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Terms of reference (TOR)
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Referrence:TOR) หมายถึง เอกสารที่ก าหนด

ขอบเขตของงานและรายละเอียดของภารกิจที่ผู้จัดท า TOR ต้องการให้ผู้ขายหรือ
ผู้รับจ้างด าเนินการ รวมทั้งความรับผิดชอบอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานนั้นๆ อาทิ 
รายละเอียดการท างาน คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
คุณสมบัติผู้เสนอราคา ระยะเวลาที่ต้องการ  บทปรับ ฯลฯ

โดยผู้จัดท า TOR ต้องพิจารณาและค านึงถึงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าส่ัง มติ ครม.หรือหนังสือเวียน ต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง



ความส าคัญของ TOR

1.ต้องมีความชัดเจนที่สามารถจัดหาหรือปฏิบัติได้ และก าหนดสาระ 
ประเด็นต่างๆ ที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการไว้อย่างชัดเจน 
2.เป็นเอกสารอ้างอิงส่วนหนึ่งของสัญญา TOR ที่ดีต้องไม่กว้างเกินไป 
จนเป็นเหตุให้ได้ของหรือบริการที่ไม่มีคุณภาพ



สาเหตุส าคัญของปัญหาการก าหนดรายละเอียด TOR 
1.ขาดข้อมูลที่จ าเป็น ทั้งคุณลักษณะเฉพาะ เทคโนโลยีทีเ่ปลีย่นแปลง และรายละเอียดข้อก าหนดของการ
ปฏิบัติงาน
2.ขาดวัตถุประสงค์เฉพาะของงานซื้อหรืองานจ้าง และการก าหนดกลุ่มเป้าหมายกว้างเกินไป เกิดปัญหาการ
ตีความความต้องการที่ยากต่อการพิจารณา
3.ขาดการแสดงยอดเงิน งป.ของโครงการ ตย. เช่น ราคา งป.ในการจัดหาคอมพิวเตอร์ ส านักงาน ตั้ง งป.ไว้
ในราคา 10,000 บ. กับ อีกหน่วยงานที่ตั้งราคาไว้ที่ 17,000 บ. ย่อมได้สินค้าที่มีคุณลักษณะเฉพาะที่แตกต่าง
กัน 
4.ขาดความเข้าใจในการก าหนดคุณสมบัติผู้ขายหรือผู้รับจ้าง การก าหนดผลงานในงานประเภทเดียวกัน 
หรือลักษณะเดียวกัน

หมายเหตุ  การเสาะแสวงหา และค้นหาข้อมูล รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ เทคโนโลยี การลงพื้นที่เพื่อท าการส ารวจตรวจสอบ
รายละเอียดของงาน รวมถึงราคากลางที่เหมาะสม เป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับการจัดท า TOR 



ลักษณะของ TOR ที่ดี

1.ระบุเหตุผลความจ าเป็นและลักษณะที่ต้องการน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างชัดเจน
2.ระบุข้อความไม่ก ากวม ชัดเจน ตรวจสอบได้ ไม่สร้างปัญหาและต้องตีความในชั้น
คณะกรรมการเปิดซอง(จัดซื้อ/จ้าง โดยวิธีต่างๆ)
3.ไม่ระบุรายการที่เกินความจ าเป็น
4.Spec และราคากลาง มีที่ไปที่มาชัดเจน เช่น บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจ าปีของ
ส านัก งป. ราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ กระทรวง DE คู่มือผู้ซื้อของ กระทรวง
อุตสาหกรรม ราคาสินค้าและวัสดุก่อสร้าง ของกระทรวงพาณิชย์  ฯลฯ



ความสัมพันธ์กันระหว่าง TOR กับวิธีจัดหา
1.วิธี e-bidding เป็นการจัดหาที่มีการแข่งขันโดยสมบรูณ์ TOR ต้องโปร่งใส เปิดกว้าง ไม่ล็อคสเปค
หรือกีดกันรายอื่น ผู้เสนอราคาทุกรายสามารถเข้าแข่งขันได้ หรือ อย่างน้อยที่สุด มีมากกว่า 3 ราย 
ที่เข้าเสนอราคาได้
2.วิธีคัดเลือก คือการแข่งขันแบบปิด กล่าวคือมีผู้ที่มีคุณสมบัติน้อยราย โดยทางราชการต้องมีหนังสือเชิญชวนไปยัง
ผู้เสนอราคา อย่างน้อย 3 ราย (ใครจะมาหรือไม่มา บังคับไม่ได้แต่ต้องมีการเชิญไปไม่น้อยกว่า 3 ราย) 
3.วิธีเฉพาะเจาะจง ถือว่าไม่มีการแข่งขัน เนื่องจากเป็นการเชิญชวนเสนอราคาเพียงรายเดียว ข้อก าหนด TOR 
จึงมักเป็นไปตามเงื่อนไขของผู้เสนอราคา (ทางราชการต้องง้อผู้เสนอราคา)

หมายเหตุ  : การจัดหาโดยวิธีคัดเลือก  ห้ามคณะกรรมการซื้อ/จ้างโดยวิธีคัดเลือก พิจารณาตัดผู้เสนอราคาว่าตกคุณสมบัติโดยเด็ดขาด 
เนื่องจากก่อนออกหนังสือเชิญชวน ต้องตรวจสอบแล้วว่า ผู้เสนอราคามีคุณสมบัติครบถ้วน
การแข่งขัน แบ่งเปน็ 2 กรณี คือ

1.แข่งขันด้านราคา
2.แข่งขันราคาร่วมกับเกณฑ์อื่น (price performance) หรือ พิจารณาด้านราคาร่วมกับคุณภาพ แต่ ต้องใช้กับงานที่มีความ

ซับซ้อนและมีรายละเอียดทางเทคนิคสูง เท่านั้น  เช่น งานสร้างเรือ เป็นต้น



หลักการทั่วไปของการก าหนด TOR
1.เปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบที่มาที่ไปได้ เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

2.การระบุยี่ห้อ รุ่น ตราอักษร หรือประเทศ ทวีปของผู้ผลิต ให้ตรงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือใกล้เคียง ท าไม่ได้ 
แต่ก าหนดด้วยมาตรฐานได้ เช่น ต้องเป็นสินค้าที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานของ JIS ประเทศญี่ปุ่น หรือ 
ก าหนดด้วย มอก.ของไทย ยกเว้นพัสดุอะไหล่ หรือพัสดุที่จะใช้มีเพียงยี่ห้อเดียว

3.การก าหนดผลงานในงานซื้อ ท าไม่ได้ ยกเว้นเป็นงานซื้อพร้อมติดตั้ง ส่วนงานจ้าง ก าหนดผลงานได้
ไม่เกินร้อยละ 50 ของ งป.ที่ได้รับ

4.งานที่มีทั้งซื้อและจ้างอยู่ในโครงการเดียวกัน ให้ดูสัดส่วนของงานว่า งานใดมีปริมาณงานที่มากกว่า ให้ก าหนดเป็นงานน้ัน

5.งานซื้อพร้อมการติดตั้ง ต้องก าหนดวันแล้วเสร็จของงานเพียงวันเดียว โดยหากแบ่งจ่ายเป็น 2 งวด โดยงวดแรกคือการส่งมอบพัสดุ 
ต้องก าหนดการจ่ายเงินเมื่อส่งมอบพัสดุเรียบร้อย โดยไม่ต้องระบุว่าต้องส่งภายใน.....วัน ส่วนงวดที่ 2 ให้ก าหนดวันแล้วเสร็จของงานได้ 
โดยระบุว่า ให้น าพัสดุไปท าการติดต้ังให้แล้วเสร็จ ณ .... ภายใน .....วัน  นับถัดจากวันที่ทางราชการมีหนังสือแจ้งให้เข้าด าเนินการ



หลักการทั่วไปของการก าหนด TOR (ต่อ)
6.การก าหนดการจ่ายเงินล่วงหน้า ถ้ากรณีที่การส่งมอบในระยะเวลาไม่นาน และเป็นการส่งงวดเดียว (ประมาณ 60 - 90 วัน) 
ไม่จ าเป็นต้องก าหนดก็ได้

7. การก าหนดการจ่ายเงินล่วงหน้า ส าหรับงานจ้างและมีหลายงวดงาน มีระยะเวลาการส่งมอบยาวเกิน 180 วัน อาจจะ
พิจารณาก าหนดเป็นเนื้องานงวดที่ 1 แทนการจ่ายเงินล่วงหน้าก็ได้ โดยพิจารณารายละเอียดเนื้องานที่เหมาะสมกับวงเงินงวด 

8.งานที่ไม่จ าเป็นต้องมีการรับประกันผลงาน ก็ไม่จ าเป็นต้องมีก็ได้เช่น งานจ้างตรวจสอบสภาพเครื่องจักร/อุปกรณ์  
เมื่อท าเสร็จก็ถือว่าจบงาน ก็ไม่จ าเป็นต้องมีการรับประกันใดๆ 

9.กรณีงานซื้อ สามารถก าหนดบทปรับได้ 2 กรณี คือ ปรับเฉพาะพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ กับปรับตามมูลค่าของสัญญา
(พัสดุใช้ประกอบเป็นชุด) ให้เลือกเฉพาะกรณีใดกรณีหนึ่งเท่านั้น 

10.พัสดุที่จ าเป็นต้องสั่งซื้อจาก ตปท. และไม่มีสินค้าที่ผลิตในประเทศที่ใช้แทนได้ สามารถออกเรื่องได้เลยไม่จ าเป็นต้องเสนอ
ขออนุมัติผู้มีอ านาจก่อน

11.ระยะเวลาการส่งมอบต้องตรวจสอบให้ละเอียดชัดเจน งานที่มีระยะการส่งมอบเกิน 365 วัน กระท าไม่ได้ (พรบ.งป.2560) 



ความสัมพันธ์ระหว่างราคากลางกับคณะกรรมการร่าง tor ใน อร.

โดยปกติแล้ว หน่วยงานจะต้องแต่งตั้งผู้ก าหนดราคากลาง (คนเดียว) 
หรือคณะกรรมการก าหนดราคากลาง ขึ้นมาเพื่อด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ใน
แต่ละโครงการ แต่ในส่วน ของ อร. จะใช้การแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง tor 
และก าหนดราคากลาง ในชุดเดียวกันเลยเพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาใน
กระบวนการ  โดยให้มีหน้าที่ในการร่าง tor มาพร้อมกับก าหนดราคากลาง
ของงานนั้นๆ ให้แล้วเสร็จในคราวเดียวกัน  



ท่ีมาของราคากลาง
1.ได้มาจากการค านวณตามหลักเกณฑท์ี่คณะกรรมการราคากลางก าหนด  ................................. งานก่อสร้าง
2.ได้มาจากฐานอ้างอิงราคากลางของพัสดุที่กรมบัญชีกลางก าหนด            ..................................  ยังไม่แล้วเสร็จ
3. ราคามาตรฐานที่ส านักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นก าหนด         ................................... บัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ฯลฯ
4.สืบจากท้องตลาด
5.ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุด ภายใน 2 ปี งป.ที่ผ่านมา
6.ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ 

หมายเหตุ      ให้ใช้ ข้อ 1 ก่อน หาก ไม่มีให้ใช้ข้อ 2 หรือ 3 โดยค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ 
ล าดับ 4 , 5 และ 6 มีความส าคัญเท่ากัน แต่จะใช้ข้อใด ให้ค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ
คณะกรรมการราคากลาง คือ คณะกรรมการที่แต่งตั้ง โดยมีอธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นประธาน มีหน้าที่ก าหนดราคากลางที่ใช้ในงานก่อสร้าง
คณะกรรมการก าหนดราคากลาง คือ คณะกรรมการที่หน่วยงานของรัฐ แต่งตั้งเพื่อเป็นผู้ก าหนดราคากลางของงานซื้องานจ้างในแต่ละโครงการ 



ในกระบวนการจัดหา TOR เป็นขั้นตอนที่ส าคัญที่สุด 
และเป็นหัวใจของงาน

TOR ที่เรียบร้อยและมีความชัดเจน จะท าให้งานตามขั้นตอนต่างๆ 
ราบรื่น จนถึงการตรวจรับพัสดุ โดยไม่มีข้ออุทธรณ/์ร้องเรียน 


