงจะกําหนดไดไมเกิน
รอยละ 50 ของวงเงินงบประมาณ หรือวงเงินประมาณการเทานั้น ดังนั้น กรณีท่ีกรม ก. กําหนด
คุณสมบัติของผูเสนอราคาในขอ 2.5 “ผูเสนอราคาจะตองมีเงินทุนจดทะเบียนท่ีชําระแลว (ชําระเต็ม
มูลคาหุน) ไมนอยกวา 10 ลานบาท จึงไมอาจกําหนดได” สําหรับขอ 2.6 “ผูเสนอราคาจะตองมีวิศวกร
ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พรอมหลักฐานผลงานและประสบการณ...” นั้น ถือเปนการกําหนด
เก่ียวกับคุณสมบัติทางเทคนิคของผูเสนอราคา กรณีนี้กรมฯ จึงสามารถกําหนดได โดยจะตอง
พิจารณาวาการกําหนดเง่ือนไขดังกลาวจะทําใหมีผูเสนอราคานอยรายอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
อยางเปนธรรมหรือไม ตามนัยระเบียบฯ ขอ 15 ทวิ ประกอบดวย” 

 3. กรณีขอหารือ 3 เนื่องจากการจางเหมาปรับปรุงหอง อาคาร 6 ชั้น 7 ของกรม ก.ได
ดําเนินการตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑการซ้ือและการจางโดยการประมูลดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส ฉบับลงวันท่ี 13 มกราคม 2548 มีการกําหนดเก่ียวกับวิธีการจัดหาพัสดุตาม
ประกาศกระทรวงการคลังไวเปนการเฉพาะแลว ดังนั้น กรณีนี้ จึงไมจําตองพิจารณาวาเปนการจัดหา
ตามหลักเกณฑของระเบียบฯ ขอ 44 หรือ ขอ 54 แตประการใด 

 เรื่องท่ี19 กรม ส. แจงวา กรมฯ ไดทําสัญญาจางมหาวิทยาลัย ก. (คณะศิลปศาสตร 
และวิทยาศาสตร) เปนท่ีปรึกษาโครงการพัฒนากระบวนการมีสวนรวมเพ่ือจัดทําความเห็นประกอบ
โครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงท้ังทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (สําหรับโครงการขยายโรงประกอบโลหกรรมแรทองคําของ บริษัท อ. 
จํากัด) จํานวน  ๑ โครงการ คาจางเปนเงิน ๑,๔๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามสัญญา จางท่ีปรึกษาเลขท่ี ๑๐๘/
๒๕๕๕ ลงวันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ กําหนดเริ่มปฏิบัติงานวันท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ และกําหนด
สิ้นสุดสัญญาวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ รวมระยะเวลาดําเนินการ ๙๐ วัน โดยมีสํานักวิชาการ 
สํานักงานคณะกรรมการองคการอิสระดานสิ่งแวดลอมเปนผูรับผิดชอบโครงการ และกรมฯ ไดแตงตั้ง
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คณะกรรมการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาข้ึน เพ่ือทําหนาท่ีพิจารณาตรวจสอบการ
ดําเนินงานและตรวจงานท่ีท่ีปรึกษาสงมอบใหเปนไปตามสัญญาและขอกําหนดการจาง ประสาน 
อํานวยความสะดวกในการติดตอ พิจารณา ใหขอเสนอแนะ ขอคิดเห็นและคําแนะนําในประเด็นตางๆ 
โดยสัญญาจางท่ีปรึกษาฯ กําหนดแบงการเสนอผลงานและสงมอบงานออกเปน ๓ งวด โดยขอบเขต
การดําเนินงานของท่ีปรึกษาไดระบุวารายละเอียดกิจกรรมตางๆ ท่ีจะดําเนินการนั้นจะตองใหกรม
สงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมเห็นชอบกอนแตในระหวางดําเนินโครงการ กรมฯ ประสบปญหาเก่ียวกับ
การตรวจรับงานจางท่ีปรึกษาฯ ดังนั้น กรมฯ จึงขอหารือแนวทางการตรวจรับงานจางท่ีปรึกษาฯ ดังนี้ 

 ๑. กรณีท่ีปรึกษาฯ ไดดําเนินการแลวเสร็จตามขอกําหนดกอนการแกไขสัญญา 
คณะกรรมการกํากับการทํางานและตรวจรับงานท่ีปรึกษาฯ สามารถดําเนินการตรวจรับงานจางท่ี
ปรึกษาฯ ภายหลังการแกไขสัญญาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และ
ท่ีแกไขเพ่ิมเติม ไดหรือไม และมีแนวทางปฏิบัติ หรือยกเวน ผอนผันไดหรือไม อยางไร  

 ๒. กรณีท่ีปรึกษาฯ ดําเนินงานกอนการลงนามในสัญญาจาง คณะกรรมการกํากับการ
ทํางานและตรวจรับงานท่ีปรึกษาฯ จะตรวจรับงานจางไดหรือไม และมีแนวทางปฏิบัติ หรือยกเวน 
ผอนผันไดหรือไม อยางไร 

 ๓. กรม ส. จะแกไขสัญญาจางจาก “..ใหกรม ส. เห็นชอบกอนท่ีจะดําเนินการ” เปน “...
ใหกรม ส. โดยคณะกรรมการองคการอิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพเห็นชอบกอนท่ีจะดําเนินการ” 
ไดหรือไม ท้ังนี้ จะเปนการเอ้ือประโยชนใหกับท่ีปรึกษา หรือไม อยางไร 
 
 ขอพิจารณาของ กวพ พิจารณาแลวมีความเห็นดังนี้ 
 1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 
๑๓๖ กําหนดวา “สัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือท่ีไดลงนามแลวจะแกไขเปลี่ยนแปลงมิได เวนแต 
การแกไขนั้นจะเปนความจําเปนโดยไมทําใหทางราชการตองเสียประโยชนหรือเปนการแกไขเพ่ือ
ประโยชนแกทางราชการ ใหอยูในอํานาจของหัวหนาสวนราชการท่ีจะพิจารณาอนุมัติใหแกไข
เปลี่ยนแปลงได แตถามีการเพ่ิมวงเงิน จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรือขอทํา
ความตกลงในสวนท่ีใชเงินกูหรือเงินชวยเหลือ แลวแตกรณีดวย 

  การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือขอตกลงตามวรรคหนึ่ง หากมีความจําเปนตองเพ่ิม
หรือลดวงเงิน หรือเพ่ิมหรือลดระยะเวลาสงมอบของหรือระยะเวลาในการทํางานใหตกลงพรอมกันไป”  

 2. กรณีตามขอหารือ 1 และขอ 3 ซ่ึงเปนการหารือเก่ียวกับการแกไขสัญญาและการ
ตรวจรับภายหลังการแกไขสัญญา กรณีดังกลาวเห็นวา หากขอเท็จจริงปรากฏวา การแกไขสัญญา
ดังกลาวไมทําใหทางราชการตองเสียประโยชน หรือเปนการแกไขเพ่ือประโยชนแกทางราชการ ตาม
หลักการระเบียบฯ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 136 ขางตน ยอมอยูในดุลพินิจของหัวหนาสวน
ราชการท่ีจะพิจารณาแกไขสัญญา ดังกลาวได และคณะกรรมการกํากับการทํางานและตรวจรับงานท่ี
ปรึกษาฯ ยอมสามารถดําเนินการตรวจรับงานจางท่ีปรึกษาฯ ภายหลังการแกไขสัญญาได ท้ังนี้ การ
แกไขสัญญาดังกลาวจะตองดําเนินการกอนการตรวจรับงานงวดสุดทาย  
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 3. กรณีตามขอหารือ 2 เห็นวา เนื่องจากกรม ส ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
กํากับการทํางานและตรวจรับงานท่ีปรึกษาฯ ใหมีหนาท่ีในการติดตามการปฏิบัติงานและกํากับการ
ทํางานใหเปนไปตามรายละเอียดและขอกําหนดของสัญญาจางท่ีปรึกษาและตรวจรับงานจางท่ีปรึกษา
ใหเปนไปตามระเบียบฯ ขอ 71 ดังนั้น หากการดําเนินการของท่ีปรึกษาฯ ไมเปนไปตามเง่ือนไขสัญญา
กําหนดคณะกรรมการกํากับการทํางานและตรวจรับงานท่ีปรึกษาฯ ยอมไมอาจตรวจรับได อยางไรก็ดี 
หากกรม ส พิจารณาแลวเห็นวา งานใดท่ีมีการดําเนินการไปกอนลงนามในสัญญา ซ่ึงเปนการไมปฏิบัติ
ตามระเบียบฯ และกรมฯ มีเหตุผลความจําเปนก็สามารถขออนุมัติผอนผันตอ กวพ. ตอไป 
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