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แนวทางการจัดทําขอบเขตงาน (TOR) 

 

1. ความหมายของ TOR 

 Terms of Reference (TOR)   เรียกกันทั่วไปว่า “การจัดทําข้อกําหนดขอบเขตงาน” เป็นเอกสาร
ที่กําหนดขอบเขตของงานและรายละเอียดของงาน ที่ผู้จัดทํา TOR ต้องการให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างดําเนินการ 
รวมท้ังความรับผิดชอบอ่ืน ๆ ของผู้ขายหรือผู้รับจ้างที่เก่ียวข้องกับงานน้ัน ซึ่งรายการรายละเอียดของงานที่           
ผู้ซื้อหรือผู้ว่าจ้างประสงค์จะให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทํางานให้  โดยการบอกขอบเขตของงานให้ชัดเจน
ระยะเวลาที่ต้องการ คุณสมบัติของผู้เสนอราคา ซึ่งผู้ซื้อหรือผู้ว่าจ้างต้องการให้ทํางานตามขอบเขตดังกล่าว  
รวมถึงข้อกําหนดที่ผู้ซื้อหรือผู้ว่าจ้างต้องการให้ดําเนินการ จะมีก่ีขั้นตอนแต่ละขั้นตอนประกอบด้วยอะไรบ้าง         
ผิดสัญญาจะถูกปรับอย่างไร สิ่งต่างๆ เหล่าน้ีควรจะกําหนดให้อยู่ใน TOR ทั้งหมด เพ่ือประกาศหาผู้ขายหรือ
ผู้รับจ้างต่อไป  ผู้ที่ประสงค์จะเป็นผู้ขายหรือผู้รับจ้างจะได้ศึกษาข้อมูลก่อนว่างานตามประกาศสามารถทําได้
หรือมีคุณสมบัติครบถ้วนหรือไม่ เพ่ือเป็นข้อมูลเบ้ืองต้นประกอบการพิจารณาในขั้นตอนการดําเนินการจัดหา 
 

2. ลักษณะของ TOR  ที่ดี 

• ระบุความจําเป็น และลักษณะที่ต้องการนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างชัดเจน 

• กําหนดประเด็นต่าง ๆ ที่ผู้ว่าจ้างจะต้องดําเนินการไว้อย่างชัดเจน  

• TOR มีความชัดเจนเพียงพอต่อการประเมินปริมาณและคุณภาพงานของผู้รับจ้าง  

• TOR  ที่ดีจะต้องไม่กว้างทั่วไป จนทําให้ได้สิ่งที่ต้องการแต่ไม่มีคุณภาพ 
 
3. หลักการกําหนดขอบเขตงาน  TOR   
 3.1  ความเปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม  
       ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ . 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม          
ข้อ 15 ทวิ วรรคหนึ่งกําหนดว่า “ต้องดําเนินการโดยเปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกัน   
อย่างเป็นธรรม โดยคํานึงถึงคุณสมบัติและความสามารถของผู้เสนอราคา หรือผู้เสนองาน เว้นแต่ กรณีที่มี
ลักษณะเฉพาะอันเป็นข้อยกเว้น ตามท่ีกําหนดไว้ในระเบียบ ฯ” 
 

 3.2  การใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศและกิจการของคนไทย  
  (1) ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 5 
กําหนดพัสดุที่ผลิตในประเทศ หมายความถึงผลิตภัณฑ์ที่ผลิตสําเร็จรูปแล้ว โดยสถานที่ผลิตต้ังอยู่             
ในประเทศไทย หมายความรวมถึง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการประกอบหรือขึ้นรูปในประเทศด้วย   
  การตรวจสอบว่า พัสดุที่จะซื้อหรือจ้างทํามีผู้ผลิตหรือรับจ้างในประเทศไทยหรือไม่ต้อง
ตรวจสอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
  (2) ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม       
ข้อ 16 กําหนดให้ใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศหรือเป็นกิจการของคนไทย  
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 3.3 การจัดซ้ือจัดจ้างสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  (1) มติคณะรัฐมนตรี 22 มกราคม 2551 เห็นชอบข้อเสนอของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของ
ภาครัฐ มอบหมายให้กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) ไปปรับปรุงระเบียบพัสดุ ฯ พ.ศ. 2535  
  (2) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 287 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2551 
ขอให้ส่วนราชการภายใต้ระเบียบพัสดุ ฯ พ.ศ. 2535 จัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ พ.ศ.2551-2554 ของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 3.4 การระบุคุณลักษณะของสิ่งของหรือย่ีห้อสิ่งของ  
  (1) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2520 (หนังสือที่ สร 0203/ว 53 ลงวันที่         
28 มีนาคม 2520) กําหนดรายการในการก่อสร้าง ดังน้ี  
  - มี มอก. หรือ กระทรวงอุตสาหกรรมรับรองแล้ว หรือมีมาตรฐานที่ส่วนราชการอ่ืนกําหนด
ไว้  ก็ให้ระบุตามมาตรฐานนั้นได้ตามความจําเป็น  
  - กรณียังไม่มีมาตรฐาน ถ้าส่วนราชการจําเป็นต้องใช้สิ่งของที่เห็นว่ามีคุณภาพดีเป็นที่นิยม
ใช้ในขณะนั้น และจําเป็นต้องระบุช่ือย่ีห้อสิ่งของ ก็ให้ระบุได้ แต่ต้องให้มากย่ีห้อที่สุดเท่าที่จะสามารถระบุได้ 
และสิ่งของที่มีคุณภาพเทียบเท่ากันก็ให้ใช้ได้ด้วย 

(2) มติคณะรัฐมนตรีแจ้งตามหนังสือที่ สร 0403/ว 93 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2512 และ 
ที่ สร 0203/ว 157 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2519 กําหนดคุณลักษณะเฉพาะของสิ่งของ ดังน้ี 
  - ห้ามมิให้กําหนดลักษณะเฉพาะของสิ่งของที่จะซื้อให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใด ย่ีห้อหน่ึงหรือ
ของผู้ขายรายใดรายหน่ึง  

- ห้ามระบุย่ีห้อสิ่งของที่ต้องการจะซื้อทุกชนิด เว้นแต่ ที่มีข้อยกเว้นไว้ เช่น ยารักษาโรค 
เครื่องอะไหล่ เป็นต้น 
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4. ข้อกําหนดเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐจะต้องนําไปกําหนดไว้ในขอบเขตของงาน (TOR) หรือเอกสาร
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือให้ผู้เสนอราคาและคู่สัญญาปฏิบัติ ต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 ใช้บังคับให้
หน่วยงานของรัฐที่ต้องกําหนดไว้ในขอบเขตของงาน ซึ่งมีมูลค่าต้ังแต่ 500,000 บาท ขึ้นไป กําหนดมาตรการ
เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติ ดังน้ี  

1. ให้หน่วยงานของรัฐกําหนดเง่ือนไขและคุณสมบัติของบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา           
(ผู้เสนอราคา) ไว้ในขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และกําหนดให้คู่สัญญาต้องปฏิบัติดังน้ี  

(1) บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ  

(2) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดําเนินการจัดซื้อ    
จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  

(3) คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละคร้ัง
ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้  

 

2. ให้หน่วยงานของรัฐรายงานข้อมูลของคู่สัญญาที่ต้องย่ืนบัญชีแสดงรายรับรายจ่าย (แบบ บช. 1) 
ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. และกรมสรรพากรทราบ ดังน้ี  

(1) กรณีหน่วยงานของรัฐที่มิได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลาง (e-Government Procurement : e-GP) ให้รายงานข้อมูลของคู่สัญญาผ่านระบบ           
(e-Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง  

(2) กรณีหน่วยงานของรัฐใดที่มิได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลาง (e-Government Procurement : e-GP) ให้รายงานข้อมูลของคู่สัญญาผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่สํานักงาน ป.ป.ช. จัดทําขึ้น  
 

- กรณีงานก่อสร้าง วงเงินต้ังแต่ 1 ล้านบาทข้ึนไป ผู้เสนอราคา ต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย 
(รายละเอียดตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2521 อ้างถึงหนังสือสํานักงานรัฐมนตรี ด่วนมาก      
ที่ สร 0203/ว 80 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2521) 
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5. องค์ประกอบของ TOR   

(1) ความเป็นมา  
  งานหรือโครงการเพ่ือให้เข้าใจถึงความจําเป็น หรือความสําคัญของงาน และความเช่ือมโยง 
 

 (2) วัตถุประสงค ์ 
การจะดําเนินงานหรือโครงการใดๆ ให้บรรลุเป้าหมายจําเป็นต้องมีการกําหนดวัตถุประสงค์ของงาน

หรือโครงการ รวมทั้งต้องมีการกําหนดเป้าหมายเฉพาะของแต่ละกิจกรรมอย่างชัดเจน วัตถุประสงค์ของการ
ซื้อหรือการจ้าง คือ สิ่งที่ผู้ซื้อหรือผู้ว่าจ้างต้องการจะบรรลุหลังจากที่ภารกิจเสร็จสิ้นลง ผลงานของงานหรือ
โครงการ มีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างผลลัพธ์ที่มีตัวช้ีวัดที่ต้องการทั้งในด้านของเวลา พ้ืนที่ ปริมาณ คุณภาพ 
รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ชัดเจน เพ่ือให้การวัดความสําเร็จของโครงการ สามารถจะวัดในด้านของประสิทธิผล
หรือผลสัมฤทธ์ิได้โดยง่าย  

 

(3) คุณสมบัติผู้เสนอราคา  
  (1) ต้องเป็นผู้มีอาชีพขาย หรือ รับจ้าง  
  (2) ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว หรือไม่เป็น        

ผู้ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงาน  
  (3) ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ  

- การซื้อ/จ้าง ตามระเบียบพัสดุฯ 35 ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอ 
ราคารายอ่ืน  

- การซื้อ/จ้าง ตามระเบียบพัสดุฯ 49 ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอ
ราคารายอ่ืน และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งยันราคาอย่างเป็นธรรม
ในการซื้อ/จ้าง  

  (4) ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งใหส้ละสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน.  

**(5) ต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นในการซื้อหรือจ้าง  
**(6) ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน กับงานที่ประกวด

ราคาจ้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า...........................บาท และ เป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ 
หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มี
ฐานะเป็นราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานเอกชนที่กรมเช่ือถือ  

หมายเหตุ : **ให้เลือกใช้ตามความจําเป็น 
 

(4) คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (งานซ้ือ) / รายการละเอียดของงาน (งานจ้าง)  
อธิบายรายละเอียดกับแบบ รูปลักษณะ ขนาด ชนิดและคุณสมบัติของวัตถุที่ใช้สร้างจัดเป็นวิธีการ

อย่างหน่ึงของการจัดหา (Procurement) โดยมีความมุ่งหมายดังต่อไปน้ี  
4.1 เพ่ือให้ได้พัสดุถูกต้องตรงตามความประสงค์ของผู้ใช้ จากรายละเอียดข้อกําหนด

คุณลักษณะ เฉพาะพัสดุที่ผู้ซื้อได้ออกประกาศแจ้งความให้ทราบทั่วไปแล้วน้ัน ผู้ผลิตหรือผู้จําหน่ายสามารถ
ทําความเข้าใจและรู้ถึงจุดประสงค์ผู้ซื้อว่ามีความต้องการของซึ่งมีคุณภาพและลักษณะอย่างไร แม้ว่าจะไม่มี
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แบบรูปรายการหรือของตัวอย่างก็ตาม ผู้ผลิตหรือผู้จําหน่ายก็สามารถผลิตหรือหาของมาสนองความต้องการ
ของผู้ซื้อได้  

4.2 เพ่ือความสะดวกในการจัดหาพัสดุ กล่าวคือ เจ้าหน้าที่พัสดุสามารถดําเนินการจัดหาได้
ทันทีที่ได้รับแจ้งข่าวสารคําร้องขอ ไม่ต้องเสียเวลาสอบถามหาข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ อีก เพราะมีหลักฐาน
ที่เตรียมไว้พร้อมมูลอยู่ในมือเรียบร้อย ทําให้ได้ของรวดเร็วทันกําหนดเวลาต้องการ  

4.3 เพ่ือให้ได้พัสดุเป็นแบบมาตรฐาน ข้อกําหนดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุจะเป็นมูลฐาน       
ในการผลิตสินค้าของโรงงานอุตสาหกรรมตามความต้องการและความนิยมของผู้ซื้อ ผู้ใช้ของก็จะได้พัสดุที่มี
แบบมาตรฐานคุณภาพดีตรงข้อกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ  

4.4. เพ่ือเป็นการสนับสนุนให้มีการปรับปรุงคุณภาพสินค้า เมื่อได้กําหนดคุณลักษณะเฉพาะ
ขึ้นแล้ว ทําให้เกิดการแข่งขันผลิตสินค้าออกจําหน่ายตามข้อกําหนดคุณลักษณะน้ัน ๆ ให้มีคุณภาพดีกว่า
เหนือกว่าผู้ผลิตรายอ่ืนๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิง คือ ผู้ซื้อได้ของที่มีคุณภาพดีกว่าข้อกําหนดคุณลักษณะ
เฉพาะไว้ใช้ ผู้ผลิตและผู้จําหน่ายก็มีกําหรเพ่ิมขึ้นเพราะจําหน่ายผลิตได้มากขึ้น แนวทางการจัดทํา             
ร่างขอบเขตของงาน (TOR)  

การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะที่ดี ต้องคํานึงถึงหลักการ ดังต่อไปน้ี  
1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการใช้งาน  
2. มีสาระสําคัญครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่ก่อให้เกิดปัญหาในการพิจารณาตัดสินใจภายหลัง สิ่งเล็กๆ 

น้อยๆ ที่ไม่ค่อยมีสารุสําคัญอาจละเว้น  
3. ต้องมีความยืดหยุ่นและเปลี่ยนแปลงไปตามกาลสมัย  
4. ง่ายและสะดวกในการปฏิบัติ ควรใช้ศัพท์หรือถ้อยคําที่อ่านเข้าใจง่ายมีความหมายชัดเจน         

ไม่คลุมเครือ ซึ่งจะเป็นปัญหาก่อให้เกิดการเข้าใจผิดได้ภายหลัง  
 

(5) ระยะเวลาดําเนินการ การกําหนดระยะเวลาการดําเนินงานต้ังแต่เริ่มดําเนินการตามสัญญา
จนถึงสิ้นสุดงานหรือโครงการ  

 

(6) ระยะเวลาส่งมอบของงานหรือโครงการ กําหนดความต้องการของผู้ว่าจ้าง ที่ต้องการให้       
ผู้รับจ้างส่งมอบอะไรให้ชัดเจน และเหมาะสม  

 

(7) เงื่อนไขการชําระเงิน กําหนดการชําระเงินให้เหมาะสมและสัมพันธ์การเง่ือนไขการส่งมอบงาน  
 

(8) วงเงินในการจัดหา ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรของหน่วยงาน  
 

 
****  การจัดทํา TOR  ผู้ที่ได้รับมอบหมายจะต้องพิจารณา และคํานึงถึงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ที่เก่ียวข้องทั้งภายในสถาบัน และหน่วยงานกํากับ  จึงควรศึกษาและทําเข้าใจ    
ทุกครั้งก่อนการจัดทํา TOR **** 


