
)๕.๒/ว (Ur คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามท่ี ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

พ 5)  สิงหาคม ๒๔๖๔
เร่ือง อนุมตยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุท่ีรัฐ 

ต้องการส่งเสริมหรือสนับสบุน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๖๓
เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราขการจังหวัด ผู้ว่าราขการ 

กรุงเทพมหานคร ผู้ว่าการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถ่ิน และหัวหน้าหน่วยงานอ่ืนของรัฐ
ส่ิงท่ีส่งมาด้วย คู่มือการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุท่ีรัฐต้องการส่งเสริม

หรือสนับสบุน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๖๓
ตามท่ีกระทรวงการคลังได้ออกกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุท่ีรัฐ 

ต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๖๓ ซ่ีงมืผลใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๔๖๓ 
และคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) 
โดยได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ไต้มีหนังสือ 
ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) ๐๔๐๔.๒/ว ๘๙ ลงวันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔ แจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติ 
ตามกฎกระทรวงๆ  จากการดำเนินการท่ีผ่านมา กรมบัญชีกลางได้รับทราบปัญหาจากการออกกฎกระทรวงๆ  
และหนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติดังกล่าว ดังน้ี ๑) การสมยอมกันในการเสนอราคาของผู้ประกอบการ 
โดยเฉพาะในงานจ้างก่อสร้าง เน่ืองจากกฎกระทรวงฯ และหนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติ กำหนดหลักเกณฑ์ 
ว่า หากมืผู้ประกอบการ SMEs ท่ีฃ้ึนทะเบียนสินค้าหรืองานบริการตรงกับท่ีหน่วยงานของรัฐจะดำเนินการ 
จัดซ้ือจัดจ้าง ในจังหวัดท่ีหน่วยงานของรัฐผู้จัดซ้ือจัดจ้างต้ังอยู่ไม่น้อยกว่า ๓ ราย ให้จัดซ้ือจัดจ้างกับ 
ผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดท่ีหน่วยงานของรัฐต้ังอยู่ก่อน ทำให้ผู้ประกอบการรวมตัวกันไปข้ึนทะเบียน 
เป็นผู้ประกอบการ SMEs กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เพ่ือให้ได้สิทธิ 
ในการเชีญเช้ามาย่ืบช้อเสนอก่อน ประกอบกับการท่ีหน่วยงานของรัฐเองก็เชิญเฉพาะผู้ประกอบการรายเดิม 
เช้าย่ืนข้อเสนอ ทำให้ไม่เกิดการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ๒) การด้นหารายการสินค้าหรืองานบริการ 
ท่ี wvwv.thaismegp.com ของ สสว. พบปัญหา คือ ในการรับข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs สสว. ไม่ได้ 
ให้ผู้ประกอบการ SMEs นำรายละเอียดของพัสดุท่ีขายหรือรายละเอียดของงานที'รับจ้างมาระบุไว้ในเว็บไซต์ 
ทำให้หน่วยงานของรัฐไม'สามารถด้นหารายการสินค้าและงานบริการต่าง  ๆได้ ๓) เน่ืองจากการกำหนดหลักเกณฑ์ 
ตังกล่าวมีข้ันตอนท่ีต้องปฏิบัติเพ่ิมเติมซ่ึงมีรายละเอียดค่อนช้างมากและมีความยุ่งยากซับซ้อน จึงทำให้ 
หน่วยงานของรัฐยังมีความไม่เช้าใจและไม่สามารถดำเนินการให้ถูกต้องได้ ประกอบกับในการประกาศใช้บังคับ 
กฎกระทรวงฯ และหนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ มีหน่วยงานของรัฐหลายแห่งได้รับทราบ 
หนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติภายหลังวันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔ ทำให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ล่วงเลยมาจนถึงข้ันตอนการประกาศเชิญซวนหรือออกหนังสือเชิญซวน หรือประกาศผลผู้ฃนะหรือผู้ได้รับการดัดเลือกแล้ว 
โดยไม,ได้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ และหนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติ ส่งผลให้หน่วยงานของรัฐทำหนังสือ

/ฃอ ...



ขออนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงๆ  และหนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติดังกล่าวเป็นจำนวนมาก 
คณะกรรมการวินิจฉัย จึงได้มีหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๓๓๒ ลงวันท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
อนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ สำหรับการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีได้ดำเนินการต้ังแต่วันท่ี 
๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ น้ัน

คณะกรรมการวินิจฉัยนิญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย)
โดยได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พิจารณาแล้วเห็นว่า 
เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐมีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการ 
จัดซ้ือจัดจ้างพัสดุท่ีรัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดไว้ จึงอาศัยอำนาจ 
ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔ วรรคหน่ึง (๖) 
ประกอบมาตรา ๒๙ วรรคหน่ึง (๔) และ (๗) อนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ และกำหนดแนวทาง 
ปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ ดังน้ี

๑. ยกเว้นการดำเนินการตามกฎกระทรวงฯ ในกรณีดังต่อไปน้ี 
๑.๑ ข้อ ๗ (๒) (ก) ๑) ๒)
๑.๒ ข้อ ๗ วรรคสอง
๑.๓ ข้อ ๒๗/๓ (๒) (ข) และวรรคสอง
๑.๔ ขอ ๒๗/๓(๓)
๑.๕ ข้อ ๒๗/๓ วรรคสอง

๒. ยกเลิกหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปีญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๘๙ ลงวันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยให้ปฏิบัติตามคู่มีอการปฏิบัติ 
ตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุท่ีรัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย

๓. หนังสือเวียนฉบับน๋ีให้มีผลใช้บังคับกับการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีได้เผยแพร่ประกาศและเอกสารเชิญขวน 
หรือหนังสือเชิญขวน ต้ังแต่วันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องถือปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถิอ

(นายประภาศ คงเอียด)
อธิบดีกรมบัญฃีกลาง

ปฏิบัติราขการแทนปลัดกระทรวงการคลัง 
ประธานกรรมการวินิจฉัย

กองการพัสดุภาครัฐ 
ฝ่ายเลขานุการ
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๕๓ 
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ -  ๖



คูมอ

การปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุ 
และวิธีการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ 

ท่ีรัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

แนบท้ายหนังสือคณะกรรมการวินิจรัยปัญหาการซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) ๐๔๐๕:.๒/ว ๘๔๔ 

ลงวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๔๖๔



สารบญ

เร่ือง หน้า
เจตนารมณ์ของการออกกฎกระทรวงกำหนดพัสดุ ๑
และวิธีการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุท่ีรัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒<£๖๓
การเตรียมการ ๒
การดำเนินการ ๒

การจัดซ้ือ ๒
- การจัดทำร่างขอบเขตของงาน ๒ 

หรือกำหนดรายละเอียดคุณลักษ๓ะเฉพาะของพัสดุ
- การตรวจสอบรายการสินค้าหรืองานบริการและรายซ่ือผู้ประกอบการ SMEs ๓
- การจัดซ้ือโดยวิธีคัดเลือก ๓
- การจัดซ้ือโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ๔

การจัดจ้างก่อสร้าง ๖
- การจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ๖
- การกำหนดเง่ือนไขและคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ ๗
- การตรวจสอบรายการสินค้าหรืองานบริการและรายซ่ือผู้ประกอบการ SMEs ๗
- การจัดจ้างก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก ๗
- การจัดจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ๘

การจัดจ้างท่ีมิใข่งานก่อสร้าง ๙
- การจัดทำร่างขอบเขตของงานและการกำหนดเง่ือนไข ๙ 

และคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ
- การกำหนดเง่ือนไขและคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ ๑๐
- การตรวจสอบรายการสินค้าหรืองานบริการและรายซ่ือผู้ประกอบการ SMEs ๑๐
- การจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก ๑๐
- การจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ๑๑

การกำหนดเง่ือนไขเอกสารประกวดราคากรณีการให้แต้มต่อ ๑๒
การต่อรองราคากรณีผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาเกินวงเงินงบประมาณท่ีจะจัดซ้ือจัดจ้าง ๑๒
การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ ๑๓
กรณีการจัดซ้ือจัดจ้างคเงหน่ึงท่ีมีวงเงินไม่เกิน <£๐๐,๐๐๐ บาท ๑๔
การให้สัตยาบัน ๑๔

แนวทางการดำเนินการตามกฎกระทรวงฯ ในหมวด ๒ ข้อ ๖ (๒) และ (๔) ๑๔
แนวทางการดำเนินการตามกฎกระทรวงฯ ในหมวด ๗/๒ การจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุท่ีเป็นมิตรสับสิงแวดล้อม ๑๔
ภาคผนวก ๑ 
ภาคผนวก ๒ 
ภาคผนวก ๓
ภาคผนวก ๔



๑. เจตนารมณ์ของการออกกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุท่ีรัฐต้องการส่งเสริม 
หรือสนับสนุน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
เจตนารมณ์ของการส่งเสริมหรือสนับสนุนตามกฎกระทรวงฯ มี ๒ กรณี ไต้แก,
๑.๑ ส่งเสริมการจัดซ้ือจัดจ้างกับผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุจากผู้ประกอบการ SMEs ตามรายการสินค้าหรือบริการ 
ท่ีมีรายซ่ือตามท่ีสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้'ข้ึน'บัญชีไว้ โดยให้ไข้เงินงบประมาณ 
จัดซ้ือจัดจ้างพัสดุดังกล่าวไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของงบประมาณในการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุท่ีอยู่ในบัญชีรายซ่ือ 
ผู้ประกอบการ SMEs ซ่ีงการส่งเสริมหรือสนับสนุนแบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะ ได้แก่

๑.๑.๑ การส่งเสริมหรือสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ในเซิงพ้ืนท่ี โดยพิจารณา ดังน้ี
๑.๑.๑.๑ กรณีท่ีหน่วยจัดซ้ือจัดจ้างซ่ึงเป็นหน่วยท่ีไต้รับงบประมาณและเป็นผู้ใข้พัสดุน้ันเอง 

ให้พิจารณาผู้ประกอบการ SMEs ในพ้ืนท่ีของหน่วยท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณน้ัน
๑.๑.๑.๒ กรณีท่ีหน่วยจัดซ้ือจัดจ้างเป็นหน่วยท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณ และเม่ือได้พัสดุแล้ว 

หน่วยจัดซ้ือจัดจ้างจะต้องจัดสรรพัสดุไปให้ผู้ใข้พัสดุซ่ึงอยู่ต่างพ้ืนท่ี ให้พิจารณาผู้ประกอบการ SMEs 
ในพ้ืนท่ีของหน่วยท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณ

๑.๑.๑.๓ กรณีท่ีหน่วยจัดซ้ือจัดจ้างไม่ใช่หน่วยท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นเพียงผู้ดำเนินการ 
จัดซ้ือจัดจ้างแทนหน่วยท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณแห่งอ่ืน โดยเม่ือจัดซ้ือจัดจ้างแล้ว หน่วยจัดซ้ือจัดจ้าง 
ต้องจัดสรรพัสดุไปให้กับหน่วยท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณน้ัน  ๆให้พิจารณาผู้ประกอบการ SMEs ในพ้ืนท่ี 
ของหน่วยท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ

๑.๑.๑.๔ กรณีท่ีหน่วยจัดซ้ือจัดจ้างเป็นหน่วยท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณ แต่ต้องจัดซ้ือ 
จัดจ้างพัสดุเพ่ือไปใช้ในพ้ืนท่ีอ่ืนซ่ึงไม่ใช่ท่ีต้ังท่ีหน่วยจัดซ้ือจัดจ้างต้ังอยู่ ให้พิจารณาผู้ประกอบการ SMEs 
ในพ้ืนท่ีท่ีจะไปใช้พัสดุน้ัน

๑.๑.๒ การให้แต้มต่อด้านราคากับผู้ประกอบการ SMEs ให้พิจารณากรณีการเสนอราคาสูงกว่า 
ราคาต่ําสุดของผู้เสนอราคารายอ่ืนไม่เกินร้อยละ ๑๐ 

๑.๒ ส่งเสริมการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุท่ีผสิตภายในประเทศ
เป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ใช้สินค้าท่ีผลิตภายในประเทศ และการให้แต้มต่อแก'ผู้ประกอบการไทย 

ในการเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ําสุดของผู้ประกอบการต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ โดยกำหนดงานออกเป็น 
๓ ประเภท ดังน้ี

๑.๒.๑ กรณีการจัดซ้ือ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซ้ือพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ 
๑.๒.๒ กรณีการจัดจ้างงานก่อสร้าง ให้หน่วยงานของรัฐกำหนดรายละเอียดในแบบรูปรายการ 

งานก่อสร้างว่า ให้ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของพัสดุท่ีจะใช้ในงานก่อสร้าง 
โดยใช้เหล็กหรือเหล็กกล้าท่ีเป็นพัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศก่อน ซ่ึงต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
ของปริมาณเหล็กหรือเหล็กกล้าท่ีใช้ในงานก่อสร้างท้ังหมดในคร้ังน้ัน หากการใช้เหล็กหรือเหล็กกล้าแล้ว 
ยังไม,ครบร้อยละของมูลค่าท่ีกำหนดให้ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ ให้หน่วยงานของรัฐ 
ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศประเภทอ่ืนเพ่ือให้ครบร้อยละ ๖๐

๑.๒.๓ กรณีงานจ้างท่ีมิใช่งาบจ้างก่อสร้าง ให้หน่วยงานของรัฐกำหนดในขอบเขตของงานหรือ 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะใช้ในงานจ้างว่า “ให้ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไม,น้อยกว่า 
ร้อยละ ๖๐ ของพัสดุท่ีจะใช้ในงานจ้าง”

หลักการดังกล่าวข้างต้น'ใช้'บังคับสำหรับการจัดซ้ือ การจัดจ้างก่อสร้าง การจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 
และการเช่าลังหาริมทรัพย์ แต่ไมใช้กับการจ้างท่ีปรึกษา และการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

/๒. ...
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la. บีญหาการสมยอมกันในการเสนอราคา
เน่ืองจากได้รับเร่ืองร้องเรียนว่า กรณีท่ีกฎกระทรวงฯ กำหนดหลักเกณฑ์ว่า หากมีผู้ประกอบการ SMEs 

ท่ีฃ้ึนทะเบียนสินค้าหรืองานบริการตรงกับท่ีหน่วยงานของรัฐจะดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในจังหวัดท่ีหน่วยงานของรัฐ 
ผู้จัดซ้ือจัดจ้างต้ังอยู่ไม่น้อยกว่า ๓ ราย ให้จัดซ้ือจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดท่ีหน่วยงานของรัฐ 
ต้ังอยู่ก่อน โดยในงานจ้างก่อสร้าง จังหวัดท่ีไม่มีผู้ประกอบการ SMEs แต่ต่อมาได้มีการรวมตัวกันของผู้ประกอบการ 
ไปดำเนินการข้ึนทะเบียนเบ็เนผู้ประกอบการ SMEs เพ่ือให้เกิดสิทธิภายในกลุ่มของตนเองในการเฃิญ 
เข้ามาย่ืนข้อเสนอก่อน จึงเป็นการสมยอมกันเพ่ือให้เกิดสิทธ๋ึดังกล่าว ก่อให้เกิดการแข่งขันท่ีไม่เป็นธรรม 
ตังบ้ัน เพ่ือเป็นการแก้ไขบีญหาดังกล่าวจึงแก้ไขโดยให้เปล่ียนจากเดิม “ให้เฃิญผู้ประกอบการ SMEs 
เข้ามาเสนอราคาโดยวิธีคัดเลือกไม่น้อยกว่า ๓ ราย” เป็น “ให้เขิญผู้ประกอบการ SMEs เข้ามาเสนอราคา 
โดยวิธีคัดเลือกไม่น้อยกว่า ๖ ราย”
๓ .  การเตรียมการ

การคำนวณงบประมาณร้อยละ ๓๐ ของงบประมาณในการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุท่ีอยู่ในบัญฃีรายซ่ือ 
ผู้ประกอบการ SMEs ให้หน่วยงานของรัฐคำนวณจากงบประมาณของรายการท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
สำหรับการจัดซ้ือจัดจ้าง ณ วันท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณทุกคร้ัง โดยให้หน่วยงานของรัฐนำรายการพัสดุ 
ท่ีจะจัดซ้ือจัดจ้างไปตรวจสอบท่ี WWW.thaismegp.com ว่ารายการพัสดุท่ีจะจัดซ้ือจัดจ้างตังกล่าวตรงกับ 
รายการสินค้าหรือบริการท่ี สสว. ได้ข้ึนทะเบียนไว้หรือไม่ และรายการพัสดุท่ีตรงกับการข้ึนทะเบียนบ้ัน 
มีจำนวนก่ีรายการ เป็นมูลค่าเท่าใด เพ่ือนำข้อมูลตังกล่าวไปจัดทำแผนการจัดซ้ือจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs 
และนำข้อมูลไปกำหนดไว้ในตารางภาคผนวก ๑ ท่ีแนบท้ายต่อไป 

ตัวอย่างการคำนวณ
รายการพัสดุท่ีหน่วยงานของรัฐจะจัดซ้ือจัดจ้างในปีงบประมาณบ้ันมีบ้ังหมดจำนวน ๑๐๐ รายการ งบประมาณ 

รวม ๕๐๐ ล้านบาท เม่ือหน่วยงานของรัฐคำเนินการตรวจสอบแล้วปรากฏว่า มีรายการพัสดุท่ีหน่วยงานของรัฐ 
ประสงค์จะจัดซ้ือจัดจ้างอยู่ในบัญชีรายการพัสดุและบัญชีรายซ่ือผู้ประกอบการ SMEs จำนวน ๕ รายการ 
งบประมาณท่ีต้องใช้ในการจัดซ้ือจัดจ้าง ๕ รายการตังกล่าว เป็นเงิน ๑๐ ล้านบาท ให้หน่วยงานของรัฐจัดซ้ือ 
จัดจ้างพัสดุกับผู้ประกอบการ SMEs ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของงบประมาณ ๑๐ ล้านบาท หน่วยงานของรัฐ 
ต้องจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุกับผู้ประกอบการ SMEs ไม่น้อยกว่า ๓ ล้านบาท

ซ่ึงพัสดุ ๕ รายการท่ีอยู่ในบัญชีรายการพัสดุและบัญชีรายซ่ือ SMEs ดังกล่าวบ้ัน หน่วยงานของรัฐสามารถ 
เลือกซ้ือหรือจ้างรายการใดรายการหน่ึง หรือหลายรายการ โดยต้องไม่น้อยกว่ามูลค่า ๓ ล้านบาท ก็ได้
๔. การดำเนินการ 

๔.๑ การจัดซ้ือ
๔.๑.® การจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

๔.๑.๑.๑ ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือกำหนดรายละเอียด 
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตามวัตถุประสงค์การใช้งาน และเป็นพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ

๔.๑.๑.๒ กรณีท่ีพัสดุท่ีหน่วยงานของรัฐต้องการใช้งานเป็นพัสดุท่ีไม่มีผลิตภายในประเทศ 
หน่วยงานของรัฐสามารถกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุได้ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน 
โดยไม่ต้องกำหนดว่าเป็นพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ กรณีบ้ีไม่ต้องขออนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงาบของรัฐ 
หรือผู้มีอำนาจเหนือข้ึนไปหน่ึงช้ัน
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๔.๑.๑.๓ ในกรณีท่ีพัสดุท่ีหน่วยงานของรัฐต้องการใช้งานเป็นพัสดุท่ีมีผลิตภายในประเทศ 
แต่ไม่เพียงพอต่อความต้องการในประเทศ หรือมีผู้ประกอบการเช้าย่ืนข้อเสนอจำนวนน้อยราย หรือมีความจำเป็น 
จะต้องมีการใช้พัสดุท่ีผลิตจากต่างประเทศหรือนำเช้าพัสดุจากต่างประเทศให้หน่วยงานของรัฐจัดทำรายละเอียด 
คุณลักษณะเฉพาะตามวัตถุประสงค์การใช้งาน และเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณา โดยจะเสนอ 
ไปพร้อมกับข้ันตอนขอความเห็นขอบรายงานขอซ้ือขอจ้างก็ไต้ ในกรณีดังน้ี

(๑) เป็นการจัดหาอะไหล่ท่ีมีความจำเป็นจะต้องระบุคุณลักษณะเฉพาะ 
และจำเป็นต้องนำเข้าจากต่างประเทศ

(๒) กรณีมีความจำเป็นจะต้องมีการใช้พัสดุท่ีผลิตหรือนำเช้าจากต่างประเทศ 
ซ่ึงเป็นการจัดหาคร้ังหน่ึงท่ีมีวงเงินไม่เกิน ๒ ล้านบาท หรือราคาพัสดุท่ีนำเช้าจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วย 
ไม,เกิน ๒ ล้านบาท

กรณีนอกจากวรรคหน่ึง (๑) และ (๒)ให้เสนอผู้มีอำนาจเหนือข้ึนไปหน่ึงข้ันเพ่ืออนุมัติ 
กรณีตามวรรคหน่ึง (๒) หากพิจารณาแล้วสามารถแยกราคาต่อหน่วยได้ว่า 

ราคาต่อหน่วยไม่เกิน ๒ ล้านบาท กรณีน้ีแม้วงเงินรวมท้ังสัญญาจะเกิน ๒ ล้านบาท ล้าเช้ากรณีใดกรณีหน่ึง 
ให้ขออนุมัติต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ แต่หากไม่สามารถแยกพิจารณาราคาต่อหน่วยได้ ก็ให้พิจารณาจาก 
มูลค่าของสัญญา ล้าไม่เกิน ๒ ล้านบาท ให้ขออนุมัติต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

๔.®.๒ การตรวจสอบรายการสินค้าหรืองานบริการและรายข่ือผู้ประกอบการ SMEs
เม่ือดำเนินการกำหนดรายละเอียดตามข้อ ๔.๑.๑ แล้ว ให้หน่วยงานของรัฐนำรายละเอียด 

คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีประสงค์จะจัดซ้ือน้ันไปตรวจสอบท่ี www.thaismegp.com ว่า พัสดุท่ีหน่วยงานของรัฐ 
ต้องการจัดซ้ือน้ันมีผู้ประกอบการ SMEs มาข้ึนทะเบียนสินค้าไว้ตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 
ท่ีหน่วยงานของรัฐกำหนดไว้หรือไม่ โดยการค้นหารายข่ือผู้ประกอบการ SMEs ให้ดูว่ารายละเอียดคุณลักษณะ 
เฉพาะของพัสดุ (Spec) ท่ีผู้ประกอบการ SMEs ท่ีได้ข้ึนทะเบียนไว้กับ สสว. น้ันตรงกับความต้องการ 
ของหน่วยงานของรัฐท่ีต้องการจัดซ้ือ จากน้ันให้ดำเนินการดังน้ี

๔.๑.๒.๑ หากตรวจสอบแล้วไม่พบว่ามีสินค้าท่ีมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงกับ 
ความต้องการของหน่วยงานของรัฐท่ีต้องการจัดซ้ือ กรณีน้ีก็ไม่ต้องจัดซ้ือพัสดุดังกล่าวกับผู้ประกอบการ SMEs 

๔.๑.๒.๒ หากตรวจสอบแล้วพบว่ามีสินค้าท่ีมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงกับ 
ความต้องการของหน่วยงานของรัฐท่ีต้องการจัดซ้ือ ให้ดำเนินการดังน้ี

(๑) กรณีท่ีสินค้าดังกล่าวมีผู้ประกอบการ SMEs นำสินค้ามาข้ึนทะเบียนไว้ 
และมีต้ังแต่ ๖ รายข้ึนไป ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดซ้ือโดยวิธีคัดเลือกกับผู้ประกอบการ SMEs ก่อน

(๒) กรณีท่ีสินค้าดังกล่าวมีผู้ประกอบการ SMEs นำสินค้ามาข้ึนทะเบียนไว้ 
แต่มีน้อยกว่า ๖ ราย ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดซ้ือตามวิธีการท่ีกำหนดในพระราชบัญญัติการจัดซ้ือ 
จัดว้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐ 

๔.๑.๓ การจัดซ้ือโดยวิธีคัดเลือก
เม่ือดำเนินการตามข้อ ๔.๑.๒ แล้ว ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำหนังสือเฃิญซวน พร้อมท้ัง 

ส่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือร่างขอบเขตของงานไปให้ผู้ประกอบการ SMEs ด้วย โดยให้ดำเนินการดังน้ี 
๔.๑.๓.๑ หากกรณีปรากฏว่า ในจังหวัดท่ีหน่วยจัดซ้ือต้ังอยู่หรือจังหวัดท่ีพ้ืนท่ีท่ีจะใช้พัสดุ 

มีรายข่ือผู้ประกอบการ SMEs และมีไม่น้อยกว่า ๖ ราย ให้จัดซ้ือจากผู้ประกอบการ SMEs ท่ีหน่วยจัดซ้ือต้ังอยู่ 
หรืออยู่ในพ้ืนท่ีท่ีจะใช้พัสดุก่อน โดยเชิญไม่น้อยกว่า ๖ ราย เช้ามาเสนอราคา

/ตัวอย่าง ...
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ตัวอย่าง
(๑) หน่วยงานของรัฐต้ังอยู่ในจังหวัด ก. มีความประสงค์จะจัดซ้ือโต๊ะสำนักงาน 

เม่ือตรวจสอบรายซ่ือแล้วพบว่า จังหวัด ก. มีรายซ่ือผู้ประกอบการ SMEs ท่ีอยู่ในจังหวัด ก. จำนวน ๘ ราย 
ให้เชิญขวนผู้ประกอบการ SMEs จำนวน ๘ รายดังกล่าวเช้ามาเสนอราคา โดยใช้วิธีคัดเลือก โดยเชิญไม่น้อยกว่า ๖ราย

(๒) หน่วยงานของรัฐต้ังอยู่ในจังหวัด ก. มีความประสงค์จะจัดซ้ือโต๊ะสำนักงาน 
เม่ือตรวจสอบรายซ่ือแล้วพบว่า จังหวัด ก. ไม่มีรายซ่ือผู้ประกอบการ SMEs ท่ีอยู่ในจังหวัด ก. หรือมีแต่ไม,ถึง 
๖ ราย ให้ดำเนินการตามข้อ ๔.๑.๓.๒ ต่อไป

๔.๑.๓.๒ หากกรณีปรากฏว่า ในจังหวัดทีห่น่วยจัดซ้ือต้ังอยู่หรือจังหวัดทีพ้ื่นท่ีทีจ่ะใช้พัสดุ 
ไม่มีรายซ่ือผู้ประกอบการ SMEs หรือมีแต่น้อยกว่า ๖ ราย ให้ตรวจสอบบัญชีรายการพัสดุและบัญชีรายซ่ือ 
ของ สสว. ทุกจังหวัดว่า พัสดุท่ีประสงค์จะจัดซ้ือน้ันมีรายซ่ือผู้ประกอบการ SMEs หรือไม่ หากทุกจังหวัด 
ในบัญชีรายการพัสดุและบัญชีรายซ่ือของ สสว. มีรายซ่ือผู้ประกอบการ SMEs ไม่น้อยกว่า ๖ ราย ให้จัดซ้ือ 
จากผู้ประกอบการ SMEs ท่ีมีรายซ่ือน้ัน โดยเชิญไม่น้อยกว่า ๖ ราย เข้ามาเสนอราคา

หากในจังหวัดท่ีหน่วยจัดซ้ือต้ังอยู่หรือจังหวัดท่ีพ้ืนท่ีท่ีจะใช้พัสดุ มีรายซ่ือ 
ผู้ประกอบการ SMEs น้อยกว่า ๖ ราย ให้หน่วยจัดซ้ือเชิญซวนผู้ประกอบการ SMEs ท่ีมีรายซ่ืออยู่ในจังหวัด 
ท่ีหน่วยจัดซ้ือต้ังอยู่หรือจังหวัดท่ีพ้ืนท่ีท่ีจะใช้พัสดุ ให้เชิญในจังหวัดท่ีหน่วยจัดซ้ือต้ังอยู่หรือจังหวัด 
ท่ีพ้ืนท่ีท่ีจะใช้พัสดุก่อน แล้วจึงพิจารณาจังหวัดอ่ืน  ๆ ต่อไป แต่หากในจังหวัดท่ีหน่วยจัดซ้ือต้ังอยู่ 
หรือจังหวัดท่ีพ้ืนท่ีท่ีจะใช้พัสดุไม่มีรายซ่ือผู้ประกอบการ SMEs ให้เชิญผู้ประกอบการ SMEs ท่ีมีรายซ่ือ 
อยู่ในจังหวัดอ่ืน  ๆโดยเชิญไม่น้อยกว่า ๖ ราย

ตัวอย่าง
(๑) หน่วยงานของรัฐท่ีดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ต้ังอยู่ในจังหวัด ก. จะจัดซ้ือโต๊ะ 

สำนักงาน เม่ือดำเนินการตามข้อ ๔.๑.๓.๑ พบว่า จังหวัด ก. มีรายซ่ือผู้ประกอบการ SMEs ท่ีอยู่ในจังหวัด ก. 
จำนวน ๔ ราย ให้เชิญขวนผู้ประกอบการจาก ๔ รายดังกล่าวเช้ามาเสนอราคา และให้เชิญผู้ประกอบการ SMEs 
จากจังหวัดอ่ืน  ๆ เช้ามาเสนอราคา โดยเชิญไม่น้อยกว่า ๖ ราย

(๒) หน่วยงานของรัฐท่ีดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ต้ังอยู่ในจังหวัด ก. จะจัดซ้ือโต๊ะ 
สำนักงาน เม่ือดำเนินการตรวจสอบรายซ่ือแล้วแล้วพบว่า จังหวัด ก. ไม,มีรายซ่ือผู้ประกอบการ SMEs ท่ีอยู่ใน 
จังหวัด ก. ให้เชิญซวนผู้ประกอบการ SMEs จากจังหวัดอ่ืน  ๆ เช้ามาเสนอราคาด้วย โดยเชิญไม,น้อยกว่า ๖ ราย 

๔.๑.๓.๓ หากกรณีไม่เป็นไปตามข้อ ๔.๑.๓.๑ และข้อ ๔๑.๓.๒ ให้หน่วยจัดซ้ือดำเนินการจัดซ้ือ 
ตามวิธีการท่ีกำหนดในพระราฃบัญญัติๆ  หากหน่วยจัดซ้ือ ดำเนินการจัดซ้ือโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Bidding : e -  bidding) และใช้เกณฑ์ราคาในการพิจารณาคัดเลือกผู้ขนะ หากผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงเป็น 
ผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ําสุดของผู้เสนอราคารายอ่ืนไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้จัดซ้ือจาก 
ผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้เสนอราคาซ่ึงเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซ่ึงเสนอราคาสูงกว่าราคา 
ต่ําสุดของผู้เสนอราคารายอ่ืนไม่เกินร้อยละ ๑๐ ท่ีจะเรียกมาทำสัญญาไม,เกิน ๓ ราย

ตัวอย่าง
การเสนอราคาคร้ังน้ีมีผู้เสนอราคา ๕ ราย ได้แก่ บริษัท ก. บริษัท ข. บริษัท ค. 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด A. และห้างหุ้นส,วนจำกัด B. โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด A. และห้างหุ้นส่วนจำกัด B. 
เป็นผู้ประกอบการ SMEs และบริษัท ก. บริษัท ข. และบริษัท ค. เป็นผู้ประกอบการท่ัวไป ซ่ึงผู้เสนอราคา 
แต่ละรายเสนอราคาดังน้ี

/บริษัท ...
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บริษัท ก. ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
บริษัท ข. ๕1๒๐๐,๐๐๐ บาท 
บริษัท ค. ๕,๒๕๐,๐๐๐ บาท 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด A. ๕,๓๐๐,๐๐๐ 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด B. ๕,๔๐๐,๐๐๐ บาท

พิจารณาได้ว่าในการเสนอราคาคร้ังน้ี ห้างหุ้นส่วนจำกัด A. และห้างหุ้นส่วนจำกัด B. ซ่ึงเป็นผู้ประกอบการ 
SMEs ได้เสนอราคาสูงกว่าผู้เสนอราคารายอ่ืนท่ีเสนอราคาต่ําสุดแต่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ดังน้ัน ในการเสนอราคา 
คร้ังน้ี จึงพิจารณาให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด A. เป็นผู้เสนอราคารายต่ําสุดลำดับท่ี ๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัด B. 
เป็นผู้เสนอราคารายต่ําสุดลำดับท่ี ๒ และบริษัท ก. เป็นผู้เสนอราคารายต่ําสุดลำดับท่ี ๓

๔.๑.๓.๔ ให้หน่วยงานของรัฐรายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ไปยัง สสว. 
ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันส้ินปีงบประมาณ (ตามภาคผนวก ๑)

ลำหรับหน่วยงานของรัฐท่ีมีหน่วยงานย่อย ให้รายงานไปท่ีหน่วยงานต้นสังกัด 
และให้หน่วยงานด้นสังกัดรายงานในภาพรวมท้ังหน่วยงานของรัฐไปยัง สสว.

ตัวอย่าง
กรม ข. มีหน่วยงานในสังกัดท่ีต้ังอยู่ในต่างจังหวัด ให้หน่วยงานในสังกัดสรุป 

ผลการจัดซ้ือจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ไปยังส่วนกลาง เพ่ือให้กรม ข. จัดทำรายงานการจัดซ้ือจัดจ้าง 
กับผู้ประกอบการ SMEs ในภาพรวมของกรม ข. ไปยัง สสว.

๔.๑ . ๔ การจัดซ้ือโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๔.๑.๔.๑ ให้หน่วยงานของรัฐนำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามข้อ ๔.๑.๑.๑ 

ไปตรวจสอบท่ี vwvw.mitfti.or.th ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าพัสดุดังกล่าวมีผู้ประกอบการ 
มาข้ึนทะเบียนว่าเป็นพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศหรือไม่ หากกรณีปรากฏดังน้ี

(๑) มีผู้ประกอบการท่ีได้รับการรับรองและออกเคร่ืองหมายสินค้าท่ีผลิต 
ภายในประเทศไทย (Made in Thailand) ต้ังแต่ ๖ รายข้ึนไป ให้กำหนดในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ว่าเป็นพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ ท่ีได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

(๒) ไม่มีผู้ประกอบการท่ีได้รับการรับรองและออกเคร่ืองหมายสินค้าท่ีผลิต 
ภายในประเทศไทย (Made in Thailand) หรือมีแต่น้อยกว่า ๖ ราย ให้กำหนดในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ว่าเป็นพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ ๔.๑.๑.๒ หรือกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐได้ดำเนินการ 
ตามข้อ ๔.๑.๑.๓ แล้ว

๔.๑.๔.๒ การกำหนดเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังน้ี 
(๑) ให้หน่วยงานของรัฐตรวจรายซ่ือผู้ประกอบการท่ีได้รับการรับรองและออกเคร่ืองหมาย 

สินค้าท่ีผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) ได้ท่ี www.mitfti.or.th ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
หากปรากฏว่า มีผู้ประกอบการท่ีได้รับการรับรองและออกเคร่ืองหมายสินค้าท่ีผลิตภายในประเทศไทย 
(Made in Thailand) ต้ังแต่ ๖ รายข้ึนไป ให้เพ่ิมเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาซ้ือๆ  ส่วนท่ี ๒ ดังน้ี “ข้อ ๓.๒ 
สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made in Thailand ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย”

(๒) กำหนดเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาซ้ือฯ ส่วนท่ี ๒ ดังน้ี “ข้อ ๓.๒ สำเนา 
ใบข้ึนทะเบียนผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)”
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สำหรับการพิจารณาผลกรณีการกำหนดเง่ือนไฃท่ีให้ผู้ย่ืนข้อเสนอย่ืนสำเนา 
ใบข้ึนทะเบียนผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มีวัตถุประสงค์เพ่ือนำมาตรวจสอบ 
คุณสมบัติในการให้แต้มต่อแก่ผู้ประกอบการ SMEs กรณีเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ําสุดของผู้เสนอราคารายอ่ืน 
ไม่เกินร้อยละ ๑๐ หากผู้ประกอบการ SMEs ไม่ย่ืนสำเนาใบข้ึนทะเบียนๆ  ผู้ประกอบการ SMEs รายน้ัน 
ก็จะไม่ไต้รับสิทธิการไต้แต้มต่อในการเสนอราคาดังกล่าว ดังน้ัน กรณีท่ีผู้ประกอบการ SMEs ไม่ย่ืนสำเนา 
ใบข้ึนทะเบียนฯ ไม'ถือว่าผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ันเป็นผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติแต่อย่างใด

(๓) กำหนดเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาซ้ือฯ กรณีใข้เกณฑ์ราคาในการพิจารณา
ดัดเลือกผู้ขนะดังน้ี

(๓.๑) ให้กำหนดเง่ือนไขการพิจารณาในข้อ ๖ หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
“๖.๘ หากผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ีงเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ําสุดของผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน 
ท่ีไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซ้ือจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับ 
ผู้ย่ืบข้อเสนอซ่ึงเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซ่ึงเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ําสุดของผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนไม,เกิน 
ร้อยละ ๑๐ ท่ีจะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีเป็นกิจการร่วมค้าท่ีจะไต้สิทธิตามวรรคหน่ึง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย
จะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs”

(๓.๒) ให้กำหนดเง่ือนไขการพิจารณาในข้อ ๖ หลักเกณฑ์และสิทธิในการ 
พิจารณา “๖.๙ หากผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงมิใข่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทยหรือ 
นิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ําสุดของผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดา 
ท่ีมิไต้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐ 
จัดซ้ือหรือจัดจ้างจากผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึน 
ตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีเป็นกิจการร่วมค้าท่ีจะไต้สิทธิตามวรรคหน่ึง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย 
จะต้องเป็นผู้ประกอบการท่ีเป็นบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทย”

อน่ึง ให้นำเง่ือนไขข้อ ๔.๑.๔.๒ (๒) (๓) (๓.๑) และ (๓.๒) มาใช้กับวิธีดัดเลือกด้วย 
๔.๒ การจัดจ้างก่อสร้าง

๔.๒.๑ การจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
๔.๒.๑.๑ หน่วยงานชองรัฐต้องกำหนดรายละเอียดในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง 

และกำหนดให้คู่สัญญาต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ท่ีจะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ 
โดยต้องใชไม,น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุท่ีจะใฃในงานก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา

ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาการใช้เหล็กในงานก่อสร้างก่อน โดยหน่วยงานชองรัฐ 
ต้องกำหนดรายละเอียดในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ให้คู่สัญญาต้องใช้เหล็กท่ีผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กท่ีต้องใช้ท้ังหมดตามสัญญา

๔.๒.๑.๒ กรณีเม่ือหน่วยงานของรัฐไต้จัดทำใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการ 
ก่อสร้างแล้ว ทราบว่าพัสดุท่ีจะใซในโครงการก่อสร้างน้ันมีผลิตภายในประเทศแต่หน่วยงานชองรัฐจะไมใช้พัสดุ 
ท่ีผลิตภายในประเทศ หรือจะใช้หรือใช้พัสดุท่ีผลิตภายในประเทศไม่ครบร้อยละ ๖๐ หากกรณีเป็น ดังน้ี

(๑) กรณีท่ีราคาพัสดุท่ีนำเข้าจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน ๒ ล้านบาท 
ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือขออนุมีตก่อน

/ (๒)...
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(๒) กรณีท่ีราคาพัสดุท่ีนำเข้าจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วยรายการใดรายการหน่ึง 
เกิน ๒ ล้านบาท ให้เสนอผู้มีอำนาจเหนือข้ึนไปหน่ึงช้ันเพ่ือขออนุมัติก่อน

๔.๒.๑.๓ กรณีดังต่อไปน้ีใม่ต้องขออนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้มีอำนาจเหนือข้ึนไป 
หน่ึงช้ันขออนุมัติแต่อย่างใด โดยหน่วยงานของรัฐสามารถกำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้างได้ตามความต้องการ

(๑) กรณีท่ีหน่วยงานของรัฐทราบต้ังแต่ต้นว่าโครงการก่อสร้างน้ันต้องใช้พัสดุ 
ท่ีนำเข้าจากประเทศและพัสดุดังกล่าวน้ันไม่มีผลิตภายในประเทศ ซ่ึงทำให้อัตราการใช้พัสดุท่ีผลิต 
ภายในประเทศน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุท่ีจะใช้ในงานก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา

(๒) กรณีเม่ือหน่วยงานของรัฐได้จัดทำใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชี 
รายการก่อสร้างแล้ว ทราบว่าโครงการก่อสร้างน้ันต้องใช้พัสดุท่ีนำเข้าจากต่างประเทศและพัสดุดังกล่าวน้ัน 
ไม่มีผลิตภายในประเทศ ซ่ึงทำให้อัตราการใช้พัสดุท่ีผลิตภายในประเทศน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุ 
ท่ีจะใช้ในงานก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา

๔.๒.๒ การกำหนดเง่ือนไขและคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ
หน่วยงานของรัฐต้องกำหนดเง่ือนไขและคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ เข่น กำหนดมูลค่า 

ของผลงาน กำหนดเง่ือนไขเก่ียวกับการข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง เป็นต้น
๔.๒.๓ การตรวจสอบรายการสินค้าหรืองานบริการและรายซ่ือผู้ประกอบการ SMEs

เม่ือดำเนินการกำหนดเง่ือนไขและคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอตามข้อ ๔.๒.๒ แล้ว 
ให้หน่วยงานของรัฐน่างานก่อสร้างท่ีประสงค์จะจัดจ้างน้ันไปตรวจสอบท่ี www.thaismegp.com ว่า 
งานจ้างก่อสร้างท่ีหน่วยงานของรัฐต้องการจัดจ้างน้ันมีผู้ประกอบการ SMEs มาข้ึนทะเบียนงานก่อสร้างไว้ 
ตรงตามคุณสมบัติและเง่ือนไขท่ีหน่วยงานของรัฐกำหนดไว้หรือไม่ จากน้ันให้ดำเนินการดังน้ี

๔.๒.๓.๑ หากตรวจสอบแล้วไม่พบว่ามีงานก่อสร้างท่ีตรงกับความต้องการของหน่วยงานของรัฐ 
ท่ีต้องการจัดจ้างก่อสร้าง กรณีน้ีก็ไม'ต้องจัดจ้างก่อสร้างกับผู้ปร ะกอบการ SMEs

๔.๒.๓.๒ หากตรวจสอบแล้วพบว่ามีงานก่อสร้างตรงกับความต้องการของหน่วยงานของรัฐ 
ท่ีต้องการจัดจ้างก่อสร้าง ให้ดำเนินการดังน้ี

(๑) กรณีท่ีงานก่อสร้างดังกล่าวมีผู้ประกอบการ SMEs มาข้ึนทะเบียนไว้ 
และมีต้ังแต่ ๖ รายข้ึนไป ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือกกับผู้ประกอบการ SMEs ก่อน

(๒) กรณีท่ีงานก่อสร้างดังกล่าวมีผู้ประกอบการ SMEs มาข้ึนทะเบียนไว้ 
แต่มีน้อยกว่า ๖ ราย ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างตามวิธีการท่ีกำหนดในพระราฃบัญญัติฯ 

๔.๒.๔ การจัดจ้างก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก
เม่ือดำเนินการตามข้อ ๔.๒.๓ แล้ว ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำหนังสือเขิญซวน พร้อมท้ัง 

ส่งแบบรูปรายการงานก่อสร้าง เง่ือนไขและคุณสมบัติในการย่ืนข้อเสนอไปให้ผู้ประกอบการ SMEs ด้วย 
โดยให้ดำเนินการดังน้ี

๔.๒.๔.๑ หากกรณีปรากฏว่า ในจังหวัดท่ีหน่วยจัดจ้างก่อสร้างต้ังอยู่หรือจังหวัดท่ีพ้ืนท่ี 
ท่ีจะไปดำเนินการก่อสร้างมีรายซ่ือผู้ประกอบการ SMEs และมีไม่น้อยกว่า ๖ ราย ให้จัดจ้างก่อสร้าง 
จากผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดท่ีหน่วยจัดจ้างก่อสร้างต้ังอยู่หรือจังหวัดท่ีพ้ืนท่ีท่ีจะไปดำเนินการก่อสร้างก่อน 
โดยเซิญไม่น้อยกว่า ๖ ราย เข้ามาเสนอราคา

๔.๒.๔.๒ หากกรณีปรากฏว่า ในจังหวัดท่ีหน่วยจัดจ้างก่อสร้างต้ังอยู่หรือจังหวัดท่ีพ้ืนท่ี 
ท่ีจะไปดำเนินการก่อสร้างไม่มีรายซ่ือผู้ประกอบการ SMEs หรือมีแต่น้อยกว่า ๖ ราย ให้ตรวจสอบบัญชีรายการ

/พัสดุ ...

http://www.thaismegp.com
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พัสดุและบัญชีรายซ่ือของ สสว. ทุกจังหวัดว่า พัสดุท่ีประสงค์จะจัดจ้างก่อสร้างน้ันมีรายซ่ือผู้ประกอบการ 
SMEs หรือไม่ หากทุกจังหวัดในบัญชีรายการพัสดุและบัญชีรายซ่ือของ สสว. มีรายข่ือผู้ประกอบการ SMEs 
ไม,น้อยกว่า ๖ ราย ให้จัดจ้างก่อสร้างจากผู้ประกอบการ SMEs ท่ีมีราย'ซ่ือน้ัน โดยเชิญไม่น้อยกว่า ๖ ราย 
เข้ามาเสนอราคา

หากในจังหวัดท่ีหน่วยจัดจ้างก่อสร้างต้ังอยู่หรือจังหวัดท่ีพ้ืนท่ีท่ีจะไปดำเนินการ 
ก่อสร้างมีรายข่ือผู้ประกอบการ SMEs น้อยกว่า ๖ ราย ให้หน่วยจัดจ้างก่อสร้างเชิญขวนผู้ประกอบการ SMEs 
ท่ีมีรายซ่ืออยู่ในจังหวัดท่ีหน่วยจัดจ้างก่อสร้างต้ังอยู่หรือจังหวัดท่ีพ้ืนท่ีท่ีจะไปดำเนินการก่อสร้าง 
ให้เชิญในจังหวัดท่ีหน่วยจัดจ้างก่อสร้างต้ังอยู่หรือจังหวัดท่ีพ้ืนท่ีท่ีจะไปดำเนินการก่อสร้างก่อน 
แล้วจึงพิจารณาจังหวัดอ่ืน  ๆ ต่อไป แต่หากในจังหวัดท่ีหน่วยจัดจ้างก่อสร้างต้ังอยู่หรือจังหวัดท่ีพ้ืนท่ี 
ท่ีจะไปดำเนินการก่อสร้างไม่มีรายซ่ือผู้ประกอบการ SMEs ให้เชิญผู้ประกอบการ SMEs ท่ีมีรายข่ืออยู่ในจังหวัดอ่ืน  ๆ
โดยเชิญไม่น้อยกว่า ๖ ราย เข้ามาเสนอราคา

๔.๒.๔.๓ หากกรณีไม,เป็นไปตามข้อ ๔.๒.๔.๑ และข้อ ๔.๒.๔.๒ ให้หน่วยจัดจ้างก่อสร้าง 
ดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างตามวิธีการท่ีกำหนดในพระราขบัญญัติฯ หากหน่วยจัดจ้างก่อสร้างดำเนินการ 
จัดจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e -  bidding) และใช้เกณฑ์ราคา 
ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ฃนะ หากผู้เสนอราคาซ่ึงเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ําสุด 
ของผู้เสนอราคารายอ่ืนไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้จัดซ้ือจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้เสนอราคา 
ซ่ึงเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซ่ึงเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ําสุดของผู้เสนอราคารายอ่ืนไม,เกินร้อยละ ๑๐ ท่ีจะเรียก 
มาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

๔.๒.๕ การจัดจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๔.๒.๕.๑ เพ่ิมเง่ือนไขในเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ “ข้อ ๑.๙ แผนการใช้ 

พัสดุท่ีผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กท่ีผลิตภายในประเทศ” ท้ังน้ีโดยให้แนบตารางภาคผนวก ๒ 
และภาคผนวก ๓ ไปด้วย เว้นแต่กรณีท่ีระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาไม่เกิน ๖๐ วัน

อน่ึง กรณีท่ีงานก่อสร้างน้ันไม่มีการใช้เหล็กเป็นส่วนประกอบ จะไม่กำหนดให้ย่ืน 
แผนการใช้เหล็กท่ีผลิตภายในประเทศก็ได้

๔.๒.๕.๒ เพ่ิมเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง  ๆ ส่วนท่ี ๒ ดังน้ี “ข้อ ๓.๒ 
ลำเนาใบข้ึนทะเบียนผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)”

อน่ึง ลำหรับการพิจารณาผลกรณีการกำหนดเง่ือนไขท่ีให้ผู้ย่ืนข้อเสนอย่ืนลำเนา 
ใบข้ึนทะเบียนผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มีวัตถุประสงค์เพ่ือนำมาตรวจสอบ 
คุณสมบัติในการให้แต้มต่อแก,ผู้ประกอบการ SMEs กรณีเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ําสุดของผู้เสนอราคารายอ่ืน 
ไม,เกินร้อยละ ๑๐ หากผู้ประกอบการ SMEs ไม่ย่ืนลำเนาใบข้ึนทะเบียนฯ ผู้ประกอบการ SMEs รายน้ัน ก็จะไม่ได้ 
รับสิทธิการได้แต้มต่อในการเสนอราคาดังกล่าว ดังน้ัน กรณีท่ีผู้ประกอบการ SMEs ไม่ย่ืนสำเนาใบข้ึนทะเบียนๆ  
ไม่ถือว่าผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ันเป็นผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติแต่อย่างใด

๔.๒.๕.๓ เพ่ิมเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ “ข้อ ๔.๙ ผู้ย่ืนข้อเสนอ 
ท่ีเป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุท่ีผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กท่ีผลิต 
ภายในประเทศ โดยย่ืนให้หน่วยงาบของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา”

๔.๒.๕.๔ กำหนดเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง  ๆ กรณีใช้เกณฑ์ราคา 
ในการพิจารณาดัดเลือกผู้ชนะดังน้ี

/ (๑) ...



- ๙ -

(๑) ให้กำหนดเง่ือนไขการพิจารณาในข้อ ๖ หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาว่า 
“๖.๘ หากผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ําสุดของผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนท่ีไม่เกิน 
ร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซ้ือจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ย่ืนข้อเสนอ 
ซ่ึงเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซ่ึงเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ําสุดของผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนไม,เกินร้อยละ ๑๐ ท่ีจะเรียก 
มาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ย่ืนข้อเสนอที,เป็นกิจการร่วมค้าท่ีจะได้สิทธิตามวรรคหน่ึง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย 
จะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs”

(๒) ให้กำหนดเง่ือนไขการพิจารณาในข้อ ๖ หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาว่า 
“๖.๙ หากผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงมิใซ่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคล 
ท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ําสุดของผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาท่ีมิได้ 
ถือลัญฃาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐ 
จัดซ้ือหรือจัดจ้างจากผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญฃาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึน 
ตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีเป็นกิจการร่วมค้าท่ีจะไค้สิทธิตามวรรคหน่ึง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย 
จะต้องเป็นผู้ประกอบการท่ีเป็นบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทย”

อน่ึง (๑) ให้นำเง่ือนไขข้อ ๔.๒.๔.๑ ข้อ ๔.๒.๔.๒ ข้อ ๔.๒.๔.๓ และข้อ ๔.๒.๔.๔ (๑) และ (๒) 
มาใช้กับวิธีดัดเลือกด้วย

(๒) ให้นำเง่ือนไขข้อ ๔.๒.๔.๑ และข้อ ๔.๒.๔.๓ มาใช้กับวิธีเฉพาะเจาะจงด้วย 
เว้นแต่กรณีท่ีวงเงินการจัดจ้างก่อสร้างไม,เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท 

๔.๓ การจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง
๔.๓.๑ การจัดทำร่างขอบเขตของงานและการกำหนดเง่ือนไขและคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ

๔.๓.๑.๑ หน่วยงานของรัฐต้องกำหนดร่างขอบเขตของงานและกำหนดให้คู่สัญญาต้องใช้พัสดุ 
ประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ท่ีจะใช้ในงานจ้างเป็นพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ โดยต้องใข้ไม,น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
ของมูลค่าพัสดุท่ีจะใช้ในงานจ้างท่ีท้ังหมดตามสัญญา

๔.๓.๑.๒ กรณีท่ีหน่วยงานของรัฐได้แจกแจงรายการพัสดุท่ีจะนำมาใช้ในงานจ้างน้ันแล้ว 
ทราบว่างานน้ันเป็นพัสดุท่ีไม่มีผลิตภายในประเทศ หน่วยงานของรัฐสามารถกำหนดรายละเอียด 
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุได้ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน โดยไม,ต้องกำหนดว่าเป็นพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ 
กรณีน้ีไม่ต้องขออนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้มีอำนาจเหนือข้ึนไปหน่ึงช้ัน

๔.๓.๑.๓ กรณีเม่ือหน่วยงานของรัฐได้แจกแจงรายการพัสดุท่ีจะนำมาใช้ในงานจ้างน้ันแล้ว 
ทราบว่าพัสดุท่ีจะใช้ในงานจ้างน้ันมีผลิตภายในประเทศแต่หน่วยงานของรัฐจะไม่ใช้พัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ 
หรือจะใช้หรือใช้พัสดุท่ีผลิตภายในประเทศไม่ครบร้อยละ ๖๐ หากกรณีเป็นดังน้ี

(๑) กรณีท่ีราคาพัสดุท่ีนำเข้าจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน ๒ ล้านบาท 
ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ืออบุน้ติก่อน

(๒) กรณีท่ีราคาพัสดุท่ีนำเข้าจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วยรายการใดรายการหน่ึง 
เกิน ๒ ล้านบาท ให้เสนอผู้มีอำนาจเหนือข้ึนไปหน่ึงช้ันเพ่ืออนุมัติเห็นก่อน

๔.๓.๑.๔ กรณีดังต่อไปน้ีหน่วยงานของรัฐไม่ต้องขออนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
หรือผู้มีอำนาจเหนือข้ึนไปหน่ึงช้ันอนุมัติแต่อย่างใด โดยหน่วยงานของรัฐสามารถกำหนดขอบเขตของงาน 
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุได้ตามความต้องการ

/ (๑) ...



- ๑ ๐ -

(๑) กรณีท่ีหน่วยงานของรัฐทราบต้ังแต่ต้นว่างานจ้างน้ันต้องใช้พัสดุท่ีนำเข้า 
จากต่างประเทศและพัสดุดังกล่าวน้ันไม่มีผลิตภายในประเทศ ซ่ึงทำให้อัตราการใช้พัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ 
น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุท่ีจะใช้ในงานจ้างท้ังหมดตามสัญญา

(๒) กรณีเม่ือหน่วยงานของรัฐได้แจกแจงรายการพัสดุท่ีจะนำมาใช้ในงานจ้างน้ัน 
แล้วทราบว่างานจ้างน้ันต้องใช้พัสดุท่ีนำเช้าจากต่างประเทศและพัสดุดังกล่าวน้ันไม่มีผลิตภายในประเทศ ซ่ึงทำให้ 
อัตราการใช้พัสดุท่ีผลิตภายในประเทศน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุท่ีจะใช้ในงานจ้างทังหมดตามสัญญา 

๔.๓ .๒ การกำหนดเง่ือนไขและคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ
หน่วยงานของรัฐต้องกำหนดเง่ือนไขและคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน 

และความต้องการของหน่วยงานของรัฐ เข่น กำหนดมูลค่าของผลงาน เนินต้น
๔.๓.๓ การตรวจสอบรายการสินค้าหรืองานบริการและรายข่ือผู้ประกอบการ SMEs

เม่ือดำเนินการกำหนดเง่ือนไขและคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอตามข้อ ๔.๓.๒ แล้ว 
ให้หน่วยงานของรัฐนำงานท่ีประสงค์จะจัดจ้างน้ันไปตรวจสอบท่ี www.thaismegp.com ว่า งานจ้าง 
ท่ีหน่วยงานของรัฐต้องการจัดจ้างน้ันมีผู้ประกอบการ SMEs มาข้ึนทะเบียนงานท่ีรับจ้างไว้ตรงตามคุณสมบัติ 
และเง่ือนไขท่ีหน่วยงานของรัฐกำหนดไว้หรือไม่ จากน้ันให้ดำเนินการดังน้ี

๔.๓.๓.๑ หากตรวจสอบแล้วไม่พบว่ามีงานจ้างท่ีตรงกับความต้องการของหน่วยงานของรัฐ 
ท่ีต้องการจัดจ้าง กรณีน้ีก็ไม่ต้องจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs

๔.๓.๓.๒ หากตรวจสอบแล้วพบว่า ม ีงานจ้างตรงกับความต้องการของหน่วยงานของรัฐ 
ท่ีต้องการจัดจ้าง ให้ดำเนินการดังน้ี

(๑) กรณีท่ีงานจ้างดังกล่าวมีผู้ประกอบการ SMEs มาข้ึนทะเบียนไว้ และมีต้ังแต่ 
๖ รายข้ึนไป ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกกับผู้ประกอบการ SMEs ก่อน

(๒) กรณีท่ีงานจ้างดังกล่าวมีผู้ประกอบการ SMEs มาข้ึนทะเบียนไว้ แต่มีน้อยก'ว่า 
๖ ราย ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดจ้างตามวิธีการท่ีกำหนดในพระราฃบัญญ้ตฯ 

๔.๓ .๔ การจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก
เม่ือดำเนินการตามข้อ ๔.๓.๓ แล้ว ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำหนังสือเขิญซวน พร้อมท้ัง 

ส่งขอบเขตของงาน เง่ือนไขและคุณสมบัติในการย่ืนข้อเสนอไปให้ผู้ประกอบการ SMEs ด้วย 
โดยให้ดำเนินการดังน้ี

๔.๓.๔.๑ หากกรณีปรากฏว่า ในจังหวัดท่ีหน่วยจัดจ้างต้ังอยู่หรือจังหวัดท่ีพ้ืนท่ี 
ท่ีจะไปดำเนินการมีรายข่ือผู้ประกอบการ SMEs และมีไม่น้อยกว่า ๖ ราย ให้จัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs 
ในจังหวัดท่ีหน่วยจัดจ้างต้ังอยู่หรือจังหวัดท่ีพ้ืนท่ีท่ีจะไปดำเนินการก่อน โดยเชิญไม'น้อยกว่า ๖ ราย เช้ามาเสนอราคา 

๔.๓.๔.๒ หากกรณีปรากฏว่า ในจังหวัดท่ีหน่วยจัดจ้างต้ังอยู่หรือจังหวัดท่ีพ้ืนท่ี 
ท่ีจะไปดำเนินการไม,มีรายซ่ือผู้ประกอบการ SMEs หรือมีแต่น้อยกว่า ๖ ราย ให้ตรวจสอบบัญชีรายการพัสดุ 
และบัญชีรายข่ือของ สสว. ทุกจังหวัดว่า พัสดุท่ีประสงค์จะจัดจ้างน้ันมีรายข่ือผู้ประกอบการ SMEs หรือไม่ 
หากทุกจังหวัดในบัญชีรายการพัสดุและบัญชีรายข่ือของ สสว. มีรายข่ือผู้ประกอบการ SMEs ไม่น้อยกว่า ๖ ราย 
ให้จัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ท่ีมีรายข่ือน้ัน โดยเชิญไม,น้อยกว่า ๖ ราย เช้ามาเสนอราคา

หากในจังหวัดท่ีหน่วยจัดจ้างต้ังอยู่หรือจังหวัดท่ีพ้ืนท่ีท่ีจะไปดำเนินการ 
มีรายซ่ือผู้ประกอบการ SMEs น้อยกว่า ๖ ราย ให้หน่วยจัดจ้างเชิญซวนผู้ประกอบการ SMEs ท่ีมีรายข่ือ 
อยู่ในจังหวัดท่ีหน่วยจัดจ้างต้ังอยู่หรือจังหวัดท่ีพ้ืนท่ีท่ีจะไปดำเนินการ ให้เชิญในจังหวัดท่ีหน่วยจัดจ้างต้ังอยู่หรือ

/จังหวัด ...

http://www.thaismegp.com
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จังหวัดท่ีพ้ืนท่ีท่ีจะไปดำเนินการก่อน แล้วจึงพิจารณาจังหวัดอ่ืน  ๆ ต่อไป แต่หากในจังหวัดท่ีหน่วยจัดจ้างตังอยู่ 
หรือจังหวัดท่ีพ้ืนท่ีท่ีจะไปดำเนินการไม่มีรายซ่ือผู้ประกอบการ SMEs ให้เชิญผู้ประกอบการ SMEs ท่ีมีรายซ่ือ 
อยู่ในจังหวัดอ่ืน  ๆโดยเชิญไม่น้อยกว่า ๖ ราย เข้ามาเสนอราคา

๔.๓.๔.๓ หากกรณีไม่เป็นไปตามข้อ ๔.๓.๔.๑ และข้อ ๔.๓.๔.๒ ให้หน่วยจัดจ้างดำเนินการ 
จัดจ้างตามวิธีการท่ีกำหนดในพระราชบัญญัติๆ  หากหน่วยงานชองรัฐดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e -  bidding) และใช้เกณฑ์ราคาในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะ 
หากผู้เสนอราคาซ่ึงเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ําสุดชองผู้เสนอราคารายอ่ืนไม่เกินร้อยละ ๑๐ 
ให้จัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้เสนอราคาซ่ึงเป็นผู้ประกอบการ SMEs 
ซ่ึงเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ําสุดของผู้เสนอราคารายอ่ืนไม,เกินร้อยละ ๑๐ ท่ีจะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย 

๔.๓.๔ การจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๔.๓.๔.๑ เพ่ิมเง่ือนไขในเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างๆ  ตังน้ี “ข้อ ๑.๗ แผนการใช้ 

พัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ” ท้ังน้ีโดยให้แนบตารางภาคผนวก๒ไปด้วย เว้นแต่กรณีท่ีระยะเวลาดำเนินการ 
ตามสัญญาไม่เกิน ๖๐ วัน

๔.๓.๔.๒ เพ่ิมเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างฯ ส่วนท่ี ๒ ดังน้ี “ข้อ ๓.๒ ลำเนา 
ใบข้ึนทะเบียนผู้ประกอบวิสาหกิจชนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ล้ามี)”

อน่ึง สำหรับการพิจารณาผลกรณีการกำหนดเง่ือนไฃท่ีให้ผู้ย่ืนข้อเสนอย่ืนลำเนา 
ใบข้ึนทะเบียนผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มีวัตถุประสงค์เพ่ือนำมาตรวจสอบ 
คุณสมบัติในการให้แต้มต่อแก่ผู้ประกอบการ SMEs กรณีเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ําสุดของผู้เสนอราคารายอ่ืน 
ไม่เกินร้อยละ ๑๐ หากผู้ประกอบการ SMEs ไม่ย่ืนลำเนาใบข้ึนทะเบียนฯ ผู้ประกอบการ SMEs รายน้ัน ก็จะไม่ได้ 
รับสิทธิการได้แต้มต่อในการเสนอราคาดังกล่าว ดังน้ัน กรณีท่ีผู้ประกอบการ SMEs ไม,ย่ืนสำเนาใบข้ึนทะเบียนฯ 
ไม่ถือว่าผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ันเป็นผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติแต่อย่างใด

๔.๓.๔.๓ เพ่ิมเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างฯ “ข้อ ๔.๙ ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีเป็นผู้ชนะ 
การเสนอราคาต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ โดยย่ืนให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน 
นับถัดจากวันลงนามในสัญญา”

๔.๓.๔.๔ กำหนดเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างฯ กรณีใช้เกณฑ์ราคาในการพิจารณา 
ดัดเลือกผู้ชนะดังน้ี

(๑) ให้กำหนดเง่ือนไขการพิจารณาในข้อ ๖ หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาว่า 
“๖.๘ หากผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ําสุดของผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนท่ีไม่เกิน 
ร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซ้ือจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ตังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ย่ืนข้อเสนอ 
ซ่ึงเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซ่ึงเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ําสุดของผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนไม่เกินร้อยละ ๑๐ ท่ีจะเรียก 
มาทำสัญญาไม,เกิน ๓ ราย

ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีเป็นกิจการร่วมด้าท่ีจะได้สิทธิตามวรรคหน่ึง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย 
จะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs”

(๒) ให้กำหนดเง่ือนไขการพิจารณาในข้อ ๖ หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาว่า 
“๖.๙ หากผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงมีใซ่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึน 
ตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ําสุดของผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาท่ีมิได้ถือสัญชาติไทย 
หรือนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
จากผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญฃาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทยดังกล่าว
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ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีเป็นกิจการร่วมค้าท่ีจะได้สิทธิตามวรรคหน่ึง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย 
จะต้องเป็นผู้ประกอบการท่ีเป็นบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทย”

อน่ึง (๑) ให้นำเง่ือนไขข้อ ๔.๓.๔.๑ ข้อ ๔.๓.๔.๒ ข้อ ๔.๓.๔.๓ และข้อ ๔.๓.๔.๔ (๑) และ (๒) 
มาใช้กับวิธีคัดเลือกด้วย

(๒) ให้นำเง่ือนไขข้อ ๔.๓.๔.๑ และข้อ ๔.๓.๔.๓ มาใช้กับวิธีเฉพาะเจาะจงด้วย 
เว้นแต่กรณีท่ีวงเงินการจัดจ้างไม,เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท

๔.๔ การกำหนดเง่ือนไขเอกสารประกวดราคากรณีการให้แต้มต่อ
๔.๔.๑ การกำหนดเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาข้ึอฯ เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ 

เอกสารประกวดราคาจ้างฯ กรณีการให้ผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ําสุด 
ของผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน'ท่ีไม'เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซ้ือจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าวน้ัน 
หน่วยงานของรัฐจะต้องกำหนดเง่ือนไขดังกล่าวไวในเอกสารประกวดราคาและหนังสือเชิญขวนทุกคร้ัง 
แม้ว่าหน่วยงานของรัฐจะได้ดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ครบร้อยละ ๓๐ ของงบประมาณ 
ในการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุท่ีอยู่ในบัญขีรายฃ่ือผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

๔.๔.๒ การกำหนดเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาซ้ือฯ เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ 
เอกสารประกวดราคาจ้างฯ กรณีการให้ผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงเป็นผู้ประกอบการท่ีเป็นบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทย 
หรือนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทย หน่วยงานของรัฐจะต้องกำหนดเง่ือนไขดังกล่าวไวิในเอกสาร 
ประกวดราคาและหนังสือเชิญขวนทุกคร้ัง

๔.๔ การต่อรองราคากรณีผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาเกินวงเงินงบประมาณท่ีจะจัดซ้ือจัดจ้าง
กรณีผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ําสุดของผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน 

ท่ีไม่เกินร้อยละ ๑๐ แต่สูงกว่าวงเงินท่ีจะจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ให้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย 
การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐ ข้อ ๔๗ ท้ังน้ี หน่วยงานของรัฐยังต้องน่าหลักการ 
การให้แต้มต่อต้านราคากับผู้ประกอบการ SMEs มาดำเนินการด้วย 

ตัวอย่าง
หน่วยงานของรัฐมีงบประมาณในการจัดซ้ือจัดจ้าง ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท การเสนอราคาคร้ังน้ี 

มีผู้เสนอราคา ๔ ราย ได้แก่ บริษัท ก. บริษัท ข. บริษัท ค. ห้างหุ้นส่วนจำกัด A. และห้างหุ้นส่วนจำกัด B. 
โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด A. และห้างหุ้นส่วนจำกัด B. เป็นผู้ประกอบการ SMEs และบริษัท ก. บริษัท ข. 
และบริษัท ค. เป็นผู้ประกอบการท่ัวไป ซ่ึงผู้เสนอราคาแต่ละรายเสนอราคาดังน้ี 

บริษัท ก. ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
บริษัท ข. ๔,๒๐๐,๐๐๐ บาท
บริษัท ค. ๔,๒๔๐,๐๐๐ บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด A. ๔,๓๐๐,๐๐๐ บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด B. ๔,๔๐๐,๐๐๐ บาท
พิจารณาไต้ว่า ในการเสนอราคาคร้ังน้ี ห้างหุ้นส่วนจำกัด A. และห้างหุ้นส่วนจำกัด B. ซ่ึงเป็น 

ผู้ประกอบการ SMEs ได้เสนอราคาสูงกว่าผู้เสนอราคารายอ่ืนท่ีเสนอราคาต่ําสุดแต่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ดังน้ัน 
ในการเสนอราคาคร้ังน้ี จึงพิจารณาให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด A. เป็นผู้เสนอราคารายต่ําสุดลำดับท่ี ๑ 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด B. เป็นผู้เสนอราคารายต่ําสุดลำดับท่ี ๒ และบริษัท ก. เป็นผู้เสนอราคารายต่ําสุดลำดับท่ี ๓ 
แต่เน่ืองจากผู้เสนอราคาท่ีเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซ่ึงเป็นผู้ชนะลำดับท่ี ๑ เสนอราคาเกินวงเงินท่ีจะซ้ือ 
หรือจ้าง ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการดังน้ี

/ (๑) ...
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(๑) ให้ต่อรองราคากับผู้ประกอบการ SMEs ให้ต่ําท่ีสุดเท่าท่ีจะทำได้ หากยอมลดราคาและราคา 
ท่ีเสนอใหม่ไม,สูงกว่าวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนท่ีสูงกว่าน้ันไม'เกินร้อยละ ๑๐ ของวงเงิน 
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง หรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลดราคาลงอีกแต่ส่วนท่ีสูงกว่าน้ันไม่เกินร้อยละสิบของวงเงิน 
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาท่ีเหมาะสม ก็ให้เสนอซ้ือหรือจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs รายน้ัน 

(๒) ล้าดำเนินการตาม (๑) แล้วไม,ได้ผล ให้แจ้งผู้ท่ีเสนอราคาทุกราย เพ่ือมาเสนอราคาใหม่พร้อมกัน 
ภายในกำหนดระยะเวลาอันสมควร หากรายใดไม่ย่ืนใบเสนอราคาให้ถือว่ารายน้ันยืนราคาตามท่ีเสนอไว้เดิม 
หากผู้ท่ีเสนอราคาต่ําสุดในการเสนอราคาคร้ังน้ีเสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง หรือสูงกว่า 
แต่ส่วนท่ีสูงกว่าน้ันไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ล้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาท่ีเหมาะสม 
ก็ให้เสนอซ้ือหรือจ้างจากผู้ท่ีเสนอราคารายน้ัน

ท้ังน้ี หน่วยงานของรัฐยังต้องนำหลักการการให้แต้มต่อในการเสนอราคาสูงกว่าผู้เสนอราคารายอ่ืน 
ท่ีเสนอราคาต่ําสุดแต่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ กับผู้ประกอบการ SMEs มาดำเนินการด้วย

(๓) ล้าดำเนินการตาม (๒) แล้วไม่ได้ผล ให้หน่วยงานของรัฐยกเลิกการซ้ือหรือจ้าง และดำเนินการ 
จัดซ้ือจัดจ้างตามวิธีการท่ีกำหนดในพระราชบัญญัติา 

๔.๖ การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ
๔.๖.๑ การจัดทำแผนการใข้พัสดุไม,น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ และการใช้เหล็กไม,น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 

ท่ีผลิตภายในประเทศ สำหรับการจัดจ้างก่อสร้างและการจ้างท่ีมิใฃ่งานก่อสร้าง 
๔.๖.๑.๑ งานจ้างก่อสร้าง

(๑) หน่วยงานของรัฐจะต้องให้คู่สัญญาจัดทำแผนการใช้พัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ 
ไม,น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุท่ีจะใช้ในงานก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา (ภาคผนวก ๒) โดยส่งให้ 
หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับสัดจากวันท่ีได้ลงนามสัญญา

(๒) หน่วยงานของรัฐจะต้องให้คู่สัญญาจัดทำแผนการใช้เหล็กท่ีผลิตภายในประเทศ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กท่ีต้องใช้ท้ังหมดตามสัญญา (ภาคผนวก ๓) โดยส่งให้หน่วยงานของรัฐ 
ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันท่ีได้ลงนามสัญญา

๔.๖.๑.๒ งานจ้างท่ีมิใข่งานก่อสร้าง
หน่วยงานของรัฐจะต้องให้คู่สัญญาจัดทำแผนการใช้พัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุท่ีจะใช้ในงานจ้างท้ังหมดตามสัญญา (ภาคผนวก ๒) โดยส่งให้หน่วยงานของรัฐ 
ภายใน ๖๐ วัน นับสัดจากวันท่ีได้ลงนามสัญญา

กรณีท่ีงานจ้างก่อสร้างและงานจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง ท่ีมีสัญญาอายุไม,เกิน ๖๐ วัน 
หรือกรณีท่ีวงเงินการจัดจ้างไม,เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานของรัฐไม,ต้องให้คู่สัญญาจัดทำแผนการใช้พัสดุ 
ท่ีผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กท่ีผลิตภายในประเทศ

หากมูลค่าหรือปริมาณของพัสดุไม'สามารถดำเนินการตามข้อ ๔.๖.๑.๑ และข้อ ๔.๖.๑.๒ 
สามารถแก้ไขเปล่ียนแปลงแผนฯ ได้โดยไม,ต้องดำเนินการในรูปแบบการแก้ไขสัญญา เป็นเพียงการดำเนินการ 
ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุกับคู่สัญญาก็ได้ ท้ังน้ี เม่ือคู่สัญญามีความประสงค์จะแก้ไขเปล่ียนแปลงแผนฯ 
เม่ือดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้คู่สัญญาส่งแผนฯ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อนการส่งมอบงาบในแต่ละงวด 

๔.๖.๒ การตรวจรับพัสดุ
๔.๖.๒.๑ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบว่าพัสดุท่ีส่งมอน เป็นพัสดุท่ีผลิต 

ภายในประเทศตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไว้ในสัญญา

/ ๔.๖.๒.๒ ...
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๔.๖.๒.๒ การตรวจสอบพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ สามารถดำเนินการดังน้ี
(๑) กรณีท่ีเป็นพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศท่ีได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรม 

แห่งประเทศไทย ให้ตรวจสอบรายการพัสดุท่ีได้รับการรับรองและออกเคร่ืองหมายสินค้าท่ีผลิตภายในประเทศไทย 
(Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

(๒) กรณีท่ีเป็นพัสดุท่ีไม่ใช่รายการพัสดุตาม (๑) ให้ตรวจสอบจากข้อมูลท่ีปรากฏ 
บนฉลากของสินค้าท่ีติดบนบรรจุภัณฑ์ของสินค้า

๔.๖.๓ การแก้ไขสัญญา
หากลงนามในสัญญาแล้วปรากฏในภายหลังว่า ไม่สามารถส่งมอบพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ 

ตามเง่ือนไขหรืออัตราท่ีกำหนดไว้ในสัญญาไค้ให้พิจารณาแก้ไขสัญญาต่อไป ท้ังน้ีให้หน่วยงานของรัฐพิจารณา 
แก้ไขสัญญาให้เป็นไปตามหลักการของมาตรา ๙๗ แห่งพระราชบัญญัติฯ

๔.๖.๔ การจัดทำรายงานผลการไข้พัสดุท่ีผลิตภายในประเทศสำหรับงานจ้างก่อสร้างและงานจ้าง 
ท่ีมิ'ไข่งานก่อสร้าง

ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นผู้จัดทำรายงานผลการไข้พัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ 
(ตามภาคผนวก ๔) เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือทราบพร้อมกับรายงานผลการตรวจรับงานงวดสุดท้าย 

๔.๗ กรณีการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังหน่ีงท่ีมีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
หน่วยงานของรัฐสามารถจัดซ้ือจัดจ้างภับผู้ประกอบการรายใดรายหน่ึงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ตามมาตรา ๕๖ วรรคหน่ึง (๒) (ข) แห่งพระราชบัญญัติฯ แต่การดำเนินการยังต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ 
หมวด ๒ ข้อ ๖ (๖) และหมวด ๗/๑

อน่ึง กรณีท่ีหน่วยงานของรัฐจัดซ้ือจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ยังไม,ครบร้อยละ ๓๐ ของงบประมาณ 
ตามแผน หน่วยงานของรัฐต้องจัดซ้ือจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs เพ่ือให้ไค้อัตราครบร้อยละ ๓๐ 
ของงบประมาณตามแผน และหากดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ครบร้อยละ ๓๐ ตามแผนแล้ว 
หน่วยงานของรัฐจะจัดซ้ือจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs อีกหรือไม่ก็ไค้

๔.๘ การให้สัตยาบัน
กรณีท่ีหน่วยงานของรัฐไม,ดำเนินการขออนุญาตต,อผู้มีอำนาจเหนือข้ึนไปหน่ึงช้ันหรือหัวหน้า 

หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของรัฐสามารถให้ผู้มีอำนาจพิจารณาให้สัตยาบันสำหรับการดำเนินการ 
ท่ีไค้ดำเนินการไปก่อนแล้วน้ันในภายหลังไค้
๕. แนวทางการดำเนินการตามกฎกระทรวงฯ ในหมวด ๒ ข้อ ๖ (๒) และ (๔)

๕.๑ กรณีท่ีหน่วยงานของรัฐประสงค์จะจัดซ้ือจัดจ้างผลิตภัณฑ์ยางพารา หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการ 
จัดซ้ือจัดจ้างตามหมวด ๒ ข้อ ๖ (๒) ผลิตกัณฑ์ของร้านค้าสหกรณ์หรือสถาบันเกษตรกรท่ีกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์รับรอง โดยหน่วยงานของรัฐสามารถตรวจสอบรายข่ือร้านค้าสหกรณ์หรือสถาบันเกษตรกร 
กับกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยตรง ท้ังน้ี หน่วยงานของรัฐจัดซ้ือจัดจ้างได้โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๕.๒ กรณีท่ีหน่วยงานของรัฐประสงค์จะจัดซ้ือจัดจ้างผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตข้ึนเองหรือบริการขององค์กร 
หรือมูลนิธิเพ่ือคนพิการท่ีไค้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐตามหมวด ๒ ข้อ ๖ (๔) โดยหน่วยงานของรัฐ 
สามารถตรวจสอบรายข่ือองค์กร มูลนิธิ หรือองค์การสงเคราะห์คนพิการ กับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตคนพิการ หรือสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม โดยตรง ท้ังน้ี หน่วยงานของรัฐจัดซ้ือจัดจ้างไค้ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

/อน่ึง ...
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อน่ึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามข้อ ๕.๑ และข้อ ๕.๒ หากหน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะจัดซือจัดจ้าง 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จะใข้วิธีคัดเลือก หรือวิธีประกาศเชิญซวนท่ัวไปก็ได้
๖. แนวทางการดำเนินการตามกฎกระทรวงฯ ในหมวด ๗/๒ การจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุท่ีเนินมิตร

กับสิงแวดล้อม
๖.๑ หากหน่วยงานของรัฐประสงค์จะจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุท่ีเนินมิตรกับส่ิงแวดล้อม ให้หน่วยงานของรัฐ 

กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือร่างขอบเขตของงาน เนินพัสดุท่ีมีรายละเอียดหรือคุณสมบัติ 
ท่ีเนินมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

ตัวอย่าง
หน่วยงานของรัฐต้องการจัดซ้ือกระดาษ A4 หากประสงค์จะจัดซ้ือกระดาษท่ีมีคุณสมบัติเนินกระดาษ 

ท่ีเนินมิตรกับส่ิงแวดล้อม ก็ให้หน่วยงานของรัฐกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะได้ตามท่ีหน่วยงานของรัฐ 
ต้องการ แต่หากหน่วยงานของรัฐประสงค์จะจัดซ้ือกระดาษ A4 ท่ีมีคุณลักษณะเฉพาะท่ัวไป ก็ให้หน่วยงานของรัฐ 
กำหนดตามท่ีหน่วยงานของรัฐต้องการ

๖.๒ เม่ือดำเนินการตามข้อ ๖.๑ แล้ว ให้หน่วยงานของรัฐตรวจสอบรายข่ือพัสดุท่ีเนินมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
โดยตรวจสอบในฐานข้อมูลบัญซีรายข่ือสินค้าและบริการท่ีเนินมิตรกับส่ิงแวดล้อมของกรมควบคุมมลพิษ 
ไต้ท่ี http://gp.pcd.go.th

๖.๓ เม่ือตรวจสอบรายข่ือแล้วปรากฏว,า พัสดุท่ีจะจัดซ้ือจัดจ้างดังกล,าวมีผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการเพียงรายเดียว 
ให้หน่วยงานของรัฐจัดซ้ือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากผู้ขายหรือผู้ให้บริการโดยตรง หากพัสดุท่ีจะจัดซ้ือ 
จัดจ้างมีผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการต้ังแต่ ๒ รายข้ึนไป ให้หน่วยงานของรัฐจัดซ้ือจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก

หากดำเนินการตรวจสอบรายซ่ือแล้วไม่ปรากฏรายข่ือผู้ประกอบการท่ีไต้รับการรับรองว่าเนินพัสดุ 
ท่ีมีเคร่ืองหมายรับรองว่าเนินพัสดุท่ีเนินมิตรกับส่ิงแวดล้อม ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ตามวิธีการท่ีกำหนดในพระราฃบัญญ้ติๆ

อน่ึง หากหน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุท่ีเนินมิตรกับส่ิงแวดล้อม ให้หน่วยงานของรัฐ 
กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือร่างขอบเขตของงาน ให้เนินไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ

http://gp.pcd.go.th


ภาคผนวก ๑

ตารางรายงานการจัดซ้ือจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs
ซ่ือหน่วยงาน .................................................................
๑. รายการพัสดุท่ีตรงกับการข้ึนทะเบียนสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบการ SMEs

ลำดับ รายการพัสดุ งบประมาณ

- งบประมาณท้ังหมดท่ีหน่วยงานของรัฐต้องจัดซ้ือจัดจ้าง ............................... บาท
- คิดเปีนร้อยละ ๓๐ ของงบประมาณสำหรับการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีหน่วยงานของรัฐจะต้องจัดซ้ือจัดจ้าง 

 บาท
๒. รายการพัสดุท่ีหน่วยงานของรัฐจัดซ้ือจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs

ลำดับ รายการพัสดุ งบประมาณ

- งบประมาณท่ีหน่วยงานของรัฐสามารถจัดซ้ือจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs................................บาท
ฮฐป
□  เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุท่ีรัฐต้องการส่งเสริม 

หรือสนับสนุน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ร้อยละ ๓๐ ของงบประมาณสำหรับการจัดซ้ือจัดจ้าง 
จากพัสดุท่ีหน่วยงานของรัฐประสงค์จะจัดซ้ือจัดจ้างท่ีอยู่ในนัญขีรายการพัสดุและบัญชีรายซ่ือ 
ผู้ประกอบการ SMEs

□  ไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงฯ
บีญหาอุปสรรคท่ีหน่วยงานของรัฐไม่สามารถดำเนินการจัดซ้ือให้ครบร้อยละ ๓๐

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ



ภาคผนวก ๒

ตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ 
โครงการ ..........................................................

รายการพัสดุหรือครุภัณฑ์ท่ีใช้ในโครงการ 
แผนการใช้พัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ

ลำดับ รายการ หน่วย ปริมาณ ราคาต่อหน่วย 
(บาท)

เป็นเงิน 
(รวม)

พัสดุ
ในประเทศ

พัสดุ
ต่างประเทศ

๑
๒
๓

๕
รวม XXX XXX XXX
อัตรา 

(ร้อยละ)
๑๐๐ ๗๐ ๓๐

ลงข่ือ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
)



ภาคผนวก ๓
ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กท่ีผลิตภายในประเทศ 

โครงการ .........................................................
รายการพัสดุหรือครุภัณฑ์ท่ีใช้ในโครงการ 
แผนการใช้เหล็กท่ีผลิตภายในประเทศ 
ปริมาณเหล็กท้ังโครงการ XXX (ตัน)

ลำตับ รายการ หน่วย ปริมาณ เหล็ก
ในประเทศ

เหล็ก
ต่างประเทศ

๑ เหล็กเส้น ตัน
๒ เหล็กช้องอ ตัน
๓ เหล็กเส้นกรม ตัน
(S L .

๕

รวม XXX XXX XXX
อัตรา 

(ร้อยละ)
๑๐0 ๙๐ ๑๐

ลงซ่ือ................................ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
( )



ภาคผนวก ๔

ตารางรายงานผลการใช้พัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ
การใช้พัสดุท้ังโครงการ
รายการพัสดุท้ังโครงการ XXX รายการ
มูลค่าพัสดุท้ังโครงการ XXX บาท
มูลค่าการใช้พัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ

รายการ หน่วย จำนวนเงิน อัตรา (ร้อยละ)
มูลค่าพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ (บาท) (บาท)
มูลค่าพัสดุท่ีผลิตจากต่างประเทศ (บาท) (บาท)

ปริมาผการใช้เหล็กท้ังโครงการ
ปริมาณการใช้เหล็กท้ังโครงการ XXX ตัน มูลค่าเหล็กท้ังโครงการ XXX บาท

รายการ หน่วย จำนวน อัตรา (ร้อยละ)
ปริมาณการใช้เหล็ก ตัน ตัน

□  เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุท่ีรัฐต้องการส่งเสริม 
หรือสนับสนุน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
©. ร้อยละ ๖๐ พัสดุท่ัวไป (มูลค่า)
๒. ร้อยละ ๙๐ เหล็ก (ปริมาณ)

□  ไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุท่ีรัฐต้องการส่งเสริม 
หรือสนับสนุน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
เหตุผล/ความจำเป็นท่ีหน่วยงานของรัฐไม่สามารถดำเนินการไต้

ลงซ่ือ................................ (ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ)
( )



การจัดซือ



การจัดจ้างก่อสร้าง
จัดหำร่าง TOR



การจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง
จัดทำร่าง TOR
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