
การเขียน TOR อย่างไรให้ไม่เกดิปัญหา
เพ่ือลดความเส่ียงในการอุทธรณ์



สร้างความเช่ือม่ัน
ให้กับทุกภาคส่วน

การจดัซือ้จดัจา้ง
มีกรอบการ

ปฏิบัตงิานทีเ่ป็น
มาตรฐานเดยีวกัน มุ่งเน้นการ

เปิดเผยขอ้มูล 
เพือ่ความโปร่งใส 
และมีการแขง่ขนั
อยา่งเป็นธรรม

ค านึงถึง
วัตถุประสงคก์าร
ใช้งานเป็นส าคัญ 
เพือ่ใหเ้กิดความ
คุ้มค่าในการใช้

จา่ยเงนิ
เน้นการวางแผน
และประเมินผล
เพือ่ใหเ้กิด

ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

ส่งเสริมให้
ภาคประชาชนมี
ส่วนร่วม เพือ่
ตรวจสอบและ

ป้องกันการทุจริต

การจดัซือ้จดัจา้ง
ดว้ยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์
เพือ่การเปิดเผย

โปร่งใส

หลกัการและเหตุผลตามพรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง 



ซือ้ จ้าง

เช่า แลกเปลี่ยน

การจัดซือ้จัดจ้าง
“การด าเนินการเพือ่ให้ได้มาซึ่งพสัดุ”



“พสัดุ”

สินคา้

งานจา้ง

ก่อสรา้ง

งานจา้ง

ออกแบบหรือ

ควบคุมงาน

งานจา้ง

ท่ีปรึกษา

งานบริการ

(พ.ร.บ. มาตรา 4)

4



วสัดุ

ครุภณัฑ์

ที่ดินสิง่ปลูกสรา้ง

ทรพัยส์ิน

อืน่ใด “สินคา้”
(พ.ร.บ. มาตรา 4)

ตามหนงัสือ ท่ี นร 0704/ว 37
แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจดัเป็น
วสัดแุละครุภณัฑต์ามหลกัการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ



งานก่อสร้าง
อาคาร 

อาคารทีท่ าการ โรงพยาบาล
โรงเรียน สนามกีฬา 
เสาธง รัว้

สาธารณูปโภค
ประปา ไฟฟ้า ส่ือสาร 

โทรคมนาคม 
การระบายน า้ การขนส่งทางบก 

ทางน า้ ทางเรือ ทางอากาศ

การปรับปรุงซ่อมแซม

งานก่อสร้าง
(พ.ร.บ. มาตรา 4)



งานจา้งบริการ
งานจา้งเหมา

บริการ

งานจา้งท าของ

การรบัขน

ตามประมวล

กฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์

“งานบริการ”

พ.ร.บ.

มาตรา 4



“ราคากลาง” ราคาเพือ่ใชเ้ป็นฐานส าหรบัเปรียบเทียบราคาที่ผูย้ืน่ขอ้เสนอได้
ยืน่เสนอไวซ่ึ้งสามารถจัดซ้ือจัดจา้งไดจ้ริงตามล าดบั ดงัต่อไปนี้

(1) ราคาที่ไดม้าจากการค านวณตามหลกัเกณฑ์

ที่คณะกรรมการราคากลางก าหนด

(2) ฐานขอ้มูล

ราคาอา้งอิง

ของกรมบญัชีกลาง

(4) สืบราคา

จากทอ้งตลาด

(5) ราคาที่เคยซ้ือหรือ

จา้งครั้งหลงัสุดภายใน 

2 ปีงบประมาณ

(3) ราคามาตรฐานของ

ส านกังบประมาณหรือ

หน่วยงานอ่ืน

(6) ราคาตาม

หลกัเกณฑอ่ื์นของ

หน่วยงานของรฐั

กรณทีีม่รีาคาตาม (1) ใหใ้ชร้าคาตาม (1) ก่อน / กรณไีม่มรีาคาตาม (1) แต่มรีาคาตาม (2) หรือ (3) 

ใหใ้ชร้าคาตาม (2) หรือ (3) / กรณทีีไ่ม่มรีาคาตาม (1)  (2) และ (3) ใหใ้ชร้าคาตาม (4) (5) หรือ (6) 

 จะใชร้าคาใดใหค้ านึงถงึประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นส าคญั

พ.ร.บ.

มาตรา 4



“เงินงบประมาณ” หมายความวา่ เงินงบประมาณตามกฎหมายว่าดว้ย
งบประมาณรายจ่าย กฎหมายว่าดว้ยวิธีการงบประมาณ กฎหมายเก่ียวดว้ย
การโอนงบประมาณ เงินซ่ึงหน่วยงานของรัฐไดรั้บไวโ้ดยไดรั้บอนุญาตจาก
รัฐมนตรีให้ไม่ตอ้งน าส่งคลงัตามกฎหมายว่าดว้ยวิธีการงบประมาณ หรือ
กฎหมายวา่ดว้ยเงินคงคลงั เงินซ่ึงหน่วยงานของรัฐไดรั้บไวโ้ดยไม่ตอ้งน าส่ง
คลงัเป็นรายไดแ้ผ่นดินตามกฎหมาย และเงิน ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม หรือ
ผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีตกเป็นรายไดข้องราชการส่วนทอ้งถ่ินตามกฎหมาย
หรือท่ีราชการส่วนทอ้งถ่ินมีอ านาจเรียกเกบ็ตามกฎหมาย และใหห้มายความ
รวมถึงเงินกู ้เงินช่วยเหลือ และเงินอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

เงนิงบประมาณ



ราชการ
ส่วนภูมภิาค

ราชการ
ส่วนท้องถิ่น

ราชการ
ส่วนกลาง

รัฐวสิาหกจิ

องค์การ
มหาชน

หน่วยงาน
อสิระของรัฐ

องค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ

หน่วยงาน
อ่ืนๆ

มหาวทิยาลยั
ในก ากบั
ของรัฐ

หน่วยงานภาครัฐ



โปร่งใส

ประสิทธิภาพ
และ

ประสิทธิผล
ตรวจสอบได้

คุ้มค่า

มาตรา 8
หลกัการจัดซ้ือจัดจ้าง

เปิดเผยข้อมูล 
เปิดโอกาสให้แข่งขัน
อย่างเป็นธรรม มีระยะเวลา
เพยีงพอต่อการย่ืนข้อเสนอ

วางแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง
มีการก าหนดเวลาที่เหมาะสม 
และมีการประเมินผล

เกบ็ข้อมูลเป็นระบบ
เพ่ือการตรวจสอบ

มคุีณลกัษณะตอบสนอง
วตัถุประสงค์การใช้งาน

และมรีาคาเหมาะสม



 ในการจ้างก่อสรา้ง ใหห้วัหนา้หน่วยงานของรฐัแต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนมาคณะ

หนึ่ง หรือมอบหมายใหเ้จ้าหนา้ที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดท าแบบรูปรายการ

งานก่อสรา้ง หรือจะด าเนินการจ้างตามความในหมวด 4 งานจ้างออกแบบหรือ

ควบคุมงานก่อสรา้งก็ได ้

การจดัท าร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุ 

หรือแบบรูปรายการงานก่อสรา้ง (ขอ้ 21)

 ในการซ้ือหรือจ้างที่มิใช่การจ้างก่อสรา้ง ให้หัวหนา้หน่วยงานของรัฐแต่งตั้ ง

คณะกรรมการข้ึนมาคณะหนึ่ง หรือมอบหมายใหเ้จ้าหนา้ที่หรือบุคคลใดบุคคล

หนึ่งจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุที่จะ

ซ้ือหรือจา้ง  รวมทั้งก าหนดหลกัเกณฑก์ารพิจารณาคดัเลือกขอ้เสนอ 

 องคป์ระกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมของคณะกรรมการตามขอ้นี้  

ใหเ้ป็นไปตามที่หวัหนา้หน่วยงานของรฐัก าหนดตามความจ าเป็นและเหมาะสม  



ขั้นตอนการซ้ือหรือจ้าง

แผนการ
จดัซ้ือ
จดัจ้าง

ขอบเขต
งาน/Spec.

รายงานขอซ้ือ/จ้าง



การตรวจรับพสัดุ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ท ารายงานขอซ้ือ/จ้าง

ด าเนินการจดัหา

วิธีจัดซ้ือจัดจ้างทั่วไป 3 วิธี  
(วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง)

ขออนุมัตส่ัิงซ้ือ/จ้าง

ผู้มอี านาจอนุมัตส่ัิงซือ้หรือส่ังจ้าง 
(1) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
(2) ผู้มอี านาจเหนือขึน้ไปหน่ึงช้ัน

การท าสัญญา
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

แผนการจดัซ้ือจดัจ้าง ประกาศเผยแพร่แผน   

ขั้นตอนการซ้ือหรือจ้าง



การจดัท าขอบเขตของงาน (TOR) 
หรือรายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุ

ผลของการจดัท าขอบเขตของงาน

หรือรายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะ ?

1

2

3

4

จดัท าเม่ือใด ?

ใครมหีน้าที่จดัท า ?

จดัท าอย่างไร ?



แต่งตั้ง / มอบหมาย

คณะกรรมการ

เจ้าหนา้ท่ี 

บุคคลใดบุคคลหนึง่

o การซ้ือหรือจา้งทัว่ไป

• ระเบยีบฯ ขอ้ 21 วรรคหนึง่

• จดัท าร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณ
ลกัษณะเฉพาะของพสัดุทีจ่ะซ้ือหรือจา้ง

• ก าหนดหลกัเกณฑก์ารพิจารณาคดัเลือกขอ้เสนอ

องคป์ระกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมของคณะกรรมการ

ใหเ้ป็นไปตามทีห่วัหนา้หน่วยงานของรฐัก าหนดตามความจ าเป็นและเหมาะสม

o การจา้งทีป่รึกษา

• ระเบยีบฯ ขอ้ 103 วรรคหนึง่

• จดัท าร่างขอบเขตของงานจา้งทีป่รึกษา
• ก าหนดหลกัเกณฑก์ารพิจารณาคดัเลือกขอ้เสนอ

o การจา้งออกแบบหรือควบคุมงาน

• ระเบยีบฯ ขอ้ 139 วรรคหนึง่

• จดัท าร่างขอบเขตของงานจา้งออกแบบหรือควบคุม
งานก่อสรา้ง

• ก าหนดหลกัเกณฑก์ารพิจารณาคดัเลือกขอ้เสนอ

หวัหนา้หน่วยงานของรฐั

การจดัท าขอบเขตของงาน (TOR) 

หรือรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุ



คณุสมบติั
ผู้เสนอราคา

เงื่อนไข
ในการจดัซ้ือ

จดัจ้าง
ราคากลาง

งานซ้ือ : รายละเอียด
คณุลกัษณะเฉพาะ 

งานจ้าง :
ขอบเขตของงาน

งานก่อสร้าง : แบบรปู
รายการละเอียด

พสัด/ุบริการ 
ท่ีมีคณุภาพ

คู่สญัญา
ท่ีมีศกัยภาพ

ประโยชน์สงูสดุ
ท่ีราชการ
จะได้รบั

ราชการ
ไม่ซ้ือ/จ้าง

ราคาสงูเกินจริง

 สอดคล้องงบประมาณและความต้องการของผู้ใช้ /
ไม่เกินความจ าเป็น

 ไม่ขดักบักฎหมาย ข้อบงัคบั ระเบียบ มติ ครม. ท่ีเก่ียวข้อง
 ความหมายชดัเจน ไม่ก ากวม / ศพัท์เทคนิคหรือศพัทเ์ฉพาะ

ให้อธิบายความให้ชดัเจน / มีความยืดหยุ่น
 ก าหนดให้ผู้เสนอราคาย่ืนเอกสารส าหรบัใช้ในการตรวจสอบ

ให้ครบถ้วน

 ถกูต้องตามมาตรา 4 
นิยามค าว่า “ราคากลาง” 
แห่งพระราชบญัญติั
การจดัซ้ือจดัจ้างฯ

การจดัท าขอบเขตของงาน (TOR) 

หรือรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุ



ต้องเปิดเผย   ประกาศทราบทั่วกัน
ต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้
ต้องเป็นธรรม

เง่ือนไข เสมอภาค ไม่ขัดขวาง
ผ่อนปรน ไม่ก่อให้เกิดการ

ได้เปรียบเสียเปรียบ
ตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์

ร่วมกัน

การจดัท าขอบเขตของงาน (TOR) 

หรือรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุ



มคีวามสามารถตาม

กฎหมาย

ไมเ่ป็นบคุคลซึง่อยูร่ะหวา่งถกู

ระงับการยืน่ขอ้เสนอหรอืท า

สญัญากับหน่วยงานของรัฐตาม  

มาตรา ๑๐๖ วรรคสาม

ไมอ่ยูใ่นระหวา่ง

เลกิกจิการ

คณุสมบัตแิละลักษณะตอ้งหา้ม

อืน่ทีค่ณะกรรมการนโยบาย

ก าหนด

ไมเ่ป็นผูถ้กูแจง้เวยีนชือ่ให ้

เป็นผูท้ ิง้งานตามมาตรา ๑๐๙ 

2
3

4

6

5

1

7

ไมเ่ป็นบคุคลลม้ละลาย

คณุสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้ม

 ให้ก ำหนดเป็นเงื่อนไขในประกำศและเอกสำรเชิญชวนว่ำ ผู้ที่จะเข้ำยื่นข้อเสนอ

ต้องแสดงหลักฐำนถึงขีดควำมสำมำรถและควำมพร้อมที่ตนมีอยู่ในเวลำยื่น  

ข้อเสนอด้วย



การจดัซือ้จดัจา้งกบัผูท้ ิง้งาน (ม.๑๑๑)

เมื่อมีการแจ้งเวียนรายชื่อผู้ท้ิงงาน 

ห้ามมิให้ท าการจัดซ้ือจัดจ้างกับผู้ทิ้งงาน 
รวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็น
หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ
ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจในการด าเนินงาน
ในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

เว้นแต่ จะได้มีการเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานแล้ว



การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะท าการจัดซือ้จัดจ้าง 
ให้หน่วยงานของรัฐค านึงถึงคุณภาพ เทคนิค และวัตถุประสงค์
ของการจัดซือ้จัดจ้างพัสดุน้ัน และห้ามมิให้ก าหนดคุณลักษณะ
ของพัสดุให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหน่ึง หรือของผู้ขายรายใด
รายหน่ึงโดยเฉพาะ เว้นแต่พัสดุที่จะท าการจัดซื้อจัดจ้างตาม
วัตถุประสงคน้ั์นมียี่ห้อเดียวหรือจะต้องใช้อะไหล่ของยี่ห้อใด ก็
ให้ระบุยีห้่อน้ันได้

มาตรา 9
การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ



ตัวอย่างเอกสารประกวดราคาซือ้
ด้วยการประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส ์

(e - bidding)













ตัวอย่างเอกสารประกวดราคาจ้าง
ด้วยการประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส ์

(e - bidding)













ตัวอย่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
ด้วยการประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส ์

(e - bidding)















การก าหนดคณุสมบตัขิองผูย้ ืน่ขอ้เสนอ

กรณีงานจา้งก่อสรา้ง ใหห้น่วยงานของรฐั ก าหนดคุณสมบตัขิองผูย้ ืน่ขอ้เสนอตามแบบ
ประกาศและเอกสารเชญิชวนตามแบบทีค่ณะกรรมการนโยบายก าหนด ส าหรบัวธิคีดัเลอืก
หรอืวธิเีฉพาะเจาะจง ใหห้น่วยงานของรฐัก าหนดคุณสมบตัขิองผูย้ ืน่ขอ้เสนอตามแบบ
ดงักลา่ว โดยอนุโลม

การก าหนดคณุสมบตัขิองผูย้ ืน่ขอ้เสนอในงานจา้งกอ่สรา้งทีม่วีงเงนิต ัง้แต ่๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึน้ไป 
ใหก้ าหนดวา่ตอ้งเป็นนติบิคุคลตามกฎหมาย

หลกัการในการก าหนด TOR

งานจา้งกอ่สรา้งและการก าหนดรายการวสัดมุาใชใ้นงานกอ่สรา้ง

จะตอ้งเป็นนติบิคุคลทีม่ผีลประกอบการเป็นก าไร

จะตอ้งยืน่ใบอนุญาตประกอบวชิาชพีวศิวกรรม มาแสดงต ัง้แตข่ณะเขา้เสนอราคา

ผูย้ ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งเป็นตวัแทนจ าหน่ายและจะตอ้งมหีนงัสอืแตง่ต ัง้ตวัแทนจ าหน่ายใน
ครภุณัฑป์ระกอบ เชน่ เครือ่งปรบัอากาศ เสาไฟฟ้า สายไฟฟ้า โคมไฟ เป็นตน้ หรอืจะตอ้ง
มหีนงัสอืรบัรองอะไหลจ่ากผูผ้ลติหรอืตวัแทนจ าหนา่ยทีไ่ตร้บัการแตง่ต ัง้จากผูผ้ลติ

หา้มมใิหก้ าหนดเงือ่นไขของผูย้ ืน่ขอ้เสนอในงานจา้ง ดงัตอ่ไปนี้



การก าหนดคณุสมบตัขิองผูย้ ืน่ขอ้เสนอ

การก าหนดผลงาน หากหนว่ยงานของรฐัจะก าหนดผลงานกอ่สรา้งใหก้ าหนดผลงานไดไ้มเ่กนิ
รอ้ยละ ๕๐ ของวงเงนิงบประมาณ หรอืวงเงนิทีป่ระมาณการทีจ่ะจา้งกอ่สรา้งในคร ัง้น ัน้และเป็น
ผลงานการก่อสรา้งประเภทเดยีวกนักบังานทีจ่ะด าเนนิการจดัจา้งกอ่สรา้ง ซึง่ผลงานดงักลา่ว
ของผูร้บัจา้งตอ้งเป็นผลงานในสญัญาเดยีวเทา่น ัน้ และเป็นสญัญาทีผู่ร้บัจา้งไดท้ างานแลว้เสร็จ
ตามสญัญา ซึง่ไดม้กีารสง่มอบงานและตรวจรบัเรยีบรอ้ยแลว้

การก าหนดรายการวสัดทุ ีจ่ะน ามาใซใ้นงานกอ่สรา้ง เขน่ ส ีกระเบือ้ง ยางวสัดฝุ้าเพดาน สขุภณัฑ ์
เป็นตน้

หลกัการในการก าหนด TOR

งานจา้งกอ่สรา้งและการก าหนดรายการวสัดมุาใชใ้นงานกอ่สรา้ง

กรณีทีม่มีาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม หรอืมมีาตรฐานทีห่นว่ยงานของรฐัอืน่ทีม่หีนา้ที่
เก ีย่วขอ้งก าหนดไว ้ก็ใหร้ะบมุาตรฐานน ัน้ไต้

กรณีทีว่สัดยุงัไมไ่ดก้ าหนดมาตรฐานตาม (๑) แตห่นว่ยงานของรฐัมคีวามจ าเป็นตอ้งใชว้สัดุ
ซึง่เห็นวา่มคีณุภาพด ีเป็นทนยิมใชก้นัในขณะน ัน้ และมคีวามจ าเป็นตอ้งระบยุ ีห่อ้วสัดก็ุให้
ระบชุือ่ย ีห่อ้วสัดไุด ้แตต่อ้งไมน่อ้ยกวา่ ๓ ยีห่อ้ และใหถ้อืเป็นหลกัการวา่วสัดทุ ีม่คีณุภาพ
เทยีบเทา่กบัยีห่อ้ทีร่ะบก็ุใหไ้ซไตด้ว้ย



การก าหนดคณุสมบตัขิองผูย้ ืน่ขอ้เสนอ

การจดัซือ้จดัจา้งพสัดโุดยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์ในการก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุทีจ่ะ
ท าการจดัซือ้จดัจา้ง หา้มมใิหห้นว่ยงานของรฐัก าหนดคณุลกัษณะเฉพาะของพสัดทุจีะซือ้ใหใ้กลเ้คยีงกบั
ยีห่อ้ใดยีห่อ้หนึง่ หรอืของผูข้ายรายใดรายหนึง่โดยเฉพาะ

การก าหนดรายละเอยีดคณุลกัษณะเฉพาะของงานซือ้ หา้มมใิหห้นว่ยงานของรฐัก าหนดเจาะจง
แหลง่ประเทศผูผ้ลติหรอืทวปี

หลกัการในการก าหนด TOR

งานซือ้หรอืงานจา้งทีม่ใิชง่านกอ่สรา้ง

กรณีทีห่นว่ยงานของรฐัมคีวามจ าเป็นตอ้งก าหนดเงือ่นไขในการยืน่หนงัสอืแตง่ต ัง้ตวัแทนจ าหนา่ยของ
พสัดทุีจ่ะจดัซือ้ ใหก้ าหนดวา่ ตอ้งไตร้บัการแตง่ต ัง้ใหเ้ป็นตวัแทนจ าหนา่ย
จากผูผ้ลติหรอืตวัแทนจ าหนา่ยในประเทศไทย โดยใหย้ืน่ขณะเขา้เสนอราคา

ในกรณีพสัดทุีจ่ะจดัซือ้มสีว่นประกอบหรอือุปกรณ์ประกอบ หา้มมใิหห้นว่ยงานของรฐัก าหนดเงือ่นไข
วา่ ผูย้ ืน่ขอ้เสนอจะตองเป็นตวัแทนจ าหนา่ยและจะตอ้งมหีนงัสอืแตง่ต ัง้ตวัแทนจ าหนา่ยในสว่นประกอบ
หรอือุปกรณ์ประกอบของพสัดนุ ัน้

หา้มมใิหก้ าหนดผลงานในงานซือ้หรอืงานจา้งทีม่ใิชง่านกอ่สรา้ง แตห่ากหนว่ยงานของรฐัมคีวามจ าเป็นที่
จะตอ้งก าหนดผลงาน ใหห้นว่ยงานของรฐัก าหนดผลงานไตไ้มเ่กนิรอ้ยละ ๕๐ ของวงเงนิงบประมาณ หรอื
วงเงนิทีป่ระมาณการทีจ่ะจดัซือ้จดัจา้งในคร ัง้น ัน้



การพจิารณาคณุสมบตัขิอง
ผูย้ ืน่ขอ้เสนอกรณีทีไ่มเ่ป็นสาระส าคญั

กรณีทีผู่ย้ ืน่ขอ้เสนอไตเ้สนอรายละเอยีดแตกต่างไปจากเงือ่นไขทีห่น่วยงานของรฐัก าหนดไว้ใน
ประกาศและเอกสารเชญิขวน หรอืหนงัสอืเชญิซวน ดงัต่อไปนี ้ใหถ้อืเป็นความผดิพลาดเพยีงเล็กนอ้ยและ
ใหพ้จิารณาผอ่นปรนโดยไมด่ดัสทิธิผ์ูย้ ืน่ขอ้เสนอรายน ัน้

ผูย้ ืน่ขอ้เสนอไมรบัรองส าเนาถกูตอ้งในหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนติบิุคคล ใบส าคญั
แสดงการจดทะเบยีนหา้งหุน้สว่นบรษิทั ใบทะเบยีนภาษมีลูคา่เพิม่ (ภ.พ. ๒๐) หรอืหนงัสอืรบัรองผลงาน

หลกัการในการก าหนด TOR

งานซือ้หรอืงานจา้งทีม่ใิชง่านกอ่สรา้ง

ผูย้ ืน่ขอ้เสนอไมต่ดิอากรแสตมบ ีตามเงือ่นไขทีก่ าหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคาหรอืหนงัสอืเชญิซวน 
รวมไปถงึเอกสารหลกัฐานอืน่ ๆ ทีม่เีง ือ่นไขก าหนดใหย้ืน่มาพรอ้มกบัการยืน่ขอ้เสนอและเอกสารดงักลา่ว
จะตอ้งปิดอากรแสตมบตีามกฎหมาย

หนว่ยงานของรฐัก าหนดใหย้ืน่บญัชผีูม้อี านาจควบคมุ (ถา้ม)ี แตผู่ย้ ืน่ขอ้เสนอไมม่ผีูม้อี านาจควบคมุ 
การทีผู่ย้ ืน่ขอ้เสนอไมย่ืน่บญัชผีูม้อี านาจควบคมุจงึไมผ่ดิเงือ่นไขตามทีห่นว่ยงานของรฐัก าหนด 

หากหน่วยงานของรฐัจะก าหนดใหผู้ย้ ืน่ขอ้เสนอตอ้งยืน่เอกสารใดเพือ่ประกอบการพจิารณาผลวธิี
ประกาศเชิญขวนท ัว่ไป หน่วยงานของรฐัต้องก าหนดเป็นเงื่อนไขเพิม่เตมิไว้ในแบบเอกสารเชญิซวนที่
คณะกรรมการนโยบายก าหนด ตามหนงัสอืทีอ่า้งถงึ 1 ในขอ้ 3.1 สว่นที ่1 หรอืขอ้ 3.2 สว่นที ่2 เทา่น ัน้ รวมท ัง้ให้
ถอืปฏบิตักิบัวธิคีดัเสอืกโดยอนโุลมดว้ย



กรณีหนว่ยงานของรฐัก าหนดเกณฑก์ารพจิารณาโดยใช้

เกณฑร์าคาประกอบเกณฑอ์ืน่

หลกัการในการก าหนด TOR

1. การก าหนดรา่งขอบเขตของงาน (TOR) และการก าหนดเกณฑก์ารใหน้ า้หนกัคะแนน

 ก าหนดเกณฑค์ณุภาพตามมาตรา 65 วรรคหนึง่ แหง่พระราชบญัญตัฯิ โดยตอ้งเลอืกเกณฑอ์ืน่ประกอบกบัเกณฑ์

ราคา ซึง่เกณฑค์ณุภาพอาจประกอบดว้ย ตน้ทนุของพสัดนุ ัน้ตลอดอายุการใชง้าน มาตรฐานของสนิคา้หรอืบรกิาร 

บรกิารหลงัการขาย ขอ้เสนอดา้นเทคนคิหรอืขอ้เสนออืน่ เป็นตน้ ท ัง้นี ้เกณฑค์ณุภาพจะตอ้งมเีกณฑข์อ้เสนอดา้น

เทคนคิประกอบดว้ยทกุคร ัง้ และใหก้ าหนดน า้หนกัการใหค้ะแนนเกณฑข์อ้เสนอดา้นเทคนคิมากทีส่ดุ

 ก าหนดสดัสว่นของน า้หนกัในการใหค้ะแนนเพือ่ใชใ้นการประเมนิการพจิารณาคดัเลอืกขอ้เสนอระหวา่งเกณฑ์

ราคากบัเกณฑค์ณุภาพตามขอ้ 1.

 ก าหนดเกณฑก์ารพจิารณายอ่ยของแตล่ะเกณฑค์ณุภาพตามขอ้ 1.  พรอ้มท ัง้ก าหนดเกณฑใ์นการพจิารณาการ

ใหค้ะแนนและวธิกีารประเมนิหรอืวธิกีารใหค้ะแนนของแตล่ะเกณฑย์อ่ยใหช้ดัเจน

ว 198

 เอกสารทีใ่ชเ้พือ่ประกอบในหนว่ยงานของรฐัตอ้งก าหนดเป็นเงือ่นไขเพิม่เตมิไว้

ในแบบเอกสารเชญิชวนทีค่ณะกรรมการนโยบายก าหนดในขอ้ 3.1 สว่นที ่1 

หรอืขอ้ 3.2 สว่นที ่2 เทา่น ัน้การประเมนิการคะแนน รวมท ัง้ใหถ้อืปฏบิตักิบัวธิ ี

คดัเลอืกโดยอนโุลมดว้ย

2. การจดัท าเอกสาร

เชญิชวนหรอืหนงัสอื

เชญิชวน



ตวัอยา่ง
การจดัท ารา่งขอบเขตของงานในสว่นการจดัท าเกณฑร์าคาประกอบเกณฑอ์ืน่

 1. ใหก้ าหนดสดัสว่นของน า้หนกัในการใหค้ะแนนระหวา่งเกณฑร์าคาและเกณฑอ์ืน่เพือ่ใชใ้น
การประเมนิการพจิารณาคดัเลอืกขอ้เสนอ 

ตวัอยา่งเชน่ - เกณฑร์าคา ก าหนดน า้หนกัรอ้ยละ 60

- เกณฑอ์ืน่ ก าหนดน า้หนกัรอ้ยละ 40

 2. เกณฑค์ณุภาพตามขอ้ 1 ใหพ้จิารณาเลอืกเกณฑค์ณุภาพหลกัซึง่อาจประกอบดว้ย ตน้ทนุ
ของพสัดนุ ัน้ตลอดอายุการใชง้าน มาตรฐานของสนิคา้หรอืบรกิาร บรกิารหลงัการขาย ขอ้เสนอดา้น
เทคนคิหรอืขอ้เสนออืน่ เป็นตน้ โดยเกณฑค์ณุภาพหลกัจะตอ้งมเีกณฑข์อ้เสนอดา้นเทคนคิ
ประกอบดว้ยทกุคร ัง้ และใหก้ าหนดน า้หนกัการใหค้ะแนนเกณฑข์อ้เสนอดา้นเทคนคิมากทีสุ่ด 

ตวัอยา่งเชน่ เกณฑอ์ืน่ ประกอบดว้ย

- ขอ้เสนอดา้นเทคนคิ ก าหนดน า้หนกัรอ้ยละ   30

- บรกิารหลงัการขาย ก าหนดน า้หนกัรอ้ยละ   10

รวมเทา่กบั รอ้ยละ 40

หลกัการในการก าหนด TOR

ว 198



ตวัอยา่ง
การจดัท ารา่งขอบเขตของงานในสว่นการจดัท าเกณฑร์าคาประกอบเกณฑอ์ืน่

 3. ใหก้ าหนดเกณฑก์ารพจิารณายอ่ยในการใหค้ะแนนของแตล่ะเกณฑค์ณุภาพตามขอ้ 2 พรอ้มท ัง้
ก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนและวธิกีารประเมนิหรอืการใหค้ะแนนของแตล่ะเกณฑย์อ่ยดว้ย  

ตวัอยา่งเชน่ ขอ้เสนอดา้นเทคนคิ (กรณีการจดัซือ้เครือ่งเอกซเ์รยส์นิคา้) (น า้หนกัรอ้ยละ 30) 
ประกอบดว้ย

(1) คณุภาพประสทิธภิาพของระบบตรวจสอบ  รอ้ยละ 20

(1.1) ความสามารถในการทะลทุะลวง รอ้ยละ 10

(1.2) ความสามารถในการแยกเห็น รอ้ยละ 5

(1.3) ความสามารถในการตรวจพบ รอ้ยละ 5

(2) ปรมิาณการตรวจหวงัผล รอ้ยละ 10

หลกัการในการก าหนด TOR

ว 198



คณุภาพประสทิธภิาพของระบบตรวจสอบ ใหน้ า้หนกัรอ้ยละ 20

วธิกีารประเมนิหรอืการใหค้ะแนน
พจิารณาใหค้ะแนนจากเอกสารทีผู่ย้ ืน่ขอ้เสนอยืน่มา

1. ความสามารถในการทะลทุะลวง ใหน้ า้หนกัรอ้ยละ 10 มี
ความสามารถในการทะลทุะลวงแผน่เหล็กหนาได ้โดยมคีา่อา้งองิใน
การใหค้ะแนน ดงันี้

ความสามารถ คะแนน

สามารถทะลุทะลวงแผ่นเหลก็หนาได้ 321 - 330 มิลลิเมตร 25  คะแนน

สามารถทะลุทะลวงแผ่นเหลก็หนาได้ 331 - 340 มิลลิเมตร 50 คะแนน

สามารถทะลุทะลวงแผ่นเหล็กหนาได้ 341 - 350 มิลลิเมตร 75 คะแนน

สามารถทะลุทะลวงแผ่นเหล็กหนาได้มากกว่า 350 มิลลิเมตรขึน้ไป 100 คะแนน

หลกัการในการก าหนด TOR

ตวัอยา่ง
การจดัท ารา่งขอบเขตของงานในสว่นการจดัท าเกณฑร์าคาประกอบเกณฑอ์ืน่

ว 198
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2. ความสามารถในการแยกเห็น ใหน้ า้หนกัรอ้ยละ 5 มคีวามสามารถ
ในการแยกเห็นระยะหา่งระหวา่งเสน้ลวดทีว่างขนานกนั 
โดยความสามารถในการแยกเห็นในคา่อา้งองิในการใหค้ะแนน ดงันี้

ความสามารถ คะแนน

ค่าอ้างอิงระยะห่างในแนวนอน 4 มิลลิเมตร 
และในแนวตั้ง 3 มิลลิเมตร

20 คะแนน

ค่าอ้างอิงระยะห่างในแนวนอน 5 มิลลิเมตร 
และในแนวตั้ง 4 มิลลิเมตร

60 คะแนน

ค่าอ้างอิงระยะห่างในแนวนอนมากกว่า 5 มิลลิเมตรขึ้นไป 
และในแนวตั้งมากกว่า 4 มิลลิเมตรขึ้นไป

100 คะแนน

หลกัการในการก าหนด TOR

ตวัอยา่ง
การจดัท ารา่งขอบเขตของงานในสว่นการจดัท าเกณฑร์าคาประกอบเกณฑอ์ืน่

ว 198



3. ความสามารถในการตรวจพบ ใหน้ า้หนกัรอ้ยละ 5 มคีวามสามารถใน
การตรวจพบลวดเหล็ก โดยมคีา่อา้งองิทีม่ขีนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลางในการให้

คะแนน ดงันี้

ความสามารถ คะแนน
ค่าอ้างองิที่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.3  มิลลเิมตร 20 คะแนน
ค่าอ้างองิที่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.4  มิลลเิมตร 60 คะแนน
ค่าอ้างองิที่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5  มิลลเิมตรขึน้ไป 100 คะแนน

หลกัการในการก าหนด TOR

ตวัอยา่ง
การจดัท ารา่งขอบเขตของงานในสว่นการจดัท าเกณฑร์าคาประกอบเกณฑอ์ืน่

ว 198



51

ปรมิาณการตรวจหวงัผล ใหน้ า้หนกัรอ้ยละ 10

- ระบบมคีวามสามารถในการตรวจสอบรถบรรทกุคอนเทนเนอรส์นิคา้ 
จ านวนเทีย่ว/ช ัว่โมง ในการใหค้ะแนน ดงันี้

วธิกีารประเมนิหรอืการใหค้ะแนน
พจิารณาใหค้ะแนนจากเอกสารทีผู่ย้ ืน่ขอ้เสนอยืน่มา

ความสามารถ คะแนน
ตรวจตู้คอนเทนเนอร์สินค้า 151 – 160 เที่ยว/ช่ัวโมง 20 คะแนน
ตรวจตู้คอนเทนเนอร์สินค้า 161 – 170 เที่ยว/ช่ัวโมง 40 คะแนน
ตรวจตู้คอนเทนเนอร์สินค้า 171 – 180 เที่ยว/ช่ัวโมง 60 คะแนน
ตรวจตู้คอนเทนเนอร์สินค้า 181 – 190 เที่ยว/ช่ัวโมง 80 คะแนน
ตรวจตู้คอนเทนเนอร์สินค้ามากกว่า 190 เที่ยว/ช่ัวโมง 100 คะแนน

หลกัการในการก าหนด TOR

ตวัอยา่ง
การจดัท ารา่งขอบเขตของงานในสว่นการจดัท าเกณฑร์าคาประกอบเกณฑอ์ืน่

ว 198



บรกิารหลงัการขาย (น า้หนกัรอ้ยละ 10) ประกอบดว้ย

 1. แผนเพือ่การซ่อมบ ารงุหลงัการรบัประกนัความช ารดุบกพรอ่ง รอ้ยละ 5 โดยใหผู้ย้ ืน่ขอ้เสนอน าเสนอ 
ดงันี ้

1.1 แผนการส ารองอะไหลเ่พือ่การบ ารงุรกัษาตลอดระยะเวลารบัประกนั  

1.2 รายชือ่ของตวัแทนผูใ้หบ้รกิารซ่อมบ ารงุ  

1.3 รายชือ่ตวัแทนผูใ้หบ้รกิารหลงัการขายและตวัแทนจ าหนา่ยอุปกรณ์และอะไหล ่ทีอ่ยูท่ ัง้ในและ
ตา่งประเทศ 

วธิกีารประเมนิหรอืการใหค้ะแนน พจิารณาใหค้ะแนนจากเอกสารทีผู่ย้ ืน่ขอ้เสนอยืน่มา

เง่ือนไข คะแนน
ย่ืน 1 ข้อ 35 คะแนน
ย่ืน 2 ข้อ 70 คะแนน
ย่ืน 3 ข้อ 100 คะแนน

หลกัการในการก าหนด TOR

ตวัอยา่ง
การจดัท ารา่งขอบเขตของงานในสว่นการจดัท าเกณฑร์าคาประกอบเกณฑอ์ืน่

ว 198
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 2. ระยะเวลาการรบัประกนัความช ารดุบกพรอ่ง ใหน้ า้หนกัรอ้ยละ 5
โดยพจิารณาจากระยะเวลา ดงันี้

วธิกีารประเมนิหรอืการใหค้ะแนน
พจิารณาใหค้ะแนนจากเอกสารทีผู่ย้ ืน่ขอ้เสนอยืน่มา

เง่ือนไข คะแนน
ระยะเวลาการรับประกนัความช ารุดบกพร่อง 3 ปี 25 คะแนน
ระยะเวลาการรับประกนัความช ารุดบกพร่อง 4 ปี 50 คะแนน
ระยะเวลาการรับประกนัความช ารุดบกพร่อง 5 ปี 75 คะแนน
ระยะเวลาการรับประกนัความช ารุดบกพร่อง มากกว่า 5 ปีขึ้นไป 100 คะแนน

หลกัการในการก าหนด TOR

ตวัอยา่ง
การจดัท ารา่งขอบเขตของงานในสว่นการจดัท าเกณฑร์าคาประกอบเกณฑอ์ืน่

ว 198



การอุทธรณ์

วธิคีดัเลอืก 
กรณีจ าเป็น
เรง่ดว่น

มาตรา

๖๖ วรรคสอง

เวน้แต่
มาตรา ๕๖

(๒) (ข) (ค) (ง)

วธิี
เฉพาะเจาะจง

วงเงนิ
เล็กนอ้ย
ทีไ่มต่อ้ง
ท า
ขอ้ตกลง

มาตรา ๕๖ (๑) (ค) มาตรา ๙๖ วรรค ๒



01

ในระบบ
เครือข่าย

สารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง

ในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของ

หน่วยงานของรัฐ 
ตามวิธีการที่

กรมบัญชีกลาง
ก าหนด

ปิดประกาศโดย
เปิดเผย ณ 
สถานที่ปิด
ประกาศ

ของหน่วยงาน
ของรัฐน้ัน

แจ้งผู้เสนอราคา
ทุกรายทราบผ่าน

ทาง e-Mail

การแจ้งผลในระบบ e-GP ได้เพิ่มขั้นตอนกำรจัดท ำและประกำศผลผู้ชนะกำร
เสนอรำคำ โดยให้หน่วยงำนของรัฐ ต้องจัดท ำแบบแจ้งผลพร้อมระบุเหตุผล
ประกอบกำรพิจำรณำ และเมื่อประกำศผลผ่ำนทำงเว็บไซต์กรมบัญชีกลำง 

แล้วระบบ e-GP จะแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างทราบผ่านทาง e Mail ให้ทุกราย
ทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมแนบแบบ อธ 2 เพื่อให้ผู้ยื่น

ข้อเสนอ สามารถดาวน์โหลดใช้ยื่นอุทธรณ์ได้

02 0403

พรบ.มาตรา 66
ไดก้ าหนดหลกัเกณฑว์ธิกีารประกาศผลผูช้นะราคา



การประกาศผลการจดัซ้ือจัดจา้ง (ม.๖๖)

• ให้ประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับ
การคดัเลือกและเหตุผลสนับสนุน

 ในระบบเครือข่ายสาระสนเทศของกรมบัญชีกลาง และ  
หน่วยงานของรัฐตามวธิีการทีก่รมบัญชีกลางก าหนด และ
 ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานทีปิ่ดประกาศของ 

หน่วยงานของรัฐ



แบบแจง้ผลการจัดซ้ือจดัจา้ง



กรณีแจ้งเหตุผลของผู้ยืน่ข้อเสนอทีไ่ม่ผ่านการพิจารณาที่ชดัเจน



กรณีแจ้งเหตุผลของผู้ยืน่ข้อเสนอไม่ได้รับการคัดเลือกทีไ่ม่ชัดเจน



ขอ้ยกเวน้ใหล้งนามในสญัญาได ้โดยไม่ตอ้งรออุทธรณ์

เร่ือง การด าเนินการกรณีมีผู้ยืน่ข้อเสนอรายเดยีว 
ลงวันที ่28 พฤศจิกายน 2560ว 453



• ผู ้ซึ่งได้ย ื่นข้อเสนอเพื่อท าการจดัซื้อจดัจ้างพสัดุกบั
หน่วยงานของรฐัมสีทิธอิุทธรณ์เก ีย่วกบัการจดัซือ้จดัจา้ง
พสัด ุในกรณีทีเ่ห็นวา่หนว่ยงานของรฐัมไิดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไป
ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ าหนดในพระราชบญัญตันิ ี ้
กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามความ
ในพระราชบญัญตันิ ี ้เป็นเหตใุหต้นไมไ่ดร้บัการประกาศผล 
เป็นผู ้ชนะหรือไม่ได ้รบัการคดัเลือกเป็นคู่สญัญากบั
หนว่ยงานของรฐั

มาตรา 114

การอุทธรณ์



มาตรา 115
ขอ้หา้มอุทธรณ์

การเลือกใชวิ้ธี / เกณฑก์ารพจิารณาผล

การยกเลิกการจดัซ้ือจดัจา้งตามมาตรา ๖๗

การละเวน้การอา้งถงึ พ.ร.บ. กฎกระทรวง ระเบยีบ หรือประกาศท่ีออกตาม พ.ร.บ.

กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง



1

มกีารกระท าทีเ่ขา้ลกัษณะการมผีลประโยชนร์ว่มกนั หรอืมสีว่นไดเ้สยีกบัผู ้

ย ืน่ขอ้เสนอรายอืน่ หรอืขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม หรอืสมยอม 

การเสนอราคา หรอืสอ่วา่กระท าการทจุรติ

2

ไมไ่ดร้บังบประมาณหรอืงบประมาณไมพ่อ

การยกเลกิการจดัซือ้จดัจา้ง (ม.67)

3

เกณฑอ์ืน่ทีก่ าหนดในกฎกระทรวง4

การด าเนนิการตอ่ไปอาจเกดิความเสยีหายแกห่นว่ยงานหรอืกระทบ

ตอ่ ประโยชนส์าธารณะ

5

ประกาศในระบบ E-GP และหนว่ยงาน และปิดประกาศโดยเปิดเผย6

แจง้ผูป้ระกอบการทราบถงึเหตผุลในการยกเลกิ

 กรณีมหีนว่ยงานของรฐัเขา้เสนอราคาเป็นผูย้ ืน่ขอ้เสนอต ัง้แต ่๒ รายขึน้ไป 
มใิหถ้อืวา่หนว่ยงานของรฐัน ัน้มผีลประโยชนร์ว่มกนัหรอืมสีว่นไดเ้สยีกบั
หนว่ยงานของรฐัอืน่



กฎกระทรวง ก าหนดเรือ่งการจดัซือ้จดัจา้งกบั
หนว่ยงานของรฐัทีใ่ชส้ทิธอิทุธรณ์ไมไ่ด ้พ.ศ. 2560

คณุสมบตัขิองผูย้ ืน่ขอ้เสนอรายอืน่ทีเ่ขา้รว่มการจดัซือ้จดัจา้งพสัดใุนคร ัง้น ัน้ 
โดยวธิปีระกาศเชญิชวนท ัว่ไป ดว้ยวธิตีลาดอเิล็กทรอนกิส์

ในกรณีที่หน่วยงานของรฐัเปิดโอกาสใหม้กีารรบัฟังความคดิเห็นร่าง
ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุจาก
ผูป้ระกอบการกอ่นจะท าการจดัซือ้จดัจา้ง หากปรากฏวา่ผูป้ระกอบการซึง่
เป็นผูย้ ืน่ขอ้เสนอในการจดัซือ้จดัจา้งในคร ัง้น ัน้มไิดว้จิารณห์รอืเสนอแนะ
ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัด ุ
ผูป้ระกอบการซึง่เป็นผูย้ ืน่ขอ้เสนอน ัน้จะอุทธรณ์ในเรือ่งขอบเขตของงาน
หรอืรายละเอยีดคณุลกัษณะเฉพาะของพสัดขุองหนว่ยงานของรฐัน ัน้มไิด้

ผูซ้ึง่ไดย้ืน่ขอ้เสนอเพือ่ท าการจดัซือ้จดัจา้งกบัหนว่ยงานของรฐั
ไมม่สีทิธอิทุธรณ์เกีย่วกบัการจดัซือ้จดัจา้งพสัดใุนเรือ่งดงัตอ่ไปนี้

1 

2



หนว่ยงานยกเลกิการจดัซือ้จดัจา้งทกุกรณี

เร ือ่งทีอ่ทุธรณ์ไมไ่ดต้ามมาตรา 115 ประกอบกฎกระทรวงก าหนดเรือ่งการจดัซือ้
จดัจา้งกบัหนว่ยงานของรฐัทีใ่ชส้ทิธอิทุธรณ์ไมไ่ด ้พ.ศ. 2560

การอทุธรณ์เกนิก าหนดระยะเวลาตามทีก่ าหนดไวใ้นมาตรา 117

ใหห้นว่ยงานพจิารณาอทุธรณโ์ดยตรงตามวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง และ
หากผูอ้ทุธรณป์ระสงคจ์ะโตแ้ยง้ค าวนิจิฉยัดงักลา่ว ใหฟ้้องคดตีอ่ศาลปกครอง
ภายใน 90 วนั นบัแตไ่ดร้บัแจง้ค าวนิจิฉยัจากหนว่ยงาน

ใหห้นว่ยงานมหีนงัสอืแจง้ผูอ้ทุธรณ์วา่เป็นเรือ่งทีอ่ทุธรณไ์มไ่ด ้และแจง้ดว้ย
วา่หากผูอ้ทุธรณป์ระสงคจ์ะโตแ้ยง้ค าวนิจิฉยัดงักลา่ว ใหฟ้้องคดตีอ่ศาล
ปกครองภายใน 90 วนั นบัแตไ่ดร้บัแจง้ค าวนิจิฉยัจากหนว่ยงาน

ใหห้นว่ยงานมหีนงัสอืแจง้ผูอ้ทุธรณ์เพือ่ปฏเิสธไมร่บัเร ือ่งอทุธรณ์ไวพ้จิารณา

กรณีตามขอ้ 1 - 3 หนว่ยงานสามารถด าเนนิการจดัซือ้จดัจา้งตอ่ไปได ้โดยไม่

ตอ้งสง่เร ือ่งมายงัคณะกรรมการพจิารณาอทุธรณ์

ซอ้มความเขา้ใจเกีย่วกบัการอทุธรณ์

ว 374



 ท าเป็นหนังสือลงลายมือช่ือผู้อุทธรณ์
- ใช้ถ้อยค าสุภาพ และ
- ระบุข้อเทจ็จริงและเหตุผลอนัเป็นเหตุแห่งการอุทธรณ์
ให้ชัดเจน พร้อมแนบเอกสารหลกัฐาน (ม.๑๑๖)
ยืน่ต่อหน่วยงานของรัฐ 
ภายใน ๗ วันท าการ 
นับแต่วันประกาศผล
ในระบบเครือข่ายสาระสนเทศ
ของกรมบัญชีกลาง (ม.๑๑๗)

การยืน่อุทธรณ์



การนบัระยะเวลาอทุธรณ์

ค าวนิจิฉยั (กวจ. 26 ก.ย. 2561)
การนับระยะเวลาอุทธรณ์เริ่มนับเมื่อผูอุ้ทธรณ์ส่งหนังสืออุทธรณ์
มาถงึหน่วยงานของรัฐภายในเจ็ดวันท าการ นับถัดจากวันทีม่กีารประกาศ
ผลผู ้ช น ะ ห รือ ผู ้ไ ด ้รั บ ก า ร คั ด เ ลื อ ก ใ น ร ะบบ ฯ  ( ภ า ย ใ น วั นที ่
12 พฤศจกิายน 2564 ) ดังนัน้ กรณีนี้ผูอุ้ทธรณ์ไดอุ้ทธรณ์เกินก าหนด
ระยะเวลาตามพระราชบัญญัตฯิมาตรา ๑๑๗ จงึไม่มีสทิธทิี่จะอุทธรณ์
เรือ่งดังกลา่วได ้

ขอ้เท็จจรงิ
ประกาศผลผูช้นะการเสนอราคาวันที ่3 พฤศจกิายน 2564 โดยจะครบ
อุทธรณ์ 7 วันท าการในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ผูอุ้ทธรณ์ไดม้ี
หนังสืออุทธรณ์ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 โดยไดส้่งหนังสือทาง
ไปรษณีย์ประทับตราลงทะเบียนเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 และ
มหาวทิยาลัยไดรั้บหนังสอือทุธรณ์เมือ่วันที ่15 พฤศจกิายน 2564



ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน 
7 วันท าการ นับแต่วันท่ีได้รับอุทธรณ์ ในกรณีท่ีเห็นด้วยกับอุทธรณ์ก็ให้ด าเนินการ
ตามความเห็นน้ันภายในก าหนดเวลาดงักล่าว

ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ ไม่ว่าท้ังหมดหรือ
บางส่วนให้เร่งรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
ตามมาตรา 119 ภายใน  3  วันท าการ นับแต่วันที่ครบก าหนดตามวรรคหน่ึง 

มาตรา 118 

การอุทธรณ์



ใหพ้จิารณาใหเ้สร็จภายใน
30 วนั นบัแตไ่ดร้บัรายงาน

หากพจิารณาไมท่นั
ในก าหนด 

ใหข้ยายเวลาไดไ้มเ่กนิ 2 
คร ัง้ คร ัง้ละไมเ่กนิ 15 วนั

แจง้ผูอ้ทุธรณ์/ ผูช้นะราคา/ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก
(ทราบดว้ย) 

กรณีคกก.เห็นวา่อทุธรณ์ฟงัขึน้
และมผีลตอ่การจดัซือ้จดัจา้ง

อยา่งมนียัส าคญั

ใหส้ ัง่ใหห้นว่ยงานของรฐัด าเนนิการ
จดัซือ้จดัจา้งใหม ่

-โดยเริม่จากข ัน้ตอนใดก็ไดท้ ีเ่ห็นสมควร

กรณีเห็นวา่อทุธรณฟ์งัไมข่ ึน้
ไมม่ผีลจดัซือ้จดัจา้ง
อยา่งมนียัส าคญั

แจง้หนว่ยงานของรฐัด าเนนิการตอ่ไป

การวนิจิฉยัอทุธรณถ์อืเป็นทีส่ดุ

1 

มาตรา 119

การอุทธรณ์

2 

3 

4 



กรณีผลการพจิารณาของคณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์

หน่วยงานยกเลกิการจดัซื้อจดัจา้งในคร ัง้นี ้และด าเนนิการใหม่ใหถู้กตอ้งต่อไป ตามนยั
มาตรา ๑๑๙ วรรคสอง แหง่พระราชบญัญตัฯิ เนือ่งจากปฏบิตัไิมเ่ป็นไปตาม พรบ. ระเบยีบ 
กฎกระทรวง หรอืหนงัสอืเวยีนเกีย่วกบัการจดัซือ้จดัจา้ง

หนว่ยงานกลบัไปด าเนนิการในข ัน้ตอนการพจิารณาผลของผูย้ ืน่ขอ้เสนอใหถู้กตอ้งตอ่ไป 
ตามนยัมาตรา 119 วรรคสอง แหง่พระราชบญัญตักิารจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดุ
ภาครฐัพ.ศ. 2560

หนว่ยงานสามารถด าเนนิการจดัซือ้จดัจา้งในข ัน้ตอนตอ่ไป ตามนยัมาตรา 119
วรรคสอง แห่งพระราชบญัญตักิารจดัซื้อจดัจา้งและการบรหิารพสัดุภาครฐั 
พ.ศ. 2560

1 

2 

3 

กรณีขอ้กลา่วอา้งของผูอุ้ทธรณ์ฟงัไมข่ ึน้
กรณีขอ้กล่าวอา้งของผูอุ้ทธรณ์ฟังขึน้ แต่ไม่มผีลต่อการจดัซื้อจดัจา้ง
อยา่งมนียัส าคญั 
กรณีขอ้กลา่วอา้งของผูอุ้ทธรณ์ไมม่เีหตผุลอนัเป็นเหตแุหง่การอุทธรณ์

กรณีขอ้กลา่วอา้งของผูอุ้ทธรณ์ฟงัขึน้ มผีลตอ่การจดัซือ้จดัจา้ง
อยา่งมนียัส าคญั

กรณีขอ้กลา่วอา้งของผูอุ้ทธรณ์ฟงัขึน้ มผีลตอ่การจดัซือ้จดัจา้ง
อยา่งมนียัส าคญั 



กระบวนการพิจารณาอทุธรณ์

ผูท่ี้ไม่ไดป้ระกาศผล

เป็นผูช้นะ ใหย้ืน่

อทุธรณภ์ายใน 

๗ วนัท าการ นบัแต่

วนัประกาศผล

ในระบบเครือข่าย

สารสนเทศของ

กรมบญัชีกลาง

(ม.๑๑๗)

ผูอุ้ทธรณ์

วินิจฉยัใหแ้ลว้เสร็จภายใน 

๗ วนัท าการ นบัแต่วนัท่ี

ไดร้บัอุทธรณ์

• กรณีเห็นดว้ย

• ด าเนินการ

ตามความเห็นนั้น

ภายในเวลา

• กรณีไม่เห็นดว้ย

• รายงานไปยงั

คณะกรรมการ

พิจารณาอุทธรณ ์

ภายใน ๓ วนัท าการ

(ม.๑๑๘)

หน่วยงานของรฐั

วินิจฉยัใหแ้ลว้เสร็จภายใน 

๓๐ วนั (ไม่เสร็จ ขยายได้

๒ ครั้งๆ ละไม่เกิน ๑๕ วนั)

• อุทธรณฟั์งข้ึนและมีผล 

อย่างมีนยัส าคญั ให้

ด าเนินการใหม่/เริ่มจาก

ขั้นตอนตามท่ีเห็นสมควร

• อุทธรณฟั์งไม่ข้ึนหรือ

ไม่มีผลอย่างมีนยัส าคญั 

ใหด้ าเนินการต่อไป

• การวินิจฉยัเป็นท่ีสุด

• มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาล

(ม.๑๑๙)

คกก.พจิารณาอุทธรณ์



กรณีศึกษา



การก าหนด TOR ไม่ชัดเจน



การก าหนด TOR ไม่ชัดเจน



การก าหนด TOR ไม่ชัดเจน



การก าหนด TOR ไม่ชัดเจน



การก าหนดเง่ือนไขทีไ่ม่เปิดโอกาสให้มกีารแข่งขนัอย่างเป็นธรรม
(ขดักบั ม. 8)

กรณีท่ี 1



การก าหนดเง่ือนไขทีไ่ม่เปิดโอกาสให้มกีารแข่งขนัอย่างเป็นธรรม
(ขดักบั ม. 8)

กรณีท่ี 1



การก าหนดเง่ือนไขทีไ่ม่เปิดโอกาสให้มกีารแข่งขนัอย่างเป็นธรรม
(ขดักบั ม. 8)

กรณีท่ี 1



การก าหนดเง่ือนไขทีไ่ม่เปิดโอกาสให้มกีารแข่งขนัอย่างเป็นธรรม
(ขดักบั ม. 8)

กรณีท่ี 1



การก าหนดเง่ือนไขทีไ่ม่เปิดโอกาสให้มกีารแข่งขนัอย่างเป็นธรรม
(ขดักบั ม. 8)

กรณีท่ี ๒



การก าหนดเง่ือนไขทีไ่ม่เปิดโอกาสให้มกีารแข่งขนัอย่างเป็นธรรม
(ขดักบั ม. 8)

กรณีท่ี ๒



การก าหนดเง่ือนไขทีไ่ม่เปิดโอกาสให้มกีารแข่งขนัอย่างเป็นธรรม
(ขดักบั ม. 8)

กรณีท่ี ๒



การก าหนดเง่ือนไขทีไ่ม่เปิดโอกาสให้มกีารแข่งขนัอย่างเป็นธรรม
(ขดักบั ม. 8)

กรณีท่ี ๒



การก าหนดเง่ือนไขใกล้เคยีงกบัยีห้่อใดยีห้่อหน่ึง 
(ขดักบั ม. 9)

กรณีท่ี 1



การก าหนดเง่ือนไขใกล้เคยีงกบัยีห้่อใดยีห้่อหน่ึง 
(ขดักบั ม. 9)

กรณีท่ี 1



การก าหนดเง่ือนไขใกล้เคยีงกบัยีห้่อใดยีห้่อหน่ึง 
(ขดักบั ม. 9)

กรณีท่ี 1



การก าหนดเง่ือนไขใกล้เคยีงกบัยีห้่อใดยีห้่อหน่ึง 
(ขดักบั ม. 9)

กรณีท่ี 1



การก าหนดเง่ือนไขใกล้เคยีงกบัยีห้่อใดยีห้่อหน่ึง 
(ขดักบั ม. 9)

กรณีท่ี 1



การก าหนดเง่ือนไขใกล้เคยีงกบัยีห้่อใดยีห้่อหน่ึง 
(ขดักบั ม. 9)

กรณีท่ี ๒



การก าหนดเง่ือนไขใกล้เคยีงกบัยีห้่อใดยีห้่อหน่ึง 
(ขดักบั ม. 9)

กรณีท่ี ๒



การก าหนดเง่ือนไขใกล้เคยีงกบัยีห้่อใดยีห้่อหน่ึง 
(ขดักบั ม. 9)

กรณีท่ี ๒



การก าหนดเง่ือนไขใกล้เคยีงกบัยีห้่อใดยีห้่อหน่ึง 
(ขดักบั ม. 9)

กรณีท่ี ๒



การไม่ก าหนดให้ย่ืนเอกสารไว้ใน
เอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ ข้อ 3 (ขดั ว 214)

กรณีท่ี 1



การไม่ก าหนดให้ย่ืนเอกสารไว้ใน
เอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ ข้อ 3 (ขดั ว 214)

กรณีท่ี 1



การไม่ก าหนดให้ย่ืนเอกสารไว้ใน
เอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ ข้อ 3 (ขดั ว 214)

กรณีท่ี 1



การไม่ก าหนดให้ย่ืนเอกสารไว้ใน
เอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ ข้อ 3 (ขดั ว 214)

กรณีท่ี 1



การไม่ก าหนดให้ย่ืนเอกสารไว้ใน
เอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ ข้อ 3 (ขดั ว 214)

กรณีท่ี 1



การไม่ก าหนดให้ย่ืนเอกสารไว้ใน
เอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ ข้อ 3 (ขดั ว 214)

กรณีท่ี 1



การไม่ก าหนดให้ย่ืนเอกสารไว้ใน
เอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ ข้อ 3 (ขดั ว 214)

กรณีท่ี ๒



การไม่ก าหนดให้ย่ืนเอกสารไว้ใน
เอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ ข้อ 3 (ขดั ว 214)

กรณีท่ี ๒



การก าหนดตัวแทนจ าหน่าย (ว 214)



การก าหนดตัวแทนจ าหน่าย (ว 214)



การก าหนดตัวแทนจ าหน่าย (ว 214)



การก าหนดตัวแทนจ าหน่าย (ว 214)



การก าหนดตัวแทนจ าหน่าย (ว 214)



การก าหนดตัวแทนจ าหน่าย (ว 214)



กรณมูีลค่างานก่อสร้างน้อยกว่าครุภัณฑ์ (ขดั ม. 4)



กรณมูีลค่างานก่อสร้างน้อยกว่าครุภัณฑ์ (ขดั ม. 4)
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ตัวอย่างการให้คะแนน
รายผู้ชนะการเสนอราคา
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สาเหตุของการอุทธรณ์ แนวทางการแก้ปัญหา ตัวอย่าง

TOR ไม่ชัดเจน • แจ้งให้หน่วยงานทราบเงื่อนไขท่ีไม่ชัดเจน และจัด
ฝึกอบรมให้ความรู้แก่หน่วยงาน เพื่อให้ก าหนด
TOR ได้ถูกต้อง

• หน่วยงานก าหนดเลขมาตรฐาน มอก. ของโต๊ะนักเรียน แต่มิได้
ก าหนดความต้องการของวัสดุว่า โต๊ะนักเรียนต้องท าด้วยไม้ 
แต่ได้ตัดสิทธิ์ผู้อุทธรณ์ว่า ยื่นโต๊ะท่ีท าด้วยพลาสติก กรณีนี้
อุทธรณ์ฟังข้ึน

หน่วยงานแจ้งเหตุผลในการพิจารณาตัดสิทธิ
ผู้ยื่นข้อเสนอไม่ละเอียดหรือไม่ชัดเจน

• แจ้งให้หน่วยงานด าเนินการแจง้เหตุผลในการพจิารณา
ให้ระบุรายละเอียดและมีความชัดเจน เพื่อให้ผู้อุทธรณ์
สิ้นข้อสงสัยในประเด็นท่ีถูกตัดสิทธิ์

• หน่วยงานแจ้งเพียงว่า ผู้อุทธรณ์ยื่นข้อเสนอไม่เป็นไปตาม TOR 
แต่มิได้ให้เหตุผลโดยละเอียด

หน่วยงานตัดสิทธิ์ผู้ยื่นข้อเสนอด้วยเงื่อนไข
นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้

• จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่หน่วยงาน เพื่อให้ก าหนด 
TOR ได้ถูกต้อง และเพื่อให้เจ้าหน้าท่ีพัสดุสามารถ
ด าเนินการได้โดยถูกต้อง

• หน่วยงานก าหนดเงื่อนไขให้ เ ข็มฉีดยามีส เกล ท่ีชัดเจน 
(แต่ไม่ระบุว่าให้เริ่มต้นกี่ ml.) ซึ่งหน่วยงานตัดสิทธิ์เนื่องจาก
สเกลของผู้อุทธรณ์ไม่ได้เริ่มต้นท่ีขนาด 1 ml. ซึ่งเป็นการตัดสิทธิ์
นอกเหนือจาก TOR ก าหนด

ผู้ประกอบการประสงค์จะใช้สิทธิซ่ึงอาจมี
เหตุผลประวิงเวลาในการจัดซ้ือจัดจ้าง

• แก้ไขกฎหมาย เพื่อให้มีการเก็บค่าธรรมเนียม 
ลดการอุทธรณ์พร่ าเพรื่อ ประวิงเวลา 

• ผู้อุทธรณ์กล่าวอ้างว่า ผู้ชนะการเสนอราคาอาจยื่นข้อเสนอ
ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขท่ีก าหนดหรือไม่

ผู้ประกอบการไม่เชื่อม่ันในการพิจารณาของ
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์

• แจ้งให้หน่วยงานด าเนินการแจง้เหตุผลในการพิจารณา
ให้ระบุรายละเอียดและมีความชัดเจน เพื่อให้ผู้อุทธรณ์
สิ้นข้อสงสัยในประเด็นท่ีถูกตัดสิทธิ์

• ผู้อุทธรณ์กล่าวอ้างว่า คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ตัดสิทธิ์
ผู้อุทธรณ์ไม่เป็นไปตามเง่ือนไขใน TOR 

สาเหตุของการอทุธรณ์
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