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ในการทำงานด้านพัสดุ มักจะมีคำถามบ่อยๆ ว่า เมื่อจะมีการจัดซื้อจัดจ้าง ใครจะเป็นผู้กำหนด Specs

หรอืใครจะเปน็ผูก้ำหนด TOR (Terms of Refereces)

คำถามเหล่าน้ี มีการหารือไปยังคณะกรรมการวา่ด้วยการพัสดุ ช่ือเรียกช่ือย่อว่า “กวพ.” ตามระเบียบสำนัก

นายกรฐัมนตรว่ีาด้วยการพสัดุ พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเตมิ ซ่ึง กวพ. ได้มีแนววนิิจฉัย สรุปไดว่้า

1. การกำหนด Specs หรอืการกำหนด TOR เปน็หนา้ทีข่องหนว่ยงานทีจ่ะจดัหา หรอืหนว่ยงานผูใ้ชพั้สดุ

2. การกำหนด Specs หรือการกำหนด TOR จะตอ้ง

2.1 เป็นไปตามความตอ้งการของหน่วยงานผู้ใช้พัสดุ

2.2 เป็นไปตามมาตรฐานของทางราชการ

2.3 ไม่เป็นการกีดกันทางการคา้

2.4 ให้มีการแข่งขันราคาได้หลายราย

ดังนั้น การกำหนด Specs หรือการกำหนด TOR เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ

ผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจะต้องพิจารณาและคำนึงถึงกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี หรือหนังสือซักซ้อม

ความเขา้ในทีเ่ก่ียวขอ้งกับการกำหนด Specs หรอืการกำหนด TOR ดงันี้

1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในส่วนที่เกี่ยวกับ

การใชพั้สดุท่ีผลิตในประเทศและกจิการของคนไทย ตามขอ้ 16 ซ่ึงสรุปสาระสำคญั ดังน้ี

(1) ห้ามกำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งอาจมีผลกีดกันไม่ให้ผู้ผลิตหรือผู้ขายพัสดุที่

ผลิตในประเทศหรอืเป็นกิจการของคนไทยสามารถเขา้แข่งขันกันในการเสนอราคากบัทางราชการ

(2) มีประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อ ุตสาหกรรมแล้ว ให้กำหนดรายละเอ ียดหรือ

คุณลักษณะเฉพาะหรือรายการในการก่อสร้างตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือเพ่ือความสะดวกจะระบุเฉพาะ

หมายเลขมาตรฐานกไ็ด้

(3) ไม่มีประกาศกำหนดมาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม แต่มีผู้ได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับ

กระทรวงอุตสาหกรรม ให้กำหนดรายละเอยีด หรอืคณุลักษณะเฉพาะหรอืรายการในการกอ่สรา้ง ให้สอดคลอ้งกับ

รายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะตามทีร่ะบุไว้ในคู่มือผู้ซ้ือ หรือใบแทรกคูมื่อผู้ซ้ือท่ีกระทรวงอตุสาหกรรมจดัทำข้ึน

(4) มผีูไ้ดร้บัใบอนญุาตแสดงเครือ่งหมายมาตรฐาน ประเภท ชนดิ หรอืขนาดเดยีวกนั และในขณะ

เดียวกันเป็นพัสดุท่ีมีผู้ผลิตจากโรงงานท่ีได้รับการรับรองคุณภาพโดยมีผู้ผลิตต้ังแต่สามรายข้ึนไป ให้ระบุความต้องการ

เฉพาะพัสดุซ่ึงแสดงเคร่ืองหมายมาตรฐานและผลิตจากโรงงานท่ีได้รับการรับรองระบบคุณภาพท่ีทำในประเทศไทยเท่าน้ัน

(5) ในกรณีที่พัสดุที่ต้องการซื้อหรือจ้างทำตามวรรคหนึ่ง เป็นพัสดุที่มีผู้ได้รับใบอนุญาตแสดง

เคร่ืองหมายมาตรฐาน ประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกัน และในขณะเดียวกันเป็นพัสดุท่ีมีผู้ผลิตจากโรงงานท่ีได้รับการ

รับรองระบบคุณภาพโดยมีผลิตน้อยกว่าสามราย แต่เป็นพัสดุท่ีมีผู้ได้รับใบอนุญาตแสดงเคร่ืองหมายมาตรฐานประเภท

ชนดิ หรอืขนาดเดยีวกนัโดยมผีูไ้ดร้บัใบอนญุาตตัง้แตส่ามรายขึน้ไป หรอืเปน็พสัดทุีม่ผีูผ้ลติจากโรงงาน ทีไ่ดร้บัการ

รับรองระบบคุณภาพโดยมีผู้ผลิตต้ังแต่สามรายข้ึนไป ให้ส่วนราชการระบุความต้องการเฉพาะพัสดุซ่ึงแสดงเคร่ืองหมาย

มาตรฐานหรือพัสดุท่ีผลิตจากโรงงานท่ีได้รับการรับรองระบบบคุณภาพท่ีทำในประเทศไทยและให้ดำเนินการตาม (6)

(6) มผีูไ้ดร้บัใบอนญุาตแสดงเครือ่งหมายมาตรฐาน ประเภท ชนดิ หรอืขนาดเดยีวกนัตัง้แตส่ามราย

ข้ึนไป ให้ระบุความต้องการเฉพาะพัสดุซ่ึงแสดงเคร่ืองหมายมาตรฐานทีท่ำในประเทศไทยเทา่น้ัน
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(7) ในกรณีพัสดุท่ีต้องการซ้ือหรือจ้างทำ เป็นพัสดุท่ีมีผู้ผลิตจากโรงงานท่ีได้รับการับรองระบบคุณภาพ

ตั้งแต่สามรายขึ้นไป ให้ระบุความต้องการเฉพาะพัสดุซึ่งผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพที่ทำใน

ประเทศไทยเท่าน้ัน

(8) มผีูไ้ดร้บัการจดทะเบยีนผลติภณัฑ์ไวกั้บกระทรวงอตุสาหกรรมแลว้ ให้ระบคุวามตอ้งการเฉพาะ

พัสดุท่ีทำในประเทศไทย

2. มตคิณะรฐัมนตร ีแจง้ตามหนงัสือ ดงันี้

2.1 สำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีที ่สร 0203/ว 52 ลงวันที ่28 มนีาคม 2520 เรือ่ง การระบุ

คุณลักษณะเฉพาะของสิง่ของหรอืย่ีห้อส่ิงของ สรุปสาระสำคญั ดังน้ี

(1) ห้ามกำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ ซ่ึงอาจมีผลกีดกันไม่ให้ผู้ผลิตหรือผู้ขายพัสดุ

ท่ีผลิตในประเทศไทย หรือเป็นกิจการของคนไทยสามารถเขา้แข่งขันกันในการเสนอราคากบัทางราชการ

(2) ห้ามกำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุที่จะซื้อให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใด

ยีห้่อหนึง่ หรอืของผูข้ายรายใดรายหนึง่โดยเฉพาะ

(3) ห้ามระบยุีห้่อส่ิงของทีต่อ้งการจะซือ้ทกุชนดิ

2.2 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/ว 83 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2550 เรื่อง

หลักเกณฑ์ การใช้พัสดุท่ีผลิตในประเทศไทย

(1) การจัดหาพัสดุท่ีมีผลิตในประเทศไทย

(1.1) ให้ใช้พัสดุที ่ผลิตในประเทศอย่างเคร่งครัด ถ้าไม่มีพัสดุที ่ผลิตในประเทศ

ให้จัดหาตามหลกัเกณฑ์ปกตไิด้

(1.2) กรณีที่มีพัสดุที่ผลิตในประเทศ แต่ไม่เพียงพอต่อความต้องการในประเทศหรือมี

จำนวนน้อยราย หรือมีความจำเป็นต้องใช้พัสดุท่ีผลิตจากต่างประเทศ หรือจะต้องนำเข้าพัสดุจากต่างประเทศ ในกรณีท่ี

เป็นประโยชน์ย่ิงกว่า ให้หน่วยงานนำเสนอรัฐมนตรีพิจารณา เว้นแต่ เป็นการจัดหาวงเงินไม่สูง ให้เป็นความรับผิดชอบ

ของหวัหนา้หนว่ยงานของรฐัทีจ่ะพจิารณาอนมุตัไิด ้2 กรณ ีดงันี้

(1) เป็นการจัดหาอะไหล่ ซึ่งมีความจำเป็นต้องระบุยี่ห้อ หรือคุณลักษณะเฉพาะ

และจำเป็นต้องนำเข้าจากต่างประเทศ

(2) เป็นการจัดหาครั้งหนึ่งที่มีวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท หรือราคาพัสดุที่นำเข้า

จากต่างประเทศมรีาคาตอ่หน่วยไมเ่กิน 2 ล้านบาท

(2) การใช้พัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศ หรือนำเข้าจากต่างประเทศ หมายถึง การใช้หรือนำเข้า

พัสดุท่ีผลิตสำเร็จรูปแล้วจากต่างประเทศไม่ว่านำเข้าโดยคู่สัญญาหรือบุคคลอ่ืนใด

2.3 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0506/2180 ลงวันที่ 24 มกราคม 2551 เรื่อง

การจัดซ้ือ จัดจ้างสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมของภาครัฐ สรุปสาระสำคัญ ให้หน่วยงานท่ีจะจัดหาพัสดุ

ดำเนินการ จัดซ้ือจัดจ้างสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมของภาครฐั ดังน้ี

(1) สินค้าที ่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม ได้แก่ กระดาษ กระดาษชำระ กล่องใส่เอกสาร

เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ เครื่องเรือนเหล็ก ซองบรรจุภัณฑ์ตลับหมึก แบตเตอรี่ปฐมภูมิ ปากกาไวด์บอร์ด

ผลิตภัณฑ์ลบคำผดิ แฟ้มเอกสาร สีทาอาคาร หลอดฟลูออเรสเซนต์

(2) บริการท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ได้แก่ บริการทำความสะอาด  บริการเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร

บริการโรงแรม

เมือ่ไดร้บัขอ้มลูขา่วสารในสว่นทีเ่ก่ียวกบัการกำหนด Specs หรอืการกำหนด TOR แล้ว ผูเ้ขยีนหวงัวา่ผูท้ี่

ได้รับมอบหมายใหท้ำงานด้านพัสดุคงปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง นะครับ.!

*******************

หมายเหต ุ: เอกสารอา้งอิงดาวนโ์หลดไดท้ี ่www.cmatthai.net


