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ในการทำงานด้านพัสดุ มักจะมีคำถามบ่อยๆ ว่า เมื่อจะมีการจัดซื้อจัดจ้าง ใครจะเป็นผู้กำหนด Specs
หรือใครจะเป็นผูก้ ำหนด TOR (Terms of Refereces)
คำถามเหล่านี้ มีการหารือไปยังคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ชือ่ เรียกชือ่ ย่อว่า “กวพ.” ตามระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม ซึง่ กวพ. ได้มแี นววินจิ ฉัย สรุปได้วา่
1. การกำหนด Specs หรือการกำหนด TOR เป็นหน้าทีข่ องหน่วยงานทีจ่ ะจัดหา หรือหน่วยงานผูใ้ ช้พสั ดุ
2. การกำหนด Specs หรือการกำหนด TOR จะต้อง
2.1 เป็นไปตามความต้องการของหน่วยงานผูใ้ ช้พสั ดุ
2.2 เป็นไปตามมาตรฐานของทางราชการ
2.3 ไม่เป็นการกีดกันทางการค้า
2.4 ให้มกี ารแข่งขันราคาได้หลายราย
ดังนั้น การกำหนด Specs หรือการกำหนด TOR เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ
ผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมายให้ดำเนินการจะต้องพิจารณาและคำนึงถึงกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี หรือหนังสือซักซ้อม
ความเข้าในทีเ่ กีย่ วข้องกับการกำหนด Specs หรือการกำหนด TOR ดังนี้
1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในส่วนที่เกี่ยวกับ
การใช้พสั ดุทผ่ี ลิตในประเทศและกิจการของคนไทย ตามข้อ 16 ซึง่ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้
(1) ห้ามกำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งอาจมีผลกีดกันไม่ให้ผู้ผลิตหรือผู้ขายพัสดุที่
ผลิตในประเทศหรือเป็นกิจการของคนไทยสามารถเข้าแข่งขันกันในการเสนอราคากับทางราชการ
(2) มี ป ระกาศกำหนดมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ ุ ต สาหกรรมแล้ ว ให้ ก ำหนดรายละเอี ย ดหรื อ
คุณลักษณะเฉพาะหรือรายการในการก่อสร้างตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม หรือเพือ่ ความสะดวกจะระบุเฉพาะ
หมายเลขมาตรฐานก็ได้
(3) ไม่มปี ระกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม แต่มผี ไู้ ด้รบั การจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กบั
กระทรวงอุตสาหกรรม ให้กำหนดรายละเอียด หรือคุณลักษณะเฉพาะหรือรายการในการก่อสร้าง ให้สอดคล้องกับ
รายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะตามทีร่ ะบุไว้ในคูม่ อื ผูซ้ อ้ื หรือใบแทรกคูม่ อื ผูซ้ อ้ื ทีก่ ระทรวงอุตสาหกรรมจัดทำขึน้
(4) มีผไู้ ด้รบั ใบอนุญาตแสดงเครือ่ งหมายมาตรฐาน ประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกัน และในขณะ
เดียวกันเป็นพัสดุทม่ี ผี ผู้ ลิตจากโรงงานทีไ่ ด้รบั การรับรองคุณภาพโดยมีผผู้ ลิตตัง้ แต่สามรายขึน้ ไป ให้ระบุความต้องการ
เฉพาะพัสดุซง่ึ แสดงเครือ่ งหมายมาตรฐานและผลิตจากโรงงานทีไ่ ด้รบั การรับรองระบบคุณภาพทีท่ ำในประเทศไทยเท่านัน้
(5) ในกรณีที่พัสดุที่ต้องการซื้อหรือจ้างทำตามวรรคหนึ่ง เป็นพัสดุที่มีผู้ได้รับใบอนุญาตแสดง
เครือ่ งหมายมาตรฐาน ประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกัน และในขณะเดียวกันเป็นพัสดุทม่ี ผี ผู้ ลิตจากโรงงานทีไ่ ด้รบั การ
รับรองระบบคุณภาพโดยมีผลิตน้อยกว่าสามราย แต่เป็นพัสดุทม่ี ผี ไู้ ด้รบั ใบอนุญาตแสดงเครือ่ งหมายมาตรฐานประเภท
ชนิด หรือขนาดเดียวกันโดยมีผไู้ ด้รบั ใบอนุญาตตัง้ แต่สามรายขึน้ ไป หรือเป็นพัสดุทม่ี ผี ผู้ ลิตจากโรงงาน ทีไ่ ด้รบั การ
รับรองระบบคุณภาพโดยมีผผู้ ลิตตัง้ แต่สามรายขึน้ ไป ให้สว่ นราชการระบุความต้องการเฉพาะพัสดุซง่ึ แสดงเครือ่ งหมาย
มาตรฐานหรือพัสดุทผ่ี ลิตจากโรงงานทีไ่ ด้รบั การรับรองระบบบคุณภาพทีท่ ำในประเทศไทยและให้ดำเนินการตาม (6)
(6) มีผไู้ ด้รบั ใบอนุญาตแสดงเครือ่ งหมายมาตรฐาน ประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกันตัง้ แต่สามราย
ขึน้ ไป ให้ระบุความต้องการเฉพาะพัสดุซง่ึ แสดงเครือ่ งหมายมาตรฐานทีท่ ำในประเทศไทยเท่านัน้
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(7) ในกรณีพสั ดุทต่ี อ้ งการซือ้ หรือจ้างทำ เป็นพัสดุทม่ี ผี ผู้ ลิตจากโรงงานทีไ่ ด้รบั การับรองระบบคุณภาพ
ตั้งแต่สามรายขึ้นไป ให้ระบุความต้องการเฉพาะพัสดุซึ่งผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพที่ทำใน
ประเทศไทยเท่านัน้
(8) มีผไู้ ด้รบั การจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กบั กระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว ให้ระบุความต้องการเฉพาะ
พัสดุทท่ี ำในประเทศไทย
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2. มติคณะรัฐมนตรี แจ้งตามหนังสือ ดังนี้
2.1 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร 0203/ว 52 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2520 เรือ่ ง การระบุ
คุณลักษณะเฉพาะของสิง่ ของหรือยีห่ อ้ สิง่ ของ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้
(1) ห้ามกำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ ซึง่ อาจมีผลกีดกันไม่ให้ผผู้ ลิตหรือผูข้ ายพัสดุ
ทีผ่ ลิตในประเทศไทย หรือเป็นกิจการของคนไทยสามารถเข้าแข่งขันกันในการเสนอราคากับทางราชการ
(2) ห้ามกำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุที่จะซื้อให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใด
ยีห่ อ้ หนึง่ หรือของผูข้ ายรายใดรายหนึง่ โดยเฉพาะ
(3) ห้ามระบุยห่ี อ้ สิง่ ของทีต่ อ้ งการจะซือ้ ทุกชนิด
2.2 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/ว 83 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2550 เรื่อง
หลักเกณฑ์ การใช้พสั ดุทผ่ี ลิตในประเทศไทย
(1) การจัดหาพัสดุทม่ี ผี ลิตในประเทศไทย
(1.1) ให้ ใ ช้ พ ั ส ดุ ท ี ่ ผ ลิ ต ในประเทศอย่ า งเคร่ ง ครั ด ถ้ า ไม่ ม ี พ ั ส ดุ ท ี ่ ผ ลิ ต ในประเทศ
ให้จดั หาตามหลักเกณฑ์ปกติได้
(1.2) กรณีที่มีพัสดุที่ผลิตในประเทศ แต่ไม่เพียงพอต่อความต้องการในประเทศหรือมี
จำนวนน้อยราย หรือมีความจำเป็นต้องใช้พสั ดุทผ่ี ลิตจากต่างประเทศ หรือจะต้องนำเข้าพัสดุจากต่างประเทศ ในกรณีท่ี
เป็นประโยชน์ยง่ิ กว่า ให้หน่วยงานนำเสนอรัฐมนตรีพจิ ารณา เว้นแต่ เป็นการจัดหาวงเงินไม่สงู ให้เป็นความรับผิดชอบ
ของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทีจ่ ะพิจารณาอนุมตั ไิ ด้ 2 กรณี ดังนี้
(1) เป็นการจัดหาอะไหล่ ซึ่งมีความจำเป็นต้องระบุยี่ห้อ หรือคุณลักษณะเฉพาะ
และจำเป็นต้องนำเข้าจากต่างประเทศ
(2) เป็นการจัดหาครั้งหนึ่งที่มีวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท หรือราคาพัสดุที่นำเข้า
จากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 2 ล้านบาท
(2) การใช้พัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศ หรือนำเข้าจากต่างประเทศ หมายถึง การใช้หรือนำเข้า
พัสดุทผ่ี ลิตสำเร็จรูปแล้วจากต่างประเทศไม่วา่ นำเข้าโดยคูส่ ญ
ั ญาหรือบุคคลอืน่ ใด
2.3 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0506/2180 ลงวันที่ 24 มกราคม 2551 เรื่อง
การจัดซือ้ จัดจ้างสินค้าและบริการทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมของภาครัฐ สรุปสาระสำคัญ ให้หน่วยงานทีจ่ ะจัดหาพัสดุ
ดำเนินการ จัดซือ้ จัดจ้างสินค้าและบริการทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมของภาครัฐ ดังนี้
(1) สิ น ค้ า ที ่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ ่ ง แวดล้ อ ม ได้ แ ก่ กระดาษ กระดาษชำระ กล่ อ งใส่ เ อกสาร
เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ เครื่องเรือนเหล็ก ซองบรรจุภัณฑ์ตลับหมึก แบตเตอรี่ปฐมภูมิ ปากกาไวด์บอร์ด
ผลิตภัณฑ์ลบคำผิด แฟ้มเอกสาร สีทาอาคาร หลอดฟลูออเรสเซนต์
(2) บริการทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม ได้แก่ บริการทำความสะอาด บริการเช่าเครือ่ งถ่ายเอกสาร
บริการโรงแรม
เมือ่ ได้รบั ข้อมูลข่าวสารในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการกำหนด Specs หรือการกำหนด TOR แล้ว ผูเ้ ขียนหวังว่าผูท้ ่ี
ได้รบั มอบหมายให้ทำงานด้านพัสดุคงปฏิบตั ไิ ด้อย่างถูกต้อง นะครับ.!
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