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ด่วนท่ีสุด
ท่ี กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ฬ ส ่ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ 

จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

ส่ เมษายน ๒๕๖๔
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน กรณีหน่วยงานของรัฐกำหนดเกณฑ์การพิจารณา 

โดยใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น
เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญขาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการ 

กรุงเทพมหานคร ผู้ว่าการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น และหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ
สิ่งที่ส่งมาด้วย ตัวอย่างการจัดทำร่างชอบเขตของงาน

ด้วยปรากฏว่า ตั้งแต่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
มีผลใช้บังคับ หน่วยงานของรัฐได้กำหนดเกณฑ์การพิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่นเพื่อเนินเกณฑ์ 
ในการคัดเลือกผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ แต่ในการกำหนดเง่ือนไชในการจัดทำเอกสารประกวดราคาหรือหนังสือเชิญซวน 
หน่วยงานของรัฐกำหนดเพียงแค'เกณฑ์คุณภาพหลักโดยมิได้กำหนดเกณฑ์การพิจารณาเกณฑ์ย่อยชองแต่ละ 
เกณฑ์คุณภาพหลักให้ผู้ย่ืนข้อเสนอทราบต้ังแต่ในเอกสารประกวดราคาหรือหนังสือเชิญซวน ซ่ีงท่ีผ่านมามีผู้ยื่นข้อเสนอ 
อ ุทธรณ ์ผลการพ ิจารณ า และคณ ะกรรมการพ ิจารณ าอ ุทธรณ ์และข ้อร ้องเร ียนได ้พ ิจารณ าแล ้วม ีมต ิว ่า 
หน่วยงานของรัฐมิได้กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนนในแต่ละเกณฑ์ย่อยให้ผู้ยื่นข้อเสนอทราบตั้งแต่ด้น 
ซ่ึงไม,เนินไปตามพระราชบัญญัติ,ๆ  มาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๒) เมื่อถึงขั้นตอนการพิจารณาผลการเสนอราคา 
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้พิจารณาให้คะแนนแต่ละเกณฑ์ย่อยตามดุลพินิจ 
จึงเน ินการดำเน ินการท ี่ไม ่เน ินไปตามระเบ ียบกระทรวงการคลังว ่าด ้วยการจัดซ ื้อจ ัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๕ (๔) (ง) (จ) และไม่เนินธรรมต่อผู้เข้าแข่งชันในการเสนอราคา ซึ่งก่อให้เกิด 
การได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ยื่นข้อเสนอด้วยกัน

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) 
โดยได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พิจารณาแล้วเห็นว่า 
เพื่อให้การกำหนดเกณฑ์การพิจารณาตามมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และข้อ ๘๓ (๒) แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เนินไปโดยถูกต้องและเนินไปในแนวทางเดียวกัน จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๔ วรรคหน่ึง (๖) 
ประกอบมาตรา ๒๙ วรรคหน่ึง (๗) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
กำหนดแนวทางปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว ตังนี้

๑. การกำหนดร่างชอบเขตของงาน (TOR) และการกำหนดเกณฑ์การให้นํ้าหนักคะแนน 
๑.๑ กำหนดเกณฑ์คุณภาพตามมาตรา ๖๕ วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติฯ โดยต้องเลือก 

เกณฑ์อื่นประกอบกับเกณฑ์ราคา ซึ่งเกณฑ์คุณภาพอาจประกอบด้วย ต้นทุบของพัสดุบั้นตลอดอายุการใช้งาน

/มาตรฐาน ...



ม าตรฐาน ของส ิน ค ้าห ร ือบ ร ิการ บ ร ิการห ล ังการข าย ข ้อเสนอด ้านเทคน ิคหรือข ้อเสนออื่น  เป็นต้น 
ทั้งนี้ เกณฑ์คุณภาพจะต้องมีเกณฑ์ข้อเสนอต้านเทคนิคประกอบด้วยทุกครั้ง และให้กำหนดนํ้าหนักการให้คะแนน 
เกณฑ์ข้อเสนอต้านเทคนิคมากที่สุด

๑.๒ กำหนดลัดส่วนของนํ้าหนักในการให้คะแนนเพื่อใข้ในการประเมินการพิจารณา 
คัดเลือกข้อเสนอระหว่างเกณฑ์ราคากับเกณฑ์คุณภาพตามข้อ ๑.๑

๑.๓ กำหนดเกณ ฑ ์การพ ิจารณ าย ่อยของแต ่ละเกณ ฑ ์ค ุณ ภาพตามข ้อ ๑ .๑  พร้อมทั้ง 
กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาการให้คะแนนและวิธีการประเมินหรือวิธีการให้คะแนนของแต่ละเกณฑ์ย่อย 
ให้ชัดเจน

๒. การจัดทำเอกสารเชิญซวนหรือหนังสือเฃิญซวน
เอกสารท ี่ใข ้เพ ื่อประกอบในการประเม ินการคะแนน หน่วยงานของรัฐต้องกำหนด 

เป็นเงื่อนใฃเพิ่มเติมไว้ในแบบเอกสารเชิญขวนในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Bidding : e  - bidding) ที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดในข้อ ๓.๑ ส่วนที่ ๑ หรือข้อ ๓.๒ 
ส่วนท่ี ๒ เท่านั้น รวมทั้งให้ถือปฏินัติกับวิธีคัดเลือกโดยอนุโลมด้วย

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และแจ้งใหห้น่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายประภาค คงเอียด)
อธิบดีกรมบัญขีกลาง

ปฏิบัติราฃการแทนปลัดกระทรวงการคลัง 
ประธานกรรมการวินิจฉัย

กองการพัสดุภาครัฐ 
ฝ่ายเลขานุการ
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗0๐๐ ต่อ ๔(£(£๓ 
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕! -  ๖



ตัวอย่าง
การจัดทำร่างขอบเขตของงานไนส่วนการจัดทำเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์ลื่น

๑ .  ให ้กำหนดส ัดส ่วนของน ํ้าหน ักในการให ้คะแนนระหว่างเกณ ฑ ์ราคาและเกณ ฑ ์อ ื่น เพ ื่อไข ้ 
ในการประเมินการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

ตัวอย่างเช่น
- เกณฑ์ราคา กำหนดนํ้าหนักร้อยละ ๔๐
-  เกณฑ์อื่น กำหนดนํ้าหนักร้อยละ ๖๐

๒. เกณฑ์คุณภาพตามข้อ ๑ ให้พิจารณาเลือกเกณฑ์คุณภาพหลักซึ่งอาจประกอบด้วย ด้นทุนของพัสดุน้ัน 
ตลอดอายุการใช้งาน มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ บริการหลังการขาย ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่น 
เป็นด้น โดยเกณฑ์คุณภาพหลักจะต้องมีเกณฑ์ข้อเสนอด้านเทคนิคประกอบด้วยทุกครั้ง และให้กำหนดนั้าหนัก 
การให้คะแนนเกณฑ์ข้อเสนอด้านเทคนิคมากที่สุด 

ตัวอย่างเช่น
เกณฑ์อื่น ประกอบด้วย - ข้อเสนอด้านเทคนิค

กำหนดนั้าหนักร้อยละ ๔๐ 
- บริการหลังการขาย 

กำหนดนํ้าหนักร้อยละ ๒๐ 
รวมเท่ากับ ร้อยละ ๖๐

๓. ให ้กำห น ดเกณ ฑ ์การพ ิจารณ าย ่อยใน การให ้คะแน น ของแต ่ละเกณ ฑ ์ค ุณ ภาพ ตามข ้อ  ๒ 
พร้อมทั้งกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนและวิธีการประเมินหรือการให้คะแนนของแต่ละเกณฑ์ย่อยด้วย

ตัวอย่างเช่น
๓.๑ ข ้อ เสนอด ้านเทคน ิค (กรณ ีการจ ัดซ ื้อ เคร ื่อ งเอกซ ์เรย ์ส ิบ ค ้า) (น ั้าหน ักร ้อยละ ๔๐)

ประกอบด้วย

ให้คะแนน ดังนี้

(๑) คุณภาพประสิทธิภาพของระบบตรวจสอบ ร้อยละ ๒๐
(๑.๑) ความสามารถในการทะลุทะลวง ร้อยละ ๑๐
(๑.๒) ความสามารถในการแยกเห็น ร้อยละ ๔
(๑.๓) ความสามารถในการตรวจพบ ร้อยละ ๔

(๒) ปริมาณการตรวจหวังผล ร้อยละ ๒๐
๓.๑.๑ คุณภาพประสิทธิภาพของระบบตรวจสอบ ให้น้ัาหนักร้อยละ ๒๐ 

(๑) ความสามารถในการทะลุทะลวง ให้น้ัาหนักร้อยละ ๑๐
มีความสามารถในการทะลุทะลวงแผ่นเหล็กหนาได้ โดยมีค ่าอ ้างอิงในการ

ความสามารถ คะแนน
สามารถทะลุทะลวงแผ่นเหล็กหนาได้ ๓๒๑ - ๓๓๐ มิลลิเมตร ๒๔ คะแนน
สามารถทะลุทะลวงแผ่นเหล็กหนาได้ ๓๓๑ - ๓๔๐ มิลลิเมตร ๔๐ คะแนน
สามารถทะลุทะลวงแผ่นเหล็กหนาใต้ ๓๔๑ - ๓๔๐ มิลลิเมตร ๗๔ คะแนน
สามารถทะลุทะลวงแผ่นเหล็กหนาได้มากกว่า ๓๔๐ มิลลิเมตรข้ึนไป ๑๐๐ คะแนน

/ (๒)...
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te ) ความสามารถในการแยกเห็น ให้นํ้าหนักร้อยละ ๕
ม ีความสามารถในการแยกเห ็นระยะห ่างระหว่างเส ้นลวดท ี่วางขนานกัน 

โดยความสามารถในการแยกเห็นในค่าอ้างอิงในการให้คะแนน ดังนี้
ความสามารถ คะแนน

ค่าอ้างอิงระยะห่างในแนวนอน ๔ มิลลิเมตร 
และในแนวต้ัง ๓ มิลลิเมตร

๒๐ คะแนน

ค่าอ้างอิงระยะห่างในแนวนอน ๕ มิลลิเมตร 
และในแนวต้ัง ๔ มิลลิเมตร

๖๐ คะแนน

ค่าอ้างอิงระยะห่างในแนวนอนมากกว่า ๕ มิลลิเมตรข้ึนไป และ 
ในแนวตั้งมากกว่า ๔ มิลลิเมตรข้ึนไป

๑๐๐ คะแนน

(๓) ความสามารถในการตรวจพบ ให้น้ําหนักร้อยละ ๕
ม ีความ ส าม ารถ ใน ก ารต รวจพ บ ล วด เห ล ็ก  โด ยม ีค ่าอ ้างอ ิงท ี่ม ีฃ น าด  

เส้นผ่านศูนย์กลางในการให้คะแนน ดังนี้
ความสามารถ คะแนน

ค่าอ้างอิงที่ฃนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๓ มิลลิเมตร ๒๐ คะแนน
ค่าอ้างอิงที่ฃนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑ . ๔ มิลลิเมตร ๖๐ คะแนน
ค่าอ้างอิงที่ฃนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑ . ๕ มิลลิเมตรข้ึนไป ๑๐๐ คะแนน

วิธีการประเมินหรือการให้คะแนน พิจารณาให้คะแนนจากเอกสารที่ผู้ย่ืนข้อเสนอย่ืนมา

๓.๑.๒ ปริมาณการตรวจหวังผล ให้นํ้าหนักร้อยละ ๒0
ระบบมีความสามารถในการตรวจสอบรถบรรทุกคอนเทนเนอร์สินค้า จำนวนเท่ียว/ช่ัวโมง

ในการให้คะแนน ดังนี้
ความสามารถ คะแนน

ตรวจต้คอนเทนเนอร์สินค้า ๑๕๑ -  ๑๖๐ เที่ยว/ชั่วโมง ๒๐ คะแนน
ตรวจต'คอนเทนเนอร์สินค้า ๑๖๑ -  ๑๗๐ เที่ยว/ชั่วโมง ๔๐ คะแนน
ตรวจต้คอนเทนเนอร์สินค้า ๑๗๑ -  ๑๘๐ เที่ยว/ชั่วโมง ๖๐ คะแนน
ตรวจต้คอนเทนเนอร์สินค้า ๑๘๑ -  ๑๙๐ เที่ยว/ชั่วโมง ๘๐ คะแนน
ตรวจต้คอนเทนเนอร์สินค้ามากกว่า ๑๙๐ เที่ยว/ชั่วโมง ๑๐๐ คะแนน

วิธีการประเมินหรือการให้คะแนน พิจารณาให้คะแนนจากเอกสารที่ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นมา

/ ๓.๒ ...



- ๓ -

๓.๒ บริการหลังการขาย (นํ้าหนักร้อยละ ๒0) ประกอบด้วย
(๑) แผนเพื่อการซ่อมบำรุงหลังการรับประกันความชำรุดบกพร่อง ร้อยละ ๑๐ 
(๒) ระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร่อง ร้อยละ ๑0
๓.๒.๑ แผนเพ ื่อการซ ่อมบ ำร ุงห ล ังการร ับ ป ระก ัน ความชำร ุดบ กพ ร ่อง ให้น ํ้าหนัก 

ร้อยละ ๑0  โดยให้ผู้ยื่นข้อเสนอนำเสนอ ดังนี้
๑ .  แผนการสำรองอะไหล่เพื่อการบำรุงรักษาตลอดระยะเวลารับประกัน 
๒. รายซื่อของตัวแทนผู้ให้บริการซ่อมบำรุง
๓. รายซื่อตัวแทนผู้ให้บริการหลังการขายและตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์และอะไหล่

ที่อยู่ทั้งในและต่างประเทศ

เงื่อนไข คะแนน
๘J a/ยิน ๑ ข้อ ๓๕ คะแนน๘1 %/ยิน ๒ ข้อ ๗0  คะแนน๘} %/ยิน ๓ ข้อ ๑ 0 0  คะแนน

วิธีการประเมินหรือการให้คะแนน พิจารณาให้คะแนนจากเอกสารที่ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นมา

๓.๒.๒ ระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร่อง ให้นํ้าหนักร้อยละ ๑0  โดยพิจารณา 
จากระยะเวลา ดังนี้

เงื่อนไข คะแนน
ระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร่อง ๓ ปี ๒๕ คะแนน
ระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร่อง ๔ ปี ๕0  คะแนน
ระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร่อง ๕ ปี ๗๕ คะแนน
ระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร่อง มากกว่า ๕ ปีข้ึนไป ๑ 0 0  คะแนน

วิธีการประเมินหรือการให้คะแนน พิจารณาให้คะแนนจากเอกสารที่ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นมา

*** หมายเหตุ : กรณีนี้เป็นเพียงการยกตัวอย่าง หน่วยงานของรัฐสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับลักษณะ 
ของพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้งได้


