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คู่มือการจัดท าร่างขอบเขตงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 

 (Term of Reference : TOR ) 
1. ที่มาและเหตุผล 

กำรจัดซื้อจัดจ้ำงถือเป็นหัวใจส ำคัญในกำรด ำเนินกำรให้ได้มำซึ่งพัสดุ โดยกำรซื้อ จ้ำง เช่ำ แลกเปลี่ยน 
หรือโดยนิติกรรมอื่นตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง (พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรงำนพัสดุ
ภำครัฐ, 2560) ปัจจุบันกรมบัญชีกลำงจึงได้ประกำศให้หน่วยงำนภำครัฐทุกหน่วยงำนใช้พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งพระรำชบัญญัติฉบับนี้ ใช้บังคับเมื่อพ้นก ำหนด 180 วันนับแต่
วันที่ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป (ประกำศใช้วันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2560) โดยมีแนวทำงหลักของกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ คือหลักควำมคุ้มค่ำที่จะตอบสนองวัตถุประสงค์กำรใช้งำนของหน่วยงำนรัฐให้
มำกที่สุด ในรำคำที่เหมำะสม หลักกำรควำมโปร่งใส ที่จะให้มีกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรมในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง มี
หลักฐำนกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน และมีกำรเปิดเผยข้อมูลกำรจัดซื้อจดัจ้ำง และกำรบริหำรพัสดุในทุกขั้นตอน หลัก
ประสิทธิภำพ ที่ต้องกำรให้มีกำรวำงแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และบริหำรพัสดุล่วงหน้ำ หลักตรวจสอบได้ ที่ต้องมีกำร
เก็บข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงอย่ำงเป็นระบบ เพื่อประโยชน์ในกำรตรวจสอบ และหลักควำมเท่ำเทียม ที่หน่วยงำน
ของรัฐต้องปฏิบัติต่อผู้ประกอบกำรทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน (พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรงำน
พัสดุภำครัฐ, 2560) โดยพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ได้ก ำหนดให้มี
วิธีกำรด ำกำรจัดซื้อจัดจ้ำง จ ำนวน 3 วิธี ดังนี้ วิธีประกำศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพำะเจำะจง ซึ่ง
ยกเว้นงำนจ้ำงที่ปรึกษำและงำนจ้ำงออกแบบหรือควบคุมงำนก่อสร้ำง 
 
2. ความส าคัญของ TOR 

กำรจัดท ำร่ำงขอบเขตของงำนหรือรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุ (Terms of Reference: TOR) ให้หัวหน้ำ
หน่วยงำนของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมกำรขึ้นมำคณะหน่ึง หรือจะให้เจ้ำหน้ำที่หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงรับผิดชอบในกำรจัดท ำร่ำง
ขอบเขตของงำนหรือรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุที่จะซ้ือหรือจ้ำง รวมทั้งก ำหนด หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำคัดเลือกด้วย 

  
เพื่อให้กำรก ำหนดรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุที่จะซ้ือหรือจ้ำงมีมำตรฐำน และเป็น ประโยชน์ต่อทำง

วิทยำลัย หำกพัสดุที่จะซ้ือหรือจ้ำงใดมีประกำศก ำหนดมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมแล้ว ให้ก ำหนดรำยละเ อียดคุณลักษณะ
เฉพำะของพัสดุที่จะซ้ือหรือจ้ำง หรือรำยกำรในกำรก่อสร้ำง ตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม หรือเพื่อควำมสะดวกจะระบุ
เฉพำะหมำยเลขมำตรฐำนก็ได้ หรือในกรณีพัสดุที่จะซ้ือหรือจ้ำงใดยังไม่มีประกำศก ำหนดมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมแต่มีผู้
ได้รับกำรจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสำหกรรมแล้ว ให้ก ำหนดรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ ของพัสดุที่จะซ้ือหรือจ้ำง
หรือรำยกำรในกำรก่อสร้ำงให้สอดคล้องกับรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ ตำมที่ระบุในคู่มือผู้ซ้ือหรือใบแทรกคู่มือผู้ซ้ือที่กระทรวง
อุตสำหกรรมจัดท ำขึ้น  
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3. องค์ประกอบขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) 
กำรก ำหนดขอบเขตของงำนหรือรำยละเอียดคุณลกัษณะเฉพำะของพสัดุ (TOR) ซึ่งกำรจัดซื้อจัดจ้ำงทุกวิธี

มีรูปแบบรำยละเอียดกำรก ำหนดขอบเขตของงำนหรือรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของพสัดุ (TOR) ทีเ่หมือนกัน 
โดยต้องมีองค์ประกอบอย่ำงน้อย ดังนี ้

3.1 ควำมเป็นมำ  
3.2 วัตถุประสงค์  
3.3 คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ  
3.4 ขอบเขตงำน  
3.5 ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน  
3.6 กำรส่งมอบงำน (งวดงำนงวดเงิน)  
3.7 ค่ำปรับ  
3.8 เกณฑ์กำรพิจำรณำ  
 

4. คุณลักษณะเฉพาะ (Spacifications) 
คุณลักษณะเฉพำะ (Spacifications) คือ เอกสำรก ำหนดรำยละเอียดคุณลักษณะของพสัดุ/งำนจ้ำง  

ที่ ต้องกำร ซื้อ/จ้ำง เพือ่ให้เป็นไปตำมควำมต้องกำรใช้งำนของผูซ้ื้อ/ผูจ้้ำง ก่อนกำรจัดซื้อพสัดุ/จัดจ้ำงในแต ่
ละครัง้จะต้อง มีกำรก ำหนดคุณลกัษณะรำยละเอียดของสิง่ของ/งำนจ้ำงที่ต้องกำรนั้นก่อน 

 
5. การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะที่ดี (Spacifications) 

5.1 ต้องเป็นตำมวัตถุประสงค์ของกำรใช้งำน 
5.2 มีควำมสะดวกในกำรจัดหำ 
5.3 ก ำหนดให้เป็นไปตำมมำตรฐำนโดยทั่วไป 
5.4 ต้องไม่ขัดต่อกฎหมำย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตร ี
5.5 มีรำยละเอียดที่แคบ (ไม่กว้ำงจนเกินไป แต่ไม่ลอ็คสเปค) จะง่ำยต่อกำรพจิำรณำคัดเลือกของ 
    คณะกรรมกำร จัดซื้อ/จัดจ้ำง 
5.6 เปิดกว้ำงในกำรแข่งขันด้ำนรำคำ คือท ำใหผู้ป้ระกอบกำรสำมำรถเข้ำเสนอรำคำไดห้ลำยรำย 

  5.7 มีรำยละเอียดมำก(ยิ่งมำกเท่ำใดกจ็ะได้พสัดุ/งำนจ้ำงที่มีคุณภำพดียิ่งขึ้นเท่ำนั้น แต่ต้องไม่ใกลเ้คียง 
 กับยี่ห้อใด ยี่ห้อหนึ่งโดยเฉพำะ) และจะง่ำยต่อกำรตรวจรับของคณะกรรมกำร และตัดปญัหำที่ 
 อำจจะเกิดข้ึนได้ในภำยหน้ำ 
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6. แนวทางการปฏิบัติในการจัดท าร่างขอบเขตของงาน 
 6.1 แนวทำงกำรปฏิบัติในกำรจัดท ำร่ำงขอบเขตของงำน กรณีหน่วยงำนของรัฐก ำหนดเกณฑ์กำร
พิจำรณำโดยใช้เกณฑร์ำคำประกอบเกณฑ์อื่น หนังสือที่ กค (กวจ) 0405.2/ว198 ลงวันที่ 8 เมษำยน 2564 
 6.2 แนวทำงปฏิบัติในกำรก ำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นขอเสนอ กำรก ำหนดผลงำน กำรระบุคุณ
ลักษณะเฉพำะของพสัดุหรือยี่หอ้ของพสัดุ และกำรพิจำรณำคุณสมบัตผิู้ยื่นข้อเสนอของหน่วยงำนของรัฐกรณี
กำรก ำหนดสิ่งที่ไม่ใช่สำระส ำคัญ หนังสือที่ กค (กวจ) 0405.2/ว214 ลงวันที่ 18 พฤษภำคม 2563 
 6.3 แนวทำงปฏิบัติในกำรก ำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและกำรก ำหนดผลงำน หนังสือที่ กค 
(กวจ) 0405.2/ว521 ลงวันที่ 30 ตุลำคม 2562 
 6.4 กำรยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงำนของรัฐของผูป้ระกอบกำรงำนก่อสร้ำงที่ได้ข้ึนทะเบียนไว้กับ
กรมบัญชีกลำงและกำรก ำหนดคุณสมบัตผิู้มสีิทธิเข้ำย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงำนของรฐั หนังสือที่ กค (กรท) 
0433.3/ว 584 ลงวันที่ 8 ธันวำคม 2563 
 6.5 แนวทำงในกำรจัดท ำร่ำงขอบเขตของงำน ตำมแนวปฏิบัติในกำจัดซือ้จัดจ้ำงพสัดุทีร่ัฐต้องกำร
ส่งเสริมกำรผลิตภำยในประเทศ หนงัสอืที่ อว 78/ว 3020 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 
 
7. ตัวอย่ำงร่ำงขอบเขตของงำน Terms of Reference : TOR 

7.1 ร่ ำงขอบเขตของงำน Terms of Reference : TOR (กรณีจัดซือ้) 
7.2 หนังสือขอควำมเห็นชอบในกำรจัดซื้อพสัดุทีม่ีควำมจ ำเป็นจะต้องมีกำรใช้พัสดุทีผ่ลิตหรือน ำเข้ำจำก
ต่ำงประเทศ 
7.3 ร่ ำงขอบเขตของงำน Terms of Reference : TOR (กรณีจัดจ้ำงก่อสร้ำง) 
7.4 ร่ ำงขอบเขตของงำน Terms of Reference : TOR (กรณีจัดจ้ำงทีม่ิใช่ก่อสร้ำง) 
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ตัวอย่างท่ี 1 

(กรณีจัดซือ้) 

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 
รายการ............................................................. 

1. ความเป็นมา 

.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

2. วัตถุประสงค์ 

 .................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

3  .คุณสมบัติ ของผู้ย่ืนข้อเสนอ     
 1. มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย 
 2. ไม่เป็นบคุคลล้มละลำย 
 3. ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร 
 4. ไม่เป็นบคุคลซ่ึงอยู่ระหว่ำงถูกระงบักำรยื่นข้อเสนอหรือท ำสญัญำกับหน่วยงำนของรัฐไว้ชั่วครำว เน่ืองจำกเป็น
ผู้ที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของผู้ประกอบกำรตำมระเบียบที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังก ำหนด
ตำมท่ีประกำศเผยแพร่ในระบบเครือขำ่ยสำรสนเทศของกรมบญัชีกลำง 
 5. ไม่เป็นบคุคลซ่ึงถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผูท้ิ้งงำนและไดแ้จง้เวยีนชื่อให้เป็นผู้ทิง้งำนของหน่วยงำนของรัฐใน
ระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซ่ึงรวมถงึนิติบคุคลที่ผู้ทิ้งงำนเป็นหุ้นส่วนผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร 
ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจในกำรด ำเนินงำนในกิจกำรของนิตบิุคคลน้ันด้วย 
 6. มีคุณสมบัตแิละไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมท่ีคณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซ้ือจดัจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ 
 7. เป็นบคุคลธรรมดำหรือนิตบิุคคลผู้มีอำชีพขำยพัสดุทีป่ระกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์หรือที่จะด ำเนินกำรจัดซ้ือ
คร้ังน้ี    
 8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืนที่เข้ำยืน่ข้อเสนอให้แก่มหำวิทยำลยัมหดิล ณ วัน
ประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ /วันยื่นข้อเสนอ หรือไม่เปน็ผู้กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็น

ธรรมในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์/ในกำรยื่นข  ้อเสนอคร้ังน้ี 
 9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือควำมคุ้มกัน ซ่ึงอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทยเว้นแต่รัฐบำลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มี
ค ำสัง่ให้สละเอกสิทธ์ิและควำมคุ้มกันเช่นว่ำน้ัน 
 10. ผูย้ื่นข้อเสนอต้องลงทะเบยีนในระบบจัดซ้ือจัดจำ้งภำครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ )Electronic Government 
Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลำง  
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(..............คุณสมบัติอ่ืนให้ระบุเพิ่มเติมตามความเหมาะสมหรือจ าเป็น............... )เช่น  

11. ผูย้ื่นข้อเสนอต้องได้รับกำรแตง่ตั้งใหเ้ป็นตัวแทนจ ำหน่ำย..........(ชื่อพัสดุ)..........จำกผู้ผลิตหรือตัวแทน
จ ำหน่ำยในประเทศไทย โดยใหย้ื่นหลักฐำนขณะเข้ำเสนอรำคำ 

12. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงำนประเภทเดียวกันกับงำนที่จะด ำเนินกำรจัดซ้ือในคร้ังน้ี วงเงินไม่น้อยกว่ำ ........(ไม่
เกิน 50%ของวงเงินจัดซ้ือ)........ บำท (.........................................)  เป็นผลงำนในสัญญำเดียวเท่ำน้ันและเป็นสัญญำที่ผูย้ื่น
ข้อเสนอได้ท ำงำนแล้วเสร็จตำมสัญญำ ซ่ึงได้มีกำรส่งมอบงำนและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ซ่ึงผลงำนดังกล่ำวเป็นผลงำนที่
เป็นคู่สัญญำโดยตรงกับหน่วยงำนของรัฐหรือหน่วยงำนเอกชนที่มหำวิทยำลัยมหิดลเชื่อถือ  

ผลงำนประเภทเดียวกัน หมำยถงึ .........(อธิบำยถงึผลงำนประเภทเดยีวกันหลักๆมีอะไรบ้ำง)....... 

 

4. หลกัฐานการย่ืนขอ้เสนอ (ประกอบการพิจารณาคุณสมบัติที่ก าหนดเพ่ิมเติม และที่ก าหนดใน SPEC) 

   (1) หนังสือแตง่ตั้งตัวแทนจ ำหน่ำยโดยตรงจำกโรงงำนหรือผู้ผลิต  

   (2) เอกสำรแสดงผลงำน  ไดแ้ก่ ส ำเนำหนังสือรับรองผลงำน หรือส ำเนำสญัญำซื้อขำยส ำเนำใบตรวจรับพัสดุด้วย)  

       (กรณีเป็นผลงำนเอกชนจะต้องมีหลักฐำนใบรับเงินทุกงวด ตลอดจนหลักฐำนกำรเสยีภำษีของงำนน้ัน จำก
กรมสรรพำกร  

       แนบมำด้วย) 

   (3) ส ำเนำใบขึ้นทะเบยีนผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) (กรณีที่ผูย้ื่นข้อเสนอ เป็น SMEs) 

   (4) ส ำเนำหนังสือรับรองสินค้ำ Made in Thailand  

   (5) คุณสมบัติอ่ืนๆ เช่น ส าเนาใบรับรองมาตรฐานผลติภัณฑ ์แผนการส ารองอะไหลต่ลอดอายุการรับประกัน เป็นต้น 

 

5. แบบรูปรายการ และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

 ตำมเอกสำรแนบ 

 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ..............(ระบุเดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจดัซ้ือจัดจ้าง ถึง เดือน/ปีที่คาดว่าจะท าสญัญา)................. 
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7. ระยะเวลาส่งมอบพัสดุ 

ก ำหนดสง่มอบภำยใน .............. วัน นับถัดจำกลงนำมในสญัญำ 

 

8. วงเงินในการจัดซือ้   

ภำยในวงเงินงบประมำณ .............................บำท(.......................................................................) โดยเบิกจำ่ยจำก
งบประมำณป ี................... 

 

9. การจ่ายเงิน 

เม่ือผู้ขำยได้สง่มอบสิง่ของได้ครบถ้วนตำมสญัญำซื้อขำยหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และมหำวิทยำลัย ไดต้รวจรับ
มอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแลว้ 

 

10. อัตราค่าปรับ 

ค่ำปรับคิดในอัตรำร้อยละ 0.20 ของรำคำคำ่สิง่ของที่ยงัไม่ได้รับมอบต่อวัน 

 

11. การรบัประกันความช ารุดบกพร่อง 

ผู้ขำยจะต้องรับประกันควำมช ำรุดบกพร่องของสิง่ของที่ซ้ือขำยที่เกิดขึ้นภำยในระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ ..... ป ีนับ
ถัดจำกวันที่มหำวิทยำลัยได้รับมอบสิง่ของ โดยต้องรีบจัดกำรซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้กำรได้ดดีังเดิมภำยใน .... วัน นับถดัจำก
วันที่ได้รับแจง้ควำมช ำรุดบกพร่อง 

 

12. หลกัเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ    

[    ] ใช้เกณฑร์าคา ในกำรคดัเลือกผู้เสนอรำคำต่ ำสดุเป็นผู้ชนะกำรซ้ือหรือจ้ำง โดยมีเงื่อนไขดังน้ี 
 (1)  หำกผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงเป็นผู้ประกอบกำร SMEs เสนอรำคำสูงกว่ำรำคำต่ ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืนที่ไม่

เกินร้อยละ 10 มหำวิทยำลัย จะจัดซ้ือจัดจ้ำงจำกผู้ประกอบกำร SMEs ดังกล่ำว โดยจัดเรียงล ำดับผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงเป็น
ผู้ประกอบกำร SMEs ซ่ึงเสนอรำคำสูงกว่ำรำคำต่ ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืนไม่เกินร้อยละ 10 ที่จะเรียกมำท ำสัญญำไม่
เกิน 3 รำย  

อน่ึง กำรพิจำรณำผลตำมเงื่อนไขเอกสำรประกวดรำคำซื้อหรือจ้ำง มหำวิทยำลัย จะพิจำรณำจำกเอกสำรส ำเนำ
ใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) เท่ำน้ัน 
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(2) หำกผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงมิใช่ผู้ประกอบกำร SMEs แต่เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำยไทย เสนอรำคำสูง
กว่ำรำคำต่ ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งตำมกฎหมำยของต่ำงประเทศ ไม่เกินร้อยละ 3 มหำวิทยำลัย จะ
จัดซ้ือจัดจ้ำงจำกผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำยไทยดังกล่ำว 

     [    ] ใช้เกณฑ์คุณภาพ  ในกำรคัดเลือกผู้เสนอรำคำที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นผู้ชนะกำรซ้ือหรือจ้ำง โดยก ำหนด
เกณฑ์กำรให้น้ ำหนักคะแนน ดังน้ี 

               *ข้อเสนอทำงด้ำนเทคนิค   .......... %    (ต้องก าหนดและน้ าหนักการให้คะแนนต้องมาก
ที่สุด) 

               ต้นทุนของพัสดุน้ันตลอดอำยุกำรใช้งำน .......... % 

 มำตรฐำนของสินค้ำหรือบริกำร .......... % 

 บริกำรหลังกำรขำย .......... % 

 พัสดุที่รัฐต้องกำรส่งเสริมหรือสนับสนุน .......... % 

 * รำคำ   .......... % 

ทั้งน้ี วิธีการให้คะแนนเป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาการให้คะแนนด้านคุณภาพที่แนบท้ายน้ี  

 

13.  การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ (กรณีที่ไม่ได้ขอใช้พัสดุที่ผลิตในต่างประเทศหรือน าเข้าพัสดุจากต่างประเทศ) 
ผู้ขำยต้องเสนอใช้ผลิตภัณฑ์.......(ชื่อครุภัณฑ์).........ที่ผลิตภำยในประเทศที่ได้รับกำรรับรองจำกสภำอุตสำหกรรม

แห่งประเทศไทย (Made in Thailand) กรณีที่ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ จำก www.mit.fti.or.th แล้วพบว่ำมีผลิตภัณฑ์ที่
ได้รับกำรรับรองและออกเคร่ืองหมำยสินค้ำที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) ของสภำอุตสำหกรรมแห่ง
ประเทศไทยแล้ว ไม่น้อยกว่ำ 3 รำย    

หำกตรวจสอบแล้ว ไม่มีหรือมีรำยชื่อ...........(ชื่อครุภัณฑ์)...........ที่ผลิตภำยในประเทศที่ได้รับกำรรับรองจำก       
สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย (Made in Thailand) น้อยกว่ำ 3 รำย ให้เสนอใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือประกอบ
ภำยในประเทศที่ยังไม่ได้ได้รับกำรรับรองจำกสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย (Made in Thailand) ก็ได้ 

 

14. สถานที่ติดต่อเพ่ือขอทราบข้อมูลเพ่ิมเติม   

ส่วนงำน................................................. หน่วยงำน................................... 

ชื่อ-นำมสกุล.......................................... เบอร์โทร...................................... 

อีเมล์ ....................................................  

           เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th, www.eprocurement.mahidol.ac.th/  

http://www.mit.fti.or.th/
http://www.gprocurement.go.th/
http://www.eprocurement.mahidol.ac.th/
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              (ลงช่ือ).........................................................ประธำนกรรมกำร  
                           (............................................) 

                                                         ต ำแหน่ง ..........................................                   
 

  
ลงช่ือ.........................................................กรรมกำร               ลงช่ือ.........................................................กรรมกำร                            
            (.........................................)                                       (.........................................) 
     ต ำแหน่ง ...........................................                                        ต ำแหน่ง .............. .............................                   

 

หมายเหตุ  เอกสำรฉบับน้ีเป็นเพียงตัวอย่ำง เพื่อให้กำรท ำงำนสะดวกขึ้น ทัง้น้ีผู้ใช้งำนอำจปรับไดต้ำมควำมเหมำะสม แต่
ให้คงไว้ซ่ึงข้อควำมตำมระเบียบและแนวปฏิบตั ิ
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ตัวอย่างท่ี 2 

 
(ชื่อหน่วยงำน/ส่วนงำน)   

โทร. ..................  โทรสำร  ...............  
ที่  อว ........................  

วันที่   ........................             

เร่ือง  ขอควำมเห็นชอบในกำรจัดซื้อพัสดุที่มีควำมจ ำเป็นจะต้องมีกำรใช้พัสดุที่ผลิตหรือน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ 

เรียน  หัวหน้ำส่วนงำน  

ด้วย (ชื่อหน่วยงำน/ส่วนงำน) มีควำมประสงค์จะจัดซื้อ ............................................................................  ภำยใน
วงเงิน ................................. บำท  (..............................................) น้ัน 

...(ชื่อหน่วยงำน/ส่วนงำน)... ได้ตรวจรำยชื่อผู้ประกอบกำรที่ได้รับกำรรับรองและออกเคร่ืองหมำยสินค้ำที่ผลิตใน
ประเทศไทย (Made in Thailand)  ที่  www.mit.fti.or.th ของสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทยแล้ว ตำมหนังสือ
คณะกรรมกำรวินิจฉัยปัญหำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ กรมบัญชีกลำง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 89 
ลงวันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2564 ก ำหนดแนวทำงปฏิบัติตำมกฎกระทรวงก ำหนดพัสดุและวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุที่รัฐต้องกำร
ส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 แล้วปรำกฏว่ำ 

 มีพัสดุที่ผลิตภำยในประเทศแต่ไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรในประเทศ  

 มีผู้ประกอบกำรเข้ำย่ืนข้อเสนอจ ำนวนน้อยรำย 

 งำนจ้ำงที่จะไม่ใช้พัสดุที่ผลิตภำยในประเทศ หรือจะใช้หรือใช้พัสดุที่ผลิตภำยในประเทศ ไม่ครบร้อยละ 60 

ซึ่ง ...(ชื่อหน่วยงำน/ส่วนงำน)... มีควำมจ ำเป็นจะต้องใช้พัสดุที่ผลิตจำกต่ำงประเทศหรือน ำเข้ำพัสดุจำกต่ำงประเทศ  

จึงขอรำยงำนเหตุผลควำมจ ำเป็นเพิ่มเติม ดังน้ี   

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

 ทั้งน้ี ....(หัวหน้ำส่วนงำน).... ได้รับมอบอ ำนำจ ตำมค ำสั่งสภำมหำวิทยำลัยมหิดล ที่24/2564 ลงวันที่ 28 เมษำยน 
2564 

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ หำกเห็นชอบโปรดอนุมัติให้ใช้พัสดุที่ผลิตหรือน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ  ตำมรำยกำรที่
เสนอข้ำงต้น จักขอบคุณย่ิง 

 

http://www.mit.fti.or.th/
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         (ลงชื่อ) ............................................... (ผู้ขอใช้พัสดุ)  

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

ต ำแหน่ง ..............................................     

 

(ลงชื่อ) ............................................... (หัวหน้ำหน่วย)  

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

ต ำแหน่ง ..............................................             

 

หมายเหตุ  เอกสำรฉบับน้ีเป็นเพียงตัวอย่ำง เพื่อให้กำรท ำงำนสะดวกขึ้น ทั้งน้ีผู้ใช้งำนอำจปรับได้ตำมควำมเหมำะสม แต่ให้ 

              คงไว้ซ่ึงข้อควำมตำมระเบียบและแนวปฏิบัติ 
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ตัวอย่างท่ี 3 

(กรณีจัดจ้างกอ่สร้าง) 

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 

รายการ............................................................. 

 

1. ความเป็นมา 
.................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 
2. วัตถุประสงค์ 
 .................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
3  .คุณสมบัติ ของผู้ย่ืนข้อเสนอ     
 1. มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย 
 2. ไม่เป็นบคุคลล้มละลำย 
 3. ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร 
 4. ไม่เป็นบคุคลซ่ึงอยู่ระหว่ำงถูกระงบักำรยื่นข้อเสนอหรือท ำสญัญำกับหน่วยงำนของรัฐไว้ชั่วครำว เน่ืองจำกเป็น
ผู้ที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของผู้ประกอบกำรตำมระเบียบที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังก ำหนด
ตำมท่ีประกำศเผยแพร่ในระบบเครือขำ่ยสำรสนเทศของกรมบญัชีกลำง 
 5. ไม่เป็นบคุคลซ่ึงถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผูท้ิ้งงำนและไดแ้จง้เวยีนชื่อให้เป็นผู้ทิง้งำนของหน่วยงำนของรัฐใน
ระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซ่ึงรวมถงึนิติบคุคลที่ผู้ทิ้งงำนเป็นหุ้นส่วนผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร 
ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจในกำรด ำเนินงำนในกิจกำรของนิตบิุคคลน้ันด้วย 
 6. มีคุณสมบัตแิละไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมท่ีคณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซ้ือจดัจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ 
 7. เป็นบุคคลธรรมดำหรอืนิติบุคคลผู้มีอำชีพรับจ้ำงงำนที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์หรือที่จะด ำเนินกำร
จัดจ้ำงคร้ังน้ี    
 8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืนที่เข้ำยืน่ข้อเสนอให้แก่มหำวิทยำลยัมหดิล ณ วัน
ประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ /วันยื่นข้อเสนอ หรือไม่เปน็ผู้กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็น

ธรรมในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์/ในกำรยื่ นข้อเสนอคร้ังน้ี 
 9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือควำมคุ้มกัน ซ่ึงอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทยเว้นแต่รัฐบำลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มี
ค ำสัง่ให้สละเอกสิทธ์ิและควำมคุ้มกันเช่นว่ำน้ัน 
 10. ผูย้ื่นข้อเสนอต้องลงทะเบยีนในระบบจัดซ้ือจัดจำ้งภำครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ )Electronic Government 
Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลำง  
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 ..............)คุณสมบัติอ่ืนให้ระบุเพิ่มเติมตามความเหมาะสมหรือจ าเป็น ............... )เช่น  
11. ผูย้ื่นข้อเสนอต้องมีผลงำนประเภทเดียวกันกับงำนที่จะด ำเนินกำรจัดจ้ำงในคร้ังน้ี วงเงินไม่น้อยกว่ำ ........(ไม่

เกิน 50%ของวงเงินจดัจ้ำง)........ บำท (.........................................)  เป็นผลงำนในสัญญำเดยีวเทำ่น้ันและเป็นสัญญำทีผู่้
ยื่นข้อเสนอได้ท ำงำนแล้วเสร็จตำมสญัญำ ซ่ึงได้มีกำรสง่มอบงำนและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ซ่ึงผลงำนดงักล่ำวเป็นผลงำน
ที่เป็นคู่สญัญำโดยตรงกับหน่วยงำนของรัฐหรือหน่วยงำนเอกชนที่มหำวิทยำลัยมหิดลเชื่อถือ  

ผลงำนประเภทเดียวกัน หมำยถงึ .........(อธิบำยถงึผลงำนประเภทเดยีวกันหลักๆมีอะไรบ้ำง)....... 

 12. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดเตรียมให้มีบุคคลผู้รับผิดชอบโครงกำร  โดยแต่ละต ำแหน่งต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน 
ดังน้ี (ก าหนดตามความจ าเป็นของงาน)  

(1) ผู้จัดกำรโครงกำร 
- มีประสบกำรณ์ด้ำนงำนก่อสร้ำงไม่น้อยกว่ำ .. ป ีนับตัง้แต่มีใบประกอบวิชำชีพระดับ.....   
- วุฒิไม่ต่ ำกวำ่ ปริญญำ...  มีใบประกอบวิชำชีพไม่น้อยกว่ำระดบั....   
- ต้องปฏิบตัิงำนประจ ำในโครงกำร   (ไม่น้อยกว่ำ ...ชั่วโมง/สปัดำห์)  

(2) วิศวกร/สถำปนิกโครงกำร  จ ำนวนอย่ำงน้อย .. คน  
- มีประสบกำรณ์ด้ำนงำนก่อสร้ำงไม่น้อยกว่ำ ..  ปี  
- วุฒิไม่ต่ ำกวำ่ ปริญญำ...  มีใบประกอบวิชำชีพวศิวกรรม/สถำปตัยกรรมไม่น้อยกว่ำระดับ

....   
- ต้องปฏิบตัิงำนประจ ำในโครงกำรเต็มเวลำ  

(3) วิศวกรโยธำ จ ำนวนอย่ำงน้อย .. คน 
- มีประสบกำรณ์ด้ำนงำนก่อสร้ำงไม่น้อยกว่ำ ... ป ี 
- วุฒิไม่ต่ ำกวำ่ ปริญญำ...  มีใบประกอบวิชำชีพวศิวกรรมโยธำไม่น้อยกว่ำระดับ.... 
- ต้องปฏิบตัิงำนประจ ำในโครงกำรเต็มเวลำ  

(4) สถำปนิก   จ ำนวนอย่ำงน้อย ... คน 
- มีประสบกำรณ์ไม่น้อยกว่ำ .. ป ี  
- วุฒิไม่ต่ ำกวำ่ ปริญญำ... มีใบประกอบวิชำชพีสถำปัตยกรรม ไม่น้อยกว่ำระดับ... 
- ต้องปฏิบตัิงำนประจ ำในโครงกำรเต็มเวลำตลอดช่วงกำรก่อสร้ำงงำนสถำปตัยกรรม ณ 

สถำนที่ก่อสร้ำง 
(5) วิศวกรไฟฟ้ำ  จ ำนวนอย่ำงน้อย ... คน  

- มีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนระบบไฟฟ้ำภำยในอำคำร ไม่น้อยกว่ำ ...  ปี  
- วุฒิไม่ต่ ำกวำ่ ปริญญำ... มีใบประกอบวิชำชพีวิศวกรรมไฟฟ้ำก ำลังไม่น้อยกว่ำ ระดับ...  
- ต้องอยูป่ฏิบตังิำนเต็มเวลำตลอดช่วงกำรก่อสร้ำงงำนระบบไฟฟ้ำ ณ สถำนที่ก่อสร้ำง 

(6) วิศวกรเคร่ืองกล  จ ำนวนอย่ำงน้อย  .. คน 
- มีประสบกำรณ์ในกำรควบคุมติดตัง้ระบบเคร่ืองกลในอำคำร ไม่น้อยกว่ำ ... ป ี 
- วุฒิไม่ต่ ำกวำ่ ปริญญำตรี มีใบประกอบวิชำชีพวศิวกรรมเคร่ืองกลไม่น้อยกว่ำ ระดับ.... 
- ต้องอยูป่ฏิบตังิำนเต็มเวลำ  ตลอดช่วงกำรก่อสร้ำงงำนระบบปรบัอำกำศ   ระบำยอำกำศ 

ระบบท่อภำยในอำคำร ระบบลิฟต์ ณ สถำนที่ก่อสร้ำง 
(7) วิศวกรสิ่งแวดล้อม  จ ำนวนอย่ำงน้อย ... คน 
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- มีประสบกำรณ์ในกำรควบคุมติดตัง้ระบบสุขำภิบำล ไม่น้อยกว่ำ ... ปี  
- วุฒิไม่ต่ ำกวำ่ ปริญญำ...  มีใบประกอบวิชำชีพ วิศวกรรมสิง่แวดล้อม อย่ำงน้อยระดับ... 
- ต้องอยูป่ฏิบตังิำนเต็มเวลำ ตลอดช่วงกำรก่อสร้ำงงำนระบบสขุำภิบำล ณ สถำนที่ก่อสร้ำง 

(8) เจ้ำหน้ำทีค่วำมปลอดภยัวิชำชีพ จ ำนวนอย่ำงน้อย 1 คน 
- มีประสบกำรณ์ท ำงำนด้ำนควำมปลอดภยัในงำนก่อสร้ำง ไม่น้อยกว่ำ ... ปี  
- วุฒิไม่ต่ ำกวำ่ ปริญญำ...  มีใบประกอบวิชำชีพเจำ้หน้ำทีค่วำมปลอดภยัวิชำชีพ 
- ต้องปฏิบตัิงำนประจ ำในโครงกำรเต็มเวลำ  

    ผู้ยื่นเสนอรำคำที่เป็นผู้ชนะกำรเสนอรำคำ จะต้องจัดส่งรำยชื่อบุคคลผู้รับผิดชอบโครงกำร และ
ผู้ปฏิบัติงำนในโครงกำร พร้อมหลักฐำนตำมท่ีก ำหนด ภำยใน 7 วันท ำกำร นับจำกวันที่ประกำศผลผู้ชนะกำรเสนอรำคำ 

 13  .ผูย้ื่นข้อเสนอทีย่ื่นข้อเสนอในรูป แบบของ "กิจกำรร่วมค้ำ "ตอ้งมีคุณสมบตัิ ดงัน้ี  
                กรณีที่ข้อตกลงฯ ก ำหนดใหผู้้เขำ้ร่วมค้ำรำยใดรำยหน่ึงเป็นผูเ้ข้ำร่วมค้ำหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีกำร
ก ำหนดสดัส่วนหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบในปริมำณงำน สิง่ของ หรือมูลค่ำตำมสญัญำของผูเ้ข้ำร่วมค้ำหลักมำกกว่ำ
ผู้เข้ำร่วมค้ำรำยอ่ืนทุกรำย 
                กรณีที่ข้อตกลงฯ ก ำหนดใหผู้้เขำ้ร่วมค้ำรำยใดรำยหน่ึงเป็นผูเ้ข้ำร่วมค้ำหลัก กิจกำรร่วมค้ำน้ันต้องใช้
ผลงำนของผู้เข้ำร่วมคำ้หลักรำยเดียวเป็นผลงำนของกิจกำรร่วมค้ำที่ยื่นข้อเสนอ 
               กรณีที่ข้อตกลงฯ ก ำหนดใหผู้้เขำ้ร่วมค้ำรำยใดรำยหน่ึงเป็นผูเ้ข้ำร่วมค้ำหลัก ผู้เขำ้ร่วมค้ำหลักจะต้องเป็น
ผู้ประกอบกำรที่ขึ้นทะเบียนงำนก่อสร้ำงสำขำ........ไว้กับกรมบัญชีกลำง ในส่วนของผู้เข้ำร่วมคำ้ที่ไม่ใช่ผู้เขำ้ร่วมค้ำหลักจะ
เป็นผู้ประกอบกำรที่ขึ้นทะเบยีนในสำขำงำนก่อสร้ำงไว้กับกรมบญัชีกลำงหรือไม่ก็ได ้
                ส ำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้ก ำหนดให้ผู้เขำ้ร่วมค้ำรำยใดเป็นผู้เข้ำร่วมค้ำหลัก ผู้เข้ำร่วมค้ำทุกรำยจะต้องมี
คุณสมบตัิครบถว้นตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดไว้ในเอกสำรเชญิชวน 

    กรณีวงเงินค่ากอ่สรา้งตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป ให้ก าหนดคุณสมบัติเพ่ิมเติมดงัน้ี  

 1 4 . เป็นผู้ประกอบกำรที่ขึ้นทะเบยีนงำนก่อสร้ำงสำขำงำนก่อสร้ำง .......ไว้กับกรมบัญชีกลำง )กรณี
คณะกรรมกำรรำคำกลำงได้ประกำศก ำหนดใหง้ำนก่อสร้ำงสำขำน้ันต้องขึ้นทะบยีนผู้ประกอบกำรไว้กับกรมบัญชีกลำง( 

)กรณีที่พิจารณาเห็นว่าลักษณะงานเป็นไปตามประเภทสาขางานก่อสร้าง ดงัน้ี สาขางานก่อสร้างทาง, สะพาน, 
ทางและสะพานพิเศษ, ชลประทาน,  เขื่อนป้องกันตลิ่งและชายฝั่ง ตามหนังสือคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบยีน
ผู้ประกอบการ ด่วนที่สดุ ที ่กค )กรท( 0433.3/ว 584 ลงวันที ่8 ธันวาคม 2563(  

 

4. หลกัฐานการย่ืนขอ้เสนอ (ประกอบการพิจารณาคุณสมบัติที่ก าหนดเพ่ิมเติม และที่ก าหนดขอบเขตของงาน) 

   (1) เอกสำรแสดงผลงำน  ไดแ้ก่ ส ำเนำหนังสือรับรองผลงำน, หรือส ำเนำสญัญำจำ้งและส ำเนำใบตรวจรับพสัดุ, ใบแจง้ 

       ปริมำณงำนและรำคำ แบบรูป รูปถำ่ยของผลงำน เป็นต้น 

       (กรณีเป็นผลงำนเอกชนจะต้องมีหลักฐำนใบรับเงินทุกงวด ตลอดจนหลักฐำนกำรเสยีภำษีของงำนน้ัน จำก
กรมสรรพำกร  

       แนบมำด้วย) 
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   (2) ส ำเนำใบขึ้นทะเบยีนผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) (กรณีที่ผูย้ื่นข้อเสนอ เป็น SMEs) 

   (3) ส ำเนำหนังสือรับรองสินค้ำ Made in Thailand  

   (4) ข้อก าหนดอ่ืนๆ เช่น แผนการท างาน แผนผงับุคลากร  เปน็ต้น 

 

5. แบบรูปรายการและขอบเขตของงาน  

 ตำมเอกสำรแนบ 

 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ..............(ระบุเดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจดัซ้ือจัดจ้าง ถึง เดือน/ปีที่คาดว่าจะท าสญัญา)................. 

 

7. ระยะเวลาก าหนดแล้วเสร็จ 

ก ำหนดแล้วเสร็จภำยใน .............. วัน นับถัดจำกลงนำมในสญัญำหรือวันที่มหำวิทยำลยัมีหนังสือแจ้งให้เร่ิม
ปฏิบตัิงำน 

 

8. วงเงินในการจัดจ้าง   

ภำยในวงเงินงบประมำณ .............................บำท(.......................................................................) โดยเบิกจำ่ยจำก
งบประมำณป ี................... 

รำคำกลำงงำนก่อสร้ำง ...............................บำท(.......................................................................) 

 

9. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 

    9.1 (กรณีจ่ายเงินงวดเดียว) 

มหำวิทยำลัย จะจ่ำยค่ำจ้ำงซ่ึงได้รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม ตลอดจนภำษีอ่ืน ๆ และค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงแล้ว โดยถือรำคำ
เหมำรวมเป็นเกณฑ์ และก ำหนดกำรจ่ำยเงิน เม่ือผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำนทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตำมสัญญำ รวมทั้งท ำ
สถำนที่ก่อสร้ำงให้สะอำดเรียบร้อย    

   9.2 (กรณีแบ่งการจ่ายเงินหลายงวด) 



63 
 

มหำวิทยำลัย จะจ่ำยค่ำจ้ำงซ่ึงได้รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม ตลอดจนภำษีอ่ืน ๆ และค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงแล้ว โดยถือรำคำ
เหมำรวมเป็นเกณฑ์ และก ำหนดกำรจ่ำยเงิน แบ่งเป็น .....งวด ดังน้ี 

งวดที่ 1  เป็นจ ำนวนเงินในอัตรำร้อยละ .... ของค่ำจ้ำง เม่ือผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน ดังน้ี 

- .................................................... 
- .................................................... 

ให้แล้วเสร็จภำยใน....วันนับถัดจำกลงนำมในสัญญำหรือวันที่มหำวิทยำลัยมีหนังสือแจ้งให้เร่ิมปฏิบัติงำน 

งวดที่ 2  เป็นจ ำนวนเงินในอัตรำร้อยละ .... ของค่ำจ้ำง เม่ือผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน ดังน้ี 

- .................................................... 
- .................................................... 

ให้แล้วเสร็จภำยใน....วันนับถัดจำกลงนำมในสัญญำหรือวันที่มหำวิทยำลัยมีหนังสือแจ้งให้เร่ิมปฏิบัติงำน 

งวดสุดท้ำย  เป็นจ ำนวนเงินในอัตรำร้อยละ .... ของค่ำจ้ำง เม่ือผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน ดังน้ี 

- .................................................... 
- .................................................... 

และเม่ือผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำนทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตำมสัญญำ รวมทั้งท ำสถำนที่ก่อสร้ำงให้สะอำดเรียบร้อย 

 

10. อัตราค่าปรับ 

          10.1  กรณีที่ผู้รับจ้ำงน ำงำนที่รับจ้ำงไปจ้ำงช่วงให้ผู้อ่ืนท ำอีกทอดหน่ึงโดยไม่ได้รับอนุญำตจำกมหำวิทยำลัยมหดิล 
จะก ำหนดค่ำปรับส ำหรับกำรฝ่ำฝืนดังกล่ำวเป็นจ ำนวนร้อยละ 10.00 ของวงเงินของงำนจ้ำงช่วงน้ัน 

          10.2  กรณีที่ผู้รับจ้ำงปฏิบัติผิดสัญญำจ้ำงนอกเหนือจำกข้อ 10.1 จะก ำหนดค่ำปรับเป็นรำยวันเป็นจ ำนวนเงิน
ตำยตัวในอัตรำร้อยละ 0.10 ของรำคำค่ำจ้ำง  

  

11. การรบัประกันความช ารุดบกพร่อง 

ผู้รับจ้ำงจะต้องรับประกันควำมช ำรุดบกพร่องของงำนจ้ำงทีเ่กิดขึ้นภำยในระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ ..... ป ีนับถดั
จำกวันที่มหำวิทยำลัยได้รับมอบงำน โดยต้องรีบจัดกำรซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้กำรไดด้ีดงัเดิมภำยใน .... วัน นับถัดจำกวันที่
ได้รับแจง้ควำมช ำรุดบกพร่อง 
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12. หลกัเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ    

[    ] ใช้เกณฑร์าคา ในกำรคดัเลือกผู้เสนอรำคำต่ ำสดุเป็นผู้ชนะกำรซ้ือหรือจ้ำง โดยมีเงื่อนไขดังน้ี 
 (1)  หำกผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงเป็นผู้ประกอบกำร SMEs เสนอรำคำสูงกว่ำรำคำต่ ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืนที่ไม่

เกินร้อยละ 10 มหำวิทยำลัย จะจัดจ้ำงจำกผู้ประกอบกำร SMEs ดังกล่ำว โดยจัดเรียงล ำดับผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงเป็น
ผู้ประกอบกำร SMEs ซ่ึงเสนอรำคำสูงกว่ำรำคำต่ ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืนไม่เกินร้อยละ 10 ที่จะเรียกมำท ำสัญญำไม่
เกิน 3 รำย  

อน่ึง กำรพิจำรณำผลตำมเงื่อนไขเอกสำรประกวดรำคำจ้ำง มหำวิทยำลัย จะพิจำรณำจำกเอกสำรส ำเนำใบขึ้น
ทะเบียนผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) เท่ำน้ัน 

(2) หำกผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงมิใช่ผู้ประกอบกำร SMEs แต่เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำยไทย เสนอรำคำสูง
กว่ำรำคำต่ ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งตำมกฎหมำยของต่ำงประเทศ ไม่เกินร้อยละ 3 มหำวิทยำลัย จะ
จัดจ้ำงจำกผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำยไทยดังกล่ำว 

     [    ] ใช้เกณฑ์คุณภาพ  ในกำรคัดเลือกผู้เสนอรำคำที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นผู้ชนะกำรซ้ือหรือจ้ำง โดยก ำหนด
เกณฑ์กำรให้น้ ำหนักคะแนน ดังน้ี 

               *ข้อเสนอทำงด้ำนเทคนิค   .......... %    (ต้องก าหนดและน้ าหนักการให้คะแนนต้องมาก
ที่สุด) 

               ต้นทุนของพัสดุน้ันตลอดอำยุกำรใช้งำน .......... % 

 มำตรฐำนของสินค้ำหรือบริกำร .......... % 

 บริกำรหลังกำรขำย .......... % 

 พัสดุที่รัฐต้องกำรส่งเสริมหรือสนับสนุน .......... % 

 * รำคำ   .......... % 

ทั้งน้ี วิธีการให้คะแนนเป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาการให้คะแนนด้านคุณภาพที่แนบท้ายน้ี  

 

13.  การใช้พัสดุที่ส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ (กรณีที่ไม่ได้ขอใช้พัสดุที่ผลิตในต่างประเทศหรือน าเข้าพัสดุจาก
ต่างประเทศ) 

 13.1 ก ำหนดให้ผู้รับจ้ำง ต้องจัดท ำแผนกำรใช้พัสดุที่จะใช้ในงำนก่อสร้ำง ตำมแบบฟอร์มที่ก ำหนด ดังน้ี 

(1) จัดท ำแผนกำรใช้พัสดุไม่น้อยกว่ำร้อยละ 60 ของมูลค่ำพัสดุที่จะใช้ในงำนก่อสร้ำงทั้งหมดตำม

สัญญำ ภำยใน 30 วันนับถัดจำกวันที่ได้ลงนำมสัญญำ 
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(2) จัดท ำแผนกำรใช้เหล็กที่ผลิตภำยในประเทศไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90 ของปริมำณเหล็กที่ต้องใช้
ทั้งหมดตำมสัญญำ  ภำยใน 30 วันนับถัดจำกวันที่ได้ลงนำมสัญญำ 

13.2 ก ำหนดให้ผู้รับจ้ำง ต้องใช้พัสดุที่จะใช้ในงำนก่อสร้ำง ดังน้ี 

(1) วัสดุหรือครุภัณฑ์ ต้องใช้พัสดุที่ผลิตภำยในประเทศ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 60 ของมูลค่ำพัสดุที่จะใช้
ในงำนก่อสร้ำงทั้งหมดตำมสัญญำ  

(2) เหล็ก ต้องใช้เหล็กที่ผลิตภำยในประเทศ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90 ของปริมำณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมด
ตำมสัญญำ                                                          

 

15. สถานที่ติดต่อเพ่ือขอทราบข้อมูลเพ่ิมเติม   

ส่วนงำน................................................. หน่วยงำน................................... 

ชื่อ-นำมสกุล.......................................... เบอร์โทร...................................... 

อีเมล์ ....................................................  

           เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th, www.eprocurement.mahidol.ac.th/  

 

              (ลงช่ือ).........................................................ประธำนกรรมกำร  
                           (............................................) 

                                                         ต ำแหน่ง ..........................................                   
 

  
ลงช่ือ.........................................................กรรมกำร               ลงช่ือ.........................................................กรรมกำร                            
            (.........................................)                                       (.........................................) 
     ต ำแหน่ง ...........................................                                        ต ำแหน่ง .......................... .................                   

 

 

หมายเหตุ  เอกสำรฉบับน้ีเป็นเพียงตัวอย่ำง เพื่อให้กำรท ำงำนสะดวกขึ้น ทัง้น้ีผู้ใช้งำนอำจปรับไดต้ำมควำมเหมำะสม แต่
ให้คงไว้ซ่ึงข้อควำมตำมระเบียบและแนวปฏิบตั ิ

 

 
 

http://www.gprocurement.go.th/
http://www.eprocurement.mahidol.ac.th/
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ตัวอย่างท่ี 4 

(กรณีจัดจ้างที่มิใช่กอ่สร้าง) 

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 

รายการ............................................................. 

 

1. ความเป็นมา 
.................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 .................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
 

3  .คุณสมบัติ ของผู้ย่ืนข้อเสนอ     
 1. มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย 
 2. ไม่เป็นบคุคลล้มละลำย 
 3. ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร 
 4. ไม่เป็นบคุคลซ่ึงอยู่ระหว่ำงถูกระงบักำรยื่นข้อเสนอหรือท ำสญัญำกับหน่วยงำนของรัฐไว้ชั่วครำว เน่ืองจำกเป็น
ผู้ที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของผู้ประกอบกำรตำมระเบียบที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังก ำหนด
ตำมท่ีประกำศเผยแพร่ในระบบเครือขำ่ยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง 
 5. ไม่เป็นบคุคลซ่ึงถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผูท้ิ้งงำนและไดแ้จง้เวยีนชื่อให้เป็นผู้ทิง้งำนของหน่วยงำนของรัฐใน
ระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซ่ึงรวมถงึนิติบคุคลที่ผู้ทิ้งงำนเป็นหุ้นส่วนผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร 
ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจในกำรด ำเนินงำนในกิจกำรของนิตบิุคคลน้ันด้วย 
 6. มีคุณสมบัตแิละไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมท่ีคณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซ้ือจดัจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ 
 7. เป็นบุคคลธรรมดำหรอืนิติบุคคลผู้มีอำชีพรับจ้ำงงำนที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์หรือที่จะด ำเนินกำร
จัดจ้ำงคร้ังน้ี    
 8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืนที่เข้ำยืน่ข้อเสนอให้แก่มหำวิทยำลยัมหดิล ณ วัน
ประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ /วันยื่นข้อเสนอ หรือไม่เปน็ผู้กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็น
ธรรมในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ /ในกำรยื่นข้อเสนอคร้ังน้ี  
 9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือควำมคุ้มกัน ซ่ึงอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทยเว้นแต่รัฐบำลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มี
ค ำสัง่ให้สละเอกสิทธ์ิและควำมคุ้มกันเช่นว่ำน้ัน 
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 10. ผูย้ื่นข้อเสนอต้องลงทะเบยีนในระบบจัดซ้ือจัดจำ้งภำครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ )Electronic Government 
Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลำง  
 
 ..............)คุณสมบัติอ่ืนให้ระบุเพิ่มเติมตามความเหมาะสมหรือจ าเป็น ............... )เช่น  

11. ผูย้ื่นข้อเสนอต้องมีผลงำนประเภทเดียวกันกับงำนที่จะด ำเนินกำรจัดจ้ำงในคร้ังน้ี วงเงินไม่น้อยกว่ำ ........(ไม่
เกิน 50%ของวงเงินจดัจ้ำง)........ บำท (.........................................)  เป็นผลงำนในสัญญำเดยีวเทำ่น้ันและเป็นสัญญำทีผู่้
ยื่นข้อเสนอได้ท ำงำนแล้วเสร็จตำมสญัญำ ซ่ึงได้มีกำรสง่มอบงำนและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ซ่ึงผลงำนดงักล่ำวเป็นผลงำน
ที่เป็นคู่สญัญำโดยตรงกับหน่วยงำนของรัฐหรือหน่วยงำนเอกชนที่มหำวิทยำลัยมหิดลเชื่อถือ  

ผลงำนประเภทเดียวกัน หมำยถงึ .........(อธิบำยถงึผลงำนประเภทเดยีวกันหลักๆมีอะไรบ้ำง)....... 

 12 .ผูย้ื่นขอ้เสนอทีย่ื่นขอ้เสนอในรูปแบบของ "กิจกำรร่วมค้ำ "ตอ้งมีคุณ สมบตัิ ดงัน้ี 
                กรณีที่ข้อตกลงฯ ก ำหนดให้ผู้เข้ำร่วมค้ำรำยใดรำยหน่ึงเป็นผูเ้ข้ำร่วมค้ำหลัก ขอ้ตกลงฯ จะตอ้งมีกำร
ก ำหนดสัดส่วนหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบในปริมำณงำน สิง่ของ หรือมูลค่ำตำมสญัญำของผูเ้ข้ำร่วมค้ำหลักมำกกว่ำ
ผู้เข้ำร่วมค้ำรำยอื่นทุกรำย 

                กรณีที่ข้อตกลงฯ ก ำหนดให้ผู้เข้ำร่วมค้ำรำยใดรำยหน่ึงเป็นผูเ้ข้ำร่วมค้ำหลัก กิจกำรร่วมค้ำน้ันตอ้งใช้
ผลงำนของผู้เข้ำร่วมคำ้หลักรำยเดียวเป็นผลงำนของกิจกำรร่วมค้ำที่ยื่นข้อเสนอ 
               ส ำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้ก ำหนดให้ผู้เข้ำร่วมค้ำรำยใดเป็นผู้เข้ำร่วมค้ำหลัก ผู้เข้ำร่วมค้ำทุกรำยจะตอ้งมี
คุณสมบตัิครบถว้นตำมเงือ่นไขที่ก ำหนดไว้ในเอกสำรเชิญชวน    

 

4. หลกัฐานการย่ืนขอ้เสนอ (ประกอบการพิจารณาคุณสมบัติที่ก าหนดเพ่ิมเติม และที่ก าหนดในขอบเขตของงาน) 

   (1) เอกสำรแสดงผลงำน  ไดแ้ก่ ส ำเนำหนังสือรับรองผลงำน หรือส ำเนำสญัญำจำ้งและส ำเนำใบตรวจรับพสัดุ)  

       (กรณีเป็นผลงำนเอกชนจะต้องมีหลักฐำนใบรับเงินทุกงวด ตลอดจนหลักฐำนกำรเสยีภำษีของงำนน้ัน จำก
กรมสรรพำกร  

       แนบมำด้วย) 

   (2) ส ำเนำใบขึ้นทะเบยีนผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) (กรณีที่ผูย้ื่นข้อเสนอ เป็น SMEs) 

   (3) ส ำเนำหนังสือรับรองสินค้ำ Made in Thailand  

   (4) ข้อก าหนดอ่ืนๆ เช่น แนวความคดิในการพัฒนาโปรแกรม,  ใบรับรองมาตรฐาน ISO..,  ใบรับรองการผา่นการอบรม 

        หลักสูตร...., หนังสือรับรองผา่นเกณฑ์มาตรฐานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, แผนผงับุคลากร  เป็นต้น 
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5. แบบรูปรายการ ขอบเขตของงาน และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

 ตำมเอกสำรแนบ 

 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ..............(ระบุเดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจดัซ้ือจัดจ้าง ถึง เดือน/ปีที่คาดว่าจะท าสญัญา)................. 

 

7. ระยะเวลาก าหนดแล้วเสร็จ 

ก ำหนดแล้วเสร็จภำยใน .............. วัน นับถัดจำกลงนำมในสญัญำหรือวันที่มหำวิทยำลยัมีหนังสือแจ้งให้เร่ิม
ปฏิบตัิงำน 

 

8. วงเงินในการจัดจ้าง   

ภำยในวงเงินงบประมำณ .............................บำท(.......................................................................) โดยเบิกจำ่ยจำก
งบประมำณป ี................... 

 

9. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 

    9.1 (กรณีจ่ายเงินงวดเดียว) 

มหำวิทยำลัย จะจ่ำยค่ำจ้ำงซ่ึงได้รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม ตลอดจนภำษีอ่ืน ๆ และค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงแล้ว โดยถือรำคำ
เหมำรวมเป็นเกณฑ์ และก ำหนดกำรจ่ำยเงิน เม่ือผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำนทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตำมสัญญำ หรือ
ข้อตกลงจ้ำงเป็นหนังสือ และมหำวิทยำลัยได้ตรวจรับมอบงำนจ้ำง    

   9.2 (กรณีแบ่งการจ่ายเงินหลายงวด) 

มหำวิทยำลัย จะจ่ำยค่ำจ้ำงซ่ึงได้รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม ตลอดจนภำษีอ่ืน ๆ และค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงแล้ว โดยถือรำคำ
เหมำรวมเป็นเกณฑ์ และก ำหนดกำรจ่ำยเงิน แบ่งเป็น .....งวด ดังน้ี 

งวดที่ 1  เป็นจ ำนวนเงินในอัตรำร้อยละ .... ของค่ำจ้ำง เม่ือผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน ดังน้ี 

- .................................................... 
- .................................................... 

ให้แล้วเสร็จภำยใน....วันนับถัดจำกลงนำมในสัญญำหรือวันที่มหำวิทยำลัยมีหนังสือแจ้งให้เร่ิมปฏิบัติงำน 

งวดที่ 2  เป็นจ ำนวนเงินในอัตรำร้อยละ .... ของค่ำจ้ำง เม่ือผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน ดังน้ี 
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- .................................................... 
- .................................................... 

ให้แล้วเสร็จภำยใน....วันนับถัดจำกลงนำมในสัญญำหรือวันที่มหำวิทยำลัยมีหนังสือแจ้งให้เร่ิมปฏิบัติงำน 

งวดสุดท้ำย  เป็นจ ำนวนเงินในอัตรำร้อยละ .... ของค่ำจ้ำง เม่ือผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน ดังน้ี 

- .................................................... 
- .................................................... 

และเม่ือผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำนทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตำมสัญญำ หรือข้อตกลงจ้ำงเป็นหนังสือ และมหำวิทยำลัยได้
ตรวจรับมอบงำนจ้ำง  

                        

10. อัตราค่าปรับ 

          10.1  กรณีที่ผู้รับจ้ำงน ำงำนที่รับจ้ำงไปจ้ำงช่วงให้ผู้อ่ืนท ำอีกทอดหน่ึงโดยไม่ได้รับอนุญำตจำกมหำวิทยำลัยมหดิล 
จะก ำหนดค่ำปรับส ำหรับกำรฝ่ำฝืนดังกล่ำวเป็นจ ำนวนร้อยละ 10.00 ของวงเงินของงำนจ้ำงช่วงน้ัน 

          10.2  กรณีที่ผู้รับจ้ำงปฏิบัติผิดสัญญำจ้ำงนอกเหนือจำกข้อ 10.1 จะก ำหนดค่ำปรับเป็นรำยวันเป็นจ ำนวนเงิน
ตำยตัวในอัตรำร้อยละ 0.10 ของรำคำค่ำจ้ำง  

  

11. การรบัประกันความช ารุดบกพร่อง 

ผู้รับจ้ำงจะต้องรับประกันควำมช ำรุดบกพร่องของงำนจ้ำงทีเ่กิดขึ้นภำยในระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ ..... ป ีนับถดั
จำกวันที่มหำวิทยำลัยได้รับมอบงำน โดยต้องรีบจัดกำรซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้กำรไดด้ีดงัเดิมภำยใน .... วัน นับถัดจำกวันที่
ได้รับแจง้ควำมช ำรุดบกพร่อง 

 

12. หลกัเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ    

[    ] ใช้เกณฑร์าคา ในกำรคดัเลือกผู้เสนอรำคำต่ ำสดุเป็นผู้ชนะกำรซ้ือหรือจ้ำง โดยมีเงื่อนไขดังน้ี 
 (1)  หำกผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงเป็นผู้ประกอบกำร SMEs เสนอรำคำสูงกว่ำรำคำต่ ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืนที่ไม่

เกินร้อยละ 10 มหำวิทยำลัย จะจัดจ้ำงจำกผู้ประกอบกำร SMEs ดังกล่ำว โดยจัดเรียงล ำดับผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงเป็น
ผู้ประกอบกำร SMEs ซ่ึงเสนอรำคำสูงกว่ำรำคำต่ ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืนไม่เกินร้อยละ 10 ที่จะเรียกมำท ำสัญญำไม่
เกิน 3 รำย  

อน่ึง กำรพิจำรณำผลตำมเงื่อนไขเอกสำรประกวดรำคำจ้ำง มหำวิทยำลัย จะพิจำรณำจำกเอกสำรส ำเนำใบขึ้น
ทะเบียนผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) เท่ำน้ัน 
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(2) หำกผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงมิใช่ผู้ประกอบกำร SMEs แต่เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำยไทย เสนอรำคำสูง
กว่ำรำคำต่ ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งตำมกฎหมำยของต่ำงประเทศ ไม่เกินร้อยละ 3 มหำวิทยำลัย จะ
จัดจ้ำงจำกผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำยไทยดังกล่ำว 

     [    ] ใช้เกณฑ์คุณภาพ  ในกำรคัดเลือกผู้เสนอรำคำที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นผู้ชนะกำรซ้ือหรือจ้ำง โดยก ำหนด
เกณฑ์กำรให้น้ ำหนักคะแนน ดังน้ี 

               *ข้อเสนอทำงด้ำนเทคนิค   .......... %    (ต้องก าหนดและน้ าหนักการให้คะแนนต้องมาก
ที่สุด) 

               ต้นทุนของพัสดุน้ันตลอดอำยุกำรใช้งำน .......... % 

 มำตรฐำนของสินค้ำหรือบริกำร .......... % 

 บริกำรหลังกำรขำย .......... % 

 พัสดุที่รัฐต้องกำรส่งเสริมหรือสนับสนุน .......... % 

 * รำคำ   .......... % 

ทั้งน้ี วิธีการให้คะแนนเป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาการให้คะแนนด้านคุณภาพที่แนบท้ายน้ี  

 

13.  การใช้พัสดุที่ส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ (กรณีที่ไม่ได้ขอใช้พัสดุที่ผลิตในต่างประเทศหรือน าเข้าพัสดุจาก
ต่างประเทศ) 

 (1) ก ำหนดให้ผู้รับจ้ำง ตอ้งจดัท ำแผนกำรใช้พัสดุที่ผลติภำยในประเทศ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 60 ของมูลค่ำวัสดุ

หรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงำนจ้ำงน้ัน ภำยใน 30 วันนับถดัจำกวันทีไ่ด้ลงนำมสญัญำ      

(2) ก ำหนดให้ผู้รับจำ้ง ต้องใช้วัสดุหรือครุภัณฑ์ ที่ผลิตภำยในประเทศ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 60 ของมูลค่ำวัสดุหรือ

ครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงำนจ้ำงน้ัน 

 

14. สถานที่ติดต่อเพ่ือขอทราบข้อมูลเพ่ิมเติม   

ส่วนงำน................................................. หน่วยงำน................................... 

ชื่อ-นำมสกุล.......................................... เบอร์โทร...................................... 

อีเมล์ ....................................................  

           เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th, www.eprocurement.mahidol.ac.th/  

 

http://www.gprocurement.go.th/
http://www.eprocurement.mahidol.ac.th/
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              (ลงช่ือ).........................................................ประธำนกรรมกำร  
                           (............................................) 

                                                         ต ำแหน่ง ..........................................                   
 

  
ลงช่ือ.........................................................กรรมกำร               ลงช่ือ.........................................................กรรมกำร                            
            (.........................................)                                       (.........................................) 
     ต ำแหน่ง ...........................................                                        ต ำแหน่ง .......................... .................                   

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  เอกสำรฉบับน้ีเป็นเพียงตัวอย่ำง เพื่อให้กำรท ำงำนสะดวกขึ้น ทัง้น้ีผู้ใช้งำนอำจปรับไดต้ำมควำมเหมำะสม แต่
ให้คงไว้ซ่ึงข้อควำมตำมระเบียบและแนวปฏิบตั ิ

 


