
 
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวตักรรม 

หน่วยงานสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลยีร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 

 

     

 

 
     ◻  รายงานรอบที่ ๑ (ภายใน ๑ มีนาคม ๒๕๖๕) 

       รายงานรอบที่ ๒ (ภายใน ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕) 

 

 

 
ลงชื่อ น.ส.ธีรารัตน์ อินอ่อน ผู้รายงาน 

           ตำแหน่ง หวัหน้าฝ่ายพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร 

                                                                   เบอร์โทร ๐๒-๔๐๑๙๘๘๙-๑๑๖๒ 

วันที่ ๑๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕  

 

 



 
 

 

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
จำนวนรวม  ..............๑...............  หน่วยงาน 

ชื่อหน่วยงาน สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทน.) 
ด้านที ่๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ 
๑.ช่ือกระบวนงาน ..............................................................................................  
๒.รวมระยะเวลาดำเนินการตามคูม่ือประชาชน................................... วัน 
ด้านที ่๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ 
๑.ช่ืองานตามภารกิจ ................................................................................................ 
ด้านที่ ๓ โครงการจัดชื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
๑.ช่ือโครงการ..............เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (Freeze dryer)...จำนวน ๑ เครื่อง............................................... 
๒.งบประมาณ.......๑๘,๐๐๐,๐๐๐......................บาท วิธีจดัชือ้จดัจ้าง......จัดจ้างโดยเกณฑ์ราคา.....................     ระยะเวลา
ดำเนินการ………๓๐๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา……… 
              เงินงบประมาณแผน่ดินประจำปี ๒๕๖๕          เงินนอกงบประมาณ 
๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง.......................-............................ (กรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุม่จังหวัด) 
๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel  (ตามแบบ)  
              ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑                          ไม่ไดส้่ง เหตผุล............................................ 

ที ่ ขั้นตอนทีม่ีความเสี่ยงและ 
รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 

ระดับความเสี่ยง
การทุจริต 

รายละเอียด 
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

๑. 
 
 

การจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด 
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR ) 
- การกำหนดคณุสมบัติเฉพาะพัสดุที่จะชื้ออาจเอื้อ 
ประโยชน์ให้กับผู้ขายรายใดราย หนึ่งโดยเฉพาะ
หรืออาจกำหนดเงื่อนไขใน ข้อเสนอ ด้านเทคนิค 
เป็นประโยชน์ต่อผู้ยื่นรายใดรายหนึ่ง 
 

 
 

ปานกลาง 

- มีการกำหนดแนวทางการจัดทำร่างขอบเขตของ
งานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ  
(เอกสารแนบ ๑) 

- มีการรับรองตนเอง (Declare) ทุกครั้งว่า “ไม่มี 
ส่วนเกี่ยวข้องและส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ กับผู้
เสนอ ราคา/ผูร้ับจ้าง” โดยมีแบบฟอร์มแสดง
ถึงว่า ผู้ไม่ความเกี่ยวข้องกับผู้รับ 

 - กรอบการดำเนินงานไม่ชัดเจนสง่ผลให้เกิดข้อ
ขัดแย้งในการทำงานในระหว่างดำเนินโครงการฯ 
 

ปานกลาง - มีการกำหนดแนวทางการจัดทำร่างขอบเขต
ของงานหรือรายละเอียดคณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดุ  (เอกสารแนบ ๑) 

๒. การกำหนดราคากลาง หรือหลักเกณฑ์การ
พิจารณา 

- การกำหนดขอบเขตการดำเนินงานและ 

การกำหนดวงเงินสำหรับเบิกจ่ายในการจัดทำ
โครงการฯ ไมเ่หมาะสมกับผลผลิตที่ได้ในแต่ละ
งวดงานไม่คุ้มค่าต่องบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร 

 
 

สูง 

 
 

- มีการกำหนใหคู้ม่ือแนวทางการประกาศ
รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณ
ราคากลางเกีย่วกับการจดัซื้อจัดจา้งของ
หน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ เปน็เอกสาร
สนับสนุนการปฏิบตัิงาน 
 

เอกสารหมายเลข ๑  
๑๑  ๑๑ @๑/๑ 



๓. กระบวนการจัดจ้าง 
- การพิจารณาคณุสมบัติและเอกสารการยื่น
ข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอและการตรวจสอบ
คุณสมบัติและเอกสารการยื่นข้อเสนอของผู้ยื่น
ข้อเสนอไมล่ะเอียดถี่ถ้วน อาจเอื้อประโยชน์ต่อท่ี
ปรึกษารายใดรายหนึ่ง 

 
ปานกลาง 

- การพิจารณาตรวจสอบคณุสมบัตแิละเอกสาร
การยื่นข้อเสนออย่างละเอียดถี่ถ้วน และ
ประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีพสัดุ ใหเ้ข้าร่วมการ
พิจารณาเพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่าง
ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ 

๔ การจัดทำรายงานขอซ้ือหรือขอจ้าง 
- การจัดทำรายการขอช้ืออาจไม่ ตรงกับร่าง TOR
หรือ การมีข้อบกพร่องในการดำเนินการจัดจ้าง
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการพสัดุ
เนื่องจากขาดความเข้าใจในระเบยีบและขั้นตอน
การดำเนินงาน 
 
 

 
สูง 

 
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ

จัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

- หากมีประเด็นข้อสงสัยใดสามารถสอบถาม
กับเจ้าหน้าท่ีพัสด ุ

 
 
๕  การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ 

- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ไม่มีความ
รอบคอบในการพิจารณา ตรวจรับโครงการฯ ตาม
ระเบียบฯ 

 
สูง 

 
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ กำหนดรูปแบบ

ของรายงานผลการดำเนินงานอย่างชัดเจน
ตาม พรบ.การจัดซื้อจดัจ้าง และการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้จัดจ้าง
และการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

- การขาดการกํากับดูแลในการดําเนินการตาม
ขอบเขตการดําเนินงาน (TOR) มีข้อบกพร่อง 
ในการดำเนินการทำสญัญาจ้างฯ ตามระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  

สูง - คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรกึษา
ประสานงานกับฝ่ายพสัดุ เพื่อตรวจสอบ
สัญญาให้ถูกต้องอย่างละเอยีดถี่ถ้วน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

หน่วยงาน สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
งบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (เฉพาะจังหวัด) จังหวัด............. 
ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง....................................... 

โครงการจัดชื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
ชื่อโครงการ..................เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (Freeze dryer)...จำนวน ๑ เครื่อง............................... 
งบประมาณ.......๑๘,๐๐๐,๐๐๐.......................บาท วิธีจัดชื้อจัดจ้าง....จัดจ้างโดยเกณฑ์ราคา.............................
ระยะเวลาดำเนินการ.......๓๐๐....วัน....นับจากวันลงนามในสัญญา............ 
               เงินงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2565          เงินนอกงบประมาณ 
ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง.......................-............................ (กรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด) 
                เข้าร่วมโครงการ IP                                 มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP  
                เข้าร่วมโครงการ  CoST                           มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST 
 
ที ่ รายการ รายละเอียด  

(ประเภท จำนวน คุณลกัษณะ
(Spec) อื่นๆ) 

ประมาณ
การงบประมาณ 

(Cost 
breakdown) 

รวมงบประมาณ(บาท) 

๑. เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง(Freeze 
dryer)... 

ประเภท เป็นเครื่องทำแห้ง ท่ี
อาศัยหลักการแช่แข็ง (freeze) 
และระเหดิเอาน้ำออกจาก
ผลิตภณัฑ์ภายใต้สภาวะ
สูญญากาศ ออกแบบตัวเครื่อง
ให้สามารถติดตั้งแบบฝังผนังใน
ห้องคลีนรูม (clean room 
wall) จำนวน ๑ เครื่อง 
คุณลักษณะ ดังเอกสารแนบ ๑ 

๑๘,๑๕๐,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ 

     

     

     

     

     

รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ 

 

เอกสารหมายเลข ๒ 
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บทนำ 

               การจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงาน
ก่อสร้าง  เป็นขั้นตอนสำคัญที่ต้องดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจั ดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑  ซ่ึงต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ดังนั้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้จัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการ
งานก่อสร้าง  ฝ่ายพัสดุจึงได้จัดทำคู่มือแนวทางการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุ หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง   และจัดทำแบบฟอร์มการจัดทำร่างขอบเขตงานกรณีซื้อจ้างทั่วไป  กรณี
จ้างก่อสร้าง กรณีจ้างที่ปรึกษา และ กรณีการจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน ซึ่งได้ใส่ข้อมูลบางส่วนที่เป็นอักษรสีดำ 
เช่นคุณสมบัติของผู้ขายหรือผู้ให้บริการ ที่จำเป็นต้องมีไว้แล้ว  พร้อมข้อมูล คำอธิบาย และตัวอย่างที่เป็นอักษรสีน้ำ
เงิน เพ่ืออำนวยความสะดวกและเป็นแนวทางในการดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงานต่อไป   

 
 
 

       ฝ่ายพัสดุ  กลุ่มบริหารจัดการ 
                                                                         สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
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 แนวทางการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ  

หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง 

๑.  ความหมาย  
 รางขอบเขตของงาน Terms of Reference (TOR) เปนเอกสารที่กําหนดขอบเขตของงานและรายละเอียด

ของภารกิจที่ผูจัดทํา TOR ตองการใหผูขายหรือผูรับจางดําเนินการ รวมทั้งความ รับผิดชอบอื่น ๆ ของผูขายหรือ   
ผูรับจางที่เกี่ยวของกับภารกิจนั้น ซึ่งรายการละเอียดของงานที่ผูซื้อ หรือผูวาจางประสงคจะใหผูขายหรือผูรับจาง
ทํางานให โดยการบอกขอบเขตของงานใหชัดเจน ระยะเวลาที่ตองการ คุณสมบัติของผูเสนอราคา ซึ่งผูซื้อหรือ       
ผูวาจางตองการใหทํางานตามขอบเขต ดังกลาว รวมถึงขอกําหนดที่ผูซื้อหรือผูวาจางตองการใหดําเนินการ จะมี     
กี่ข้ันตอนแตละข้ันตอน ประกอบดวยอะไรบาง ผิดสัญญาจะถูกปรับอยางไร สิ่งตาง ๆ     เหลานี้ผูซื้อหรือผูวาจางจะ
จัดใหอยูใน TOR ทั้งหมด เพื่อประกาศหาผูขายหรือผูรับจางตามกรรมวิธีตอไป ซึ่งผูที่ประสงคจะเปนผูขายหรือ      
ผู ร ับจางไดศึกษาดูกอนวางานตามประกาศสามารถทําไดหรือมีคุณสมบัติครบถวนหรือไม  เพื ่อเปนขอมูล            
เบื้องตนประกอบการพิจารณาในขั้นตอนการดําเนินการจัดหาผูซื้อหรือผูวาจาง  

ดังนั้น TOR จึงเทียบไดกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ขอกําหนด (Specifications) ของพัสดุที่ผูซื้อ
หรือผูวาจางทําขึ้น สําหรับการจัดหา แตอยางไรก็ตาม การกําหนด TOR หรือการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ 
(Specification) เพื่อการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุ ผูที ่ไดรับมอบหมายใหดําเนินการ จะตอง
พิจารณาและคํานึงถึงกฎหมาย ระเบียบ  มติคณะรัฐมนตรี หรือหนังสือซักซอมความเขาใจที่เกี่ยวของ 

 
๒.  ความสําคัญของ TOR ดังนี้  

๒.๑ TOR  มีความสําคัญมากตอคุณภาพของผลงานที่จะไดจากผูขายหรือผูรับจาง TOR จะตองมีความ
ชัดเจนที่สามารถจัดหาหรือปฏิบัติไดและกําหนดประเด็น ตางๆ ที่ผูขายหรือผูรับจางจะตองดําเนินการไวอยาง
ชัดเจน TOR ยิ่งมีความชัดเจนเพียงใดยิ่งทําใหการ คัดเลือกผูขายหรือผูรับจางไดงายขึ้น   โปรงใสมากขึ้น ดังนั้น 
TOR จึงตองมีความชัดเจนเพียงพอตอ การประเมินปริมาณและคุณภาพงานของผูขายหรือผูรับจาง  

๒.๒ TOR  เปนเอกสารอางอิงที่ใชเปนสวนหนึ่งของสัญญา ดังนั้น TOR ทีดีจะตองไมเปน TOR ที่กวาง
ทั่วไป จนทําใหไดสิ่งที่ตองการแตไมมีคุณภาพ ดังนั้นการจัดทํา TOR จึงตองมีการวิเคราะหปญหาเบื้องตน หรือใน
ระดับแนวคิด โดยการรวมหารือกับกลุมตางๆ เพ่ือใหไดมุมมองที่หลากหลายครบถวนครอบคลุม 

 
๓.  กฎหมาย  ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง 

  ๓.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  มาตรา ๙ กำหนด  ว่า 
การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานของรัฐคำนึงถึงคุณภาพ เทคนิค และ
วัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้น และห้ามมิให้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใด
ยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ เว้นแต่พัสดุที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้างตามวัตถุประสงค์นั้นมียี่ห้อ
เดียวหรือจะต้องใช้อะไหล่ของยี่ห้อใด ก็ให้ระบุยี่ห้อนั้นได ้  
 
 ๓.๒  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  ข้อ ๒๑  
กำหนดว่า 
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ในการซื้อหรือจ้างที่มิใช่การจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง 
หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดทำร่ างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วย 

เพื่อให้การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างมีมาตรฐาน  และเป็นประโยชน์
ต่อทางราชการ หากพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างใดมีประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้วให้กำหนด
รายละเอ ียดค ุณล ักษณะเฉพาะของพัสด ุท ี ่จะซ ื ้อหร ือจ ้าง  หร ือรายการในการก ่อสร ้างตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือเพ่ือความสะดวกจะระบุเฉพาะหมายเลขมาตรฐานก็ได้หรือในกรณีพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
ใดยังไม่มีประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแต่มีผู้ได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวง
อุตสาหกรรมแล้ว ให้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างหรือรายการในการก่อสร้างให้
สอดคล้องกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่ระบุในคู่มือผู้ซื้อหรือใบแทรกคู่มือผู้ซื้อที่กระทรวงอุตสาหกรรม
จัดทำขึ้น 

ในการจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งหรือจะให้เจ้าหน้าที่
หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง  หรือจะดำเนินการจ้างตามความในหมวด ๔ งานจ้าง
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างก็ได้ 

องค์ประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้
เป็นไปตามท่ีหัวหน้าหน่วยงานของรัฐกำหนดตามความจำเป็นและเหมาะสม 

 
๔. ลักษณะของ TOR ที่ด ี 

TOR ที่ดีจะชวยใหหน่วยงานไดพัสดุตรงตามวัตถุประสงค การใชงานประหยัด เกิดประโยชนสูงสุด ควรมี
ลักษณะดังนี้  

(๑) TOR ที่ดีจะระบุความจําเปนและลักษณะที่ตองการนําไปใชประโยชนไดอยางชัดเจน 
(๒) TOR ที่ดีจะระบุขอความที่ไมกํากวม ตรวจสอบได  
(๓) TOR ที่ดีจะไมระบุรายการที่เกินความจําเปน  
(๔) Spec กลางของ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  จะชวยใหการจัดซื้อ คอมพิวเตอรที่ตรงตาม

วัตถุประสงคการใชงาน ประหยัด รวดเร็ว  
 
แนวทางในการระบุขอกําหนดสําหรับการจัดซื้อ/จัดจางคอมพิวเตอร มี ๓ สวน  
- มาตรฐาน คุณภาพ การรับประกัน  
- Spec / ความสามารถที่จําเปนตองการ  
- ซอฟตแวรสิทธิการใชงาน และลิขสิทธิ์ 

 
การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะที่ดี ตองคํานึงถึงหลักการ ดังตอไปนี้  
๑. เปนไปตามวัตถุประสงคในการใชงาน  
๒. มีสาระสําคัญครบถวนสมบูรณ ไมกอใหเกิดปญหาในการพิจารณาตัดสินใจภายหลัง สิ่ง เล็กๆ นอยๆ ที่

ไมคอยมีสาระสําคัญอาจละเวน  
๓. ตองมีความยืดหยุนและเปลี่ยนแปลงไปตามกาลสมัย  
๔. งายและสะดวกในการปฏิบัติ ควรใชศัพทหรือถอยคําที่อานเขาใจงายมีความหมายชัดเจน ไมคลุมเครือ 

ซึ่งจะเปนปญหากอใหเกิดการเขาใจผิดไดภายหลัง  
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สํานักงบประมาณได้กําหนดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุของทางราชการ   เพื่อใหเปนมาตรฐานเดียวกัน  
สามารถเขาไปศึกษาหาขอมูลราคามาตรฐานครุภัณฑไดที ่เว็บไซตของสํานักงบประมาณ www.bb.go.th 
 

๕.  แบบฟอร์ม  หัวข้อ คำอธิบายและแนวทางในการจัดทำร่างขอบเขตงาน 
 
๕.๑  การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป 
 

แบบฟอร์มการจัดทำขอบเขตของงาน (กรณีจัดซื้อ/จัดจ้าง ทั่วไป) 

ชื่อรายการ............................................................................................................. 

๑.  ความเป็นมา 
     …………………(ระบุถึงที่มาหรือความเป็นมาของโครงการ  เหตุผลความจำเป็นที่ต้องมีโครงการนี้)……………... 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 

๒.  วัตถุประสงค์ 
     …………………(.ใส่วัตถุประสงค์ในการจัดซื้อหรือจ้าง)………………………………………………………………………….. 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

๓.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา/ผู้รับจ้าง 
    ๓.๑  มีความสามารถตามกฎหมาย 
 ๓.๒  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 ๓.๓  ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
 ๓.๔  ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 
เนื่องจากเป็นผู้ที ่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
 ๓.๕  ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

http://www.bb.go.th/
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 ๓.๖  มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 ๓.๗  เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขาย/รับจ้าง งานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
 ๓.๘  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่หน่วยงานของรัฐ ณ วัน
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมใน
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
 ๓.๙  ไม่เป็นผู ้ได้รับเอกสิทธิ ์หรือความคุ ้มกัน ซึ ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ               
ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 ๓.๑๐  ผู ้ย ื ่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื ้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 
 ๓.๑๑  ผู้ยื ่นข้อเสนอซึ ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู ่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื ้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
กำหด 
 ๓.๑๒  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่
ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด 
 ๓.๑๓  ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงิน
แต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด 
 (๓.๑๔  .......(กรณีต้องการใส่คุณสมบัติเพ่ิมเติม).................................... .................................................) 

โดยมีข้อห้ามในการกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาดังนี้ 
- ห้ามกำหนดทุนจดทะเบียน 

- ห้ามกำหนดว่าต้องเป็นผู้ประกอบการที่มีผลกำไร 

- หรือต้องมีเครื่องมือ เครื่องจักรอยู่ก่อน หรือ ขณะเข้าเสนอราคา 

- หรือต้องมีหนังสือรับรองทางการเงินจากสถาบันการเงินมาแสดง เป็นต้น 
 
๔.  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรืองานที่จ้าง 
     ……………………(กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ หรืองานที่จะจ้าง)........................... 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

     โดยในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะสามารถกำหนดได้ดังนี้ 
 ๑) กำหนดตามมาตรฐานของทางราชการ 
     -สำนักงบประมาณ   ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์สำนักงบประมาณ    http://www.bb.go.th  /    
 ราคามาตรฐาน  /บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์     
     -กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์  http://www.mdes.go.th  /
เกณฑ์ราคาพ้ืนฐานคอมพิวเตอร์   

http://www.bb.go.th/
http://www.mdes.go.th/
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๒)  กำหนดตามความต้องการของหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ  
     มติ ครม. ตามหนังสือที่ สร ๐๔๐๓/ว ๙๓   ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๒ และท่ี สร ๐๒๐๓/ว ๑๕๗ 

ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๑๙   (เจตนาตามมติ ครม. นี้ใช้เฉพาะวิธีการที่มีการแข่งขัน) 
               - ห้ามกำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ  ของพัสดุที่จะซื้อให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง 
หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ  
               - ห้ามระบุยี่ห้อสิ่งของที่ต้องการจะซื้อ   เว้นแต่ที่มีข้อยกเว้นไว้  เช่น  ยารักษาโรค  เครื่องอะไหล่    
เป็นต้น   

                   (ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  
ข้อ เพ่ือให้การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างมีมาตรฐาน และเป็นประโยชน์ต่อทาง
ราชการ หากพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างใดมีประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้วให้กำหนดรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง หรือรายการในการก่อสร้างตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ
เพื่อความสะดวกจะระบุเฉพาะหมายเลขมาตรฐานก็ได้หรือในกรณีพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างใดยังไม่มีประกาศกำหนด
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแต่มีผู้ได้รับจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว  ให้กำหนด
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างหรือรายการในการก่อสร้างให้สอดคล้องกับรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะตามท่ีระบุในคู่มือผู้ซื้อหรือใบแทรกคู่มือผู้ซื้อที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทำข้ึน 
 
 
 
 
 
๕.  ราคากลาง 
     จำนวนเงิน……………………………………………บาท  (ตามรายละเอียดแนบ) 

     (“ราคากลาง” หมายความว่า ราคาเพ่ือใช้เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอ 
ได้ยื่นเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามลำดับ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด 
(๒) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำ 
(๓) ราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอ่ืนกำหนด 

          (๔) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด 
(๕) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ 
(๖) ราคาอ่ืนใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ 
 

            ในกรณีที่มีราคาตาม (๑) ให้ใช้ราคาตาม (๑) ก่อน ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (๑) แต่มีราคาตาม (๒) 
หรือ (๓) ให้ใช้ราคาตาม (๒) หรือ (๓) ก่อน โดยจะใช้ราคาใดตาม (๒) หรือ (๓) ให้คำนึงถึงประโยชน์ 
ของหน่วยงานของรัฐเป็นสำคัญ ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้ใช้ราคาตาม (๔) (๕) หรือ (๖)โดยจะใช้
ราคาใดตาม (๔) (๕) หรือ (๖) ให้คำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสำคัญ) 
 



หน้า 7/ 24 
 

SD-PC-17                                                                                             Rev. NO:00 Eff. Date:24/12/2019 

 ( สามารถดูรายละเอียด และแบบการจัดทำราคากลางได้จากคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคา
กลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ (SD-PC-18) 

๖.  วงเงินที่จะซ้ือ หรือจ้าง 
      จำนวนเงิน..........................................................บาท จากงบประมาณแผ่นดินประจำปี.............................  
หรือ จากงบทุน สทน. ประจำปี............................................... 
 
๗.  กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ หรือให้งานเสร็จ  
     ……............................................................................................................................. ..............…………  

เช่น 

กำหนดส่งมอบของภายใน ๑๒๐  วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา  หรือ     
กำหนดส่งมอบงานภายใน ๑๒๐  วัน  โดยแบ่งการส่งมอบเป็น ๔ งวด  ดังนี้ 

งวดที่ ๑ เมื่อปฏิบัติงาน.............................แล้วเสร็จ ภายใน ๓๐ วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญา   
งวดที่ ๒ เมื่อปฏิบัติงาน.............................แล้วเสร็จ ภายใน ๖๐ วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญา   
งวดที่ ๓  เมื่อปฏิบัติงาน.............................แลว้เสร็จ ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา   
งวดที่ ๔ 
 เมื่อปฏิบัติงาน.............................แลว้เสร็จ ภายใน ๑๒๐ วนั นับถัดจากวันลงนามในสัญญา  เป็นต้น 

       กรณีส่งมอบเป็นงวด จะต้องกำหนดเงื่อนไขการจ่ายเงินในแต่ละงวดไว้ด้วย เช่น เบิกจ่ายเงินร้อยละ
...................ของราคาตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานในงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว เป็นต้น  

 

๘.  ค่าปรับ 
     กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ  ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ 
  หรือ 
     กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ  ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง  (กรณีเป็นงานจ้างซึ่งต้องการผลสำเร็จของ
งานทั้งหมดพร้อมกัน) 
 
(ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒ ให้
กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราตายตัวระหว่างร้อยละ ๐.๐๑ - ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ เว้นแต่การ
จ้างซึ่งต้องการผลสำเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกัน ให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ 
๐.๐๑ - ๐.๑๐ ของราคางานจ้างนั้น แต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท) 
 
๙.  การรับประกันความชำรุดบกพร่อง 
                  กรณีซ้ือ 
 ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญา จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่    
ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ......................ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการ
ซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน…...………วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง 
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 กรณจี้าง 

         ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญา จะต้องรับประกนัความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้น
ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า……….. ปี นับถัดจากวันทีผู่้ว่าจ้างได้รับมอบงาน  โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การไดด้ี
ดังเดิมภายใน……….วันนับถัดจากวนัท่ีได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง 

๑๐.  หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ  
     เลือกเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งดังต่อไปนี้ 
      ๑๐.๑  เกณฑ์ราคา  (ผู้เสนอราคาต่ำสุดที่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิคเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก) 
      ๑๐.๒  เกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคา (เป็นการให้คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์คุณภาพประกอบกับเกณฑ์ราคา)  
             โดยพิจารณาตัวแปรหลักดังต่อไปนี้ อย่างน้อย ๒ ตัวแปรหลัก 

ก. ราคาที่เสนอ (Price) เป็นตัวหลักประเภทบังคับ 
ข. ผลการประเมินผู้ค้าภาครัฐ (Grading) เป็นตัวหลักประเภทไม่บังคับ  
ค. คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ เป็นตัวแปรหลักประเภทไม่บังคับ ได้แก่ 

คุณภาพของสินค้า มาตรฐานของสินค้า ต้นทุนของพัสดุนั้นตลอดอายุการใช้งาน บริการหลังการขาย ประโยชน์ระยะ
ยาวที่จะเกิดข้ึนแก่ส่วนราชการ 

ง. การเสนอพัสดุที่เป็นกิจการที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุน เป็นตัวแปรประเภทไม่บังคับ 
 
 

               ๑๐.๒.๑  ให้เลือกใช้ตัวแปรหลักหลัก ตาม ข้อ ก. - ข้อ ง. มากำหนดเป็นเกณฑ์ในการประเมิน 
ค่าประสิทธิภาพต่อราคา โดยอาจเลือกใช้ตัวแปรประเภทบังคับตาม ข้อ ก. และตัวแปรประเภทไม่บังคับตาม ข้อ ข. 
– ข้อ ง. หรือทั้งหมดก็ได้  
      ๑๐.๒.๒  หลังจากที่ได้กำหนดตัวแปรหลักแล้ว ให้พิจารณาน้ำหนักของตัวแปรหลักแต่ละตัวแปร โดย
กำหนดให้น้ำหนักของตัวแปรรวมทั้งหมดเท่ากับ ๑๐๐ ในการพิจารณาน้ำหนักของตัวแปร ให้คำนึงถึงความ
เหมาะสม และประโยชน์ของ สทน. เป็นหลัก 
               ทั้งนี้ การกำหนดน้ำหนักตัวแปร ไม่จำเป็นต้องให้น้ำหนักตัวแปรราคามากกว่าตัวแปรอื่นเสมอไป ทั้งนี้ 
ขึ้นอยู่กับพัสดุที่จัดหาว่ามีความซับซ้อน และมีความจำเป็นต้องคำนึงถึงคุณสมบัติทางเทคนิคมากน้อยเพียงใด หาก
ซับซ้อนมาก การกำหนดน้ำหนักให้กับตัวแปรอื่นที่ไม่ใช่ตัวแปรราคา ควรกำหนดไม่เกินร้อยละ ๖๐ ในกรณีซับซ้อน
ปานกลางและคำนึงถึงคุณสมบัติทางเทคนิคน้อย อาจกำหนดน้ำหนักให้กับตัวแปรอื่นที่ไม่ใช่ตัวแปรราคาลดลงตาม
ความเหมาะสม เช่น ไม่เกินร้อยละ ๕๐ เป็นต้น 
(ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  ข้อ ๘๓ ในการ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการโดยพิจารณา
ถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ และวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสำคัญ ตามหลักเกณฑ ์ดังนี้ 

(๑) การซื้อหรือจ้างที่มีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่เป็นมาตรฐาน และมีคุณภาพดีเพียงพอตาม
ความต้องการใช้งาน และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐแล้ว กรณีนี้หน่วยงานของรัฐสามารถใช้เกณฑ์ราคาใน
การคัดเลือกผู้ที่เสนอราคาต่ำสุดเป็นผู้ชนะการซื้อหรือจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก 

(๒) การซื้อหรือจ้างที่มีความซับซ้อน มีเทคโนโลยีสูง หรือมีเทคนิคเฉพาะ จำเป็นต้องคัดเลือกพัสดุมีคุณภาพ
ดีตามความต้องการใช้งานของหน่วยงานของรัฐนั้น และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุดกรณีนี้หน่วยงาน
ของรัฐสามารถใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่นตามความในมาตรา  ๖๕ วรรคหนึ่งในการพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่น
ข้อเสนอที่มคีุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นผู้ชนะการซื้อหรือจ้างหรือเป็นผู้ได้รับ
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การคัดเลือก แต่หากหน่วยงานของรัฐไม่อาจเลือกใช้เกณฑ์อ่ืนประกอบและจำเป็นต้องใช้เกณฑ์เดียวในการพิจารณา 
ให้ใช้เกณฑ์ราคา 

(๓) การซื้อหรือจ้างที่มีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะที่จะต้องคำนึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุ 
หรือคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ซึ่งอาจจะมีข้อเสนอที่ไม่อยู่ในฐานเดียวกันเป็นเหตุให้มีปัญหาในการพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอให้หน่วยงานของรัฐกำหนดเป็นเงื่อนไขให้มีการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นแยกมา
ต่างหาก และให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้คะแนนข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำตามที่หน่วยงานของรัฐกำหนด  
แล้วให้ดำเนินการตาม (๑) หรือ (๒) ต่อไป) 
 
๑๑.  การรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง 

 

 ผู้สนใจสามารถ วิจารณ์ เสนอข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับร่างขอบเขตพัสดุดังกล่าว  โดยแจ้งให้
ความเห็นโดยทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ส่งไปที่ ฝ่ายพัสดุ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) เลขที่ ๙/๙ หมู่ ๗ ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ๒๖๑๒๐ หรือทาง      e-mail ........  
( ใส่ e-mail ที่ต้องการให้ส่งคำวิจารณ์ เสนอข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ)........... และส่งสำเนา e-mail   ที่ 
info@tint.or.th โดยระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้       

(ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๔๕  เพ่ือให้การ
กำหนดขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างเป็นไปด้วยความรอบคอบ
เหมาะสม เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐ และไม่มีการกำหนดเงื่อนไขที่เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรม อาจจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือ
จ้างพร้อมกับร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จากผู้ประกอบการก่อนก็ได้ 
ทั้งนี ้โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

(๑) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะให้มีการเผยแพร่เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการหรือไม่ก็
ได ้

(๒) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้หน่วยงานของรัฐนำร่างประกาศและร่าง
เอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ) 
 
 

ลงชื่อ…………………………………………..ประธานกรรมการ 
       (...............................................)  
 

ลงชื่อ…………………………………………..กรรมการ 
       (...............................................)  
 

ลงชื่อ…………………………………………..กรรมการ 
       (...............................................)  
 
 

mailto:info@tint.or.th
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๕.๒  การจ้างก่อสร้าง 
 
 

แบบฟอร์มการจัดทำขอบเขตของงาน (กรณีจ้างก่อสร้าง) 

ชื่อรายการ............................................................................................................. 

๑.  ความเป็นมา 
     …………………(ระบุถึงที่มาหรือความเป็นมาของโครงการ  เหตุผลความจำเป็นที่ต้องมีโครงการนี้)……………...           

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

๒.  วัตถุประสงค์ 
     …………………(.ใส่วัตถุประสงค์ในการจ้างก่อสร้าง)………………………………………………………………………..……..      
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

๓.  คุณสมบัติของผู้รับจ้าง 
          ๓.๑  มีความสามารถตามกฎหมาย  
          ๓.๒  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
          ๓.๓  ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ  
          ๓.๔  ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
           ๓.๕  ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
            ๓.๖  มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 
            ๓.๗  เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
            ๓.๘  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ สถาบัน ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
  
             ๓.๙  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
             ๓.๑๐   เป็นผู้ประกอบการที่ข้ึนทะเบียนงานก่อสร้างสาขา...............ไว้กับกรมบัญชีกลาง (กรณี
คณะกรรมการราคากลางได้ประกาศกำหนดให้งานก่อสร้างสาขานั้นต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับ
กรมบัญชีกลาง  กรณียังไม่ประกาศข้อนี้ให้ตัดออก) 
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             ๓.๑๑  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงิน 
ไม่น้อยกว่า…………………………………………….. (ไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณ) และเป็นผลงานที่เป็น
คู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่สถาบันเชื่อถือ (ข้อนี้หากไม่ต้องการให้ตัดออก) 
 
                        ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
                        (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามเงื่อนไขท่ีกำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" 
ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็น
ผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้ 
                         (๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้า
ทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขท่ีกำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มี
ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้า
เสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงาน
ก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ียื่นเสนอราคาได้ 
                               ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
                ๓.๑๑  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
                ๓.๑๒  ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กำหนด 
                 ๓.๑๓  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด 
                 ๓.๑๔  ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การ
จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด 
    

 (๓.๑๕  .......(กรณีต้องการใส่คุณสมบัติเพ่ิมเติม)................................................................................  
      การกำหนดความเป็นนิติบุคคล 

ในกรณีงานกอสราง วงเงินตั้งแต ๑ ลานบาทขึ้นไปผูเสนอราคา ตองเปนนิติบุคคลตามกฎหมาย 
(รายละเอียดตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๒๑ อางถึงหนังสือสํานักงานรัฐมนตรี  ดวนมาก ที่ สร 
๐๒๐๓/ว ๘๐ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๒๑)  

การกำหนดผลงาน 
- การกําหนดผลงาน เพ่ือใหทราบถึงศักยภาพของผูขายหรือผูรับจาง  
๑) การกําหนดผลงานกอสราง  
- กําหนดผลงานไดไมเกินรอยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณหรือ วงเงินประมาณการ (ตามหนังสือ นร 

(กวพ) ๐๓๐๕/ว ๗๙๑๔ ลงวนัที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๓ ประกอบมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ธันวาคม ๒๕๓๖ 
(หนังสือดวนมาก นร ๐๒๐๒/ว ๑ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๓๗)  
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- ตองเปนผลงานในสัญญาเดียวกันเทานั้น (ตามหนังสือ นร (กวพ) ๐๒๐๔/ว ๑๑๔๔๑ ลงวันที่ ๒๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๓๙)  

- ผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจาง คือ ผลงานที่ ใชเทคนิคในการดําเนินการ
เหมือนกัน เปนผลงานที่ผูรับจางไดทํางานแลวเสร็จตามสัญญาที่ไดมีการสง 
 

 โดยมีข้อห้ามในการกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาดังนี้ 
- ห้ามกำหนดทุนจดทะเบียน 

- ห้ามกำหนดว่าต้องเป็นผู้ประกอบการที่มีผลกำไร 

- หรือต้องมีเครื่องมือ เครื่องจักรอยู่ก่อน หรือ ขณะเข้าเสนอราคา 
- หรือต้องมีหนังสือรับรองทางการเงินจากสถาบันการเงินมาแสดง เป็นต้น 

 
 
๔.  แบบรูปรายการงานก่อสร้าง 

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 (ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  ข้อ ๒๑ 
เพื่อให้การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างมีมาตรฐาน  และเป็นประโยชน์ต่อทาง
ราชการ หากพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างใดมีประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมแล้วให้กำหนดรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง หรือรายการในการก่อสร้างตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ
เพื่อความสะดวกจะระบุเฉพาะหมายเลขมาตรฐานก็ได้หรือในกรณีพัสดุที่จะซื้ อหรือจ้างใดยังไม่มีประกาศกำหนด
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมแต่มีผู้ได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว  ให้กำหนด
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างหรือรายการในการก่อสร้างให้สอดคล้องกับรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะตามท่ีระบุในคู่มือผู้ซื้อหรือใบแทรกคู่มือผู้ซื้อที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทำข้ึน) 

 
มติ ครม. ๒๓ มีนาคม ๒๕๒๐   ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ สร ๐๒๐๓/ว ๕๒  ลง

วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๒๐   ได้กำหนดเรื่องการระบุคุณลักษณะเฉพาะของสิ่งของหรือยี่ห้อสิ่งของสำหรับงานก่อสร้าง
ไว้ดังนี้ 

        - กรณีมี มอก. หรือ กระทรวงอุตสาหกรรมรับรองแล้วหรือมีมาตรฐานที่ส่วนราชการอ่ืน
กำหนดไว้  ก็ให้ระบุตามมาตรฐานนั้นได้ ตามความจำเป็น 

        - กรณียังไม่มีมาตรฐาน  ถ้าจำเป็นต้องใช้สิ่งของที่เห็นว่ามีคุณภาพดีเป็นที่นิยมใช้ในขณะนั้น 
และจำเป็นต้องระบุยี ่ห้อสิ่งของ ก็ให้ระบุได้  แต่ ต้องให้มากยี่ห้อที่สุดเท่าที่จะสามารถระบุได้  และสิ่งของที่มี
คุณภาพเทียบเท่ากันก็ให้ใช้ได้ด้วย 
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๕.  ราคากลาง 
     จำนวนเงิน  .............................................บาท ตามแนบ 
       

(“ราคากลาง” หมายความว่า ราคาเพ่ือใช้เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอ 
ได้ยื่นเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามลำดับ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด 
(๒) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำ 
(๓) ราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอ่ืนกำหนด 

          (๔) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด 
(๕) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ 
(๖) ราคาอ่ืนใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ 
 

            ในกรณีที่มีราคาตาม (๑) ให้ใช้ราคาตาม (๑) ก่อน ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (๑) แต่มีราคาตาม (๒) 
หรือ (๓) ให้ใช้ราคาตาม (๒) หรือ (๓) ก่อน โดยจะใช้ราคาใดตาม (๒) หรือ (๓) ให้คำนึงถึงประโยชน์ 
ของหน่วยงานของรัฐเป็นสำคัญ ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้ใช้ราคาตาม (๔) (๕) หรือ (๖)โดยจะใช้
ราคาใดตาม (๔) (๕) หรือ (๖) ให้คำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสำคัญ) 
 
( สามารถดูรายละเอียด และแบบการจัดทำราคากลางได้จากคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคา
กลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ (SD-PC-18) 
 
           
๖.  วงเงินที่จะจ้าง 
     จำนวนเงิน..........................................................บาท จากงบประมาณแผ่นดินประจำปี.............................   
หรือ จากงบทุน สทน. ประจำปี............................................... 
 
๗.  กำหนดเวลาที่ต้องการให้งานแล้วเสร็จ 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

เช่น 

กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐  วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา  หรือ     
กำหนดส่งมอบงานภายใน ๑๒๐  วัน  โดยแบ่งการส่งมอบเป็น ๔ งวด   

งวดที่ ๑ เมื่อปฏิบัติงาน.............................แล้วเสร็จ ภายใน ๓๐ วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญา   
งวดที่ ๒ เมื่อปฏิบัติงาน.............................แล้วเสร็จ ภายใน ๖๐ วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญา   
งวดที่ ๓  เมื่อปฏิบัติงาน.............................แลว้เสร็จ ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา   
งวดที่ ๔ เมื่อปฏิบัติงาน.............................แล้วเสร็จ ภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา  

เป็นต้น 
       กรณีส่งมอบเป็นงวด จะต้องกำหนดเงื่อนไขการจ่ายเงินในแต่ละงวดไว้ด้วย เช่น  งวดที่ ๑ เบิกจ่ายเงิน
ร้อยละ...................ของราคาตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตามที่กำหนดในงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว เป็นต้น 
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๘.  ค่าปรับ 
     กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ  ๐.๑๐ ของราคางานจ้างนั้น 
 
     (ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒  การ
จ้างซึ่งต้องการผลสำเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกัน ให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ 
๐.๐๑ - ๐.๑๐ ของราคางานจ้างนั้น แต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท สำหรับงานก่อสร้างสาธารณูปโภค ที่มี
ผลกระทบต่อการจราจร ให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้างนั้น แต่อาจจะกำหนด
ขั้นสูงสุดของการปรับก็ได้)  
 
๙.  การรับประกันความชำรุดบกพร่อง 
 
         ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญา จะต้องรับประกนัความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้น
ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า……….. ปี นับถัดจากวันทีผู่้ว่าจ้างได้รับมอบงาน  โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การไดด้ี
ดังเดิมภายใน……….วันนับถัดจากวนัท่ีได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง 

๑๐.  หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ  
     เลือกเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งดังต่อไปนี้ 
      ๑๐.๑  เกณฑ์ราคา  (ผู้เสนอราคาต่ำสุดที่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิคเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก) 
      ๑๐.๒  เกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคา (เป็นการให้คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์คุณภาพประกอบกับเกณฑ์ราคา)  
             โดยพิจารณาตัวแปรหลักดังต่อไปนี้ อย่างน้อย ๒ ตัวแปรหลัก 

ก. ราคาที่เสนอ (Price) เป็นตัวหลักประเภทบังคับ 

ข. ผลการประเมินผู้ค้าภาครัฐ (Grading) เป็นตัวหลักประเภทไม่บังคับ  
ค. คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ เป็นตัวแปรหลักประเภทไม่บังคับ ได้แก่ 

คุณภาพของสินค้า มาตรฐานของสินค้า ต้นทุนของพัสดุนั้นตลอดอายุการใช้งาน บริการหลังการขาย ประโยชน์ระยะ
ยาวที่จะเกิดข้ึนแก่ส่วนราชการ 

ง. การเสนอพัสดุที่เป็นกิจการที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุน เป็นตัวแปรประเภทไม่บังคับ 
 

               ๑๐.๒.๑  ให้เลือกใช้ตัวแปรหลักตาม ข้อ ก. - ข้อ ง. มากำหนดเป็นเกณฑ์ในการประเมิน 
ค่าประสิทธิภาพต่อราคา โดยอาจเลือกใช้ตัวแปรประเภทบังคับตาม ข้อ ก. และตัวแปรประเภทไม่บังคับตาม ข้อ ข. 
– ข้อ ง. หรือท้ังหมดก็ได้  
      ๑๐.๒.๒  หลังจากที่ได้กำหนดตัวแปรหลักแล้ว ให้พิจารณาน้ำหนักของตัวแปรหลักแต่ละตัวแปร โดย
กำหนดให้น้ำหนักของตัวแปรรวมทั้งหมดเท่ากับ ๑๐๐ ในการพิจารณาน้ำหนักของตัวแปร ให้คำนึงถึงความ
เหมาะสม และประโยชน์ของ สทน. เป็นหลัก 
               ทั้งนี้ การกำหนดน้ำหนักตัวแปร ไม่จำเป็นต้องให้น้ำหนักตัวแปรราคามากกว่าตัวแปรอื่นเสมอไป ทั้งนี้ 
ขึ้นอยู่กับพัสดุที่จัดหาว่ามีความซับซ้อน และมีความจำเป็นต้องคำนึงถึงคุณสมบัติทางเทคนิคมากน้อยเพียงใด หาก
ซับซ้อนมาก การกำหนดน้ำหนักให้กับตัวแปรอื่นที่ไม่ใช่ตัวแปรราคา ควรกำหนดไม่เกินร้อยละ ๖๐ ในกรณีซับซ้อน
ปานกลางและคำนึงถึงคุณสมบัติทางเทคนิคน้อย อาจกำหนดน้ำหนักให้กับตัวแปรอื่นที่ไม่ใช่ตัวแปรราคาลดลงตาม
ความเหมาะสม เช่น ไม่เกินร้อยละ ๕๐ เป็นต้น 
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(ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  ข้อ ๘๓ ในการ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการโดยพิจารณา
ถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ และวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสำคัญ ตามหลักเกณฑ ์ดังนี้ 

(๑) การซื้อหรือจ้างที่มีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่เป็นมาตรฐาน และมีคุณภาพดีเพียงพอตาม
ความต้องการใช้งาน และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐแล้ว กรณีนี้หน่วยงานของรัฐสามารถใช้เกณฑ์ราคาใน
การคัดเลือกผู้ที่เสนอราคาต่ำสุดเป็นผู้ชนะการซื้อหรือจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก 

(๒) การซื้อหรือจ้างที่มีความซับซ้อน มีเทคโนโลยีสูง หรือมีเทคนิคเฉพาะ จำเป็นต้องคัดเลือกพัสดุมีคุณภาพ
ดีตามความต้องการใช้งานของหน่วยงานของรัฐนั้น และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุดกรณีนี้หน่วยงาน
ของรัฐสามารถใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่นตามความในมาตรา  ๖๕ วรรคหนึ่งในการพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่น
ข้อเสนอที่มีคุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นผู้ชนะการซื้อหรือจ้างหรือเป็นผู้ได้รับ
การคัดเลือก แต่หากหน่วยงานของรัฐไม่อาจเลือกใช้เกณฑ์อ่ืนประกอบและจำเป็นต้องใช้เกณฑ์เดียวในการพิจารณา 
ให้ใช้เกณฑ์ราคา 

(๓) การซื้อหรือจ้างที่มีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะที่จะต้องคำนึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุ 
หรือคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ซึ่งอาจจะมีข้อเสนอที่ไม่อยู่ในฐานเดียวกันเป็นเหตุให้มีปัญหาในการพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอให้หน่วยงานของรัฐกำหนดเป็นเงื่อนไขให้มีการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นแยกมา
ต่างหาก และให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้คะแนนข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำตามที่หน่วยงานของรัฐกำหนด  
แล้วให้ดำเนินการตาม (๑) หรือ (๒) ต่อไป) 
 
๑๑.  การรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง 
 

    ผู้สนใจสามารถ วิจารณ์ เสนอข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับร่างขอบเขตพัสดุดังกล่าว  โดยแจ้ง
ให้ความเห็นโดยทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ส่งไปที่ ฝ่ายพัสดุ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) เลขที่ ๙/๙ หมู่ ๗ ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ๒๖๑๒๐ หรือทาง   e-mail ........     
(ใส่ e-mail ที่ต้องการให้ส่งคำวิจารณ์ เสนอข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ)........... และส่งสำเนา e-mail   ที่ 
info@tint.or.th โดยระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้  
 
(ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๔๕  เพ่ือให้การ
กำหนดขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างเป็นไปด้วยความรอบคอบ
เหมาะสม เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐ และไม่มีการกำหนดเงื่อนไขที่เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรม อาจจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือ
จ้างพร้อมกับร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จากผู้ประกอบการก่อนก็ได้ 
ทั้งนี ้โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
 
 
 

(๑) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะให้มีการเผยแพร่เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการหรือไม่ก็
ได ้

mailto:info@tint.or.th
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(๒) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้หน่วยงานของรัฐนำร่างประกาศและร่าง
เอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ) 
 
 
 

ลงชื่อ…………………………………………..ประธานกรรมการ 
        (...............................................) 
 

ลงชื่อ …………………………………………..กรรมการ 
         (...............................................) 
 

ลงชื่อ…………………………………………..กรรมการ 
         (...............................................) 
 

 
๕.๓  การจ้างที่ปรึกษา 
 

แบบฟอร์มการจัดทำขอบเขตของงาน (กรณีจ้างท่ีปรึกษา) 

ชื่อรายการ............................................................................................................. 

๑.  ความเป็นมา 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

     (ระบุข้อมูลความเป็นมาของโครงการ และภารกิจที่ต้องการว่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อให้ที่ปรึกษาเข้าใจถึง ความ
จําเป็น หรือ ความสําคัญ ของภารกิจ  และความเชื่อมโยงของภารกิจนี้กับเรื่องอ่ืนๆ) 

๒.  วัตถุประสงค์ 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ควรกำหนดวัตถุประสงค์ที่สามารถนำไปสู่การวัดที่เป็นรูปธรรมได้  ไม่ใช่กำหนดเป็นวิธีการ ตัวอย่างเช่น 
วัตถุประสงค์ของการว่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษาปัญหาต่างๆ ในการปรับโครงสร้างของหน่วยงาน การศึกษาปัญหา
ต่าง ๆ เป็นวิธีการ    และวัตถุประสงค์ในการศึกษาคือ  เพ่ือจัดทำแผนปรับโครงสร้างของหน่วยงาน  โดยแผน
ดังกล่าวจะต้องมีเนื้อหาสาระชัดเจนว่าต้องการแผนของหน่วยงานที่มีลักษณะเช่นไร 

ควรกำหนดวัตถุประสงค์ที่ใกล้เคียงกับผลผลิตที่ต้องการจะได้จากที่ปรึกษา ซึ่งนอกจากเอกสารรายงานฯ 
และแผนการปรับโครงสร้างฯ แล้ว อาจรวมสิ่งอ่ืนๆ อีก เช่น การฝึกอบรม เอกสารอื่นๆ เป็นต้น  
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๓.  คุณสมบัติของที่ปรึกษา 
ควรคำนึงถึงลักษณะงานที่จะจ้างเป็นลำดับแรก  พิจารณาถึงคุณสมบัติด้านการประกอบธุรกิจที่ตรงกับการ

จ้างครั้งนั้นๆ โดยกำหนดให้ชัดเจนว่าที่ปรึกษาที่ต้องการสำหรับภารกิจมีลักษณะอย่างไร  การกำหนดคุณสมบัติของ
ที่ปรึกษาควรให้สอดคล้องตรงกับลักษณะของงานที่ต้องการจ้าง โดยอาจจำแนกเป็น  คุณสมบัติทั่วไป  และ 
คุณสมบัติเฉพาะ 
 คุณสมบัติทั่วไป 

         ๓.๑  มีความสามารถตามกฎหมาย  
         ๓.๒  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
         ๓.๓  ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
         ๓.๔  ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว ตามท่ี
ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
         ๓.๕  เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบอาชีพเป็นที่ปรึกษาในสาขาท่ีจะจ้าง และได้ขึ้นทะเบียนไว้กับ
ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง 
         ๓.๖  ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของ
รัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
         ๓.๗  มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 
         ๓.๘  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับที่ปรึกษารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ สถาบัน หรือไม่เป็นผู้กระทำการ
อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการดำเนินการครั้งนี้ 
          ๓.๙  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอ
ได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
          ๓.๑๐  ที่ปรึกษาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government 
Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง  
          ๓.๑๑  ที่ปรึกษาที่ยื่นเสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
                    (๑) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติ
ด้านผลงานของที่ปรึกษา กิจการร่วมค้าดังกล่าว สามารถนำผลงานของที่ปรึกษา ของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็น
ผลงานของกิจการร่วมค้าที่เข้าเสนอราคาได้  
                     (๒) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้า 
ทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขท่ีกำหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มี
ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการ 
เข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และ แสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอราคา กิจการร่วมค้านั้น 
สามารถใช้ผลงานของที่ปรึกษา ของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าท่ียื่นเสนอราคาได้ ทั้งนี้ 
“กิจการร่วมค้าท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
            ๓.๑๒  ที่ปรึกษาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่
ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด 
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            ๓.๑๓  ที่ปรึกษาซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละ
ครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด 
         ๓.๑๔  คุณสมบัติของที่ปรึกษาอ่ืน ๆ ตามรายละเอียดของขอบเขตงาน .......(กรณีต้องการใส่คุณสมบัติ
เพ่ิมเติม).............................................................. 
 คุณสมบัติเฉพาะ เช่น 

-  เป็นผู้เชี่ยวชาญ  หรือนักวิชาการด้านใดบ้าง แต่ละด้านใช้แรงงานเท่าใด 
 -  กําหนดสาขาวิชา  หรือความเชี่ยวชาญที่ต้องการ   
 -  กำหนดคุณวุฒิ ประสบการณ์ของผู้รับจ้าง ความสามารถพิเศษ   และความรู้ความสามารถของ

บุคลากร ทีมงาน 
๔.  รายละเอียดขอบเขตของงานจ้างท่ีปรึกษา 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

     รวมถึงข้อกำหนดอ่ืน   เช่น 
       -  กำหนดให้ต้องเสนอผลงาน เพ่ือประกอบการพิจารณาคัดเลือก 
          -  กำหนดให้ที่ปรึกษาต้องทำข้อเสนอการให้บริการ เพื่อประกอบการพิจารณาเลือก ของ

ผู้ว่าจ้าง เช่น   
              ประสบการณ์ประวัติ ผลงานของบุคลากร  ทีมงาน    
              โครงสร้างการบริหารโครงการ  ( Project Organization Chart ) 
              ข้อเสนอ แนวทาง และวิธีดำเนินการ   
            แผนงานในการดำเนินการ (Work Plan) 
            แผนภูม ิแสดงระยะเวลาการปฏิบ ัต ิงานของบุคลากร แต่ละตำแหน่ง (Work 
Schedule) 
              ข้อพิจารณาทางการเงิน (Price Proposal) 

- จำนวนคน - วัน และอัตราค่าจ้างบุคลากรทั้งหมด 
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 
- ยอดรวมข้อเสนอราคาค่าจ้าง พร้อมภาษี 
- แผนการชำระเงิน 

               การประสานงานกับหน่วยงานผู้ว่าจ้าง 
               ใบรับรองการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาจากกระทรวงการคลัง 
               หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ว่าจ้าง   TOR จะต้องกำหนดให้ชัดเจนว่า  ผู้ว่าจ้างจะให้
อะไร  หรือ ทำอะไรให้แก่ท่ีปรึกษาได้บ้าง  จะคิดค่าใช้จ่ายหรือไม่คิด  ถ้าคิดจะคิดอย่างไร   เช่น  

- สถานที่ทำงาน  เครื่องใช้สำนักงาน  คอมพิวเตอร์  เครื่องพิมพ์  เครื่องถ่ายเอกสาร  
เป็นต้น 

- ข้อมูลต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการทำงานของผู้รับจ้าง 
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- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น  การจัดสัมมนา  การจัดทำเอกสารต่าง ๆ  
๕.  ราคากลาง 
     จำนวนเงิน…………………………………………………บาท  ตามรายละเอียดแนบ 
        การจัดทำราคากลางให้จัดทำตามหลักเกณฑ์ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษา ที่แจ้งเวียนตามหนังสือสำนักงาน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว๑๒๘ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

 (“ราคากลาง” หมายความว่า ราคาเพ่ือใช้เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอ 
ได้ยื่นเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามลำดับ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด 
(๒) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำ 
(๓) ราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอ่ืนกำหนด 

          (๔) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด 
(๕) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ 
(๖) ราคาอ่ืนใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ 
 

            ในกรณีที่มีราคาตาม (๑) ให้ใช้ราคาตาม (๑) ก่อน ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (๑) แต่มีราคาตาม (๒) 
หรือ (๓) ให้ใช้ราคาตาม (๒) หรือ (๓) ก่อน โดยจะใช้ราคาใดตาม (๒) หรือ (๓) ให้คำนึงถึงประโยชน์ 
ของหน่วยงานของรัฐเป็นสำคัญ ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้ใช้ราคาตาม (๔) (๕) หรือ (๖)โดยจะใช้
ราคาใดตาม (๔) (๕) หรือ (๖) ให้คำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสำคัญ) 
 
          ( สามารถดูรายละเอียด และแบบการจัดทำราคากลางได้จากคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียด
ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ (SD-PC-18) 
 

๖.  วงเงินที่จะจ้าง 
     จำนวนเงิน…………………………………………………บาท  
 
๗.  กำหนดเวลาที่ต้องการให้งานเสร็จ 
     กำหนดแล้วเสร็จภายใน………………………วัน นับแต่วันลงนามในสัญญา 

ในการกำหนดขอบเขตของงาน  ในส่วนผลงานของที่ปรึกษา จะต้องกำหนดอย่างชัดเจนว่า 
ต้องการผลงานของที่ปรึกษาอะไรบ้าง ข้อกำหนดของผลงานเป็นอย่างไร  (เช่น รายงานแต่ละฉบับจะต้องมีเนื้อหา
สาระอะไรบ้าง)  รูปร่างหน้าตาของผลงานควรเป็นอย่างไร  กำหนดส่งมอบเมื่อไร  จำนวนเท่าใด  เป็นต้น  รายงาน
ที่ต้องการจากที่ปรึกษาได้แก่ 

รายงานเริ่มงาน (Inception Report)  หลังจากเริ่มงานแล้วประมาณ ๑-๒ เดือน วัตถุประสงค์เพ่ือ
ทบทวนปรับแก้แผนงานให้เหมาะสมยิ่งขึ้นหลังจากท่ีได้ศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้นแล้ว 

รายงานฉบับกลาง (Interim Report)  ประมาณกึ่งกลางช่วงเวลาการดำเนินงาน  ถ้าช่วงเวลาการ
ดำเนินงานสั้น เช่น ๔ – ๖ เดือนอาจไม่ต้องมีรายงานฉบับกลาง 

รายงานฉบับสุดท้าย ฉบับร่าง (Draft Final Report)   ประมาณ ๒ เดือน  ก่อนสิ ้นสุดการ
ดำเนินงาน 
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รายงานฉบับสุดท้ายฉบับสมบูรณ์ (Final Report)  ประมาณ ๑ เดือน  หลังจากได้รับข้อคิดเห็น
จากผู้ว่าจ้างแล้ว 

รายงานความก้าวหน้า  จะขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความต้องการของผู้ว่าจ้าง  โดยอาจจะมีเป็น
รายเดือนหรือรายไตรมาสในลักษณะรายงานถึงความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาเป็นระยะ ๆ 

๘. การกำหนดค่าปรับ 

      กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ......................ของราคางานจ้าง 

(กรณีที่พิจารณาเห็นว่า ถ้าไม่กำหนดค่าปรับไว้ในสัญญาจะเกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ ให้
หน่วยงานของรัฐผู้จัดทำสัญญากำหนดค่าปรับไว้ในสัญญาเป็นรายวันในอัตราหรือจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ 
๐.๐๑ - ๐.๑๐ ของราคางานจ้างนั้น) 
 
 
๙.  หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ  
     เลือกเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งดังต่อไปนี้ 
      ๙.๑  เกณฑ์ราคา  (ใช้กับการจ้างที่ปรึกษาวิธีเฉพาะเจาะจง) 

      ๙.๒  เกณฑ์คุณภาพ (ใช้กับการจ้างที่ปรึกษาวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป หรือวิธีคัดเลือก) 

      ๙.๓  เกณฑ์คุณภาพและราคา โดยมีน้ำหนักคุณภาพต่อราคาเท่ากับ........  (เช่น  ๖๐ : ๔๐ เป็นต้น)  
           (ใช้กับการจ้างที่ปรึกษาวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป หรือวิธีคัดเลือก) 
             เกณฑ์คุณภาพประกอบด้วย    

๑. ผลงานและประสบการณ์ของที่ปรึกษา            น้ำหนัก................... 
๒. วิธีการบริหารและวิธีการปฏิบัติงาน                น้ำหนัก................... 
๓. จำนวนบุคลากรที่ร่วมงาน                           น้ำหนัก................... 
๔. ประเภทของที่ปรึกษาที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน         น้ำหนัก................... 
๕. ข้อเสนอทางด้านการเงิน                             น้ำหนัก................... 
๖. เกณฑ์อ่ืนตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 

(ไม่จำเป็นต้องมีน้ำหนักทุกตัวแต่เมื่อรวมกันแล้วต้องได้น้ำหนักตามที่กำหนดเช่นตามตัวอย่างเมื่อรวมกันแล้วต้องได้
เท่ากับเกณฑ์คุณภาพที่กำหนดคือ ๖๐ ) 

 (ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  ข้อ ๑๒๖ ในการ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป หรือวิธีคัดเลือกนอกจากให้พิจารณาเกณฑ์ด้านคุณภาพ
ข้างต้นแล้ว ให้เป็นไปตามเกณฑ์ในการพิจารณาและการให้น้ำหนัก ตามความใน พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ มาตรา 
๗๖ วรรคหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
  (๑) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาเพ่ือดำเนินงานประจำ งานที่มีมาตรฐานเชิงคุณภาพตามหลัก 
วิชาชีพอยู่แล้ว หรืองานที่ไม่ซับซ้อน ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้วและให้
คัดเลือกจากรายที่เสนอราคาต่ำสุด 

(๒) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานของรัฐหรืองานที่ซับซ้อน 
ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้วและให้คัดเลือกจากราย 
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ที่ได้คะแนนรวมด้านคุณภาพและด้านราคามากท่ีสุด 
(๓) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่มีความซับซ้อนมาก ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ 

ที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้วและให้คัดเลือกจากรายที่ได้คะแนนด้านคุณภาพมากที่สุด 
 

ลงชื่อ…………………………………………..ประธานกรรมการ 
       (...............................................)  
 

ลงชื่อ…………………………………………..กรรมการ 
       (.......................................... .....) 
 

ลงชื่อ …………………………………………..กรรมการ 
       (............................................... ) 

 
 
 
๕.๔  การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

 
แบบฟอร์มการจัดทำขอบเขตของงาน (กรณีจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง) 

ชื่อรายการ............................................................................................................. 

๑.  ความเป็นมา 
     …………(ระบุข้อมูลความเป็นมาของโครงการ...................................... ………………………………………………….. 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

๒.  วัตถุประสงค์ 
     …………………(ระบุวัตถุประสงค์ของการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง)………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

๓.  คุณสมบัติของผูใ้ห้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
          ๓.๑  มีความสามารถตามกฎหมาย  
          ๓.๒  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
          ๓.๓  ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ  
          ๓.๔  ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
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           ๓.๕  ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
            ๓.๖  มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 
            ๓.๗  เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่เสนอราคาดังกล่าว 
            ๓.๘  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ออกแบบและควบคุมงานรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สถาบันฯ ณ 
วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้  
             ๓.๙  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
            ๓.๑๐  ไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ในลักษณะดังต่อไปนี้ 
                   (๑) มีความสัมพันธ์โดยตรง คือ ผู้ให้บริการจะต้องไม่เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างในงานที่ตนเองเป็น
คู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐนั้น 
                   (๒) มีความสัมพันธ์โดยอ้อม คือ ผู้ให้บริการจะต้องไม่เป็นผู้รับจ้างให้กับคู่สัญญา 
ของหน่วยงานของรัฐในงานที่ตนเองเป็นผู้ให้บริการ 
           ๓.๑๑  ผู้ให้บริการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ที่เป็นบุคคลธรรมดาจะต้องมีสัญชาติไทยและเป็นผู้
ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรมสำหรับงานว่าจ้างตามที่กำหนด โดยกฎหมายว่าด้วย
วิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรม แล้วแต่กรณี    ผู้ให้บริการที่เป็นนิติบุคคล กรรมการผู้จัดการหรือหุ้นส่วน
ผู้จัดการของนิติบุคคลนั้น จะต้องเป็นคนไทย และเป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยเกินร้อยละห้าสิบของทุนการ
จัดตั้งนิติบุคคลนั้น  
              ๓.๑๒  ผู้ให้บริการต้องมีผลงานการออกแบบประเภทเดียวกันกับงานที่ดำเนินการในวงเงิน 
ไม่น้อยกว่า…………………………………………….. (ไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณ) และเป็นผลงานที่เป็น
คู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่สถาบันเชื่อถือ (ข้อนี้หากไม่ต้องการให้ตัดออก) 
 
                        ผู้ให้บริการที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
                        (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามเงื่อนไขท่ีกำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" 
ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็น
ผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้ 
                         (๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้า
ทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขท่ีกำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มี
ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้า
เสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงาน
ก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ียื่นเสนอราคาได้ 
                               ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
                ๓.๑๓  ผู้ให้บริการที่ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
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                ๓.๑๔  ผู้ให้บริการที่ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด 
                 ๓.๑๕  ผู้ให้บรกิารที่ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด 
                 ๓.๑๖  ผู้ให้บรกิารที่ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้น
แต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
กำหนด 
    ๓.๑๗  .......(กรณีต้องการใส่คุณสมบัติเพ่ิมเติม).............................................................................. .. 
 
 
๔.  ขอบเขตของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
๕.  วงเงินค่าก่อสร้างโดยประมาณ 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
๖.  ค่าจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยประมาณ 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
๗.  ราคากลาง 
     จำนวนเงิน…………………………บาท (…………………………………....................……..)  
     การกำหนดราคากลางสำหรับงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง   ขึ้นอยู่กับขนาดของโครงการและ
ลักษณะความซับซ้อนของงานสถาปัตยกรรม ว่าเป็นงาน ซับซ้อนมาก ซับซ้อน หรือ ไม่ซับซ้อน ตามที่กำหนดใน
บัญชีท้ายกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

( สามารถดูรายละเอียด และแบบการจัดทำราคากลางได้จากคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคา
กลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ (SD-PC-18) 

๘.  กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
     ๘.๑  งานจ้างออกแบบ  ภายใน........................วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา  
     ๘.๒ งานควบคุมงานก่อสร้าง   ภายใน.............................วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการตาม
สัญญาหรือจนกว่างานก่อสร้างจะแล้วเสร็จ  
 
๙.  การเบิกจ่ายเงิน 
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๙.๑  การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างออกแบบ     
 ............................................................................................................................. .................................. 
............................................................................................... ................................................................. 

 
  ๙.๒  การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้าง 
         ............................................................................................................................. .................................... 
 เช่น  สถาบันฯ จะจ่ายเงินค่าจ้างควบคุมงาน โดยจะแบ่งจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้ควบคุมงานเป็นรายเดือน ๆ ละ 
เท่า ๆ กัน ตามระยะเวลาและความก้าวหน้าการควบคุมงานตามสัญญาจ้าง  โดยจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ควบคุม
งานและทำรายงานการควบคุมงาน  และผลงานตามโครงการในเดือนนั้น ๆ เสนอต่อประธานคณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากงานก่อสร้างและการควบคุมงาน
ก่อสร้างแล้วเสร็จก่อนระยะเวลาดำเนินการในสัญญา  ผู้รับจ้างสามารขอเบิกเงินค่าจ้างควบคุมงานส่วนที่เหลือ
ทั้งหมดได้ 

๙.  ค่าปรับ 
     การจ้างออกแบบ 
           กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ  ๐.๑๐ ของราคาค่าจ้างออกแบบ    
 
(ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒ ให้
กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราตายตัวระหว่างร้อยละ ๐.๐๑ - ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ เว้นแต่การ
จ้างซึ่งต้องการผลสำเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกัน ให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ 
๐.๐๑ - ๐.๑๐ ของราคางานจ้างนั้น แต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท) 
 
 
๑๐.  หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ  
       เกณฑ์คุณภาพ  

                                                        ลงชื่อ…………………………………………..ประธานกรรมการ 

(...............................................) 
 

                                                         ลงชื่อ…………………………………………..กรรมการ 

(...............................................) 
 

                                                         ลงชื่อ…………………………………………..กรรมการ 

(...............................................) 


