
ด่วนท่ีสุด ,.3,
ท่ี กค(กวจ)๐๔๐๕.๒/ว คณะกรรมการวินิจฉัยบีญหาการจัดซื้อ 

จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามท่ี ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

6 ^ 9  สิงหาคม ๒๔๖๔
เร่ือง อนุมตยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐ 

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

กรุงเทพมหานคร ผู้ว่าการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น และหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ
สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม

หรือสนับสบุน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๖๓
ตามที่กระทรวงการคลังไต้ออกกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐ 

ต้องการส่งเสริมหรือสนับสบุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๖๓ ซึ่งมืผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๔๖๓ 
และคณะกรรมการวิน ิจฉ ัยบ ีญหาการจัดซ ื้อจ ัดจ ้างและการบริหารพ ัสด ุภาครัฐ (คณะกรรมการวิน ิจฉ ัย) 
โดยไต้รับมอบหมายจากคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ไต้มืหนังสือ 
ด่วนที่สุด ท่ี กค (กวจ) ๐๔ ๐๔ .๒ /ว ๘๙ ลงวันที่ ๑๘ ก ุมภาพ ันธ์ ๒๔๖๔ แจ ้งเว ียน แน วทางปฏ ิบ ัต ิ 
ตามกฎกระทรวงฯ จากการดำเนินการที่ผ่านมา กรมบัญชีกลางไค้รับทราบบีญหาจากการออกกฎกระทรวงฯ 
และหนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติดังกล่าว ดังนี้ ๑) การสมยอมกันในการเสนอราคาของผู้ประกอบการ 
โดยเฉพาะในงานจ้างก่อสร้าง เนื่องจากกฎกระทรวงฯ และหนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติ กำหนดหลักเกณฑ์ 
ว่า หากมืผู้ประกอบการ SMEs ที่ฃึ้นทะเบียนสินค้าหรืองานบริการตรงกับที่หน่วยงานของรัฐจะดำเนินการ 
จัดซ ื้อจ ัดจ ้าง ในจังหวัดท ี่หน ่วยงานของรัฐผ ู้จ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างต ั้งอยู่ไม ่น ้อยกว่า ๓ ราย ให ้จ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างก ับ 
ผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดที่หน่วยงานของรัฐตั้งอยู่ก่อน ทำให้ผู้ประกอบการรวมตัวกันไปขึ้นทะเบียน 
เป็นผู้ประกอบการ SMEs กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เพื่อให้ไต้สิทธิ 
ในการเฃิญเช้ามายื่นข้อเสนอก่อน ประกอบกับการที่หน่วยงานของรัฐเองก็เขิญเฉพาะผู้ประกอบการรายเดิม 
เช้ายื่นข้อเสนอ ทำให้ไม่เก ิดการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ๒) การค้นหารายการสินค้าหรืองานบริการ 
ท่ี vwvw.thaismegp.com ของ สสว. พบบีญหา คือ ในการรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs สสว. ไม,ไต้ 
ให้ผู้ประกอบการ SMEs นำรายละเอียดของพัสดุที่ขายหรือรายละเอียดของงาบที่รับจ้างมาระบุไว้ในเว็บไซต์ 
ทำให้หน่วยงานของรัฐไม่สามารถค้นหารายการสินค้าและงานบริการต่าง  ๆไต้ ๓) เนื่องจากการกำหนดหลักเกณฑ์ 
ต ังกล่าวมืฃ ั้นตอนที่ต ้องปฏิบ ัต ิเพ ิ่มเต ิมซ ี่งม ืรายละเอียดค่อนช้างมากและมีความยุ่งยากซับช้อน จึงทำให้ 
หน่วยงานของรัฐยังมืความไม่เข้าใจและไม่สามารถดำเน ินการให ้ถ ูกต้องได้ ประกอบกับในการประกาศใช ้บังคับ 
กฎกระทรวงา และหนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ มีหน่วยงานของรัฐหลายแห่งไต้รับทราบ 
หนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติภายหลังวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔ ทำให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ล่วงเลยมาจนถึงข้ันตอนการประกาศเขิญฃวนห่รือออกหนังสือเซิญซวน ห่รือประกาศผลผู้ชนะหรือผู้ได้รับการดัดเลือกแล้ว 
โดยไม่ไต้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ และหนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติ ส่งผลให้หน่วยงานของรัฐทำหนังสือ

/ฃอ ...



- ๒ -

ขออนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ และหนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติดังกล่าวเป็นจำนวนมาก 
คณะกรรมการวินิจฉัย จึงได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ท่ี กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๓๓๒ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
อนุมัติผ่อนผันการไม,ปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ สำหรับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 
๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ น้ัน

คณะกรรมการวินิจฉัยป้ญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) 
โดยได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พิจารณาแล้วเห็นว่า 
เพื่อให้หน่วยงานของรัฐมีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการ 
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดไว้ จ ึงอาศ ัยอำนาจ 
ตามพระราฃบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง (๖) 
ประกอบมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง (๔) และ (๗) อนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามกฎกระทรวงๆ และกำหนดแนวทาง 
ปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ ดังน้ี

๑. ยกเว้นการดำเนินการตามกฎกระทรวงๆ ในกรณีดังต่อไปน้ี 
๑.๑ ขอ 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. ยกเลิกหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปีญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
ด่วนที่สุด ท่ี กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๘๙ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยให้ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติ 
ตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุท่ีรัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

๓. หนังสือเวียนฉบับน้ีให้มีผลใช้บังคับกับการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีได้เผยแพร่ประกาศและเอกสารเชิญซวน 
หรือหนังสือเชิญขวน ต้ังแต่วันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายประภาศ คงเอียด)
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการคลัง 
ประธานกรรมการวินิจฉัย

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



คูมอ

การปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุ 
และวิธีการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ 

ท่ีรัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

แนบท้ายหนัง!taคณะกรรมการวินิจฉัยป็ญหาการซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ด่วนที่สุด ท่ี กค (กวจ) ๐๔๐๕:.๒/ว ๘๔๔ 

ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๔๖๔



สารบัญ

เร่ือง หน้า
เจตนารมณ์ของการออกกฎกระทรวงกำหนดพัสดุ ๑
และวิธีการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุท่ีรัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
การเตรียมการ ๒
การดำเนินการ ๒

การจัดซื้อ ๒
- การจัดทำร่างขอบเขตของงาน ๒ 

หรือกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
- การตรวจสอบรายการสินค้าหรืองานบริการและรายซื่อผู้ประกอบการ SMEs ๓
- การจัดซื้อโดยวิธีคัดเลือก ๓
- การจัดซื้อโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ๕

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

การจัดจ้างที่มิใข่งานก่อสร้าง ๙
- การจัดทำร่างขอบเขตของงานและการกำหนดเงื่อนไข ๙

และคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ
- การกำหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ๑๐
- การตรวจสอบรายการสินค้าหรืองานบริการและรายซื่อผู้ประกอบการ SMEs ๑๐
- การจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก ๑๐
- การจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ๑๑

การกำหนดเงื่อนไขเอกสารประกวดราคากรณีการให้แต้มต่อ ๑๒
การต่อรองราคากรณีผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาเกินวงเงินงบประมาณที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ๑๒
การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ ๑๓
กรณีการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหน่ึงที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ 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. เจตนารมณ์ของการออกกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม 
หรือสนับสนุน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
เจตนารมณ์ของการส่งเสริมหรือสนับส'มนตามกฎกระทรวงๆ มี ๒ กรณี ไต้แก,
๑.๑ ส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจากผู้ประกอบการ SMEs ตามรายการสินค้าหรือบริการ 
ที่มีรายซ่ือตามที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ไต้ข้ึนบัญชีไว้ โดยให้ไข้เงินงบประมาณ 
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุดังกล่าวไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓0 ของงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่อยู่ในบัญชีรายซื่อ 
ผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งการส่งเสริมหรือสนับสนุบแบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะ ได้แก่

๑.๑.๑ การส่งเสริมหรือสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ในเชิงพื้นที่ โดยพิจารณา ดังนี้
๑.๑.๑.๑ กรณีที่หน่วยจัดซื้อจัดจ้างซึ่งเป็นหน่วยที่ได้รับงบประมาณและเป็นผู้ไข้พัสดุนั้นเอง 

ให้พิจารณาผู้ประกอบการ SMEs ในพื้นที่ของหน่วยที่ไต้รับการจัดสรรงบประมาณนั้น
๑ . ๑ . ๑ . ๒ กรณีที่หน่วยจัดซ้ือจัดจ้างเป็นหน่วยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และเม่ือไต้พัสดุแล้ว 

หน่วยจัดซ ื้อจ ัดจ ้างจะต้องจัดสรรพ ัสดุไปให ้ผ ู้ใข ้พ ัสด ุซ ึ่งอยู่ต ่างพ ื้นท ี่ ให ้พ ิจารณ าผ ู้ประกอบการ SMEs 
ในพื้นที่ของหน่วยที่ไต้รับการจัดสรรงบประมาณ

๑.๑.๑.๓ กรณีที่หน่วยจัดซื้อจัดจ้างไมใฃ่หน่วยที่ไต้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นเพียงผู้ดำเนินการ 
จัดซื้อจัดจ้างแทนหน่วยที่ไต้รับจัดสรรงบประมาณแห่งอื่น โดยเม ื่อจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างแล้ว หน่วยจัดซื้อจัดจ้าง 
ต้องจัดสรรพัสดุไปให้กับหน่วยที่ไต้รับจัดสรรงบประมาณนั้น  ๆ ให ้พ ิจารณาผู้ประกอบการ SMEs ใบพื้นที่ 
ของหน่วยที่ไต้รับจัดสรรงบประมาณ

๑.๑.๑.๔ กรณีที่หน่วยจัดซื้อจัดจ้างเป็นหน่วยที่ไต้รับการจัดสรรงบประมาณ แต่ต้องจัดซื้อ 
จัดจ้างพัสดุเพื่อไปใช้ไนพื้นที่อื่นซึ่งไม่ใซ่ที่ต ั้งที่หน่วยจัดซื้อจัดจ้างตั้งอยู่ ให ้พ ิจารณาผู้ประกอบการ SMEs 
ในพ้ืนท่ีท่ีจะไปใช้พัสดุน้ัน

๑.๑.๒ การให้แต้มต่อต้านราคากับผู้ประกอบการ SMEs ให ้พ ิจารณากรณ ีการเสนอราคาสูงกว่า 
ราคาตํ่าสุดของผู้เสนอราคารายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ 

๑.๒ ส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
เป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ไข้สินค้าที่ผลิตภายในประเทศ และการให้แต้มต่อแก,ผู้ประกอบการไทย 

ในการเสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผู้ประกอบการต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ โดยกำหนดงานออกเป็น 
๓ ประเภท ดังนี้

๑.๒.๑ กรณีการจัดซื้อ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
๑.๒.๒ กรณ ีการจัดจ้างงานก่อสร้าง ให้หน่วยงานของรัฐกำหนดรายละเอียดในแบบรูปรายการ 

งานก่อสร้างว่า ให้ไข้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของพัสดุที่จะใช้ไนงานก่อสร้าง 
โดยใช้เหล็กหรือเหล็กกล้าที่เป ็นพัสดุส ่งเสริมการผลิตภายในประเทศก่อน ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
ของปริมาณเหล็กหรือเหล็กกล้าที่ใช้ไนงานก่อสร้างทั้งหมดในครั้งนั้น หากการใช้เหล็กหรือเหล็กกล้าแล้ว 
ย ังไม ่ครบร้อยละของม ูลค ่าท ี่กำหนดให ้ไข ้พ ัสด ุส ่งเสร ิมการผล ิตภายในประเทศ ให ้หน ่วยงานของรัฐ 
ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศประเภทอื่นเพื่อให้ครบร้อยละ ๖๐

๑.๒.๓ กรณ ีงานจ้างที่ม ิใช่งานจ้างก่อสร้าง ให้หน่วยงานของรัฐกำหนดในขอบเขตของงานหรือ 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะใช้ในงานจ้างว่า “ให้ไข้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๖๐ ของพัสดุที่จะใช้ไนงานจ้าง”

หลักการดังกล่าวข้างต้นใช้บังคับสำหรับการจัดซื้อ การจัดจ้างก ่อสร้าง การจัดจ้างที่ม ิใช่งานก่อสร้าง 
และการเช่าลังหาริมทรัพย์ แต่ไม่ไข้กับการจ้างที่ปรึกษา และการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

/๒. ...
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๒. บีญหาการสมยอมกันในการเสนอราคา
เนื่องจากได้รับเรื่องร้องเรียนว่า กรณีที่กฎกระทรวงฯ กำหนดหลักเกณฑ์ว่า หากมีผู้ประกอบการ SMEs 

ที่ข้ึนทะเบียนสินค้าหรืองานบริการตรงกับที่หน่วยงานของรัฐจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในจังหวัดท่ีหน่วยงานของรัฐ 
ผู้จัดซื้อจัดจ้างตั้งอยู่ไม,น้อยกว่า ๓ ราย ให้จัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดที่หน่วยงานของรัฐ 
ต้ังอยู่ก่อน โดยในงานจ้างก่อสร้าง จังหวัดท่ีไม,มีผู้ประกอบการ SMEs แต่ต่อมาได้มีการรวมตัวกันของผู้ประกอบการ 
ไปดำเน ินการข ึ้นทะเบ ียนเป ็นผ ู้ประกอบการ SMEs เพ ื่อให ้เก ิดส ิทธ ิภายในกลุ่มของตนเองในการเช ิญ  
เข้ามายื่นข้อเสนอก่อน จึงเป็นการสมยอมกันเพื่อให้เกิดสิทธิ, ดังกล่าว ก่อให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม 
ดังนั้น เพ ื่อ เป ็น การแก ้ไขบ ีญ ห าด ังกล ่าวจ ึงแก ้ไขโดยให ้เป ล ี่ยน จากเด ิม  “ให้เชิญผู้ประกอบการ SMEs 
เข้ามาเสนอราคาโดยวิธีคัดเลือกไม,น้อยกว่า ๓ ราย” เป็น “ให้เชิญผู้ประกอบการ SMEs เข ้าม าเส น อ ราค า 
โดยวิธีคัดเลือกไม่น้อยกว่า ๖ ราย”
๓. การเตรียมการ

การคำน วณ งบ ป ระมาณ ร ้อยละ ๓๐ ของงบประมาณในการจัดซ ื้อจ ัดจ ้างพ ัสด ุท ี่อย ู่ในบ ัญช ีรายข ื่อ 
ผู้ประกอบการ SMEs ให้หน่วยงานของรัฐคำนวณจากงบประมาณของรายการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
สำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณทุกครั้ง โดยให้หน่วยงานของรัฐนำรายการพัสดุ 
ที่จะจัดซื้อจัดจ้างไปตรวจสอบที่ vwwv.thaismegp.com ว ่ารายการพ ัสด ุท ี่จะจัดซ ื้อจ ัดจ ้างด ังกล ่าวตรงก ับ 
รายการสินค้าหรือบริการที่ สสว. ได้ขึ้นทะเบียนไว้หรือไม่ และรายการพัสดุท ี่ตรงกับการขึ้นทะเบียนนั้น 
มีจำนวนกี่รายการ เป็นมูลค่าเท่าใด เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs 
และนำข้อมูลไปกำหนดไวในตารางภาคผนวก ๑ ที่แนบท้ายต่อไป 

ตัวอย่างการคำนวณ
รายการพัสดุท่ีหน่วยงานของรัฐจะจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณนั้นมีนั้งหมดจำนวน ๑๐๐ รายการ งบประมาณ 

รวม ๕๐๐ ล้านบาท เมื่อหน่วยงานของรัฐดำเนินการตรวจสอบแล้วปรากฏว่า มีรายการพัสดุที่หน่วยงานของรัฐ 
ประสงค์จะจัดซื้อจ ัดจ้างอยู่ในบัญชีรายการพัสดุและบัญชีรายขื่อผู้ประกอบการ SMEs จำนวน ๕ รายการ 
งบประมาณที่ต้องใข้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๕ รายการดังกล่าว เป็นเงิน ๑๐ ล้านบาท ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อ 
จัดจ้างพัสดุกับผู้ประกอบการ SMEs ไม,น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของงบประมาณ ๑๐ ล้านบาท หน่วยงานของรัฐ 
ต้องจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุกับผู้ประกอบการ SMEs ไม่น้อยกว่า ๓ ล้านบาท

ขื่งพัสดุ ๕ รายการที่อยู่ในบัญชีรายการพัสดุและบัญชีรายขื่อ SMEs ดังกล่าวนั้น หน่วยงานของรัฐสามารถ 
เลือกซื้อหรือจ้างรายการใดรายการหนื่ง หรือหลายรายการ โดยต้องไม่น้อยกว่ามูลค่า ๓ ล้านบาท ก็ได้
๔. การดำเนินการ 

๔.® การจัดซ้ือ
๔.®.® การจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

๔.๑.๑.๑ ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือกำหนดรายละเอียด 
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตามวัตถุประสงค์การใช้งาน และเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

๔.๑.๑.๒ กรณีที่พัสดุที่หน่วยงานของรัฐต้องการใช้งานเป็นพัสดุที่ไม,มีผลิตภายในประเทศ 
หน่วยงานของรัฐสามารถกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุได้ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน 
โด ย ไม ่ต ้อ งก ำห น ด ว ่า เป ็น พ ัส ด ุท ี่ผ ล ิต ภ าย ใน ป ระเท ศ  กรณีนี้ไม1ต ้องขออนุม ัต ิจากห ัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  
หรือผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งขั้น
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๓

๔.๑.๑.๓ ในกรณีที่พัสดุที่หน่วยงานของรัฐต้องการใช้งานเป็นพัสดุที่มีผลิตภายในประเทศ 
แต่ไม่เพียงพอต่อความต้องการในประเทศ หรือมีผู้ประกอบการเช้ายื่นข้อเสนอจำนวนน้อยราย หรือมีความจำเป็น 
จะต้องมีการใช้พัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศหรือนำเช้าพัสดุจากต่างประเทศให้หน่วยงานของรัฐจัดทำรายละเอียด 
คุณลักษณะเฉพาะตามวัตถุประสงค์การใช้งาน และเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณา โดยจะเสนอ 
ไปพร้อมกับขั้นตอนขอความเห็นขอบรายงานขอซื้อขอจ้างก็ได้ในกรณีดังนี้

(๑) เป ็น ก ารจ ัด ห าอ ะไห ล ่ท ี่ม ีค วาม จำเป ็น จะต ้อ งระบ ุค ุณ ล ัก ษ ณ ะเฉ พ าะ  
และจำเป็นต้องนำเช้าจากต่างประเทศ

(๒) กรณ ีม ีความจำเป ็นจะต้องมีการใช ้พ ัสด ุท ี่ผล ิตหรือนำเช ้าจากต่างประเทศ 
ซึ่งเป็นการจัดหาครั้งหนึ่งที่มีวงเงินไม่เกิน ๒ ล้านบาท หรือราคาพัสดุที่นำเช้าจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วย 
ไม่เกิน ๒ ล้านบาท

กรณีนอกจากวรรคหน่ึง (๑) และ (๒) ให้เสนอผู้มีอำนาจเหนือข้ึนไปหน่ึงข้ันเพ่ืออนุมีติ 
กรณ ีตามวรรคหน ึ่ง (๒) ห ากพ ิจารณ าแล ้วส ามารถแยกราคาต ่อห น ่วยใต ้ว ่า 

ราคาต่อหน่วยไม,เกิน ๒ ล้านบาท กรณีนี้แม้วงเงินรวมทั้งสัญญาจะเกิน ๒ ล้านบาท ถ้าเช้ากรณีใดกรณีหนึ่ง 
ให้ขออนุมัติต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ แต่หากไม่สามารถแยกพิจารณาราคาต่อหน่วยได้ ก็ให้พิจารณาจาก 
มูลค่าของสัญญา ถ้าไม่เกิน ๒ ล้านบาท ให้ขออนุมัติต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

๔.๑.๒ การตรวจสอบรายการสินค้าหรืองานบริการและรายซื่อผู้ประกอบการ SMEs
เมื่อดำเนินการกำหนดรายละเอียดตามข้อ ๔.๑.๑ แล้ว ให้หน่วยงานของรัฐนำรายละเอียด 

คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีประสงค์จะจัดซ้ือน้ันไปตรวจสอบท่ี vvww.thaismegp.com ว่า พัสดุท่ีหน่วยงานของรัฐ 
ต้องการจัดซื้อนั้นมีผู้ประกอบการ SMEs มาขึ้นทะเบียนสินค้าไว้ตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 
ที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้หรือไม่ โดยการค้นหารายซื่อผู้ประกอบการ SMEs ให้ดูว่ารายละเอียดคุณลักษณะ 
เฉพาะของพัสดุ (Spec) ท ี่ผ ู้ประกอบการ SMEs ที่ได้ข ึ้นทะเบียนไว้กับ สสว. น ั้นตรงก ับความต ้องการ 
ของหน่วยงานของรัฐที่ต้องการจัดซื้อ จากนั้นให้ดำเนินการดังนี้

๔.๑.๒.๑ หากตรวจสอบแล้วไม่พบว่ามีสินค้าที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงกับ 
ความต้องการของหน่วยงานของรัฐที่ต้องการจัดซื้อ กรณีน้ีก็ไม,ต้องจัดซื้อพัสดุดังกล่าวกับผู้ประกอบการ SMEs 

๔.๑.๒.๒ หากตรวจสอบแล้วพบว่ามีสินค้าที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงกับ 
ความต้องการของหน่วยงานของรัฐที่ต้องการจัดซื้อ ให้ดำเนินการดังนี้

(๑) กรณ ีท ี่ส ินค ้าด ังกล ่าวม ีผ ู้ประกอบการ SMEs นำส ินค ้ามาข ึ้นทะเบ ียนไว ้ 
และมีตั้งแต่ ๖ รายข้ึนไป ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีคัดเลือกกับผู้ประกอบการ SMEs ก่อน

(๒) กรณ ีท ี่ส ินค ้าด ังกล ่าวม ีผ ู้ประกอบการ SMEs นำส ินค ้ามาข ึ้นทะเบ ียนไว ้ 
แต่มีน้อยกว่า ๖ ราย ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดซื้อตามวิธีการที่กำหนดในพระราชบัญญัติการจัดซื้อ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐ 

๔.๑.๓ การจัดซื้อโดยวิธีคัดเลือก
เม ื่อดำเน ินการตามข้อ ๔.๑.๒ แล้ว ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำหนังสือเชิญขวน พร้อมทั้ง 

ส่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือร่างขอบเขตของงานไปให้ผู้ประกอบการ SMEs ด้วย โดยให้ดำเนินการดังนี้ 
๔.๑.๓.๑ หากกรณีปรากฏว่า ในจังหวัดที่หน่วยจัดซื้อตั้งอยู่หรือจังหวัดที่พื้นที่ที่จะใช้พัสดุ 

มีรายซื่อผู้ประกอบการ SMEs และมีไม่น้อยกว่า ๖ ราย ให้จัดซื้อจากผู้ประกอบการ SMEs ที่หน่วยจัดซื้อตั้งอยู่ 
หรืออยู่ในพ้ืนท่ีท่ีจะใช้พัสดุก่อน โดยเชิญไม่น้อยกว่า ๖ ราย เช้ามาเสนอราคา

/ด ัวอย่าง ...
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ตัวอย่าง
(๑) หน่วยงานของรัฐตั้งอยู่ในจังหวัด ก. มีความประสงค์จะจัดซื้อโต๊ะสำนักงาน 

เมื่อตรวจสอบรายซื่อแล้วพบว่า จังหวัด ก. มีรายซื่อผู้ประกอบการ SMEs ที่อยู่ในจังหวัด ก. จำนวน ๘ ราย 
ให้เชิญซวนผู้ประกอบการ SMEs จำนวน ๘ รายดังกล่าวเข้ามาเสนอราคา โดยใช้วิธีคัดเลือก โดยเชิญไม่น้อยกว่า ๖ ราย

(๒) หน่วยงานของรัฐตั้งอยู่ในจังหวัด ก. มีความประสงค์จะจัดซื้อโต๊ะสำนักงาน 
เมื่อตรวจสอบรายซื่อแล้วพบว่า จังหวัด ก. ไม่มีรายซื่อผู้ประกอบการ SMEs ที่อยู่ในจังหวัด ก. หรือมีแต่ไม่ถึง 
๖ ราย ให้ดำเนินการตามข้อ ๔.๑.๓.๒ ต่อไป

๔.๑.๓.๒ หากกรณีปรากฏว่า ในจังหวัดที่หน่วยจัดซื้อตั้งอยู่หรือจังหวัดที่พื้นที่ที่จะใช้พัสดุ 
ไม่มีรายซื่อผู้ประกอบการ SMEs หรือมีแต่น้อยกว่า ๖ ราย ให้ตรวจสอบบัญชีรายการพัสดุและบัญชีรายซื่อ 
ของ สสว. ทุกจังหวัดว่า พัสดุที่ประสงค์จะจัดซื้อนั้นมีรายซื่อผู้ประกอบการ SMEs หรือไม่ หากทุกจังหวัด 
ในบัญชีรายการพัสดุและบัญชีรายซื่อของ สสว. มีรายซื่อผู้ประกอบการ SMEs ไม่น้อยกว่า ๖ ราย ให้จัดซื้อ 
จากผู้ประกอบการ SMEs ที่มีรายซื่อนั้น โดยเชิญไม่น้อยกว่า ๖ ราย เข้ามาเสนอราคา

หากในจ ังหว ัดท ี่หน ่วยจ ัดซ ื้อต ั้งอย ู่หร ือจ ังหว ัดท ี่พ ื้นท ี่ท ี่จะใช ้พ ัสด ุ ม ีรายซ ื่อ 
ผู้ประกอบการ SMEs น้อยกว่า ๖ ราย ให้หน่วยจัดซื้อเชิญซวนผู้ประกอบการ SMEs ที่มีรายซื่ออยู่ในจังหวัด 
ท ี่หน ่วยจ ัดซ ื้อต ั้งอย ู่หร ือจ ังหวัดท ี่พ ื้นท ี่ท ี่จะใช ้พ ัสด ุ ให ้เช ิญในจ ังหว ัดท ี่หน ่วยจ ัดซ ื้อต ั้งอย ู่หร ือจ ังหว ัด 
ท ี่พ ื้นท ี่ท ี่จะใช้พ ัสด ุก ่อน แล ้วจ ึงพ ิจารณ าจ ังห ว ัดอ ื่น   ๆ ต่อไป แต ่หากในจ ังหว ัดท ี่หน ่วยจ ัดซ ื้อต ั้งอย ู่ 
หรือจังหวัดที่พ ื้นที่ท ี่จะใช้พ ัสดุไม'มีรายซื่อผู้ประกอบการ SMEs ให ้เช ิญผู้ประกอบการ SMEs ที่ม ีรายซื่อ 
อยู่ในจังหวัดอ่ืน  ๆโดยเชิญไม่น้อยกว่า ๖ ราย

ตัวอย่าง
(๑) หน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งอยู่ในจังหวัด ก. จะจัดซื้อโต๊ะ 

สำนักงาน เมื่อดำเนินการตามข้อ ๔.๑.๓.๑ พบว่า จังหวัด ก. มีรายซื่อผู้ประกอบการ SMEs ที่อยู่ในจังหวัด ก. 
จำนวน ๔ ราย ให้เชิญซวนผู้ประกอบการจาก ๔ รายดังกล่าวเช้ามาเสนอราคา และให้เชิญผู้ประกอบการ SMEs 
จากจังหวัดอื่น  ๆ เช้ามาเสนอราคา โดยเชิญไม่น้อยกว่า ๖ ราย

(๒) หน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งอยู่ในจังหวัด ก. จะจัดซื้อโต๊ะ 
สำนักงาน เมื่อดำเนินการตรวจสอบรายซื่อแล้วแล้วพบว่า จังหวัด ก. ไม'มีรายซื่อผู้ประกอบการ SMEs ที่อยู่ใน 
จังหวัด ก. ให้เชิญซวนผู้ประกอบการ SMEs จากจังหวัดอื่น  ๆ เช้ามาเสนอราคาด้วย โดยเชิญไม่น้อยกว่า ๖ ราย 

๔.๑.๓.๓ หากกรณีไม่เป็นไปตามข้อ ๔.๑.๓.๑ และข้อ ๔๑.๓.๒ ให้หน่วยจัดซื้อดำเนินการจัดซื้อ 
ตามวิธีการที่กำหนดในพระราขบัญญัติฯ หากหน่วยจัดซื้อ ดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Bidding : e -  bidding) และใช้เกณฑ์ราคาในการพิจารณาคัดเลือกผู้ฃนะ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็น 
ผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาตรสุดของผู้เสนอราคารายอื่นไม’เกินร้อยละ ๑ ๐ ให้จัดซื้อจาก 
ผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคา 
ต่ําสุดซองผู้เสนอราคารายอื่นไม'เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ตัวอย่าง
การเสนอราคาครั้งนี้ม ีผู้เสนอราคา ๕ ราย ได้แก่ บริษัท ก. บริษัท ข. บริษัท ค. 

ห ้างห ุ้นส ่วนจำก ัด A. และห ้างห ุ้นส ่วนจำก ัด B. โดยห ้างห ุ้นส ่วนจำก ัด A. และห ้างห ุ้นส ่วนจำก ัด B. 
เป็นผู้ประกอบการ SMEs และบริษัท ก. บริษัท ข. และบริษัท ค. เป็นผู้ประกอบการทั่วไป ซึ่งผู้เสนอราคา 
แต่ละรายเสนอราคาดังนี้

/บร ิษ ัท ...
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บริษัท ก. ๕ , 0 0 0 , 0 0 0  บาท 
บริษัท ข. ๕ , ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
บริษัท ค. ๕,๒๕๐,00๐ บาท 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด A. ๕,๓๐๐,๐๐๐ 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด B. ๕,๔๐๐,๐๐๐ บาท

พิจารณาได้ว่าในการเสนอราคาครั้งบ ี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด A. และห้างหุ้นส่วนจำกัด B. ขื่งเป็นผู้ประกอบการ 
SMEs ได้เสนอราคาสูงกว่าผู้เสนอราคารายอื่นที่เสนอราคาตํ่าสุดแต่ไม,เกินร้อยละ ๑๐ ดังน้ัน ในการเสนอราคา 
ครั้งบี้ จ ึงพ ิจารณาให ้ห ้างห ุ้นส ่วนจำกัด A. เป ็นผ ู้เสนอราคารายต ํ่าส ุดลำด ับท ี่ ๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัด B. 
เป็นผู้เสนอราคารายตํ่าสุดลำดับที่ ๒ และบริษัท ก. เป็นผู้เสนอราคารายตํ่าสุดลำดับที่ ๓

๔.๑.๓.๔ ให้หน่วยงานของรัฐรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ไปยัง สสว. 
ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันสิ้นปีงบประมาณ (ตามภาคผนวก ๑)

สำหรับหน่วยงาน1ของรัฐที่ม ีหน่วยงานย่อย ให้รายงานไปที่หน่วยงานต้นสังกัด 
และให้หน่วยงานด้นสังกัดรายงานในภาพรวมทั้งหน่วยงานของรัฐไปยัง สสว.

ตัวอย่าง
กรม ข. ม ีหน่วยงานในสังกัดที่ต ั้งอยู่ในต่างจังหวัด ให้หน่วยงาบในสังกัดสรุป 

ผลการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ไปยังส่วนกลาง เพื่อให้กรม ข. จัดทำรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง 
กับผู้ประกอบการ SMEs ในภาพรวมของกรม ข. ไปยัง สสว.

๔.๑.๔ การจัดซื้อโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๔.๑.๔.๑ ให ้ห น ่ว ย งาน ข อ งร ัฐ น ำราย ล ะ เอ ีย ด ค ุณ ล ัก ษ ณ ะ เฉ พ าะ ต าม ข ้อ  ๔ .๑.๑.๒ 

ไปตรวจสอบที่ wvwv.mitfti.or.th ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าพัสดุดังกล่าวมีผู้ประกอบการ 
มาขึ้นทะเบียนว่าเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศหรือไม่ หากกรณีปรากฏดังบี้

(๑) ม ีผ ู้ป ระกอบ การท ี่ได ้ร ับ การร ับ รองและออกเคร ื่องห ม ายส ิน ค ้าท ี่ผล ิต  
ภายในประเทศไทย (Made in Thailand) ตั้งแต่ ๖ รายขึ้นไป ให้กำหนดในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ว่าเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ท่ีได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

(๒) ไม ่ม ีผ ู้ประกอบการท ี่ได ้ร ับการร ับรองและออกเครื่องหมายส ินค ้าท ี่ผล ิต 
ภายในประเทศไทย (Made in Thailand) หรือมีแต่น้อยกว่า ๖ ราย ให้กำหนดในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ว่าเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ ๔.๑.๑.๑ หรือกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้ดำเนินการ 
ตามข้อ ๔.๑.๑.๓ แล้ว

๔.๑.๔.๒ การกำหนดเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังบ้ี 
(๑) ให้หน่วยงานของรัฐตรวจรายข่ือผู้ประกอบการท่ีได้รับการรับรองและออกเคร่ืองหมาย 

สินค้าท่ีผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) ได้ท่ี www.mit.fti.or.th ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
หากปรากฏว่า ม ีผ ู้ประกอบการที่ได ้ร ับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าท ี่ผลิตภายในประเทศไทย 
(Made in Thailand) ตั้งแต่ ๖ รายข้ึนไป ให้เพิ่มเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อฯ ส่วนที่ ๒ ดังบี้ “ข้อ ๓.๒ 
ลำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made in Thailand ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย”

(๒) กำหนดเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อฯ ส่วนท่ี ๒ ดังบี้ “ข้อ ๓.๒ สำเนา 
ใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)”

/สำ,หรับ ...
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สำหรับการพิจารณาผลกรณีการกำหนดเงื่อนไขที่ให้ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นสำเนา 
ใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มีวัตถุประสงค์เพื่อนำมาตรวจสอบ 
คุณสมบัติในการให้แต้มต่อแก่ผู้ประกอบการ SMEs กรณีเสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผู้เสนอราคารายอื่น 
ไม,เก ินร้อยละ ๑๐ หากผู้ประกอบการ SMEs ไม่ยื่นสำเนาใบขึ้นทะเบียนฯ ผู้ประกอบการ SMEs รายนั้น 
ก็จะไม่ไต้รับสิทธิการได้แต้มต่อในการเสนอราคาดังกล่าว ด้งนั้น กรณีที่ผ ู้ประกอบการ SMEs ไม่ยื่นสำเนา 
ใบขึ้นทะเบียนๆ ไม่ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นเป็นผู้ไม่ผานคุณสมบัติแต่อย่างใด

(๓) กำหนดเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาขึ้อๆ กรณีใช้เกณฑ์ราคาในการพิจารณา
คัดเลือกผู้ชนะด้งนี้

(๓.๑) ให้กำหนดเง่ือนไขการพิจารณาในข้อ ๖ หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
“๖.๘ หากผู้ย ื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น 
ที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ด้งกล่าว โดยจัดเรียงลำดับ 
ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาตรสุดของผู้ย ื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เก ิน 
ร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีเป็นกิจการร่วมค้าท่ีจะไต้สิทธิตามวรรคหน่ึง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย
จะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs”

(๓.๒) ให้กำหนดเงื่อนไขการพิจารณาในข้อ ๖ หลักเกณฑ์และสิทธิในการ 
พ ิจารณ า “ ๖ .๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใข่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือ 
นิติบ ุคคลที่จ ัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผู้ย ื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา 
ที่มิไต้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐ 
จ ัดซ ื้อห ร ือจ ัดจ ้างจากผ ู้ย ื่น ข ้อ เสน อซ ึ่งเป ็น บ ุคคลธรรมดาท ี่ถ ือส ัญ ชาต ิไท ยห ร ือน ิต ิบ ุคคลท ี่จ ัดต ั้งข ึ้น  
ตามกฎหมายไทยด้งกล่าว

ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีเป็นกิจการร่วมค้าท่ีจะไต้สิทธิตามวรรคหน่ึง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย 
จะต้องเป็นผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย”

อน่ึง ให้น่าเง่ือนไขข้อ ๔.๑.๔.๒ (๒) (๓) (๓.๑) และ (๓.๒) มาใช้กับวิธีคัดเลือกด้วย 
๔.๒ การจัดจ้างก่อสร้าง

๔.๒.® การจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
๔.๒.๑.๑ ห น ่วยงาน ข อ งร ัฐต ้อ งก ำห น ด รายละเอ ียด ใน แบ บ ร ูป รายก ารงาน ก ่อ ส ร ้าง 

และกำหนดให้คู่สัญญาต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ 
โดยต้องใข้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาการใช้เหล็กในงานก่อสร้างก่อน โดยหน่วยงานของรัฐ 
ต้องกำหนดรายละเอียดในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ให้คู่สัญญาต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

๔.๒.๑.๒ กรณีเมื่อหน่วยงานของรัฐไต้จัดทำใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการ 
ก่อสร้างแล้ว ทราบว่าพัสดุที่จะใข้ในโครงการก่อสร้างนั้นมีผลิตภายในประเทศแต่หน่วยงานของรัฐจะไม่ใช้พัสดุ 
ที่ผลิตภายในประเทศ หรือจะใช้หรือใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่ครบร้อยละ ๖๐ หากกรณีเป็น ด้งนี้

(๑) กรณีที่ราคาพัสดุที่น่าเข้าจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน ๒ ล้านบาท 
ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขออนุมีติก่อน

/ (๒) ...
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(๒) กรณีที่ราคาพัสดุที่นำเข้าจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วยรายการใดรายการหนึ่ง 
เกิน ๒ ล้านบาท ให้เสนอผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นเพื่อขออนุมัติก่อน

๔.๒.๑.๓ กรณีดังต่อไปนี้ไม่ต้องขออนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไป 
หน่ึงชั้นขออนุมัติแต่อย่างใด โดยหน่วยงานของรัฐสามารถกำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้างได้ตามความต้องการ

(๑) กรณีที่หน่วยงานของรัฐทราบตั้งแต่ต้นว่าโครงการก่อสร้างนั้นต้องไข้พัสดุ 
ท ี่น ำเข ้าจากป ระเท ศและพ ัสด ุด ังกล ่าวน ั้น ไม ่ม ีผล ิตภายใน ป ระเท ศ ซ ึ่งทำให ้อ ัตราการไข ้พ ัสด ุท ี่ผล ิต 
ภายในประเทศน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะไข้ไนงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

(๒) กรณีเมื่อหน่วยงานของรัฐได้จัดทำใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชี 
รายการก่อสร้างแล้ว ทราบว่าโครงการก่อสร้างนั้นต้องใช้พัสดุที่น่าเข้าจากต่างประเทศและพัสดุดังกล่าวนั้น 
ไม่มีผลิตภายในประเทศ ซึ่งทำให้อัตราการใข้พัสตุที่ผลิตภายในประเทศน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุ 
ที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

๔.๒.๒ การกำหนดเง่ือนไขและคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ
หน่วยงานของรัฐต้องกำหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ย ื่นข้อเสนอ เซ่น กำหนดมูลค่า 

ของผลงาน กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง เบีนต้น
๔.๒.๓ การตรวจสอบรายการสินค้าหรืองานบริการและรายซื่อผู้ประกอบการ SMEs

เม ื่อดำเน ิน การกำห น ดเง ื่อน ไขและค ุณ ส มบ ัต ิของผ ู้ย ื่น ข ้อ เส น อตามข ้อ  ๔.๒.๒ แล้ว 
ให ้หน ่วยงานของรัฐน ่างานก่อสร้างท ี่ประสงค ์จะจ ัดจ ้างน ั้นไปตรวจสอบท ี่ w w w .thaism egp.com  ว่า 
งานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐต้องการจัดจ้างนั้นมีผู้ประกอบการ SMEs มาขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างไว้ 
ตรงตามคุณสมบัติและเง่ือนไขท่ีหน่วยงานของรัฐกำหนดไว้หรือไม่ จากนั้นให้ดำเนินการดังนี้

๔.๒.๓.๑ หากตรวจสอบแล้วไม่พบว่ามีงานก่อสร้างที่ตรงกับความต้องการของหน่วยงานของรัฐ 
ที่ต้องการจัดจ้างก่อสร้าง กรณีนี้ก็ไม่ต้องจัดจ้างก่อสร้างกับผู้ประกอบการ SMEs

๔.๒.๓.๒ หากตรวจสอบแล้วพบว่ามีงานก่อสร้างตรงกับความต้องการของหน่วยงานของรัฐ 
ที่ต้องการจัดจ้างก่อสร้าง ให้ดำเนินการดังนี้

(๑) กรณ ีท ี่งาน ก ่อ ส ร ้างด ังกล ่าวม ีผ ู้ป ระกอบ การ SMEs มาข ึ้น ท ะเบ ียน ไว ้ 
และมีต้ังแต่ ๖ รายข้ึนไป ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือกกับผู้ประกอบการ SMEs ก่อน

(๒) กรณ ีท ี่งาน ก ่อ ส ร ้างด ังกล ่าวม ีผ ู้ป ระกอบ การ SMEs มาข ึ้น ท ะเบ ียน ไว ้ 
แต่มีน้อยกว่า ๖ ราย ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างตามวิธีการที่กำหนดในพระราชบัญญัติฯ 

๔.๒.๔ การจัดจ้างก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก
เม ื่อดำเน ินการตามข้อ ๔.๒.๓ แล้ว ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำหนังสือเชิญขวน พร้อมทั้ง 

ส ่งแบบรูปรายการงานก่อสร้าง เงื่อนไขและคุณสมบัติในการยื่นข้อเสนอไปให้ผู้ประกอบการ SMEs ด้วย 
โดยให้ดำเนินการดังนี้

๔.๒.๔.๑ หากกรณีปรากฏว่า ในจังหวัดที่หน ่วยจัดจ้างก่อสร้างตั้งอยู่หรือจังหวัดที่พ ื้นที่ 
ท ี่จะไปดำเน ินการก ่อสร้างม ีรายซ ื่อผ ู้ประกอบการ SMEs และมีไม ่น ้อยกว่า ๖ ราย ให ้จ ัดจ ้างก ่อสร้าง 
จากผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดที่หน่วยจัดจ้างก่อสร้างตั้งอยู่หรือจังหวัดที่พื้นที่ที่จะไปดำเนินการก่อสร้างก่อน 
โดยเชิญไม่น้อยกว่า ๖ ราย เข้ามาเสนอราคา

๔.๒.๔.๒ หากกรณ ีปรากฏว ่า ในจังหวัดที่หน่วยจัดจ้างก่อสร้างตั้งอยู่หรือจังหวัดที่พ ื้นที่ 
ที่จะไปดำเนินการก่อสร้างไม่มีรายซื่อผู้ประกอบการ SMEs หรือมีแต่น้อยกว่า ๖ ราย ให้ตรวจสอบบัณฃีรายการ

/พ ัสดุ ...
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พัสดุและบัญชีรายขื่อของ สสว. ทุกจังหวัดว่า พัสดุที่ประสงค์จะจัดจ้างก่อสร้างนั้นมีรายขื่อผู้ประกอบการ 
SMEs หรือไม่ หากทุกจังหวัดในบัญชีรายการพัสดุและบัญชีรายขื่อของ สสว. มีรายขื่อผู้ประกอบการ SMEs 
ไม่น้อยกว่า ๖ ราย ให้จัดจ้างก่อสร้างจากผู้ประกอบการ SMEs ที่มีราย'ขื่อนั้น โดยเชิญไม่น ้อยกว่า ๖ ราย 
เข้ามาเสนอราคา

หากในจังหวัดที่หน่วยจัดจ้างก่อสร้างตั้งอยู่หรือจังหวัดที่พื้นที่ที่จะไปดำเนินการ 
ก่อสร้างมีรายขื่อผู้ประกอบการ SMEs น้อยกว่า ๖ ราย ให้หน่วยจัดจ้างก่อสร้างเชิญซวนผู้ประกอบการ SMEs 
ท ี่ม ีรายข ื่ออย ู่ใน จ ังห ว ัดท ี่ห น ่วยจ ัดจ ้างก ่อส ร ้างต ั้งอย ู่ห ร ือจ ังห ว ัดท ี่พ ื้น ท ี่ท ี่จะไป ดำเน ิน การก ่อส ร ้าง 
ให ้เช ิญ ใน จ ังห ว ัด ท ี่ห น ่วยจ ัด จ ้างก ่อ ส ร ้างต ั้งอ ย ู่ห ร ือ จ ังห ว ัด ท ี่พ ื้น ท ี่ท ี่จะไป ด ำเน ิน ก ารก ่อ ส ร ้างก ่อ น  
แล ้วจ ึงพ ิจารณ าจ ังหว ัดอ ื่น   ๆ ต่อไป แต่หากในจังหวัดท ี่หน ่วยจัดจ ้างก ่อสร้างต ั้งอยู่หรือจ ังหวัดท ี่พ ื้นท ี่ 
ท่ีจะไปดำเนินการก่อสร้างไม่มีรายขื่อผู้ประกอบการ SMEs ให้เชิญผู้ประกอบการ SMEs ที่มีรายขื่ออยู่ในจังหวัดอื่น  ๆ
โดยเชิญไม่น้อยกว่า ๖ ราย เข้ามาเสนอราคา

๔.๒.๔.๓ หากกรณีไม,เป็นไปตามข้อ ๔.๒.๔.๑ และข้อ ๔.๒.๔.๒ ให้หน่วยจัดจ้างก่อสร้าง 
ดำเน ินการจัดจ ้างก ่อสร้างตามวิธ ีการท ี่กำหนดในพระราชบ ัญญ ัต ิฯ หากหน่วยจัดจ้างก่อสร้างดำเนินการ 
จัดจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e -  bidding) และใช้เกณฑ์ราคา 
ในการพ ิจารณ าค ัดเล ือกผ ู้ชนะ หากผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุด 
ชองผู้เสนอราคารายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้จัดซื้อจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้เสนอราคา 
ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดชองผู้เสนอราคารายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียก 
มาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

๔.๒.๔ การจัดจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๔.๒.๔.๑ เพ่ิมเง่ือนไชในเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างๆ “ข้อ ๑.๙ แผนการใช้ 

พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ” ท ั้งน ี้โดยให้แนบตารางภาคผนวก ๒ 
และภาคผนวก ๓ ไปด้วย เว้นแต่กรณีที่ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาไม่เกิน ๖๐ วัน

อน่ึง กรณีที่งานก่อสร้างนั้นไม่มีการใช้เหล็กเป็นส่วนประกอบ จะไม่กำหนดให้ยื่น 
แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศก็ได้

๔.๒.๔.๒ เพ ิ่ม เง ื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ ้างก ่อสร้างฯ ส่วนที่ ๒ ดังนี้ “ข้อ ๓.๒ 
ลำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)”

อน่ึง สำหรับการพิจารณาผลกรณีการกำหนดเงื่อนไฃที่ให้ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นสำเนา 
ใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิสาหกิจชนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มีวัตถุประสงค์เพื่อนำมาตรวจสอบ 
คุณสมบัติในการให้แต้มต่อแก'ผู้ประกอบการ SMEs กรณีเสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดชองผู้เสนอราคารายอื่น 
ไม่เกินร้อยละ ๑๐ หากผู้ประกอบการ SMEs ไม่ยื่นสำเนาใบขึ้นทะเบียนฯ ผู้ประกอบการ SMEs รายนั้น ก็จะไม่ได้ 
รับสิทธิการได้แต้มต่อในการเสนอราคาดังกล่าว ดังน้ัน กรณีที่ผู้ประกอบการ SMEs ไม่ยื่นสำเนาใบขึ้นทะเบียนฯ 
ไม่ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นเป็นผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติแต่อย่างใด

๔.๒.๔.๓ เพ ิ่ม เง ื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ ้างก ่อสร้างฯ “ข้อ ๔.๙ ผู้ย ื่นข ้อเสนอ 
ท ี่เป ็นผ ู้ชนะการเสนอราคาต ้องจัดทำแผนการใช ้พ ัสด ุท ี่ผล ิตภายในประเทศและแผนการใช ้เหล ็กท ี่ผล ิต 
ภายในประเทศ โดยยื่นให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา”

๔.๒.๔.๔ กำห น ดเง ื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ ้างก ่อสร ้างฯ กรณ ีใช ้เกณ ฑ ์ราคา 
ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะดังนี้

/ (๑) ...



(๑) ให้กำหนดเงื่อนไขการพิจารณาในข้อ ๖ หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาว่า 
“๖.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม,เกิน 
ร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอ 
ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม,เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียก 
มาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย 
จะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs”

(๒) ให้กำหนดเงื่อนไขการพิจารณาในข้อ ๖ หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาว่า 
“๖.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคล 
ท ี่จ ัดต ั้งข ึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาส ูงกว ่าราคาต ํ่าส ุดของผ ู้ย ื่นข ้อเสนอซ ึ่งเป ็นบ ุคคลธรรมดาท ี่ม ิได ้ 
ถือลัญฃาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐ 
จ ัดซ ื้อห ร ือจ ัดจ ้างจากผ ู้ย ื่น ข ้อ เสน อซ ึ่งเป ็น บ ุคคลธรรมดาท ี่ถ ือส ัญ ชาต ิไท ยห ร ือน ิต ิบ ุคคลท ี่จ ัดต ั้งข ึ้น  
ตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย 
จะต้องเป็นผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย”

อน่ึง (๑) ให้นำเงื่อนไขข้อ ๔.๒.๔.๑ ข้อ ๔.๒.๔.๒ ข้อ ๔.๒.๔.๓ และข้อ ๔.๒.๔.๔ (๑) และ (๒) 
มาใช้กับวิธีคัดเลือกด้วย

(๒) ให้นำเงื่อนไขข้อ ๔.๒.๔.๑ และข้อ ๔.๒.๔.๓ มาใช ้ก ับว ิธ ีเฉพ าะเจาะจงด ้วย 
เว้นแต่กรณีที่วงเงินการจัดจ้างก่อสร้างไม'เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท 

๔.๓ การจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
๔.๓.® การจัดทำร่างขอบเขตของงานและการกำหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๔.๓.๑.๑ หน่วยงานชองรัฐต้องกำหนดร่างขอบเขตของงานและกำหนดให้คู่สัญญาต้องใช้พัสดุ 
ประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานจ้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใข้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
ของมูลค่าพัสดุที่จะใช่ในงานจ้างที่ทั้งหมดตามสัญญา

๔.๓.๑.๒ กรณีที่หน่วยงานของรัฐได้แจกแจงรายการพัสดุที่จะนำมาใช่ในงานจ้างนั้นแล้ว 
ทราบ ว ่างาน น ั้น เป ็น พ ัสด ุท ี่ไม ่ม ีผล ิตภายใน ป ระเท ศ ห น ่วยงาน ของร ัฐส าม ารถกำห น ดรายละเอ ียด  
คุณลักษณะเฉพาะชองพัสดุได้ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน โดยไม'ต้องกำหนดว่าเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ 
กรณีน๋ีไม่ต้องขออนุมิติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น

๔.๓ . ๑ . ๓ กรณีเมื่อหน่วยงานของรัฐได้แจกแจงรายการพัสดุที่จะนำมาใช่ในงานจ้างนั้นแล้ว 
ทราบว่าพัสดุที่จะใช่ในงานจ้างนั้นมีผลิตภายในประเทศแต่หน่วยงานของรัฐจะไม่ใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ 
หรือจะใช้หรือใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่ครบร้อยละ ๖๐ หากกรณีเป็นดังนี้

(๑) กรณีที่ราคาพัสดุที่นำเข้าจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน ๒ ล้านบาท 
ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่ออนุมิติก่อน

(๒) กรณีที่ราคาพัสดุที่นำเข้าจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วยรายการใดรายการหนึ่ง 
เกิน ๒ ล้านบาท ให้เสนอผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นเพื่ออนุมัติเห็นก่อน

๔.๓.๑.๔ กรณีด ังต่อไปนี้หน่วยงานชองรัฐไม่ต้องขออนุมัต ิจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
หรือผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นอนุมัติแต่อย่างใด โดยหน่วยงานของรัฐสามารถกำหนดขอบเขตของงาน 
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุได้ตามความต้องการ

/ (๑) ...



- ๑ ๐  -

(๑) กรณ ีท ี่หน ่วยงานของรัฐทราบตั้งแต่ต ้นว่างานจ้างน ั้นต ้องใช้พ ัสดุท ี่นำเข ้า 
จากต่างประเทศและพัสดุดังกล่าวนั้นไม่มีผลิตภายในประเทศ ซึ่งทำให้อัตราการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ 
น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้[นงานจ้างทั้งหมดตามสัญญา

(๒) กรณีเมื่อหน่วยงานของรัฐได้แจกแจงรายการพัสดุที่จะนำมาใช้ในงานจ้างนั้น 
แล้วทราบว่างานจ้างนั้นต้องใช้พัสดุที่นำเช้าจากต่างประเทศและพัสดุดังกล่าวนั้นไม่มีผลิตภายในประเทศ ซ่ึงทำให้ 
อัตราการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานจ้างทั้งหมดตามสัญญา 

๔.๓.๒ การกำหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ยืนข้อเสนอ
หน่วยงานของรัฐต้องกำหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน 

และความต้องการของหน่วยงานของรัฐ เข่น กำหนดมูลค่าของผลงาน เป็นต้น
๔.๓.๓ การตรวจสอบรายการสินค้าหรืองานบริการและรายขื่อผู้ประกอบการ SMEs

เม ื่อดำเน ิน การกำห น ดเง ื่อน ไขและค ุณ สมบ ัต ิของผ ู้ย ื่น ข ้อ เสน อตามข ้อ  ๔.๓.๒ แล้ว 
ให ้หน ่วยงานของรัฐนำงานที่ประสงค์จะจ ัดจ ้างน ั้นไปตรวจสอบที่ wvwv.thaismegp.com ว่า งานจ้าง 
ที่หน่วยงานของรัฐต้องการจัดจ้างนั้นมีผู้ประกอบการ SMEs มาขึ้นทะเบียนงานที่รับจ้างไว้ตรงตามคุณสมบัติ 
และเง่ือนไขท่ีหน่วยงานของรัฐกำหนดไว้หรือไม่ จากนั้นให้ดำเนินการดังนี้

๔.๓.๓.๑ หากตรวจสอบแล้วไม่พบว่ามีงานจ้างที่ตรงกับความต้องการของหน่วยงานของรัฐ 
ที่ต้องการจัดจ้าง กรณีนี้ก็ไม่ต้องจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs

๔.๓.๓.๒ หากตรวจสอบแล้วพบว่า ม ีงานจ้างตรงกับความต้องการของหน่วยงานของรัฐ 
ท่ีต้องการจัดจ้าง ให้ดำเนินการดังนี้

(๑) กรณีที่งานจ้างดังกล่าวมีผู้ประกอบการ SMEs มาขึ้นทะเบียนไว้ และมีตั้งแต่ 
๖ รายข้ึนไป ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีดัดเลือกกับผู้ประกอบการ SMEs ก่อน

(๒) กรณีที่งานจ้างดังกล่าวมีผู้ประกอบการ SMEs มาขึ้นทะเบียนไว้ แต่มีน้อยกว่า 
๖ ราย ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดจ้างตามวิธีการที่กำหนดในพระราฃบัญญ้ติฯ 

๔.๓.๔ การจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก
เม ื่อดำเน ินการตามข้อ ๔.๒.๓ แล้ว ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำหนังสือเฃิญซวน พร้อมทั้ง 

ส ่งข อ บ เข ต ข อ งงาน  เง ื่อ น ไข แ ล ะ ค ุณ ส ม บ ัต ิใน ก ารย ื่น ข ้อ เส น อ ไป ให ้ผ ู้ป ระก อ บ ก าร  SMEs ด ้วย 
โดยให้ดำเนินการดังนี้

๔.๓.๔.๑ ห าก ก ร ณ ีป ร าก ฏ ว ่า  ใน จ ังห ว ัด ท ี่ห น ่ว ย จ ัด จ ้างต ั้งอ ย ู่ห ร ือ จ ังห ว ัด ท ี่พ ื้น ท ี่ 
ที่จะไปดำเนินการมีรายซื่อผู้ประกอบการ SMEs และมีไม่น้อยกว่า ๖ ราย ให้จัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs 
ในจังหวัดที่หน่วยจัดจ้างตั้งอยู่หรือจังหวัดที่พ้ืนที่ท่ีจะไปดำเนินการก่อน โดยเชิญไม่น้อยกว่า ๖ ราย เข้ามาเสนอราคา 

๔.๓.๔.๒ ห าก ก ร ณ ีป ร าก ฏ ว ่า  ใน จ ังห ว ัด ท ี่ห น ่ว ย จ ัด จ ้างต ั้งอ ย ู่ห ร ือ จ ังห ว ัด ท ี่พ ื้น ท ี่ 
ที่จะไปดำเนินการไม,มีรายซื่อผู้ประกอบการ SMEs หรือมีแต่น้อยกว่า ๖ ราย ให้ตรวจสอบบัญชีรายการพัสดุ 
และบัญชีรายซื่อของ สสว. ทุกจังหวัดว่า พัสดุที่ประสงค์จะจัดจ้างนั้นมีรายซื่อผู้ประกอบการ SMEs หรือไม่ 
หากทุกจังหวัดในบัญชีรายการพัสดุและบัญชีรายซื่อของ สสว.มีรายซื่อผู้ประกอบการ SMEs ไม่น้อยกว่า๖ ราย 
ให้จัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ท่ีมีรายซ่ือนั้น โดยเชิญไม,น้อยกว่า ๖ ราย เข้ามาเสนอราคา

ห ากใน จ ังห ว ัด ท ี่ห น ่วยจ ัด จ ้างต ั้งอ ย ู่ห ร ือ จ ังห ว ัด ท ี่พ ื้น ท ี่ท ี่จะไป ด ำเน ิน การ  
มีรายชื่อผู้ประกอบการ SMEs น้อยกว่า ๖ ราย ให ้หน่วยจัดจ้างเช ิญชวนผู้ประกอบการ SMEs ที่ม ีรายซื่อ 
อยู่ใบจังหวัดที่หน่วยจัดจ้างตั้งอยู่หรือจังหวัดที่พื้นที่ที่จะไปดำเนินการ ให้เชิญในจังหวัดที่หน่วยจัดจ้างตั้งอยู่หรือ

/จัง'หวัด ...
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จังหวัดที่พื้นที่ที่จะไปดำเนินการก่อน แล้วจึงพิจารณาจังหวัดอื่น  ๆ ต่อไป แต่หากในจังหวัดที่หน่วยจัดจ้างตั้งอยู่ 
หรือจังหวัดที่พื้นที่ที่จะไปดำเนินการไม,มีรายซื่อผู้ประกอบการ SMEs ให้เชิญผู้ประกอบการ SMEs ที่มีรายซื่อ 
อยู่ในจังหวัดอ่ืน  ๆโดยเชิญไม่น้อยกว่า ๖ ราย เข้ามาเสนอราคา

๔.๓.๔.๓ หากกรณีไม่เป็นไปตามข้อ ๔.๓.๔.๑ และข้อ ๔.๓.๔.๒ ให้หน่วยจัดจ้างดำเนินการ 
จัดจ้างตามวิธีการที่กำหนดในพระราชบัญญัติฯ หากหน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา 
อ ิเล ็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e -  bidding) และใช ้เกณ ฑ ์ราคาใน ก ารพ ิจารณ าค ัด เล ือก ผ ู้ช น ะ 
หากผู้เสนอราคาซ่ึงเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดชองผู้เสนอราคารายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ 
ให ้จ ัดจ ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเร ียงลำด ับผ ู้เสนอราคาซ ึ่งเป ็นผ ู้ประกอบการ SMEs 
ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผู้เสนอราคารายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย 

๔.๓ . ๕ การจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๔.๓.๔.๑ เพิ่มเงื่อนไชในเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างฯ ดังนี้ “ข้อ ๑.๗ แผนการใช้ 

พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ” ท ั้งน ี้โดยให้แนบตารางภาคผนวก๒ ไปด้วย เว้นแต่กรณีที่ระยะเวลาดำเนินการ 
ตามสัญญาไม่เกิน ๖๐ วัน

๔.๓.๔.๒ เพ ิ่ม เง ื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ ้างฯ ส่วนที่ ๒ ดังนี้ “ข้อ ๓.๒ ลำเนา 
ใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิสาหกิจชนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)”

อน่ึง สำหรับการพิจารณาผลกรณีการกำหนดเงื่อนไฃที่ให้ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นลำเนา 
ใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มีวัตถุประสงค์เพื่อนำมาตรวจสอบ 
คุณสมบัติในการให้แต้มต่อแก่ผู้ประกอบการ SMEs กรณีเสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผู้เสนอราคารายอื่น 
ไม,เกินร้อยละ ๑๐ หากผู้ประกอบการ SMEs ไม่ยื่นสำเนาใบขึ้นทะเบียนๆ ผู้ประกอบการ SMEs รายนั้น ก็จะไม,ได้ 
รับสิทธิการได้แต้มต่อในการเสนอราคาดังกล่าว ดังน้ัน กรณีที่ผู้ประกอบการ SMEs ไม,ยื่นลำเนาใบขึ้นทะเบียนฯ 
ไม่ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นเป็นผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติแต่อย่างใด

๔.๓.๔.๓ เพ ิ่มเงื่อนไชในเอกสารประกวดราคาจ้างฯ “ข้อ ๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะ 
การเสนอราคาต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยยื่นให้หน่วยงานชองรัฐภายใน ๖๐ วัน 
นับถัดจากวันลงนามในสัญญา”

๔.๓.๔.๔ กำหนดเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างๆ กรณีใช้เกณฑ์ราคาในการพิจารณา 
คัดเลือกผู้ชนะดังน้ี

(๑) ให้กำหนดเงื่อนไขการพิจารณาในข้อ ๖ หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาว่า 
“๖.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดชองผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม,เกิน 
ร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานชองรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอ 
ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดชองผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียก 
มาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย 
จะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs”

(๒) ให้กำหนดเงื่อนไขการพิจารณาในข้อ ๖ หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาว่า 
“๖.๙ หากผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้น 
ตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทย 
หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม,เกินร้อยละ ๓ ให้หน่วยงานชองรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้าง 
จากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว
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ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย 
จะต้องเป็นผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย”

อน่ึง (๑) ให้นำเงื่อนไขข้อ ๔.๓.๕.๑ ข้อ ๔.๓.๕.๒ ข้อ ๔.๓.๕.๓ และข้อ ๔.๓.๕.๔ (๑) และ (๒) 
มาใช้กับวิธีคัดเถือกด้วย

(๒) ให้นำเงื่อนไขข้อ ๔.๓.๕.๑ และข้อ ๔.๓.๕.๓ มาใช ้ก ับว ิธ ีเฉพ าะเจาะจงด ้วย 
เว้นแต่กรณีที่วงเงินการจัดจ้างไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๔.๔ การกำหนดเงื่อนไขเอกสารประกวดราคากรณีการให้แต้มต่อ
๔.๔.๑ การกำหนดเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อๆ เอกสารประกวดราคาจ ้างก ่อสร้างฯ 

เอกสารประกวดราคาจ้างฯ กรณีการให้ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุด 
ของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าวน้ัน 
หน่วยงานของรัฐจะต้องกำหนดเงื่อนไขดังกล่าวไว้ในเอกสารประกวดราคาและหนังสือเช ิญซวนทุกครั้ง 
แม้ว่าหน่วยงานของรัฐจะได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ครบร้อยละ ๓๐ ของงบประมาณ 
ในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่อยู่ในบัญชีรายซื่อผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

๔.๔.๒ การกำหนดเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อๆ เอกสารประกวดราคาจ ้างก ่อสร้างฯ 
เอกสารประกวดราคาจ้างฯ กรณีการให้ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญขาติไทย 
หรือนิติบ ุคคลที่จ ัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หน่วยงานของรัฐจะต้องกำหนดเงื่อนไขดังกล่าวไว้ในเอกสาร 
ประกวดราคาและหนังสือเชิญซวนทุกครั้ง

๔.๕ การต่อรองราคากรณีผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาเกินวงเงินงบประมาณที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
กรณีผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น 

ที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ แต่สูงกว่าวงเงินที่จะจัดซื้อหรือจัดจ้าง ให้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๗ ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐยังต้องน่าหลักการ 
การให้แต้มต่อด้านราคากับผู้ประกอบการ SMEs มาดำเนินการด้วย 

ตัวอย่าง
หน ่วยงานของร ัฐม ีงบประมาณ ในการจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้าง ๕ ,๐ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐  บาท การเสนอราคาครั้งน ี้ 

มีผู้เสนอราคา ๕ ราย ได้แก่ บริษัท ก. บริษัท ข. บริษัท ค. ห้างหุ้นส่วนจำกัด A. และห้างหุ้นส่วนจำกัด B. 
โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด A. และห้างหุ้นส่วนจำกัด B. เป ็นผู้ประกอบการ SMEs และบริษัท ก. บริษัท ข. 
และบริษัท ค. เป็นผู้ประกอบการทั่วไป ซึ่งผู้เสนอราคาแต่ละรายเสนอราคาดังนี้ 

บริษัท ก. ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
บริษัท ข. ๕,๒๐๐,๐๐๐ บาท
บริษัท ค. ๕,๒๕๐,๐๐๐ บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด A. ๕,๓๐๐,๐๐๐ บาท 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด B. ๕,๔๐๐,๐๐๐ บาท
พิจารณาได้ว ่า ในการเสนอราคาครั้งน ี้ ห ้างหุ้นส่วนจำกัด A. และห้างหุ้นส่วนจำกัด B. ซึ่งเป็น 

ผู้ประกอบการ SMEs ได้เสนอราคาสูงกว่าผู้เสนอราคารายอื่นที่เสนอราคาตํ่าสุดแต่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ดังนั้น 
ใน ก ารเส น อ ราค าค ร ั้งน ี้ จ ึงพ ิจารณ าให ้ห ้างห ุ้นส ่วน จำก ัด  A. เป ็น ผ ู้เส น อ ราค ารายต ํ่าส ุด ลำด ับ ท ี่ ๑ 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด B. เป็นผู้เสนอราคารายตรสุดลำดับที่ ๒ และบริษัท ก. เป็นผู้เสนอราคารายตํ่าสุดลำดับที่ ๓ 
แต่เนื่องจากผู้เสนอราคาที่เป ็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเป็นผู้ชนะลำดับที่ ๑ เสนอราคาเกินวงเงินที่จะซื้อ 
หรือจ้าง ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการดังนี้

/ (๑) ...
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(๑) ให้ต่อรองราคากับผู้ประกอบการ SMEs ให้ตํ่าที่ส ุดเท่าที่จะทำได้ หากยอมลดราคาและราคา 
ที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของวงเงิน 
ที่จะซื้อหรือจ้าง หรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลดราคาลงอีกแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงิน 
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ล้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอซ้ือหรือจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs รายน้ัน 

(๒) ถ้าดำเนินการตาม (๑) แล้วไม่ได้ผล ให้แจ้งผู้ที่เสนอราคาทุกราย เพื่อมาเสนอราคาใหม่พร้อมกัน 
ภายในกำหนดระยะเวลาอันสมควร หากรายใดไม่ยื่นใบเสนอราคาให้ถือว่ารายนั้นยืนราคาตามที่เสนอไว้เดิม 
หากผู้ท ี่เสนอราคาตํ่าส ุดในการเสนอราคาครั้งน ี้เสนอราคาไม ่ส ูงกว่าวงเง ินท ี่จะซ ื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่า 
แต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม 
ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ที่เสนอราคารายนั้น

ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐยังต้องนำหลักการการให้แต้มต่อในการเสนอราคาสูงกว่าผู้เสนอราคารายอื่น 
ที่เสนอราคาตํ่าสุดแต่ไม,เกินร้อยละ ๑๐ กับผู้ประกอบการ SMEs มาดำเนินการด้วย

(๓) ล้าดำเนินการตาม (๒) แล้วไม,ได้ผล ให้หน่วยงานของรัฐยกเลิกการซื้อหรือจ้าง และดำเนินการ 
จัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการที่กำหนดในพระราฃบัญญติๆ 

๔.๖ การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ
๔.๖.๑ การจัดทำแผนการใช้พัสดุไม,น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ และการใช้เหล็กไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 

ที่ผลิตภายในประเทศ สำหรับการจัดจ้างก่อสร้างและการจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 
๔.๖.๑.๑ งานจ้างก่อสร้าง

(๑) หน่วยงานของรัฐจะต้องให้คู่สัญญาจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ 
ไม,น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา (ภาคผนวก ๒) โดยส่งให้ 
หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา

(๒) หน่วยงานของรัฐจะต้องให้คู่สัญญาจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา (ภาคผนวก ๓) โดยส่งให้หน่วยงานของรัฐ 
ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา

๔.๖.๑.๒ งานจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
หน่วยงานของรัฐจะต้องให้คู่ส ัญญาจัดทำแผนการใช้พ ัสดุที่ผลิตภายในประเทศ 

ไม'น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุท่ีจะใช้ในงานจ้างท้ังหมดตามสัญญา (ภาคผนวก ๒) โดยส่งให้หน่วยงานของรัฐ 
ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา

กรณ ีท ี่งานจ ้างก ่อสร ้างและงานจ ้างท ี่ม ิใช ่งานก ่อสร ้าง ท ี่ม ีส ัญ ญาอาย ุไม ่เก ิน  ๖๐ วัน 
หรือกรณีที่วงเงินการจัดจ้างไม่เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานของรัฐไม่ต้องให้คู่สัญญาจัดทำแผนการใช้พัสดุ 
ที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

หากมูลค่าหรือปริมาณของพัสดุไม่สามารถดำเนินการตามข้อ ๔.๖.๑.๑ และข้อ ๔.๖.๑.๒ 
สามารถแก่ไขเปลี่ยนแปลงแผนฯ ไดโดยไม'ต้องดำเนินการในรูปแบบการแก่ไขสัญญา เป็นเพียงการดำเนินการ 
ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุกับคู่สัญญาก็ได้ ทั้งนี้ เมื่อคู่สัญญามีความประสงค์จะแก่ไขเปลี่ยนแปลงแผนฯ 
เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้คู่สัญญาส่งแผนฯ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อนการส่งมอบงานในแต่ละงวด 

๔.๖.๒ การตรวจรับพัสดุ
๔.๖.๒.๑ ให ้คณ ะกรรมการตรวจร ับพ ัสด ุตรวจสอบว่าพ ัสด ุท ี่ส ่งมอบ เป ็นพ ัสดุท ี่ผล ิต 

ภายในประเทศตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา

/ ๔.๖.๒.๒ ...
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๔.๖.๒.๒ การตรวจสอบพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ สามารถดำเนินการดังนี้
(๑) กรณีที่เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรม 

แห่งประเทศไทย ให้ตรวจสอบรายการพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย 
(Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

(๒) กรณีที่เป็นพัสดุที่ไม่ใช่รายการพัสดุตาม (๑) ให้ตรวจสอบจากข้อมูลที่ปรากฏ 
บนฉลากของสินค้าที่ติดบนบรรจุภัณฑ์ของสินค้า 

๔.๖.๓ การแก้ไขสัญญา
หากลงนามในสัญญาแล้วปรากฏในภายหลังว่า ไม่สามารถส่งมอบพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ 

ตามเงื่อนไขหรืออัตราที่กำหนดไวในสัญญาได้ ให้พิจารณาแก้ไขสัญญาต่อไป ทั้งนี้ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณา 
แก้ไขสัญญาให้เป็นไปตามหลักการของมาตรา ๙๗ แห่งพระราฃบัญญัติฯ

๔.๖.๔ การจัดทำรายงานผลการใข้พัสคุที่ผลิตภายในประเทศสำหรับงานจ้างก่อสร้างและงานจ้าง 
ท่ีมิ'ใช่งานก่อสร้าง

ให ้คณะกรรมการตรวจรับพ ัสดุเป ็นผ ู้จ ัดทำรายงานผลการใช ้พ ัสด ุท ี่ผล ิตภายในประเทศ 
(ตามภาคผนวก ๔) เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อทราบพร้อมกับรายงานผลการตรวจรับงานงวดสุดท้าย 

๔.๗ กรณีการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหน่ีงที่มีวงเงินไม่เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท
ห น ่วยงานของร ัฐสามารถจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างก ับผ ู้ประกอบการรายใดรายหน ึ่งโดยว ิธ ีเฉพาะเจาะจง 

ตามมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) แห่งพระราชบัญญัติฯ แต่การดำเนินการยังต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ 
หมวด ๒ ข้อ ๖ (๖) และหมวด ๗/๑

อน่ึง กรณีที่หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ยังไม,ครบร้อยละ ๓๐ ของงบประมาณ 
ตามแผน หน ่วยงานของรัฐต ้องจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างก ับผ ู้ประกอบการ SMEs เพ ื่อให ้ไต ้อ ัตราครบร ้อยละ ๓๐ 
ของงบประมาณตามแผน และหากดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ครบร้อยละ ๓๐ ตามแผนแล้ว 
หน่วยงานของรัฐจะจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs อีกหรือ'ไม่ก็ไต้

๔.๘ การให้สัตยาบัน
กรณีท ี่หน ่วยงานของรัฐไม่ดำเน ินการขออนุญาตต,อผ ู้ม ีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งข ั้นหรือห ัวหน้า 

หน่วยงานของรัฐ ห น ่วยงาน ของร ัฐสามารถให ้ผ ู้ม ีอำน าจพ ิจารณ าให ้ส ัตยาบ ัน สำห ร ับการดำเน ิน การ 
ที่ไต้ดำเนินการไปก่อนแล้วนั้นในภายหลังไต้
๔. แนวทางการดำเนินการตามกฎกระทรวงฯ ในหมวด ๒ ข้อ ๖ (๒) และ (๔)

๔.๑ กรณีที่หน่วยงานของรัฐประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์ยางพารา หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการ 
จัดซื้อจัดจ้างตามหมวด ๒ ข้อ ๖ (๒) ผลิตกัณฑ์ของร้านค้าสหกรณ์หรือสถาบันเกษตรกรที่กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์รับรอง โดยหน่วยงานของรัฐสามารถตรวจสอบรายซื่อร้านค้าสหกรณ์หรือสถาบันเกษตรกร 
กับกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยตรง ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างไค้โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๔.๒ กรณ ีท ี่หน ่วยงานของรัฐประสงค์จะจัดซ ื้อจ ัดจ้างผล ิตภ ัณฑ ์ท ี่ผล ิตข ึ้นเองหรือบริการขององค์กร 
หรือมูลนิธิเพื่อคนพิการที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐตามหมวด ๒ ข้อ ๖ (๔) โดยหน่วยงานของรัฐ 
สามารถตรวจสอบรายซื่อองค์กร มูลนิธิ หรือองค์การสงเคราะห์คนพิการ กับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตคนพิการ หรือสำนักงาบส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยตรง ทังนื หน่วยงานของรัฐจัดซือจัดจ้างได้ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

/อน ิง ...
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อนึ่ง การจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างตามข ้อ ๕.๑ และข้อ ๕.๒ หากหน่วยงานของรัฐไม ่ประสงค ์จะจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้าง 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จะใข้วิธีคัดเลือก หรือวิธีประกาศเชิญซวนทั่วไปก็ได้
๖. แนวทางการดำเน ินการตามกฎกระทรวงฯ ในหมวด ๗/๒ การจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างพ ัสด ุท ี่เป ็นม ิตร

กับสิงแวดล้อม
๖.๑ หากหน่วยงานของรัฐประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เป ็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้หน่วยงานของรัฐ 

กำหนดรายละเอ ียดคุณลักษณะเฉพาะหรือร ่างขอบเขตของงาน เป็นพัสดุท ี่ม ีรายละเอียดหรือคุณสมบัต ิ 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ตัวอย่าง
หน่วยงานของรัฐต้องการจัดซื้อกระดาษ A4 หากประสงค์จะจัดซื้อกระดาษที่มีคุณสมบัติเป็นกระดาษ 

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ก็ให้หน่วยงานของรัฐกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะได้ตามที่หน่วยงานของรัฐ 
ต้องการ แต่หากหน่วยงานของรัฐประสงค์จะจัดซื้อกระดาษ A4 ที่มีคุณลักษณะเฉพาะทั่วไป ก็ให้หน่วยงานของรัฐ 
กำหนดตามที่หน่วยงานของรัฐต้องการ

๖.๒ เมื่อดำเนินการตามข้อ ๖.๑ แล้ว ให้หน่วยงานของรัฐตรวจสอบรายซื่อพัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
โดยตรวจสอบในฐานข้อมูลบัญฃีรายซื่อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของกรมควบคุมมลพิษ 
ไต้ท่ี h ttp ://gp .pcd.go.th

๖.๓ เม่ือตรวจสอบรายข่ือแล้วปรากฏว่า พัสดุท่ีจะจัดซ้ือจัดจ้างตังกล่าวมีผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการเพียงรายเดียว 
ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากผู้ขายหรือผู้โห้บริการโดยตรง หากพัสดุที่จะจัดซื้อ 
จัดจ้างมีผู้ขายสินค้าหรือผูใ้ห้บริการตั้งแต่ ๒ รายข้ึนไป ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก

หากดำเนินการตรวจสอบรายซื่อแล้วไม,ปรากฏรายซื่อผู้ประกอบการที่ไต้รับการรับรองว่าเป็นพัสดุ 
ท ี่ม ีเครื่องหมายรับรองว่าเป ็นพัสดุท ี่เป ็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้หน่วยงานของรัฐดำเน ินการจัดซื้อจ ัดจ้าง 
ตามวิธีการที่กำหนดในพระราขบัญญ้ตา

อน่ึง หากหน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้หน่วยงานของรัฐ 
กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือร่างขอบเขตของงาน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ

http://gp.pcd.go.th


ภาคผนวก ๑

ตารางรายงานการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs

ซ่ือหน่วยงาน ........................................................................................
๑. รายการพัสดุที่ตรงกับการขึ้นทะเบียนสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบการ SMEs

ลำดับ รายการพัสดุ งบประมาณ

- งบประมาณทั้งหมดที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดซื้อจัดจ้าง .........................................บาท
- ค ิดเบ ีบร้อยละ ๓๐ ของงบประมาณสำหรับการจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างท ี่หน ่วยงานของร ัฐจะต ้องจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้าง 

 บาท
๒. รายการพัสดุที่หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs

ลำดับ รายการพัสดุ งบประมาณ

- งบประมาณที่หน่วยงานของรัฐสามารถจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SM Es..........................................บาท

, ,  „ 1, v . r
□  เป ็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดพ ัสด ุและว ิธ ีการจ ัดซอจ ัดจ ้างพ ัสด ุทร ัฐต ้องการส ่งเสร ิม  

หรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ร้อยละ ๓๐ ของงบประมาณสำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง 
จากพัสดุที่หน่วยงานของรัฐประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้างที่อยู่ในบัญชีรายการพัสดุและบัญชีรายซื่อ 
ผู้ประกอบการ SMEs

□  ไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงฯ
บีญหาอุปสรรคที่หน่วยงานของรัฐไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อให้ครบร้อยละ ๓๐

ข้อเสนอแนะอ ื่นๆ



ภาคผนวก ๒

ตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ 

โครงการ ..............................................................................

รายการพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ 
แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ รายการ หน่วย ปริมาณ ราคาต่อหน่วย 
(บาท)

เป็นเงิน 

(รวม)
พัสดุ

ในประเทศ
พัสดุ

ต่างประเทศ

๑

๒

๓

(̂

๕

รวม XXX XXX XXX

อัตรา 

(ร้อยละ)
๑0๐ ๗๐ ๓๐

ลงข่ือ (คู่สัญญาฝ่ายผู้ร ับจ้าง)
)



ภาคผนวก ๓

ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กท่ีผลิตภายในประเทศ 

โครงการ ...............................................................................

รายการพัสดุหรือครุกัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ 
แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ 
ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ XXX (ตัน)

ลำตับ รายการ หน่วย ปริมาณ เหล็ก
ในประเทศ

เหล็ก
ต่างประเทศ

๑ เหล็กเส้น ตัน

๒ เหล็กข้องอ ตัน

๓ เหล็กเส้นกรม ตัน

(
๕

รวม XXX XXX XXX

อัตรา 

(ร้อยละ)
๑ 00 ๙0 ๑0

ลงซ่ือ (คู่สัญญาฝ่ายผู้ร ับจ้าง)
)



ภาคผนวก ๔

ตารางรายงานผลการใช้พัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ

การใช้พัสดุทั้งโครงการ
รายการพัสดุทั้งโครงการ XXX รายการ
มูลค่าพัสดุท้ังโครงการ XXX บาท

มูลค่าการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
รายการ หน่วย จำนวนเงิน อัตรา (ร้อยละ)

มูลค่าพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (บาท) (บาท)

มูลค่าพัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศ (บาท) (บาท)

ปริมาณการใช้เหล็กทั้งโครงการ
ปริมาณการใช้เหล็กทั้งโครงการ XXX ตัน มูลค่าเหล็กทั้งโครงการ XXX บาท

รายการ หน่วย จำนวน อัตรา (ร้อยละ)

ปริมาณการใช้เหล็ก ต้น ต้น

□  เป ็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดพ ัสด ุและว ิธ ีการจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างพ ัสด ุท ี่ร ัฐต ้องการส ่งเสร ิม  
หรือสนับสนุน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
©. ร้อยละ ๖๐ พัสดุท่ัวไป (มูลค่า)
๒. ร้อยละ ๙๐ เหล็ก (ปริมาณ)

|~ๅ ไม ่เป ็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดพ ัสด ุและวิธ ีการจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างพ ัสด ุท ี่ร ัฐต ้องการส่งเสริม  
หรือสนับสนุน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒<£๖๓ 
เหตุผล/ความจำเป็นที่หน่วยงานของรัฐไม่สามารถดำเนินการได้

ลงข ื่อ .......................................... (ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ)
( )



การจัดฃิอ



การจัดจ้างก่อสร้าง



การจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

จัดทำร่าง TOR

*---------- *----------- 1--------*------------------- *


