เอกสารประกอบการเรียนออนไลนวันที่ 12 และ 13 มิถุนายน 2564

คู่มอื
การจัดซื้อจัดจ้างตามแนวทางปฏิบัติ ว 89
หัวข้อวิชา

 ภาพรวมการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
 กฎกระทรวงกําหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจางพัสดุที่รัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 และแนวทางปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยฯ ดวนที่สุด
ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 89 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2564
 การอนุมัติผอนผันตามหนังสือดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 332 ลงวันที่ 8
มิถุนายน 2564
 กรณีศึกษาการจัดซื้อวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พรอมตัวอยางประกอบ
 กรณีศึกษาจัดซื้อครุภัณฑโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
และวิธีคัดเลือก พรอมตัวอยางประกอบ
 กรณีศึกษาการจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
และวิธีคัดเลือก พรอมตัวอยางอยางประกอบ
 กรณีศึกษาการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
 การจัดทํารายงานผนวก1-4

โดยอธิวัฒน โยอาศรี

ชมรมเครือขายผูปฏิบัติงานดานการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ

แนะนําผูถายทอดองคความรู
นายอธิวัฒน โยอาศรี

ตําแหนง นักวิชาการพัสดุชํานาญการพิเศษ
ทําหนาที่ ผูอํานวยการสวนสัญญาพัสดุ
สถานที่ทํางาน
กองพัสดุ กรมชลประทาน ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร. 08-4638-0136 @athiwatbook

การศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
•สาขาพาณิชยกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
•สาขาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ
ปริญญาตรี
•บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
•นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาโท
•บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง

การอบรม

•หลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพดานการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ (Certificate in Public
Procurement -CPP)

ประสบการณ
การทํางาน

•วิทยากรอบรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางใหกบั สวนราชการ
รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน และหนวยงานเอกชน
•อดีตคณะกรรมการบริหารสมาคมนักบริหารพัสดุแหง
ประเทศไทย
•อดีตอนุกรรมการจัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ
สมาคมนักบริหารพัสดุแหงประเทศไทย

ภาพรวมกฎหมายจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพั สดุภาครัฐ

อธิวัฒน โยอาศรี

ชมรมเครือขายผูปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

จัดทําโดย
อธิวัฒน โยอาศรี
(@athiwatbook)

คํานิยาม

อธิวัฒน โยอาศรี

ชมรมเครือขายผูปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

จัดทําโดย
อธิวัฒน โยอาศรี
(@athiwatbook)

ผู้มีอํานาจ
ผูมีอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
หนวยงานของรัฐ
(1) ราชการสวนกลางที่มีฐานะ
เทียบเทากรม

หัวหนาหนวยงานของรัฐ

(2) ราชการสวนภูมิภาค

-อธิบดี
-หัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น และมีฐานะเปนนิติ
บุคคล
-ผูวาราชการจังหวัด

(3) ราชการสวนทองถิ่น
-องคการบริหารสวนจังหวัด
-เทศบาล
-องคการบริหารสวนตําบล
-เทศบาลเมืองพัทยา
-กรุงเทพมหานคร

-นายกองคการบริหารสวนจังหวัด
-นายกเทศมนตรี
-นายกองคการบริหารสวนตําบล
-นายกเมืองพัทยา
-ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

(4) รัฐวิสาหกิจ
(5) มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
(6) สวนราชการที่ขึ้นตรงตอ
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สํานักงานเลขาธิการสภา
ผูแทนราษฎร
(7) ในกรณีนอกเหนือจากที่กําหนด
ไวตาม (1)– (6)
(8) ในกรณีที่ไมมีผูบังคับบัญชา
ผูกํากับดูแล หรือผูควบคุม

อธิวัฒน โยอาศรี

ผูวาการ ผูอํานวยการ กรรมการผูจัดการใหญ หรือผูดํารง
ตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา
อธิการบดี
- องคการมหาชน หมายถึง ผูอํานวยการ หรือผูดํารง
ตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา
- องคกรอิสระ หมายถึง เลขาธิการคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง เลขาธิการสํานักงานผูต รวจการแผนดิน เลขาธิการ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
ผูวาการตรวจเงินแผนดิน เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ
- องคกรตามรัฐธรรมนูญ หมายถึง อัยการสูงสุด
- หนวยธุรการของศาล หมายถึง เลขาธิการสํานักงานศาล
ยุติธรรม เลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง เลขาธิการ
สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
-หนวยงานสังกัดรัฐสภาหรือในกํากับของรัฐสภา หมายถึง
เลขาธิการวุฒิสภา เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร เลขาธิการ
สถาบันพระปกเกลา เลขาธิการสํานักงานสภาพัฒนา
การเมือง
- หนวยงานอิสระของรัฐ หมายถึง เลขาธิการ หรือผูดํารง
ตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา
หนวยงานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง หมายถึง ผูบริหาร
สูงสุดของหนวยงานตามกฎหมายจัดตัง้ หน่วยงานนัน้

ชมรมเครือขายผูปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

จัดทําโดย
อธิวัฒน โยอาศรี
(@athiwatbook)

ผูมีอํานาจเหนือขึน้ ไปหนึง่ ชัน้
ปลัดกระทรวงหรือปลัดทบวง
แลวแตกรณี
ปลัดกระทรวงตนสังกัดของ
หนวยงานของรัฐเจาของเงิน
งบประมาณ
ผูวาราชการจังหวัด

หัวหนาหนวยงานของรัฐนั้นเปนผูใช
อํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นเอง
คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจ
สภามหาวิทยาลัย
หัวหนาหนวยงานของรัฐนั้นเปนผูใช
อํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นเอง

ผูบังคับบัญชา ผู กํากับดูแล หรือ ผู
ควบคุ ม ชั้ น เหนื อ ขึ้ น ไปชั้ น หนึ่ ง
แลวแตกรณี
ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐนั้นเปน
ผูใชอํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นเอง

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

อธิวัฒน โยอาศรี

ชมรมเครือขายผูปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

จัดทําโดย
อธิวัฒน โยอาศรี
(@athiwatbook)

จัดทําโดย
อธิวัฒน โยอาศรี
(@athiwatbook)

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินไม่เกิน
500,000 บาท

การจัดซื้อจัดจ้าง
ตามมาตรา
56(2)(ข)

ดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ตามระเบียบข้อ 79

วงเงินเกิน
500,000 บาท

วิธีประกาศ
เชิญชวนทั่วไป

วิธี e-market
วิธี e-bidding
วิธีสอบราคา

วิธีคัดเลือก

วิธีเฉพาะเจาะจง

ระเบียบข้อ 74

ระเบียบข้อ 78

แต่งตั้ง
คณะกรรมการซื้อ
หรือจ้างโดยวิธี
คัดเลือก
ดําเนินการเจรจา
ตกลงกับ
ผู้ประกอบการ
ตามระเบียบ

แต่งตั้ง
คณะกรรมการซื้อ
หรือจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง
ดําเนินการเจรจาตก
ลงกับผู้ประกอบการ

(ซ) กฎกระทรวง
มอบให้เจ้าหน้าที่พัสดุ
ดําเนินการเจรจา
ตกลงกับ
ผู้ประกอบการ
ตามระเบียบ
ข้อ 79

อธิวัฒน โยอาศรี

ชมรมเครือขายผูปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

จัดทําโดย
อธิวัฒน โยอาศรี
(@athiwatbook)

ความเปนมากฎกระทรวง

กําหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจางพัสดุที่รัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ

มาตรา 56 วรรคสอง “รัฐมนตรีอาจออกกฎกระทรวงตาม (2) (ซ) หรือ (2) (ซ) ใหเปนพัสดุที่รัฐตองการสงเสริมหรือ
สนับสนุนตามมาตรา 65 (4) ก็ ได หากรั ฐมนตรีออกกฎกระทรวงตาม (2) (ซ) เปนพัสดุที่รัฐตองการส งเสริ มหรื อ
สนับสนุ น ตามมาตรา 65 (4) แล ว เมื่ อหน วยงานของรัฐจะทํา การจัด ซื้อจัด จ า งพัส ดุนั้น ใหใ ช วิธีเ ฉพาะเจาะจง
ตาม (2) (ซ) กอน”
กฎกระทรวงกําหนดพัสดุที่รัฐตองการสงเสริมหรือ
สนับสนุนและกําหนดวิธีการจัดซื้อจัดจางพัสดุโดย
วิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560
หมวด 1 พัสดุสงเสริมและพัฒนาดานการเกษตร
หมวด 2 พัสดุสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมและผูดอยโอกาส
หมวด 3 พัสดุสงเสริมการเรียนการสอน
หมวด 4 พัสดุสงเสริมการวิจัยและการพัฒนาหรือการ
ใหบริการทางการศึกษา
หมวด 5 พัสดุสงเสริมนวัตกรรม
หมวด 6 พัสดุสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
หมวด 7 พัสดุสงเสริมความมั่นคงดานพลังงานและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

กฎกระทรวง

กฎกระทรวง กําหนดพัสดุที่รัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน
และกําหนดวิธีการจัดซื้อจัดจางพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธี
เฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ยกเลิก
กําหนดใหม

กําหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจางพัสดุที่รัฐตองการสงเสริม
หรือสนับสนุน พ.ศ. 2563

หมวด 1 พัสดุสงเสริมและพัฒนาดานการเกษตร
หมวด 2 พัสดุสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมและ
ผูดอยโอกาส
หมวด 3 พัสดุสงเสริมการเรียนการสอน
หมวด 4 พัสดุสงเสริมนวัตกรรม
หมวด 5 พัสดุสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
หมวด 6 พัสดุสงเสริมความมั่นคงดานพลังงานและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
หมวด 7 พัสดุสงเสริมความมั่นคงดานความปลอดภัยอาหารและ
สินคาเกษตร
หมวด 8 ประเภทของที่ปรึกษาที่รัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน

อธิวัฒน โยอาศรี

ชมรมเครือขายผูปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

กฎกระทรวง

กําหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจางพัสดุที่รัฐตองการสงเสริม
หรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

หมวด 2 พัสดุสงเสริมวิสาหกิจและการประกอบอาชีพ
(เปลี่ยนชื่อหมวด และแกไขเพิ่มเติมรายละเอียด)
หมวด 7/1 พัสดุสงเสริมการผลิตภายในประเทศ (เพิ่มเติม)
หมวด 7/2 พัสดุที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (เพิ่มเติม)

จัดทําโดย
อธิวัฒน โยอาศรี
(@athiwatbook)

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
กรณีพัสดุที่รัฐต้องการ
ส่งเสริมและสนับสนุนฯ
พั สดุที่รัฐต้องการส่งเสริมและสนับสนุนฯ
วงเงินไม่เกิน
500,000 บาท

เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามมาตรา 56(2)(ข)

ดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ตามระเบียบข้อ 79

วงเงินเกิน
500,000 บาท
วิธีคัดเลือก
เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามมาตรา 56(1)(ซ)
ระเบียบข้อ 74

ระเบียบข้อ 78

แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อ
หรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก
ดําเนินการเจรจาตกลง
กับผู้ประกอบการตาม
ระเบียบ ข้อ 74

แต่งตั้งคณะกรรมการ
ซื้อหรือจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง
ดําเนินการเจรจาตกลง
กับผู้ประกอบการตาม
ระเบียบ
ข้อ 78(1)(ง)

อางอิง : หนังสือที่ กค (กวจ) 0405.2/ ว 123 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
เรื่อง ซอมความเขาใจการจัดซื้อจัดจางตามกฎกระทรวงกําหนดพัสดุที่รัฐตองการ
สงเสริมหรือสนับสนุนและกําหนดวิธีการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีคัดเลือกและวิธี
เฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 และกําหนดแนวทางปฏิบัติในการดําเนินการจัดซื้อจัด
จางพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ซ)

อธิวัฒน โยอาศรี
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วิธีเฉพาะเจาะจง
เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามมาตรา 56(2)(ซ)

ระเบียบข้อ 79
มอบให้เจ้าหน้าที่พัสดุ
ดําเนินการเจรจา
ตกลงกับผู้ประกอบการ
ตามระเบียบ
ข้อ 79

จัดทําโดย
อธิวัฒน โยอาศรี
(@athiwatbook)

กฎกระทรวงกําหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจางพัสดุ
ที่รัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 22 ธันวาคม 2563)
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME)
ขึ้นบัญชีรายชื่อกับ สสว.

พัสดุที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ขึ้นบัญชีรายชื่อกับกรมควบคุมมลพิษ

ใหหนวยงานของรัฐจัดซื้อจัดจางกับผูประกอบการ
SMEs ที่ไดขึ้นบัญชีไว ไมนอยกวารอยละ 30
ของงบประมาณที่จะตองจัดซื้อจัดจางกับ SMEs
และใหแตมตอในการเสนอราคา e-bidding

พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
ขึ้นบัญชีรายชื่อกับสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
งานซื้อ
ตองจัดซื้อพัสดุที่ผลิต
ภายในประเทศ
เวนแตไมมีผลิต
ภายในประเทศหรือ
จําเปนตองใชพัสดุผลิต
ตางประเทศ

การจางที่มิใชงานกอสราง
คูสัญญาตองใชพัสดุประเภท
วัสดุ หรือครุภัณฑที่จะใชใน
งานกอสรางเปนพัสดุที่ผลิตใน
ประเทศ ไมนอยกวา
รอยละ 60 ของมูลคาพัสดุที่
จะใชในงานจางนั้น

การจางกอสราง
คูสัญญาตองใชพัสดุประเภทวัสดุ หรือ
ครุภัณฑที่จะใชในงานกอสรางเปนพัสดุ
ที่ผลิตในประเทศ ไมนอยกวารอยละ
60 ของมูลคาพัสดุที่จะใชในงาน
กอสรางทั้งหมดของสัญญา
คูสัญญาตองใชเหล็กที่ผลิต
ภายในประเทศ
ไมนอยกวารอยละ 90 ของปริมาณ
เหล็กที่ตองใชทั้งหมดตามสัญญา

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยฯ ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 89
ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2564
อธิวัฒน โยอาศรี

ชมรมเครือขายผูปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

การบังคับใช้
กฎกระทรวงกฎกระทรวงกําหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจางพัสดุ
ที่รัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยฯ ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 89
ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2564

ดําเนินการปกติ

กรณีที่ไดเผยแพรเอกสาร
เชิญชวนกอนวันที่ 22
ธันวาคม 2563 ใหหนวยงาน
ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนด
ไวในเอกสารเชิญชวน

22 ธ.ค. 63

17 ก.พ. 63
กรณีไดเผยแพรเอกสารเชิญชวน
ตั้งแตวันที่ 18 กุมภาพันธ 2564
ใหหนวยงานกําหนดเงื่อนไขใน
เอกสารเชิญชวนใหเปนไปตาม
แนวทางปฏิบัติ

กรณีไดเผยแพรเอกสารเชิญชวน
ตั้งแตวันที่ 22 ธันวาคม 2563
แตกอนวันที่ 18 กุมภาพันธ 2564
เมื่อดําเนินการจนเสร็จสิ้นโครงการ ให
หนวยงานจัดทํารายงานผลการจัดซื้อ
จัดจางกับผูประกอบการ SMEs หรือ
รายงานการใชพัสดุที่ผลิต
ภายในประเทศตาม ว 89

18 ก.พ. 64

31 พ.ค. 64
1 มิ.ย. 64
ถือปฏิบัติตาม
กฎกระทรวง + ว89
โดยเครงครัด

อธิวัฒน โยอาศรี

จัดทําโดย
อธิวัฒน โยอาศรี
(@athiwatbook)

ชมรมเครือขายผูปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

ไดรับอนุมัติ
ผอนผันตาม
หนังสือ
ดวนที่สุด
ที่ กค (กวจ)
0405.2/
ว332 ลว.8
มิ.ย.64

MiT
SME
เงื่อนไขใน
เอกสารเชิญชวน

ใครเกี่ยวของกับกฎกระทรวงกําหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจางพัสดุ
ที่รัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

จัดทําโดย
อธิวัฒน โยอาศรี
(@athiwatbook)

หัวหนาหนวยงาน

ในฐานะผูบริหารจะตองรับทราบขอสั่งการและถือปฏิบัติ และ
กํากับดูแลเห็นชอบเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามแนวทางปฏิบัติดังกลาว

ผูมีหนาที่กําหนด SPEC /
TOR /ออกแบบงานกอสราง

ระบุขอความเกี่ยวกับการใชพัสดุที่ผลิตในประเทศในแบบรูป
และกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือ
ขอบเขตของงานใหเปนไปตามกฎกระทรวง และแนวทางปฏิบัติ
ดังกลาว

คณะกรรมการซื้อหรือจาง
โดยวิธีคัดเลือก/พิจารณาผล

• เชิญผูประกอบการที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดเขายื่นขอเสนอ
• ตรวจสอบเอกสารและพิจารณาคัดเลือกขอเสนอของ
ผูประกอบการใหเปนไปตามเงื่อนไขการซื้อหรือจาง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

• ตรวจสอบพัสดุที่คูสัญญาสงมอบเปนพัสดุที่ผลิต
ภายในประเทศตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญา
• จัดทํารายงานการใชพัสดุในประเทศ

เจาหนาที่พัสดุ

อธิวัฒน โยอาศรี
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กําหนดรายละเอียดในเอกสารซื้อหรือจางใหสอคดลองกับ
หนังสือ ว 89

ภาพรวมขั้นตอนและกระบวนการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ

อธิวัฒน โยอาศรี

ชมรมเครือขายผูปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

จัดทําโดย
อธิวัฒน โยอาศรี
(@athiwatbook)

จัดทําโดย
อธิวัฒน โยอาศรี
(@athiwatbook)

เรื่องที่ 1
พัสดุสงเสริมการผลิตภายในประเทศ
“พัสดุสงเสริมการผลิตภายในประเทศ”

หมายความวา พัสดุที่ไดรับการรับรองและออกเครื่องหมายสินคาที่ผลิตในประเทศไทย
(Made in Thailand) โดยสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

“การใชพัสดุที่ผลิตจากตางประเทศหรือนําเขาพัสดุจากตางประเทศ”

หมายถึง การใชหรือการนําเขาพัสดุที่ผลิตสําเร็จรูปแลวจากตางประเทศไมวาจะนําเขา
โดยคูสัญญาหรือบุคคลอื่นใด

การรับรองและออก
เครื่องหมายสินคาที่ผลิตใน
ประเทศไทย (Made in
Thailand)
โดยสภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย

อธิวัฒน โยอาศรี

ชมรมเครือขายผูปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

จัดทําโดย
อธิวัฒน โยอาศรี
(@athiwatbook)

พัสดุสงเสริมการผลิตภายในประเทศ
งานซื้อ
ตองจัดซื้อพัสดุที่ผลิต
ภายในประเทศ
เวนแตไมมีผลิต
ภายในประเทศหรือ
จําเปนตองใชพัสดุผลิต
ตางประเทศ

อธิวัฒน โยอาศรี

การจางที่มิใชงานกอสราง
คูสัญญาตองใชพัสดุประเภท
วัสดุ หรือครุภัณฑที่จะใชใน
งานกอสรางเปนพัสดุที่ผลิตใน
ประเทศ ไมนอยกวา
รอยละ 60 ของมูลคาพัสดุที่
จะใชในงานจางนั้น

ชมรมเครือขายผูปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

การจางกอสราง
คูสัญญาตองใชพัสดุประเภทวัสดุ หรือ
ครุภัณฑที่จะใชในงานกอสรางเปนพัสดุ
ที่ผลิตในประเทศ ไมนอยกวารอยละ
60 ของมูลคาพัสดุที่จะใชในงาน
กอสรางทั้งหมดของสัญญา
คูสัญญาตองใชเหล็กที่ผลิต
ภายในประเทศ
ไมนอยกวารอยละ 90 ของปริมาณ
เหล็กที่ตองใชทั้งหมดตามสัญญา

จัดทําโดย
อธิวัฒน โยอาศรี
(@athiwatbook)

ขั้นตอนดําเนินการจัดซือ้ จัดจางพัสดุ
สงเสริมการผลิตภายในประเทศ

จัดทําโครงการและ
งบประมาณ

งบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

งานซื้อ

งานจัดจ้าง
งานจ้างที่มิใช่งาน
ก่อสร้าง

ครุภัณฑ์

วัสดุ

กําหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec.)
ราคากลาง

•
•
•
•

งานจ้างทําความสะอาด
งานจ้างซ่อมบํารุง
งานจ้างทําของ
งานจ้างอื่นๆ

ตรวจสอบพัสดุ MiT
มีพัสดุที่ผลิต
ภายในประเทศ

ใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

• หากมีผูประกอบการ ไมนอยกวา 3 ราย
ตองกําหนด Spec. ที่ผลิตภายในประเทศ
และไดใบรับรอง MiT จากสภาอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย เทานั้น
• หากมีนอยกวา 3 ราย ใหกําหนด Spec.
เปนพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ไม่มีพัสดุที่ผลิต
ภายในประเทศ

กําหนด Spec. ตาม
ความตองการของ
หนวยงาน
ไมตองเสนอผูมี
อํานาจอนุมัติ
เห็นชอบกอน

ไม่ใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

กอนกําหนด spec. ใหเสนอ
ผูมีอํานาจอนุมัติเห็นชอบกอน

อธิวัฒน โยอาศรี

ชมรมเครือขายผูปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

งานจ้างก่อสร้าง
• ก่อสร้างอาคาร
• ก่อสร้างชลประทาน
• ก่อสร้างสะพาน
• ซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร
(งานก่อสร้างตามคํานิยาม
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ)

กําหนดใหคูสัญญาตองใชพัสดุประเภทวัสดุ หรือ
ครุภัณฑที่ผลิตภายในประเทศไมนอยกวารอยละ 60
ไวในแบบรูปรายการกอสราง หรือขอบเขตของงาน
กรณีที่หนวยงานจะไมใช
พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
หรือใชพัสดุผลิต
ภายในประเทศไมครบรอย
ละ 60 ใหหนวยงานของ
รัฐเสนอผูมีอํานาจเหนือขึ้น
ไปหนึ่งชั้น พิจารณาอนุมัติ
เห็นชอบกอน

งานกอสรางคูสัญญาตองใช
เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
ไมนอยกวารอยละ 90 ของ
ปริมาณเหล็กที่ตองใชทั้งหมด
ตามสัญญา

การบริหารสัญญา

เมื่อลงนามในสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างต้อง
จัดทําแผนการใช้วัสดุหรือครุภัณฑ์
ภายในประเทศไม่นอ
้ ยกว่าร้อยละ 60
ภายใน 30 วันนับถัดจากวันลงนามใน
สัญญา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ตรวจสอบพัสดุที่คูสัญญาสงมอบเปนพัสดุที่ผลิต
ภายในประเทศตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญา และ
จัดทํารายงานผลการใชพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
เสนอผูวาจางทราบพรอมกับรายงานผลการตรวจรับ
งานงวดสุดทาย

การจัดซื้อพัสดุสงเสริมการผลิตภายในประเทศ

จัดทําโดย
อธิวัฒน โยอาศรี
(@athiwatbook)

การกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (SPEC.)

• หลักการ : หนวยงานตองจัดซื้อพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

• ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (MiT) ที่เว็บไซต www.mit.fti.or.th
หรือฉลากผลิตภัณฑ
• หากมีผูประกอบการ ไมนอยกวา 3 ราย ตองกําหนดคุณลักษณะเฉพาะที่ผลิตภายในประเทศ และ
ไดใบรับรอง MiT จากสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เทานั้น
• หากมีนอยกวา 3 ราย ใหกําหนด SPEC. เปนพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
• หากไมมี ใหกําหนด SPEC. ตามความตองการของหนวยงาน

กรณีมีพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ แต่จะไม่ใช้
(1) หากมีพัสดุทผี่ ลิตภายในประเทศ แต ไมเพียงพอตอความตองการในประเทศ หรือ
(2) หากมีพัสดุทผี่ ลิตภายในประเทศ แต มีผูประกอบการเขายื่นขอเสนอจํานวนนอยราย หรือ
(3) หากมีพัสดุทผี่ ลิตภายในประเทศ แต มีความจําเปนจะตองมีการใชพัสดุที่ผลิตจากตางประเทศ หรือ
นําเขาพัสดุจากตางประเทศ

กอนกําหนด spec. ใหเสนอผูมีอํานาจอนุมัติเห็นชอบกอน
อํานาจหัวหนาหนวยงานของรัฐพิจารณา
(1)เปนการจัดหาอะไหลที่มีความจําเปนจะตองระบุคุณ
ลักษณะเฉพาะ และจําเปนตองนําเขาจากตางประเทศ
(2)กรณีมีความจําเปนจะตองมีการใชพัสดุที่ผลิตหรือนําเขาจาก
ตางประเทศ
(2.1) เปนการจัดหาครั้งหนึ่งที่มีวงเงินไมเกิน 2 ลานบาท หรือ
(2.2) ราคาพัสดุที่นําเขาจากตางประเทศมีราคาตอหนวยไม
เกิน 2 ลานบาท

อธิวัฒน โยอาศรี

ชมรมเครือขายผูปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

อํานาจผูมีอํานาจเหนือขึนไปพิจารณา
หนวยงานของรัฐมีความจําเปนจะตองมีการ
ใชพัสดุที่ผลิตหรือนําเขาจากตางประเทศ
กรณี
(1) เปนการจัดหาครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน 2
ลานบาท หรือ
(2) ราคาพัสดุที่นําเขาจากตางประเทศมี
ราคาตอหนวยเกิน 2 ลานบาท

คําถาม-คําตอบ

จัดทําโดย
อธิวัฒน โยอาศรี
(@athiwatbook)

การจัดซื้อพัสดุสงเสริมการผลิตภายในประเทศ

ที่มา www.gprocurement.go.th

อธิวัฒน โยอาศรี

ชมรมเครือขายผูปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

กรณีศึกษา

จัดทําโดย
อธิวัฒน โยอาศรี
(@athiwatbook)

การจัดซื้อพัสดุสงเสริมการผลิตภายในประเทศ
 กรณีศึกษาการจัดซื้อวัสดุ

 กรณีศึกษาจัดซื้อครุภัณฑ

อธิวัฒน โยอาศรี

ชมรมเครือขายผูปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

จัดทําโดย
อธิวัฒน โยอาศรี
(@athiwatbook)

รายการงบประมาณ
งานซื้อ
วัสดุ

งานจัดจ้าง
ครุภัณฑ์

Spec.
สํานักงบประมาณ

Spec.
ของหน่วยงาน

Spec.
กระทรวงดิจิทัลฯ

ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (MiT)
ที่เว็บไซต www.mit.fti.or.th หรือฉลากผลิตภัณฑ
มีพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
ใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ไม่ใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

• หากมีผูประกอบการ ไมนอยกวา 3 ราย
ตองกําหนด Spec. ที่ผลิตภายในประเทศ
และไดใบรับรอง MiT จากสภา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เทานั้น
• หากมีนอยกวา 3 ราย ใหกําหนด Spec.
เปนพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

กอนกําหนด spec. ใหเสนอ
ผูมีอํานาจอนุมัติเห็นชอบกอน
อํานาจหัวหนาหนวยงานของรัฐพิจารณา
(1) เปนการจัดหาอะไหลที่มีความจําเปน
จะตองระบุคุณลักษณะเฉพาะ และ
จําเปนตองนําเขาจากตางประเทศ
(2) กรณีมีความจําเปนจะตองมีการใช
พัสดุที่ผลิตหรือนําเขาจากตางประเทศ
(2.1) เปนการจัดหาครั้งหนึ่งที่มีวงเงิน
ไมเกิน 2 ลานบาท หรือ
(2.2) ราคาพัสดุที่นําเขาจาก
ตางประเทศมีราคาตอหนวยไมเกิน 2
ลานบาท
อํานาจผูมีอํานาจเหนือขึนไปพิจารณา
(1) เปนการจัดหาครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน 2
ลานบาท หรือ
(2) ราคาพัสดุที่นําเขาจากตางประเทศมี
ราคาตอหนวยเกิน 2 ลานบาท

อธิวัฒน โยอาศรี

ชมรมเครือขายผูปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

ไม่มีพัสดุที่ผลิต
ภายในประเทศ

กําหนด Spec. ตามความ
ตองการของหนวยงาน
ไมตองเสนอผูมีอํานาจอนุมัติ
เห็นชอบกอน

จัดทําโดย
อธิวัฒน โยอาศรี
(@athiwatbook)

รายการงบประมาณ
งานซื้อ

งานจัดจ้าง

งานจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
•
•
•
•

งานจ้างทําความสะอาด
งานจ้างซ่อมบํารุง
งานจ้างทําของ
งานจ้างอื่นๆ

กําหนดใหคูสัญญาตองชพัสดุประเภทวัสดุ หรือ
ครุภัณฑที่ผลิตภายในประเทศไมนอยกวา
รอยละ 60 ของมูลคาพัสดุที่จะใชในงานจาง
ทั้งหมดของสัญญา ไวในขอบเขตของงาน

งานจ้างก่อสร้าง
•
•
•
•

ก่อสร้างอาคาร
ก่อสร้างชลประทาน
ก่อสร้างสะพาน
ซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร

(ก่อสร้างตามคํานิยาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ)

กําหนดใหคูสัญญาตองใชพัสดุประเภทวัสดุ หรือครุภัณฑ
ที่ผลิตภายในประเทศไมนอยกวารอยละ 60 ของมูลคา
พัสดุที่จะใชในงานกอสรางทั้งหมดของสัญญา ไวในแบบ
รูปรายการกอสราง

หมายเหตุ : กรณีที่หนวยงานจะไมใชพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ หรือใชพัสดุผลิตภายในประเทศไมครบ
รอยละ 60 ใหหนวยงานของรัฐเสนอผูมีอํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น พิจารณาอนุมัติเห็นชอบกอน

การบริหารสัญญา

เมื่อลงนามในสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างต้องจัดทําแผนการใช้วัสดุหรือครุภัณฑ์ภายในประเทศ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ภายใน 30 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา
แผนการใช้พัสดุผลิต
ภายในประเทศ(ผนวก 2)

แผนการใช้พัสดุผลิตภายในประเทศ
(ผนวก 2)
แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
(ผนวก 3)

ผูวาจาง

อธิวัฒน โยอาศรี

ชมรมเครือขายผูปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

คําถาม-คําตอบ

จัดทําโดย
อธิวัฒน โยอาศรี
(@athiwatbook)

การจัดจางพัสดุสงเสริมการผลิตภายในประเทศ

ที่มา www.gprocurement.go.th

อธิวัฒน โยอาศรี

ชมรมเครือขายผูปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

จัดทําโดย
อธิวัฒน โยอาศรี
(@athiwatbook)

การคํานวณพัสดุทผลิตภายในประเทศสําหรับงานกอสราง

หนวยงานของรัฐกําหนดไวในแบบรูปรายการกอสราง หรือรายการประกอบแบบ กําหนดวา
เพื่อเปนการสงเสริมพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ใหผูรับจาง “ใชพัสดุประเภทวัสดุ หรือครุภัณฑ
ไมนอยกวารอยละ 60 ของมูลคาพัสดุที่จะใชในงานกอสรางทั้งหมดของสัญญา” และดําเนินการตาม
เงื่อนไข ดังตอไปนี้
(1) ใหใชเหล็กหรือเหล็กกลาทีเ่ ปนพัสดุสง เสริมการผลิตภายในประเทศกอนซึง่ ตองไมนอยกวา
รอยละ 90 ของปริมาณเหล็กหรือเหล็กกลาทีใ่ ชในงานกอสรางทั้งหมดในครั้งนั้น
(2) หากการใชเหล็กหรือเหล็กกลาตามขอ (1) ยังไมครบรอยละของมูลคาที่กําหนดใหใชพัสดุสงเสริม
การผลิตภายในประเทศ ใหผูรับจางใชพัสดุสงเสริมการผลิตภายในประเทศประเภทอื่นใหครบตาม
รอยละของมูลคาหรือปริมาณที่กําหนดได
รอยละ 60 ของมูลคา
พัสดุที่ใชในงานกอสราง
ทั้งสัญญา

1(1) ใหพิจารณาการผลิตเหล็กที่ใชในประเทศกอน โดยใชไมนอยกวา
รอยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ตองใชทั้งสัญญา

2(2) ถาเหล็กครบตามขอ (1) แลว มูลคายังไมครบรอยละ 60
(ใหใชพัสดุประเภทอื่นใหครบ)

ตัวอยาง
งานกอสรางทั้งสัญญา 10 ลานบาท : แยกออกเปน คาแรง 2 ลานบาท คาอํานวยการ 1 ลานบาท
คาวัสดุและครุภัณฑ 7 ลานบาท
(1) อันดับแรก ตองถอดคาวัสดุและคาครุภัณฑของ 7 ลานบาท ออกมาคือ (60 % ของ 7 ลานบาท = 4.2
ลานบาท นั้น ตองเปนพัสดุที่สงเสริมการผลิตในประเทศไทย (MIT)
(2) อันดับสอง ตองมาคํานวณปริมาณเหล็กที่ใชในงานกอสราง 100% ตองใชเหล็กไมนอยกวารอยละ 90
ของปริมาณเหล็กที่ใชทั้งสัญญา (ภาคผนวก 3)
เมื่อคํานวณปริมาณเหล็กทั้งสัญญาครบ 90% มีมูลคาเทากับ 1.8 ลานบาท จะตองดูวาวงเงินที่คํานวณได
ดังกลาวครบตามวงเงินที่ไดตามขอ.1 หรือไม หากไมครบ ใหหาวัสดุหรือครุภัณฑอื่นมาเพิ่มเติม ตามขอ (3)
ซึ่งแนวทางปฏิบัติ (ว 89) กําหนดวาปริมาณเหล็กที่ใชในงานกอสรางที่ได 1.8 ลานบาท ยังไมครบ 4.2
ลานบาท (คือยังไมครบ 60% ของมูลคาวัสดุและครุภัณฑ)
(3) อันดับสาม หลังจากที่ถอดปริมาณเหล็กและคูณกลับไดมูลคาแลว หากไมถึง 60% ใหนํารายการพัสดุมา
รายงานในภาคผนวก 2
**เพราะฉะนั้น ผูรับจางตองใชวัสดุและครุภัณฑที่ผลิตภายในประทเศเพิ่มใหครบอีก 2.4 ลานบาท (ภาคผนวก
2) คํานวณจาก (4.2 – 1.8 ลานบาท = 2.4 ลานบาท)
หมายเหตุ : ถาใชเหล็กของไทยครบ 4.2 ลานบาท แลวก็ไมตองนําวัสดุและครุภัณฑมาพิจารณา

อธิวัฒน โยอาศรี

ชมรมเครือขายผูปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

จัดทําโดย
อธิวัฒน โยอาศรี
(@athiwatbook)

อธิวัฒน โยอาศรี

ชมรมเครือขายผูปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

จัดทําโดย
อธิวัฒน โยอาศรี
(@athiwatbook)

อธิวัฒน โยอาศรี

ชมรมเครือขายผูปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

จัดทําโดย
อธิวัฒน โยอาศรี
(@athiwatbook)

อธิวัฒน โยอาศรี

ชมรมเครือขายผูปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

กรณีศึกษา

จัดทําโดย
อธิวัฒน โยอาศรี
(@athiwatbook)

การกําหนดขอบเขตของงาน หรือแบบรูปรายการกอสราง
 กรณีศึกษาการจางซอมรถยนต

 กรณีศึกษาการจางตัดชุดพละ

 กรณีศึกษาจางกอสราง

อธิวัฒน โยอาศรี

ชมรมเครือขายผูปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

จัดทําโดย
อธิวัฒน โยอาศรี
(@athiwatbook)

เรื่องที่ 2
การส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME)
ที่ขึ้นบัญชีรายชื่อกับ สสว.
“พัสดุสงเสริมวิสาหกิจและการประกอบอาชีพ” หมายความวา ผลิตผล

ชิ้นงาน หรือบริการ ที่ผลิตหรือจัดทําชิ้น เพื่อสงเสริมผูประกอบธุรกิจเริ่มตนของประเทศ
ไทย หรือพัฒนาขีดความสามารถ ดานเทคโนโลยี อุตสาหกรรม สินคาหรือบริการของผู
ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม วิสาหกิจชุมชน กลุมอาชีพที่อยูในการกํากับ
ดูแลของหนวยงานของรัฐหรือที่หนวยงานของรัฐรับรอง หรือกลุมอาชีพอื่นที่มีลักษณะดียว
กัน หรื อ องค ก รหรื อ มู ล นิ ธิ เ พื่ อ คนพิ การ หรื อ องค การสงเคราะห ที่ได รั บ การรั บรองจาก
หนวยงานของรัฐ

อธิวัฒน โยอาศรี

ชมรมเครือขายผูปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

มาตรการการสนับสนุนให SME
เขาถึงการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ (ตามกฎกระทรวง)

อธิวัฒน โยอาศรี

ชมรมเครือขายผูปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

จัดทําโดย
อธิวัฒน โยอาศรี
(@athiwatbook)

จัดทําโดย
อธิวัฒน โยอาศรี
(@athiwatbook)

มาตรการการสนับสนุนให SME
เขาถึงการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ (ตามกฎกระทรวง)
หลักการ
การคํานวณวงเงิน
เพื่ อซื้อหรือจ้างกับ SME

ใหจัดซื้อจัดจางกับ
ผูประกอบการ SMEs ที่ไดขึ้น
บัญชีไว ไมนอยกวารอยละ 30
ของงบประมาณที่จะตองจัดซื้อ
จัดจางกับ SMEs
วิธีคํานวณงบประมาณที่ตองจัดซื้อ
จัดจางไมนอยกวา รอยละ 30 ของ
งบประมาณ ใหคํานวณจากพัสดุที่
หนวยงานประสงคจะจัดซื้อจัดจาง
ที่อยูในบัญชีรายการพัสดุและบัญชี
รายชื่อผูประกอบการ SMEs
ตรวจสอบรายชื่อสินคา/บริการ
และรายชื่อผูประกอบการ SMEs ที่
ไดขึ้นบัญชีไดที่
www.thaismegp.com
ของ สสว.

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินเกิน 500,000 บาท)

2 หากไมมีผูประกอบการ 3 หากไมมีผูประกอบการ
หาก
SMEs หรือมีในจังหวัด
ผูประกอบการ
SMEs ในจังหวัด หรือมี
และจังหวัดอื่นๆ รวมกัน
SMEs ในจังหวัด
แตไมถึง 3 ราย แตมี
แลวไมถึง 3 ราย หากใช
มีไมนอยกวา 3
SMEs ของจังหวัดอื่น
วิธี e-bidding และใช
ราย ใหใช วิธี
ซึ่งรวมกันทั้งหมดแลว
เกณฑราคา
คัดเลือก
ไมนอยกวา 3 ราย ใหใช
โดยเชิญ
วิธีคัดเลือก โดยเชิญ
ถามีผูประกอบการ SMEs
ผูประกอบการ
ผูประกอบการ SMEs
เขาเสนอราคาดวย และ
SMEs ในจังหวัด
ในจังหวัดกอน (ถามี)
เสนอราคาสูงกวาผูเสนอ
ไมนอยกวา 3 เขา แลวจึงเชิญ SMEs ของ
ราคาทั่วไป ไมเกินรอยละ
เสนอราคา
จังหวัดอื่นๆ รวมกันไม
10 ให SMEs รายนั้นเปน
นอยกวา 3 ราย เขามา
ผูชนะ
เสนอราคา
1

หมายเหตุ : การพิจารณารายชื่อผูประกอบการ
SMEs พิจารณาจากจังหวัดของหนวยงานของ
รัฐที่ดําเนินการจัดซื้อจัดจางนั้นตั้งอยู (สถาน
ที่ตั้ง)

ใหรายงานผลการจัดซื้อจัดจางกับผูประกอบการ SMEs
(ภาคผนวก 1) ไปยัง สสว. ภายใน 30 วัน นับถัดจากวัน
สิ้นปงบประมาณ
สําหรับหนวยงานของรัฐที่มีหนวยงานยอย ใหตนสังกัด
เปนผูรายงานในภาพรวม

อธิวัฒน โยอาศรี

วิธี e-bidding

วิธีคัดเลือก มาตรา 56 (1) (ซ)

ชมรมเครือขายผูปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

กรณีผูเสนอราคาเปน
กิจการรวมคา จะไดรับ
สิทธิแตมตอก็ตอเมื่อ
ผูเขารวมคาทุกรายเปน
ผูประกอบการ SMEs

ขอให้จัดซื้อจัด
จ้างกับ SME
ไม่น้อยกว่า 30%

การพิจารณาพัสดุและวงเงินที่จะซื้อหรือจางกับ
ผูประกอบการ SMEs

จัดทําโดย
อธิวัฒน โยอาศรี
(@athiwatbook)

งบประมาณทั้งป
ที่ตองจัดซื้อจัดจางของ กรมสารขันฑ
วงเงินงบประมาณ 40 ลานบาท

เขต 2

เขต 1
สํานักงาน A
สํานักงาน B
สํานักงาน C
สํานักงาน D
สํานักงาน E

2
2
2
2
2

ลาน
ลาน
ลาน
ลาน
ลาน

สํานักงาน F
สํานักงาน G
สํานักงาน H
สํานักงาน I
สํานักงาน J

2
2
2
2
2

เขต 3
ลาน
ลาน
ลาน
ลาน
ลาน

สํานักงาน K
สํานักงาน L
สํานักงาน M
สํานักงาน N
สํานักงาน O

2
2
2
2
2

เขต 4
ลาน
ลาน
ลาน
ลาน
ลาน

สํานักงาน P
สํานักงาน Q
สํานักงาน R
สํานักงาน S
สํานักงาน T

2
2
2
2
2

ลาน
ลาน
ลาน
ลาน
ลาน

ตรวจสอบรายชื่อสินคา/บริการ และรายชื่อผูประกอบการ SMEs ที่ไดขึ้นบัญชี
ที่ www.thaismegp.com ของ สสว.

SMEs 25 ลานบาท

ไมใช SMEs 15 ลานบาท

จะตองซื้อหรือจาง
ไมนอยกวารอยละ 30
คิดเปน 7.5 ลานบาท

การรายงานผลไป สสว.

หนวยจัดซื้อจัดทํารายงาน ผนวก1
อธิวัฒน โยอาศรี

ชมรมเครือขายผูปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

หนวยรวบรวมรายงานผลการจัดซื้อจัดจาง
กับผูประกอบการ SMEs ในภาพรวม (ผนวก 1)
ไปที่ สสว. ภายใน 30 วัน
นับถัดจากวันสิ้นปงบประมาณ

ภาพรวมการดําเนินการซื้อจาง ตาม ว 89

จัดทําโดย
อธิวัฒน โยอาศรี
(@athiwatbook)

งบประมาณทั้งป
ที่ตองจัดซื้อจัดจางของหนวยงานของรัฐ
วงเงินงบประมาณ 10 ลานบาท

วัสดุอุปกรณ
1 ลานบาท

งานจางที่มิใชงานกอสราง
1 ลานบาท

ครุภัณฑ
2 ลานบาท

งานกอสราง
6 ลานบาท

กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจางตามความตองการของหนวยงาน
ตรวจสอบรายชื่อสินคา/บริการ และรายชื่อผูประกอบการ SMEs ที่ไดขึ้นบัญชี
ที่ www.thaismegp.com ของ สสว.

SMEs
8 ลานบาท
จะตองซื้อหรือจางไดไมนอยกวารอยละ 30
คิดเปน 2.4 ลานบาท
ดําเนินการตามวิธีการตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจาง
อธิวัฒน โยอาศรี

ชมรมเครือขายผูปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

ไมใช SMEs
1.5 ลานบาท
ซื้อนม
โรงเรียน
5 แสนบาท

จัดทําโดย
อธิวัฒน โยอาศรี
(@athiwatbook)

อธิวัฒน โยอาศรี

ชมรมเครือขายผูปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

จัดทําโดย
อธิวัฒน โยอาศรี
(@athiwatbook)

อธิวัฒน โยอาศรี

ชมรมเครือขายผูปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

จัดทําโดย
อธิวัฒน โยอาศรี
(@athiwatbook)

สรุปภาพรวม
การส่งเสริมพั สดุ
ที่ผลิตในประเทศ
และส่งเสริม
ผู้ประกอบการ
SME

อธิวัฒน โยอาศรี

ชมรมเครือขายผูปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

จัดทําโดย
อธิวัฒน โยอาศรี
(@athiwatbook)

กระบวนการดําเนินการซื้อพัสดุ ตาม ว 89
กําหนดรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ
(SPEC.)

ดําเนินการ
กอน
กําหนด
spec.

ตรวจสอบ
รายการงานกับรายชื่อ
ผูประกอบการ SMEs

จัดทําเอกสารจัดซื้อ

ดําเนินการจัดซื้อ
และลงนามสัญญา

• หลักการ : หนวยงานตองจัดซื้อพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
• ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (MiT) ที่เว็บไซต www.mit.fti.or.th หรือ
ฉลากผลิตภัณฑ
• หากมีผูประกอบการ ไมนอยกวา 3 ราย ตองกําหนดคุณลักษณะเฉพาะที่ผลิตภายในประเทศ และได
ใบรับรอง MiT จากสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เทานั้น
• หากมีนอยกวา 3 ราย ใหกําหนด SPEC. เปนพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
• หากไมมี ใหกําหนด SPEC. ตามความตองการของหนวยงาน
(1) หากมีพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ แต ไมเพียงพอตอความตองการในประเทศ หรือ
(2) หากมีพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ แต มีผูประกอบการเขายื่นขอเสนอจํานวนนอยราย หรือ
(3) หากมีพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ แต มีความจําเปนจะตองมีการใชพัสดุที่ผลิตจากตางประเทศ
หรือนําเขาพัสดุจากตางประเทศ
อํานาจหัวหนาหนวยงานของรัฐพิจารณา
(1) เปนการจัดหาอะไหลที่มีความจําเปนจะตองระบุคุณ
ลักษณะเฉพาะ และจําเปนตองนําเขาจากตางประเทศ
(2) กรณีมีความจําเปนจะตองมีการใชพัสดุที่ผลิตหรือนําเขาจาก
ตางประเทศ
(2.1) เปนการจัดหาครั้งหนึ่งที่มีวงเงินไมเกิน 2 ลานบาท หรือ
(2.2) ราคาพัสดุที่นําเขาจากตางประเทศมีราคาตอหนวยไมเกิน
2 ลานบาท

อํานาจผูมีอํานาจเหนือขึนไปพิจารณา
หนวยงานของรัฐมีความจําเปนจะตองมี
การใชพัสดุที่ผลิตหรือนําเขาจาก
ตางประเทศ กรณี
(1) เปนการจัดหาครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน 2
ลานบาท หรือ
(2) ราคาพัสดุที่นําเขาจากตางประเทศมี
ราคาตอหนวยเกิน 2 ลานบาท

• ตรวจสอบผูประกอบการ SMEs ที่ www.thaismegp.com ของ สสว.
• แบงสินคาหรือบริการตามประเภทผูประกอบการ
(1) ผูป ระกอบการทั่วไป (2) ผูประกอบการ SMEs
• คํานวณวงเงินที่จะตองสนับสนุนผูประกอบการ SMEs ไมนอยกวารอยละ 30 ของ (2)
การซื้อดวยวิธี e-bidding กําหนดเงื่อนไขในเอกสารตามหนังสือ ว 89 (นําไปใชกับวิธีคัดเลือกและสอบ
ราคาดวย)
(1) เพิ่มเงื่อนไขในแบบเอกสารประกวดราคาซือ้ ฯ สวนที่ 2 ขอ 3.2 สําเนาใบขึ้นทะเบียนผูประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และสําเนาหนังสือรับรองสินคา Made in Thailand
(MiT)
(2) เพิ่มเงื่อนไขแตมตอ กรณีใชเกณฑราคาในการพิจารณาคัดเลือกผูชนะ ขอ 6.8 กรณีผูประกอบการ SMEs
และขอ 6.9 กรณีผูประกอบการมิใชผูประกอบการ SMEs แตเปนบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติ
บุคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

การตรวจรับพัสดุ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบพัสดุที่สงมอบเปนพัสดุที่ผลิตภายในประเทศตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญาโดยตรวจสอบจาก
www.mit.fti.or.th หรือฉลากผลิตภัณฑ
ขอมูลอางอิง
(1) กฎกระทรวงกําหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจางพัสดุที่รัฐตองการ
สงเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
(2) หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยฯ ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 89
ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2564

อธิวัฒน โยอาศรี

ชมรมเครือขายผูปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

จัดทําโดย
อธิวัฒน โยอาศรี
(@athiwatbook)

กระบวนการดําเนินการจางกอสราง ตาม ว 89
แบบรูปรายการ
กอสราง

ตรวจสอบ
รายการงานกับรายชื่อ
ผูประกอบการ SMEs
จัดทําราคากลางกอสราง
จัดทําเอกสารจางกอสราง

ดําเนินการจัดจางกอสราง
และลงนามสัญญา

ผูรับจางจัดทําแผน
ผนวก 2 และผนวก 3
เสนอผูวาจาง

หนวยงานของรัฐกําหนดไวในแบบรูปรายการกอสราง หรือรายการประกอบแบบ
เพื่อเปนการสงเสริมพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ใหผูรับจาง “ใชพัสดุประเภทวัสดุ หรือครุภัณฑไมนอยกวารอยละ 60 ของ
มูลคาพัสดุที่จะใชในงานกอสรางทั้งหมดของสัญญา” และดําเนินการตามเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(1) ใหใชเหล็กหรือเหล็กกลาที่เปนพัสดุสงเสริมการผลิตภายในประเทศกอนซึ่งตองไมนอยกวารอยละ 90 ของปริมาณเหล็ก
หรือเหล็กกลาที่ใชในงานกอสรางทั้งหมดในครั้งนั้น
(2) หากการใชเหล็กหรือเหล็กกลาตามขอ (1) ยังไมครบรอยละของมูลคาหรือปริมาณที่กําหนดใหใชพัสดุสงเสริมการผลิต
ภายในประเทศ ใหผูรับจางใชพัสดุสงเสริมการผลิตภายในประเทศประเภทอื่นใหครบตามรอยละของมูลคาหรือปริมาณที่
กําหนดได
ทั้งนี้ ผูรับจางจะตองจัดทําแผนการใชพัสดุที่ผลิตภายในประเทศภายใน 30 วันนับถัดจากวันที่ไดลงนามสัญญา เพื่อให
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาตอไป

• ตรวจสอบผูประกอบการ SMEs ที่ www.thaismegp.com ของ สสว. + ผูประกอบการที่ขึ้น
ทะเบียนชั้นสาขาที่เกี่ยวของ กับกรมบัญชีกลาง
• แยกรายการงานกอสราง (1) ผูประกอบการทั่วไป (2) ผูประกอบการ SMEs
• คํานวณวงเงินที่จะตองสนับสนุนผูประกอบการ SMEs ไมนอยกวารอยละ 30 ของ (2)
การจางกอสรางดวยวิธี e-bidding กําหนดเงื่อนไขในเอกสารตามหนังสือ ว 89 (นําไปใชกับวิธี
คัดเลือกและสอบราคาดวย)
(1) เพิ่มเอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาจางกอสรางฯ ขอ 1.9 แผนการใชพัสดุที่ผลิต
ภายในประเทศและแผนการใชเหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
(2) เพิ่มเงื่อนไขในแบบเอกสารประกวดราคาจางกอสรางฯ
(2.1) สวนที่ 2 ขอ 3.2 สําเนาใบขึ้นทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)
(2.2) ขอ 4.9 ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําแผนการใชพัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใชเหล็กที่
ผลิตภายในประเทศ
(3) เพิ่มเงื่อนไขแตมตอ กรณีใชเกณฑราคาในการพิจารณาคัดเลือกผูชนะ ขอ 6.8 กรณีผูประกอบการ
SMEs และขอ 6.9 กรณีผูประกอบการมิใชผูประกอบการ SMEs แตเปนบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติ
ไทยหรือนิติบุคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
• ผูรับจางจัดทําแผนการใชพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (ผนวก 2) และแผนการใชเหล็กที่ผลิต
ภายในประเทศ (ผนวก 3) เสนอผูวาจางภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
• คณะกรรมการตรวจสอบแผนการใชพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ และแผนการใชเหล็กที่ผลิต
ภายในประเทศ แลวรายงานใหผูวาจางทราบ

การตรวจรับงานจาง

การแกไขสัญญา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ตรวจสอบพัสดุที่สงมอบเปนพัสดุ
ที่ผลิตภายในประเทศตามเงื่อนไข
ที่กําหนดในสัญญา
โดยตรวจสอบจาก
www.mit.fti.or.th หรือฉลาก
ผลิตภัณฑ

หากลงนามในสัญญาแลว ปรากฏใน
ภายหลังวาไมสามารถสงมอบพัสดุที่
ผลิตภายในประเทศตามที่กําหนดไว
ในสัญญา ใหพิจารณาแกไขสัญญา
ตามมาตรา 97 แหงพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจางฯ

** หากมูลคา/ปริมาณของพัสดุไมสามารถดําเนินการตามแผน สามารถแกไข
เปลี่ยนแปลงแผนได ทั้งนี้ ตองกอนการสงมอบงานในแตละงวด ขอมูลอางอิง

อธิวัฒน โยอาศรี

ชมรมเครือขายผูปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

สงมอบงานงวดสุดทาย
และการรายงานผล
ใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เปน
ผูจัดทํารายงานผลการใชพัสดุที่ผลิต
ภายในประเทศ (ภาคผนวก 4)
เสนอผูวาจางทราบพรอมกับรายงาน
ผลการตรวจรับงานงวดสุดทาย

(1) กฎกระทรวงกําหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจางพัสดุที่รัฐตองการ
สงเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
(2) หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยฯ ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 89
ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2564

คําอธิบาย

จัดทําโดย
อธิวัฒน โยอาศรี
(@athiwatbook)

หนวยงานของรัฐกําหนดไวในแบบรูปรายการกอสราง หรือรายการประกอบแบบ กําหนดวา
เพื่อเปนการสงเสริมพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ใหผูรับจาง “ใชพัสดุประเภทวัสดุ หรือครุภัณฑ
ไมนอยกวารอยละ 60 ของมูลคาพัสดุที่จะใชในงานกอสรางทั้งหมดของสัญญา” และดําเนินการตาม
เงื่อนไข ดังตอไปนี้
(1) ใหใชเหล็กหรือเหล็กกลาทีเ่ ปนพัสดุสง เสริมการผลิตภายในประเทศกอนซึง่ ตองไมนอยกวา
รอยละ 90 ของปริมาณเหล็กหรือเหล็กกลาทีใ่ ชในงานกอสรางทั้งหมดในครั้งนั้น
(2) หากการใชเหล็กหรือเหล็กกลาตามขอ (1) ยังไมครบรอยละของมูลคาที่กําหนดใหใชพัสดุสงเสริม
การผลิตภายในประเทศ ใหผูรับจางใชพัสดุสงเสริมการผลิตภายในประเทศประเภทอื่นใหครบตาม
รอยละของมูลคาหรือปริมาณที่กําหนดได
รอยละ 60 ของมูลคา
พัสดุที่ใชในงานกอสราง
ทั้งสัญญา

1(1) ใหพิจารณาการผลิตเหล็กที่ใชในประเทศกอน โดยใชไมนอยกวา
รอยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ตองใชทั้งสัญญา

2(2) ถาเหล็กครบตามขอ (1) แลว มูลคายังไมครบรอยละ 60
(ใหใชพัสดุประเภทอื่นใหครบ)

ตัวอยาง
งานกอสรางทั้งสัญญา 10 ลานบาท : แยกออกเปน คาแรง 2 ลานบาท คาอํานวยการ 1 ลานบาท
คาวัสดุและครุภัณฑ 7 ลานบาท
(1) อันดับแรก ตองถอดคาวัสดุและคาครุภัณฑของ 7 ลานบาท ออกมาคือ (60 % ของ 7 ลานบาท = 4.2
ลานบาท นั้น ตองเปนพัสดุที่สงเสริมการผลิตในประเทศไทย (MIT)
(2) อันดับสอง ตองมาคํานวณปริมาณเหล็กที่ใชในงานกอสราง 100% ตองใชเหล็กไมนอยกวารอยละ 90
ของปริมาณเหล็กที่ใชทั้งสัญญา (ภาคผนวก 3)
เมื่อคํานวณปริมาณเหล็กทั้งสัญญาครบ 90% มีมูลคาเทากับ 1.8 ลานบาท จะตองดูวาวงเงินที่คํานวณได
ดังกลาวครบตามวงเงินที่ไดตามขอ.1 หรือไม หากไมครบ ใหหาวัสดุหรือครุภัณฑอื่นมาเพิ่มเติม ตามขอ (3)
ซึ่งแนวทางปฏิบัติ (ว 89) กําหนดวาปริมาณเหล็กที่ใชในงานกอสรางที่ได 1.8 ลานบาท ยังไมครบ 4.2
ลานบาท (คือยังไมครบ 60% ของมูลคาวัสดุและครุภัณฑ)
(3) อันดับสาม หลังจากที่ถอดปริมาณเหล็กและคูณกลับไดมูลคาแลว หากไมถึง 60% ใหนํารายการพัสดุมา
รายงานในภาคผนวก 2
**เพราะฉะนั้น ผูรับจางตองใชวัสดุและครุภัณฑที่ผลิตภายในประทเศเพิ่มใหครบอีก 2.4 ลานบาท (ภาคผนวก
2) คํานวณจาก (4.2 – 1.8 ลานบาท = 2.4 ลานบาท)
หมายเหตุ : ถาใชเหล็กของไทยครบ 4.2 ลานบาท แลวก็ไมตองนําวัสดุและครุภัณฑมาพิจารณา

อธิวัฒน โยอาศรี

ชมรมเครือขายผูปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

จัดทําโดย
อธิวัฒน โยอาศรี
(@athiwatbook)

กระบวนการดําเนินการจางทีม่ ิใชงานกอสราง ตาม ว 89
กําหนดขอบเขต
ของงาน

หนวยงานของรัฐกําหนดในขอบเขตของงาน
ผูรับจางตองใชพัสดุประเภทวัสดุ หรือครุภัณฑที่ผลิตภายในประเทศ ไมนอยกวารอยละ 60 ของคาวัสดุหรือ
ครุภัณฑที่จะใชในงานจางนั้น โดยผูรับจางจะตองจัดทําแผนการใชพัสดุที่ผลิตภายในประเทศภายใน 30 วันนับ
ถัดจากวันที่ไดลงนามสัญญา เพื่อใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาตอไป

ตรวจสอบ
รายการงานกับรายชื่อ
ผูประกอบการ SMEs

• ตรวจสอบผูประกอบการ SMEs ที่ www.thaismegp.com ของ สสว.
• แบงสินคาหรือบริการตามประเภทผูประกอบการ
(1) ผูป ระกอบการทั่วไป (2) ผูประกอบการ SMEs
• คํานวณวงเงินที่จะตองสนับสนุนผูประกอบการ SMEs ไมนอยกวารอยละ 30 ของ (2)

จัดทําราคากลาง
จัดทําเอกสารจาง

ดําเนินการจัดจาง และลง
นามสัญญา

ผูรับจางจัดทําแผน
ผนวก 2
เสนอผูวาจาง

การจางดวยวิธี e-bidding กําหนดเงื่อนไขในเอกสารตามหนังสือ ว 89 (นําไปใชกับวิธีคัดเลือกและ
สอบราคาดวย)
(1) เพิ่มเอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาจางกอสรางฯ ขอ 1.9 แผนการใชพัสดุที่ผลิต
ภายในประเทศ
(2) เพิ่มเงื่อนไขในแบบเอกสารประกวดราคาจาง
(2.1) สวนที่ 2 ขอ 3.2 สําเนาใบขึ้นทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)
(2.2) ขอ 4.9 ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําแผนการใชพัสดุที่ผลิตภายในประเทศและ
(3) เพิ่มเงื่อนไขแตมตอ กรณีใชเกณฑราคาในการพิจารณาคัดเลือกผูชนะ ขอ 6.8 กรณีผูประกอบการ
SMEs และขอ 6.9 กรณีผูประกอบการมิใชผูประกอบการ SMEs แตเปนบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติ
ไทยหรือนิติบุคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
• ผูรับจางจัดทําแผนการใชพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (ผนวก 2) เสนอผูวาจางภายใน 30 วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
• คณะกรรมการตรวจสอบแผนการใชพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ แลวรายงานใหผูวาจางทราบ

การตรวจรับงานจาง

การแกไขสัญญา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ตรวจสอบพัสดุที่สงมอบเปนพัสดุ
ที่ผลิตภายในประเทศตามเงื่อนไข
ที่กําหนดในสัญญา
โดยตรวจสอบจาก
www.mit.fti.or.th หรือฉลาก
ผลิตภัณฑ

หากลงนามในสัญญาแลว ปรากฏใน
ภายหลังวาไมสามารถสงมอบพัสดุที่
ผลิตภายในประเทศตามที่กําหนดไว
ในสัญญา ใหพิจารณาแกไขสัญญา
ตามมาตรา 97 แหงพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจางฯ

** หากมูลคา/ปริมาณของพัสดุไมสามารถดําเนินการตามแผน สามารถแกไข
เปลี่ยนแปลงแผนได ทั้งนี้ ตองกอนการสงมอบงานในแตละงวด

อธิวัฒน โยอาศรี

ชมรมเครือขายผูปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

สงมอบงานงวดสุดทาย และ
การรายงานผล
ใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เปน
ผูจัดทํารายงานผลการใชพัสดุที่ผลิต
ภายในประเทศ (ภาคผนวก 4)
เสนอผูวาจางทราบพรอมกับรายงาน
ผลการตรวจรับงานงวดสุดทาย

ขอมูลอางอิง
(1) กฎกระทรวงกําหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจางพัสดุที่รัฐตองการ
สงเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
(2) หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยฯ ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 89
ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2564

จัดทําโดย
อธิวัฒน โยอาศรี
(@athiwatbook)

เรื่องที่ 3
การส่งเสริม
พัสดุที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ขึ้นบัญชีรายชื่อกับกรมควบคุมมลพิษ
“พัสดุที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม” หมายความวา สินคาหรือบริการ

ที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยกวาสินคาหรือบริการประเภทเดียวกัน แตมี
คุณสมบัติหรือคุณภาพเทียบเทาหรือสูงกวาสินคาหรือบริการประเภทเดียวกัน
โดยพิจารณาจากขั้นตอนการจัดหาวัตถุดิบ การผลิตการขนสง การใชงาน การ
นํากลับไปใช (reuse) การแปรใชใหม (recycle) และการนําไปกําจัด

อธิวัฒน โยอาศรี

ชมรมเครือขายผูปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

การจัดซื้อจัดจางพัสดุที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ไมบังคับ

จัดทําโดย
อธิวัฒน โยอาศรี
(@athiwatbook)

หนวยงานกําหนดรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

เปนพัสดุทั่วไป

ตองการพัสดุ
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ดําเนินการตามวิธกี าร
จัดซื้อจัดจางของ
พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจางฯ

ใหตรวจสอบบัญชีรายชื่อสินคาหรือบริการ ไดที่
http://gp.pcd.go.th ของกรมควบคุมมลพิษ

มีรายเดียว
ใชวิธีเฉพาะเจาะจง

มีตั้งแต 2 รายขึ้นไป
ใชวิธีคัดเลือก

ไมปรากฏรายชื่อให
ดําเนินการตามวิธีการ
ของพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจางฯ

อนึ่ง หากหนวยงานไมประสงคจะจัดซื้อจัดจางพัสดุที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม ใหหนวยงานกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือราง
ขอบเขตของงาน ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของหนวยงาน
อธิวัฒน โยอาศรี

ชมรมเครือขายผูปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

ฐานข้อมูลสินค้าและบริการที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม (pcd.go.th)

อธิวัฒน โยอาศรี

ชมรมเครือขายผูปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

จัดทําโดย
อธิวัฒน โยอาศรี
(@athiwatbook)

จัดทําโดย
อธิวัฒน โยอาศรี
(@athiwatbook)

เรื่องที่ 4
กรณีศึกษา
การจัดซื้อจัดจางแตละวิธี
• เพื่อสงเสริมผูประกอบการ SME
• เพื่อสงเสริมพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
• เพื่อสงเสริมพัสดุที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

อธิวัฒน โยอาศรี

ชมรมเครือขายผูปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

จัดทําโดย
อธิวัฒน โยอาศรี
(@athiwatbook)

การเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจาง
และการเชิญชวนผูประกอบการเขายื่นขอเสนอ

กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือขอบเขตของงาน หรือแบบรูปรายการกอสราง
(พิจารณารายการพัสดุสงเสริมการผลิตภายในประเทศ)
ตรวจสอบรายชื่อสินคา/บริการ และรายชื่อผูประกอบการ SMEs
ที่ไดขึ้นบัญชีไดที่ www.thaismegp.com ของ สสว.
มีผูประกอบการ SMEs ในจังหวัด
ไมนอยกวา 3 ราย
ไมเกิน 5 แสนบาท
(วิธีเฉพาะเจาะจง (ข))
เจรจา
ตกลงราคา
กับ
ผูประกอบ
การทั่วไป

วงเงินเกิน 5
แสนบาท
(วิธีคัดเลือก)

เจรจาตกลง
ราคากับ
ผูประกอบ
การ SMEs ใน
จังหวัด

โดยเชิญ
ผูป ระกอบการ
SMEs ในจังหวัดไม
นอยกวา 3 เขา
เสนอราคา

ไมมีผูประกอบการ SMEs ในจังหวัด
หรือมีแตไมถึง 3 ราย แตมี SMEs ของจังหวัดอื่น
รวมกันทั้งหมดไมนอ ยกวา 3 ราย
ไมเกิน 5 แสนบาท
(วิธีเฉพาะเจาะจง (ข))
เจรจาตกลง
ราคากับ
ผูประกอบ
การทั่วไป

เจรจาตกลง
ราคากับ
ผูประกอบ
การ SMEs ใน
จังหวัด

วงเงินเกิน
5 แสนบาท (วิธีคัดเลือก)
เชิญผูประกอบการ SMEs ใน
จังหวัดกอน (ถามี) แลวจึง
เชิญ SMEs ของจังหวัดอื่นๆ
รวมกันไมนอยกวา 3 ราย
เขามาเสนอราคา

ไมมีผูประกอบการ SMEs หรือมีในจังหวัด และจังหวัดอื่นๆ รวมกันแลวไมถึง 3 ราย
ใชวิธีการจัดซื้อจัดจาง
ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจางฯ
ประกาศเชิญชวนทั่วไป
• e-market
• e-bidding (เกณฑ PP)
• สอบราคา

อธิวัฒน โยอาศรี

คัดเลือก

กรณีใชวิธี e-bidding
และใชเกณฑราคา
เจาะจง

หมายเหตุ
ผูประกอบการ SMEs ในจังหวัด
หมายถึงจังหวัดของหนวยงานของรัฐ
ที่ดําเนินการจัดซื้อจัดจางนั้นตั้งอยู
(สถานที่ตั้ง)

ชมรมเครือขายผูปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

ถามีผูประกอบการ SMEs
เขาเสนอราคาดวย และเสนอ
ราคาสูงกวาผูเสนอราคา
ทั่วไป ไมเกินรอยละ 10 ให
SMEs รายนั้นเปนผูชนะ

กรณีผูเสนอราคาเปนกิจการ
รวมคา จะไดรับสิทธิแตมตอ
ก็ตอเมื่อผูเขารวมคาทุกราย
เปนผูประกอบการ SMEs

จัดทําโดย
อธิวัฒน โยอาศรี
(@athiwatbook)

ขั้นตอนดําเนินการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วงเงินไม่เกิน 500,000)

จัดทําขอบเขตของงาน

จัดทําราคากลาง

เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทํารายงานขอจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
เพื่ อพิ จารณาให้ความเห็นชอบ พร้อมเสนอแต่งตัง
้ คณะกรรมการตรวจรับพั สดุ หรือผู้ตรวจรับพั สดุ

เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงกับผู้ประกอบการตามระเบียบ ข้อ 79

ตรวจสอบรายชื่อสินค้า/บริการ และรายชื่อผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้ขึ้นบัญชีได้ที่
www.thaismegp.com ของ สสว.

เจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการทั่วไป

เจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการ SMEs
ในจังหวัดที่ตั้งของหน่วยงาน หรือจังหวัดอื่น

เจ้าหน้าที่จัดทํารายงานผลการเจรจาเสนอผู้มีอาํ นาจสั่งจ้าง

ทําสัญญา
หรือ
ข้อตกลง
เป็นหนังสือ

ผูรับจางจัดทําแผน
การใชพัสดุที่ผลิตายใน
ประเทศ (ผนวก 2)
เสนอผูวาจางภายใน
30 วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญา

การตรวจรับงานจาง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ตรวจสอบพัสดุที่สงมอบเปนพัสดุ
ที่ผลิตภายในประเทศตามเงื่อนไข
ที่กําหนดในสัญญาโดยตรวจสอบ
จาก www.mit.fti.or.th หรือ
ฉลากผลิตภัณฑ

สงมอบงานงวดสุดทาย
และการรายงานผล

ใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เปน
ผูจัดทํารายงานผลการใชพัสดุที่ผลิต
ภายในประเทศ (ภาคผนวก 4) เสนอ
ผูวาจางทราบพรอมกับรายงานผลการ
ตรวจรับงานงวดสุดทาย

หมายเหตุ
กรณีผูไดรับการคัดเลือก เปนผูประกอบการ SMEs
สามารถนําไปคิดเปนรอยละ 30 ได

อธิวัฒน โยอาศรี

ชมรมเครือขายผูปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

จัดทําโดย
อธิวัฒน โยอาศรี
(@athiwatbook)

ขั้นตอนดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือก
(กรณีจ้างผู้ประกอบการ SMEs)

จัดทํา “แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี”
ประกาศในระบบ e-GP และเว็บไซต์หน่วยงาน และปิดประกาศโดยเปิดเผย
จัดทําขอบเขตของงาน

จัดทําราคากลาง

เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทํารายงานขอจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
เพื่ อพิ จารณาให้ความเห็นชอบ พร้อมเสนอแต่งตัง
้ คณะกรรมการจ้างโดยวิธค
ี ด
ั เลือก
และคณะกรรมการตรวจรับพั สดุ
คณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก ตรวจสอบรายชื่อสินค้า/บริการ และรายชื่อผู้ประกอบการ SMEs
ที่ได้ขึ้นบัญชีได้ที่ www.thaismegp.com ของ สสว.

มีผู้ประกอบการ SMEs
ในจังหวัดที่ตั้งของหน่วยจัดซื้อ
ไม่น้อยกว่า 3 ราย

ไม่มีผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัด
หรือมีแต่ไม่ถึง 3 ราย แต่มี SMEs ของ
จังหวัดอื่น รวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่า 3 ราย

เชิญผู้ประกอบการ SMEs
ในจังหวัดเข้าเสนอราคา

เชิญผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดก่อน
(ถ้ามี) แล้วจึงเชิญ SMEs ของจังหวัดอื่นๆ
รวมกันไม่น้อยกว่า 3 ราย เข้ามาเสนอราคา

ผู้ประกอบการ SMEs
ยื่นซองข้อเสนอตามวัน เวลาที่กําหนด
คณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก ตรวจสอบคุณสมบัติ /เอกสารหลักฐานของผู้ยื่นข้อเสนอ
แต่ละราย และจัดทํารายงานผลการพิ จารณาเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
ผู้มีอํานาจอนุมัตส
ิ ั่งจ้าง และประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหรือได้รับการคัดเลือก

ทําสัญญา

อธิวัฒน โยอาศรี

ผูรับจางจัดทําแผนการ
ใชพัสดุที่ผลิต
ภายในประเทศ (ผนวก
2) เสนอผูวาจางภายใน
30 วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญา

ชมรมเครือขายผูปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

การตรวจรับงานจาง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ตรวจสอบพัสดุที่สงมอบเปน
พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
ตามเงื่อนไขที่กําหนดใน
สัญญาโดยตรวจสอบจาก
www.mit.fti.or.th หรือ
ฉลากผลิตภัณฑ

สงมอบงานงวดสุดทาย
และการรายงานผล

ใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
เปนผูจัดทํารายงานผลการใช
พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
(ภาคผนวก 4) เสนอผูวาจาง
ทราบพรอมกับรายงานผลการ
ตรวจรับงานงวดสุดทาย

ขั้นตอนดําเนินการซื้อหรือจ้าง
โดยวิธี e-bidding

อธิวัฒน โยอาศรี

ชมรมเครือขายผูปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

จัดทําโดย
อธิวัฒน โยอาศรี
(@athiwatbook)

การพิจารณาแตมตอ
กรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูประกอบการ SMEs

จัดทําโดย
อธิวัฒน โยอาศรี
(@athiwatbook)

การเสนอราคาครั้งนี้มผี ูเสนอราคา 5 ราย ไดแก บริษัท ก. บริษัท ข.
บริษัท ค. หางหุนสวนจํากัด A. และหางหุนสวนจํากัด B. โดยหางหุนสวน
จํากัด A. และหางหุนสวนจํากัด B. เปนผูประกอบการ SMEs และบริษัท ก.
บริษัท ข. และบริษัท ค. เปนผูประกอบการทั่วไป ซึ่งผูเสนอราคา แตละราย
เสนอราคาดังนี้
บริษัท ก. (ผูเสนอราคาต่ําสุด)
บริษัท ข.
บริษัท ค.
หางหุนสวนจํากัด A. (SMEs)
หางหุนสวนจํากัด B. (SMEs)

5,000,000 บาท คิดเปน 10% ของราคาที่เสนอ
3
= 500,000
5,200,000 บาท
5,250,000 บาท
5,300,000 บาท
1
(ผลตาง 300,000 คิดเปน 6%)
5,400,000 บาท
2
(ผลตาง 400,000 คิดเปน 8%)

พิ จ ารณาได ว า ในการเสนอราคาครั้ ง นี้ ห า งหุ น ส ว นจํ า กั ด A. และห า ง
หุนสวนจํากัด B. ซึ่งเปนผูประกอบการ SMEs ไดเสนอราคาสูงกวาผูเสนอ
ราคารายอื่นที่เสนอราคาต่ําสุดแตไมเกินรอยละ 10 ดังนั้น ในการเสนอราคา
ครั้งนี้ จึงพิจารณาให
หางหุนสวนจํากัด A.
เปนผูเสนอราคารายต่ําสุดลําดับที่ 1
หางหุนสวนจํากัด B.
เปนผูเสนอราคารายต่ําสุดลําดับที่ 2
บริษัท ก.
เปนผูเสนอราคารายต่ําสุดลําดับที่ 3
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จัดทําโดย
อธิวัฒน โยอาศรี
(@athiwatbook)

แบบฟอรมรายงาน
แบบฟอรม

ประเภท
การจัดซื้อจัดจาง

การรายงานผล

ผนวก 1 ตารางรายงานการจัดซื้อ
จัดจางกับผูประกอบการ SMEs

ซื้อ/จาง/เชา

หนวยงานของรัฐรายงานผลการจัดซื้อ
จัดจางกับผูประกอบการ SMEs ไปยัง
สสว. ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันสิ้น
ปงบประมาณ
สําหรับหนวยงานของรัฐที่มีหนวยงานยอย
ใหตนสังกัดเปนผูรายงานในภาพรวม

ผนวก 2 แผนการใชพัสดุที่ผลิต
ภายในประเทศ

จางที่มิใชงานกอสราง
จางกอสราง

ผูรับจางจัดทําแผนการใชพัสดุที่ผลิต
ภายในประเทศ (ผนวก 2) เสนอผูวาจาง
ภายใน 30 วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

ผนวก 3 แผนการใชเหล็กที่ผลิต
ภายในประเทศ

จางกอสราง

ผูรับจางจัดทําแผนการใชพัสดุที่ผลิต
ภายในประเทศ (ผนวก 2) เสนอผูวาจาง
ภายใน 30 วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

ผนวก 4 รายงานผลการใชพัสดุที่ผลิต
ภายในประเทศ

จางที่มิใชงานกอสราง
จางกอสราง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จัดทํา
รายงานเสนอผูวาจางทราบพรอมกับ
รายงานผลการตรวจรับงานงวดสุดทาย

แบบฟอรมรายงานผลการไดรับการอนุมัติ
ผอนผันตาม ว 332

ซื้อ/จาง/เชา

สําหรับการจัดซื้อจัดจางที่ไดเผยแพร
ประกาศและเอกสารเชิญชวน หรืออก
หนังสือเชิญชวนไปแลวตั้งแตวันที่ 22
ธันวาคม 2563 – 31 พฤษภาคม 2564 ที่
หนวยงานของรัฐไมไดปฏิบัติตาม ว 89
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การจัดซื้อจัดจางที่ไดรับยกเวนไมตองดําเนินการ
ในระบบ e-GP

จัดทําโดย
อธิวัฒน โยอาศรี
(@athiwatbook)

วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง
(วงเงินงบประมาณ)

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ลักษณะการจ้าง

วงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตํ่ากว่า 5000 บาท

วิธีเฉพาะเจาะจงวงเงิน
ไม่เกิน 500,000 บาท

การจ้างเหมา
บุคคลธรรมดา

กรณีราชการสวนกลาง
ราชการสวนภูมิภาค
และราชการสวนทองถิ่น

กรณีมีความจําเปนเรงดวนที่
เกิดขึ้นโดยไมไดคาดหมายไว
กอน และไมอาจดําเนินการ
ตามปกติไดทัน
ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตาม
ระเบียบขอ 79 วรรคสอง

จางเหมาบุคคล
ธรรมดาตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง
ดวนที่สุด
ที่ กค 0421.4/ว 82
ลงวันที่ 28
กุมภาพันธ 2556

การจัดหาพั สดุ
วงเงินเล็กน้อย

การจัดซื้อนํ้ามัน
เชื้อเพลิง

การจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับคาใช
จายในการบริหารงาน
คาใชจายในการฝกอบรม การ
จัดงานและการประชุมของ
หนวยงานของรัฐ ตาราง 1
วงเงินไมเกิน 10,000 บาท
ตามหนังสือดวนที่สดุ ที่ กค
(กวจ) 0405.2/ว 119 ลว. 7
มีนาคม 2561

การจัดการซื้อน้ํามัน
เชื้อเพลิงไมถึง
10,000 ลิตร
และไมมีภาชนะเก็บ
รักษาน้ํามันเชื้อเพลิง

วงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง
ไม่เกิน 100,000 บาท

กรณีรัฐวิสาหกิจ องคการ
มหาชน องคกรอิสระ องคกร
ตามรัฐธรรมนูญ หนวยธุรการ
ของศาล มหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐ หนวยงานสังกัด
รัฐสภาหรือในกํากับของรัฐสภา
หนวยงานอิสระของรัฐ และ
หนวยงานอื่นตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง

ขอมูลอางอิง
• หนังสือดวนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลว. 24 สิงหาคม 2560
• หนังสือดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลว. 7 มีนาคม 2561
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เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๑๐๔ ก

หนา้ ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

กฎกระทรวง
กำหนดพัสดุและวิธีกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงพัสดุที่รฐั ต้องกำรส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2563
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ วรรคหนึ่ง มำตรำ ๕๖ วรรคหนึ่ง (๑) (ซ) (๒) (ซ)
และวรรคสอง มำตรำ ๖๕ วรรคสอง และมำตรำ ๗๕ วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรบริห ำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกชื่อหมวด ๒ พัสดุส่งเสริมวิสำหกิจและกำรประกอบอำชีพและพัสดุส่งเสริม
ผู้ด้อยโอกำส และควำมในข้อ ๕ ข้อ ๖ และข้อ ๗ แห่งกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
พัสดุที่รัฐต้องกำรส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน
“หมวด ๒
พัสดุส่งเสริมวิสำหกิจและกำรประกอบอำชีพ
ข้อ ๕ ในหมวดนี้
“พัสดุส่งเสริมวิสำหกิจและกำรประกอบอำชีพ” หมำยควำมว่ำ ผลิตผล ชิ้นงำน หรือบริกำร
ที่ผลิตหรือจัดทำขึ้น เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจเริ่มต้นของประเทศไทย หรือพัฒนำขีดควำมสำมำรถ
ด้ำนเทคโนโลยี อุตสำหกรรม หรือสินค้ำหรือบริกำรของผู้ประกอบวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มอำชีพที่อยู่ในกำรกำกับดูแลของหน่วยงำนของรัฐหรือที่หน่วยงำนของรัฐรับรอง
หรือกลุ่มอำชีพอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน หรือองค์กรหรือมูลนิธิเพื่อคนพิกำรหรือองค์กำรสงเครำะห์ที่ได้รบั
กำรรับรองจำกหน่วยงำนของรัฐ
ข้อ ๖ ให้พัสดุส่งเสริมวิสำหกิจและกำรประกอบอำชีพดังต่อไปนี้ เป็นพัสดุที่รัฐต้องกำรส่งเสริม
หรือสนับสนุน
(๑) ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอำชีพในหมู่บ้ำนและตำบลที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(ก) เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในชุมชนพื้นที่นั้นรวมตัวกันเป็นกลุ่มตั้งแต่ห้ำคนขึ้นไป ประกอบอำชีพ
เพื่อเสริมสร้ำงรำยได้และคุณภำพชีวิตในพื้นที่หมู่บ้ำนและตำบลนั้น

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๑๐๔ ก

หนา้ ๒
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๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

(ข) มี ก ำรบริ ห ำรจั ด กำรกลุ่ ม และมี ก ำรท ำกิ จ กรรมของกลุ่ ม อย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง รวมทั้ ง
มีทรัพย์สินหรือเงินทุนของกลุ่มเพื่อดำเนินกิจกำรร่วมกัน
(ค) สมำชิกของกลุ่มต้องมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และมีควำมพร้อมที่จะพัฒนำศักยภำพ
ในกำรผลิตงำนที่รับมำทำและงำนที่รับมำทำนั้นต้องดำเนินกำรโดยสมำชิกในกลุ่ม
(ง) มี ก ำรรั บ รองกำรด ำเนิ น งำนของกลุ่ ม หรื อ จดทะเบี ย นกลุ่ ม โดยหน่ ว ยงำนของรั ฐ
ที่มีหน้ำที่ตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรส่งเสริมกำรรวมกลุ่มเพื่อประกอบอำชีพ
(๒) ผลิตภัณฑ์ของร้ำนค้ำสหกรณ์หรือสถำบันเกษตรกรที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรอง
(๓) ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นเองหรืองำนจ้ำงให้บริกำรรักษำควำมปลอดภัยขององค์กำรสงเครำะห์
ทหำรผ่ำนศึก ในพระบรมรำชูปถัมภ์
(๔) ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นเองหรือบริกำรขององค์กรหรือมูลนิธิเพื่อคนพิกำรที่ได้รับกำรรับรอง
จำกหน่ ว ยงำนของรั ฐ ที่ มี ห น้ ำ ที่ ต ำมกฎหมำย ได้ แ ก่ สถำนสงเครำะห์ ค นพิ ก ำรและทุ พ พลภำพ
โรงพยำบำลศรีธัญญำ สถำนพยำบำลพระประแดง โรงเรียนสอนคนตำบอด ศูนย์ฝึกอำชีพคนตำบอด
โรงเรียนสอนคนหูหนวก มูลนิธิอนุเครำะห์คนหูหนวก มูลนิธิอนุเครำะห์คนพิกำร มูลนิธิพระมหำไถ่
เพื่อกำรพัฒนำคนพิกำร หรือองค์กรหรือมูลนิธิเพื่อคนพิกำรอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน
(๕) ผลิตภัณฑ์จำกเรือนจำ สถำนกักกัน หรือสถำนกักขัง รวมถึงงำนก่อสร้ำง งำนรับจ้ำง
งำนบริ ก ำร หรื อ งำนใด ๆ ที่ ใ ช้ ฝี มื อ แรงงำนของผู้ ถู กคุ มขัง และผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ำกร้ำ นจ ำหน่ำ ยของ
กรมรำชทัณฑ์
(๖) ผลิตผล ชิ้นงำน หรือบริกำรที่ผลิต จัดทำขึ้น จำหน่ำย หรือให้บริกำรโดยผู้ประกอบ
วิ ส ำหกิ จ ขนำดกลำงและขนำดย่ อ มที่ ไ ด้ ขึ้ น บั ญ ชี ร ำยกำรพั ส ดุ แ ละบั ญ ชี ร ำยชื่ อ ผู้ ป ระกอบวิ ส ำหกิ จ
ขนำดกลำงและขนำดย่อมไว้กับสำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม
ข้อ ๗ วิ ธี ก ำรจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ งพั ส ดุ ส่ ง เสริ ม วิ ส ำหกิ จ และกำรประกอบอำชี พ ตำมข้ อ ๖
ให้ดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
(๑) ให้หน่วยงำนของรัฐจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุตำมข้อ ๖ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง หรือหำกหน่วยงำนของรัฐไม่ประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจง หน่วยงำน
ของรัฐจะใช้วิธีประกำศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้
(๒) ให้หน่วยงำนของรัฐจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุตำมข้อ ๖ (๖) ดังต่อไปนี้
(ก) ให้หน่วยงำนของรัฐจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุจำกผู้ประกอบวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม
ซึ่ ง ได้ ขึ้ น บั ญ ชี ร ำยกำรพั ส ดุ แ ละบั ญ ชี ร ำยชื่ อ ผู้ ป ระกอบวิ ส ำหกิ จ ขนำดกลำงและขนำดย่ อ มไว้ กั บ
สำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม โดยให้ใช้เงินงบประมำณจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุดังกล่ำว
ไม่ น้ อ ยกว่ ำ ร้ อ ยละสำมสิ บ ของงบประมำณส ำหรั บกำรจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ งพั ส ดุ ที่ อ ยู่ ใ นบัญ ชี ร ำยกำรพัสดุ
และบัญชีรำยชื่อผู้ประกอบวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม โดยดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
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๑) ในกรณี ที่ ห น่ ว ยงำนของรั ฐ อยู่ ใ นจั ง หวั ด ที่ มี ผู้ ป ระกอบวิ ส ำหกิ จ ขนำดกลำง
และขนำดย่อมซึ่งได้ขึ้นบัญชีรำยชื่อไว้กับสำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมสำหรับ
จังหวัดนั้นไม่น้อยกว่ำสำมรำย และมีกำลังกำรผลิตหรือส่งมอบได้ตำมควำมต้องกำรของหน่วยงำนของรัฐ
ให้ ห น่ ว ยงำนของรัฐจั ด ซื้อ จัด จ้ ำงโดยวิธี คัด เลือ กจำกผู้ ประกอบวิสำหกิจ ขนำดกลำงและขนำดย่อม
ซึ่งได้ขึ้นบัญชีรำยชื่อไว้กับสำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมสำหรับจังหวัดนั้น
๒) ในกรณีที่หน่วยงำนของรัฐอยู่ในจังหวัดที่มีผู้ประกอบวิสำหกิจขนำดกลำงและ
ขนำดย่อมซึ่งได้ขึ้นบัญชีรำยชื่อไว้กับสำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมสำหรับจังหวัดนั้น
น้อยกว่ำสำมรำย ให้หน่วยงำนของรัฐจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีคัดเลือกจำกผู้ประกอบวิสำหกิจขนำดกลำง
และขนำดย่อมทั้งหมดซึ่งได้ขึ้นบัญชีรำยชื่อไว้กับสำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม
(ข) ในกรณีที่ห น่ว ยงำนของรัฐไม่สำมำรถดำเนินกำรจัด ซื้อจัดจ้ำงพัสดุจำกผู้ประกอบ
วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมตำม (ก) ๑) หรือ ๒) ให้หน่วยงำนของรัฐดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ตำมวิธีกำรที่กำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ในกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำม (๒) (ข) หำกหน่วยงำนของรัฐจัดซือ้ จัดจ้ำงด้วยวิธีประกวด
รำคำอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งใช้เกณฑ์รำคำในกำรคัดเลือกผู้เสนอรำคำต่ำสุดเป็นผู้ชนะกำรซื้อหรือกำรจ้ำง
หำกผู้เสนอรำคำซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมซึ่งได้ขึ้นบัญชีรำยชื่อไว้กับสำนักงำน
ส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมเสนอรำคำสูงกว่ำรำคำต่ำสุดของผู้เสนอรำคำรำยอื่นไม่เกิน
ร้อยละสิบ ให้หน่วยงำนของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้ำงจำกผู้ประกอบวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมดังกล่ำว
โดยจัดเรียงลำดับผู้เสนอรำคำซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสำหกิ จขนำดกลำงและขนำดย่อมซึ่งเสนอรำคำสูงกว่ำ
รำคำต่ำสุดของผู้เสนอรำคำรำยอื่นไม่เกินร้อยละสิบที่จะเรียกมำทำสัญญำไม่เกินสำมรำย และให้เรียกมำ
ทำสัญญำตำมข้อ ๕๕ (๓) แห่งระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป
ภำยในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมำณ ให้หน่วยงำนของรัฐแจ้งผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุ
จำกผู้ประกอบวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม รวมทั้งปัญหำและอุปสรรคจำกกำรจัดซื้อจัด จ้ำง
ในปีงบประมำณที่ล่วงมำนั้นไปยังสำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม”
ข้อ ๒ ให้เพิ่มควำมต่อไปนี้เป็นหมวด ๗/๑ พัสดุส่งเสริมกำรผลิตภำยในประเทศ ข้อ ๒๗/๑
ข้อ ๒๗/๒ และข้อ ๒๗/๓ และหมวด ๗/๒ พัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ข้อ ๒๗/๔ ข้อ ๒๗/๕
และข้อ ๒๗/๖ แห่งกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุที่รัฐต้องกำรส่งเสริมหรือ
สนับสนุน พ.ศ. ๒๕๖๓
“หมวด ๗/๑
พัสดุส่งเสริมกำรผลิตภำยในประเทศ
ข้อ ๒๗/๑ ในหมวดนี้

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๑๐๔ ก

หนา้ ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

“พั ส ดุ ส่ ง เสริ ม กำรผลิ ต ภำยในประเทศ” หมำยควำมว่ ำ พั ส ดุ ที่ ไ ด้ รั บ กำรรั บ รองและ
ออกเครื่องหมำยสินค้ำที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) โดยสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย
“กำรใช้ พั ส ดุที่ผ ลิ ต จำกต่ำงประเทศหรื อนำเข้ ำพั ส ดุจ ำกต่ำงประเทศ” หมำยถึง กำรใช้
หรือกำรนำเข้ำพัสดุที่ผลิตสำเร็จรูปแล้วจำกต่ำงประเทศไม่ว่ำจะนำเข้ำโดยคู่สัญญำหรือบุคคลอื่นใด
ข้อ ๒๗/๒ ให้พัสดุส่งเสริมกำรผลิตภำยในประเทศที่ได้ขึ้นบัญชีรำยกำรพัสดุและบัญชีรำยชื่ อ
ไว้กับสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นพัสดุที่รัฐต้องกำรส่งเสริมหรือสนับสนุน
ข้อ ๒๗/๓ ให้หน่วยงำนของรัฐจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุตำมข้อ ๒๗/๒ ดังต่อไปนี้
(๑) กำรจัดซื้อ
(ก) ให้หน่วยงำนของรัฐจัดซื้อพัสดุส่งเสริมกำรผลิตภำยในประเทศตำมวิธีกำรที่กำหนดไว้ใน
พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
(ข) ในกรณี ที่ มี พั ส ดุ ส่ ง เสริ ม กำรผลิ ต ภำยในประเทศแต่ ไ ม่ เ พี ย งพอต่ อ ควำมต้ อ งกำร
ในประเทศ หรือมีผู้ประกอบกำรเข้ำยื่นข้อเสนอจำนวนน้อยรำย หรือมีควำมจำเป็นจะต้องมีกำรใช้พัสดุ
ที่ผลิตจำกต่ำงประเทศหรือนำเข้ำพัสดุจำกต่ำงประเทศ ให้หน่วยงำนของรัฐเสนอผู้มีอำนำจเหนือขึ้นไป
หนึ่งชั้นพิจำรณำยกเว้นกำรดำเนินกำรตำม (ก) หำกกำรจัดซื้อพัสดุส่งเสริมกำรผลิตภำยในประเทศ
จะเป็น ประโยชน์ น้ อยกว่ำ เว้น แต่เป็น กำรจั ด หำพัสดุดังต่อไปนี้ ให้เสนอหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ
เป็นผู้พิจำรณำ
๑) เป็ น กำรจั ด หำอะไหล่ ที่ มี ค วำมจ ำเป็ น จะต้ อ งระบุ คุ ณ ลั ก ษณะเฉพำะ
และจำเป็นต้องนำเข้ำจำกต่ำงประเทศ
๒) กรณีมีควำมจำเป็นจะต้องมีกำรใช้พัสดุที่ผลิตหรือนำเข้ำจำกต่ำงประเทศซึ่งเป็น
กำรจัดหำครั้งหนึ่งที่มีวงเงินไม่เกินสองล้ำนบำท หรือรำคำพัสดุที่นำเข้ำจำกต่ำงประเทศมีรำคำต่อหน่วย
ไม่เกินสองล้ำนบำท
(๒) กำรจั ด จ้ ำ งงำนก่ อ สร้ ำ ง ให้ ห น่ ว ยงำนของรั ฐ ก ำหนดรำยละเอี ย ดในแบบรูป รำยกำร
งำนก่อสร้ำงว่ำ “ให้ใช้พัสดุส่งเสริมกำรผลิตภำยในประเทศไม่น้อยกว่ำร้อยละหกสิบของพัสดุที่จะใช้ใน
งำนก่อสร้ำง” และดำเนินกำรตำมเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(ก) ให้หน่วยงำนของรัฐใช้เหล็กหรือเหล็กกล้ำที่เป็นพัสดุส่งเสริมกำรผลิตภำยในประเทศก่อน
ซึ่งต้องไม่น้อยกว่ำร้อยละเก้ำสิบของมูลค่ำหรือปริมำณเหล็กหรือเหล็กกล้ำที่ใช้ในงำนก่อสร้ำงทั้งหมด
ในครั้งนั้น
(ข) หำกกำรใช้เหล็กหรือเหล็กกล้ำตำม (ก) ยังไม่ครบร้อยละของมูลค่ำหรือปริมำณ
ที่ ก ำหนดให้ ใ ช้ พั ส ดุ ส่ ง เสริ ม กำรผลิ ต ภำยในประเทศ ให้ ห น่ ว ยงำนของรั ฐ ใช้ พั ส ดุ ส่ ง เสริ ม กำรผลิ ต
ภำยในประเทศประเภทอื่นให้ครบตำมร้อยละของมูลค่ำหรือปริมำณที่กำหนดไว้
ในกรณี ที่ ไ ม่ ส ำมำรถใช้ พั ส ดุ ส่ ง เสริ ม กำรผลิ ต ภำยในประเทศได้ ต ำมอั ต รำที่ ก ำหนด
หน่วยงำนของรัฐต้องได้รับอนุมัติจำกผู้มีอำนำจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นก่อน
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(๓) กำรจั ด จ้ ำ งที่ มิ ใ ช่ ง ำนก่ อ สร้ ำ ง ให้ ห น่ ว ยงำนของรั ฐ ก ำหนดในขอบเขตของงำนหรื อ
รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ใ นงำนจ้ำงว่ำ “ให้ใช้พัสดุส่งเสริมกำรผลิต
ภำยในประเทศไม่น้อยกว่ำร้อยละหกสิบของวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงำนจ้ำง”
ในกรณีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่มีผู้เสนอรำคำเป็นบุคคลธรรมดำซึ่งมิได้ถือสัญชำติไทยหรือนิติบุคคล
ที่จัด ตั้งขึ้นตำมกฎหมำยของต่ำงประเทศเข้ำเสนอรำคำแข่ง ขันกับผู้เสนอรำคำซึ่งเป็นบุคคลธรรมดำ
ที่ถือสัญชำติไ ทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำยไทย หำกผู้เสนอรำคำซึ่งเป็นบุคคลธรรมดำ
ที่ถือสัญชำติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำยไทยเสนอรำคำสูงกว่ำรำคำต่ำสุดของผู้เสนอรำคำ
ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดำที่มิได้ถือสัญชำติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำยของต่ำงประเทศไม่เกิน
ร้อยละสำม ให้จัดซื้อหรือจัดจ้ำงจำกผู้เสนอรำคำซึ่งเป็นบุคคลธรรมดำที่ถือสัญชำติไทยหรือนิติบุคคล
ที่จัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำยไทยดังกล่ำว
ให้หน่วยงำนของรัฐที่เป็นคู่สัญญำในกำรจัดจ้ำงตำมควำมใน (๒) และ (๓) กำหนดวิธีปฏิบัติ
เพื่อให้คู่สัญญำรำยงำนมูลค่ำหรือปริมำณกำรใช้พัสดุส่งเสริมกำรผลิตภำยในประเทศให้หน่วยงำนของรัฐ
ที่เป็นคู่สัญญำทรำบ
หมวด ๗/๒
พัสดุที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
ข้อ ๒๗/๔ ในหมวดนี้
“พั ส ดุ ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม” หมำยควำมว่ ำ สิ น ค้ ำ หรื อ บริ ก ำรที่ ส่ ง ผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่ำสินค้ำหรือบริกำรประเภทเดียวกัน แต่มีคุณสมบัติหรือคุณภำพเทียบเท่ำหรือ
สู ง กว่ ำ สิ น ค้ ำ หรื อ บริ ก ำรประเภทเดี ย วกั น โดยพิ จ ำรณำจำกขั้ น ตอนกำรจั ด หำวั ต ถุ ดิ บ กำรผลิ ต
กำรขนส่ง กำรใช้งำน กำรนำกลับไปใช้ (reuse) กำรแปรใช้ใหม่ (recycle) และกำรนำไปกำจัด
ข้อ ๒๗/๕ ให้ พัสดุที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อมตำมบัญชีรำยชื่อสินค้ำและบริกำรที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมของกรมควบคุมมลพิษ เป็นพัสดุที่รัฐต้องกำรส่งเสริมหรือสนับสนุน
ข้อ ๒๗/๖ วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมตำมข้อ ๒๗/๕ ให้ดำเนินกำร
ดังต่อไปนี้
(๑) หำกพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้ำงมีผู้ขำยสินค้ำหรือผู้ให้บริกำรเพียงรำยเดียว ให้หน่วยงำนของรัฐ
จัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจงจำกผู้ขำยหรือผู้ให้บริกำรโดยตรง
(๒) หำกพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้ำงมีผู้ขำยสินค้ำหรื อผู้ให้บริกำรตั้งแต่สองรำยขึ้นไป ให้หน่วยงำน
ของรัฐจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีคัดเลือก
หำกหน่ ว ยงำนของรั ฐ ไม่ ป ระสงค์ จ ะจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ งโดยวิ ธี ต ำม (๑) และ (๒) จะใช้ วิ ธี
ประกำศเชิญชวนทั่วไปก็ได้”

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๑๐๔ ก

หนา้ ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกควำมใน (ก) ของ (๑) ของข้อ ๒๙ แห่งกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและ
วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุที่รัฐต้องกำรส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน
“(ก) สถำบันอุดมศึกษำของรัฐทุกแห่ง”
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกควำมในข้อ ๓๑ แห่งกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงพัสดุ
ที่รัฐต้องกำรส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๓๑ ให้หน่วยงำนของรัฐจัดจ้ำงที่ปรึกษำตำมข้อ ๒๙ (๑) (ก) ในขอบเขตสำขำที่จัดให้
มีกำรเรียนกำรสอนภำยในสถำบันอุดมศึกษำนั้น ๆ เพื่ อประโยชน์ในกำรส่งเสริมทำงด้ำนวิชำกำรและ
กำรวิจัยอย่ำงแท้จริง โดยให้หน่วยงำนของรัฐดำเนินกำรภำยใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) หัวหน้ำโครงกำรหรือผู้บริหำรโครงกำรจะต้องเป็นบุคลำกรของสถำบันอุดมศึกษำของรัฐนั้น
(๒) กำรด ำเนิ น งำนจะต้ อ งด ำเนิ น กำรโดยบุ ค ลำกรหลั ก ของสถำบั น อุ ด มศึ ก ษำของรั ฐนั้ น
ไม่น้อยกว่ำร้อยละแปดสิบของจำนวนบุคลำกรทั้งหมดในโครงกำร
กำรจัดจ้ำงที่ปรึกษำตำมวรรคหนึ่ง ให้ดำเนินกำรโดยวิธีเฉพำะเจำะจง หรือหำกหน่วยงำน
ของรัฐไม่ประสงค์จะจัดจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจง หน่วยงำนของรัฐจะใช้วิธีประกำศเชิญชวนทั่วไปหรือ
วิธีคัดเลือกก็ได้ ทั้งนี้ กำรให้บริกำรทำงวิชำกำรหรือกำรวิจัยและพัฒนำของสถำบันอุดมศึกษำของรัฐ
จะต้ อ งไม่ มี ผ ลกระทบเสี ย หำยต่ อ กำรเรี ย นกำรสอน กำรวิ จั ย หรื อ กำรปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ อื่ น โดยปกติ
ของข้ำรำชกำร คณำจำรย์ นักศึกษำ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ”
ให้ไว้ ณ วันที่ 8 ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖3
อำคม เติมพิทยำไพสิฐ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๑๐๔ ก

หนา้ ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นกำรสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง
กำหนดพัส ดุและวิธีกำรจั ดซื้อจั ดจ้ ำงพัส ดุที่รัฐ ต้องกำรส่ งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อกำหนด
ให้ พัส ดุที่จั ดทำขึ้น หรื อจ ำหน่ ำยโดยผู้ ป ระกอบวิส ำหกิจ ขนำดกลำงและขนำดย่อ ม พัส ดุส่ งเสริมกำรผลิ ต
ภำยในประเทศ และพัสดุที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นพัสดุที่รัฐต้องกำรส่งเสริมหรือสนับสนุน อันจะเป็น
กำรช่ว ยเหลื อผู้ป ระกอบวิส ำหกิจ ขนำดกลำงและขนำดย่อมและเกษตรกร ส่ งเสริมให้ มีกำรใช้พัส ดุที่ผลิต
ภำยในประเทศและพัสดุที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภำพรวมของประเทศ
และแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ที่ ป รึ ก ษำที่ รั ฐ ต้ อ งกำรส่ ง เสริ ม หรื อ สนั บ สนุ น ประเภทที่ ป รึ ก ษำที่ เ ป็ น หน่ ว ยงำนของรั ฐ
ให้ครอบคลุมถึงสถำบันอุดมศึกษำของรัฐทุกแห่งเพื่อให้เหมำะสมยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

ดวน'ที
่
ส
ุ
ด
V
ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕]อ/ว cn(พั'D

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ถุนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

มิถุนายน ๒๔๖๔
เรื่อง อนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการ
ส่งเสริมหรือสนับสบุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๖๓ และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๔.๒/ว ๘๙ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔
เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญซาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ผู้ว่าการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น และหัวหน้าหน่วยงานอื่นชองรัฐ
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบฟอร์มรายงานผลการได้รับการอนุมิติผ่อนผับ
ตามที่กระทรวงการคลังได้ออกกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
ที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสบุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๖๓ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๒ธันวาคม ๒๔๖๓
และคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๔.๒/ว ๘๙
ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔ แจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงๆ ปรากฏว่า มีหน่วยงานของรัฐหลายแห่ง
ได้รับทราบหนังสือแจ้งเวียนภายหลังวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔ ทำให้หน่วยงานชองรัฐดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ล่วงเลยมาจนถึงชั้นตอนการประกาศเชิญซวนหรือออกหนังสือเชิญชวน หรือประกาศผลผู้ชนะหรือ
ผู้ได้รับการคัดเลือกแล้ว โดยไม,ได้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ และหนังสือแจ้งเวียน ส่งผลให้หน่วยงานชองรัฐ
ทำหนังสือซออนุมัติผ่อนผันการไม,ปฏิบัติตามกฎกระทรวงๆ และหนังสือแจ้งเวียนดังกล่าวเป็นจำนวนมาก
ความละเอียดแจ้งแล้ว บั้น
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย)
พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถุดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในชั้นตอนต่าง ๆ ต่อไปได้
และสามารถก่อหนี้ผูกพันไดีโดยเร็ว สอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินชองภาครัฐ อีกทั้ง เพื่อเป็นการ
กระตุ้นเศรษฐกิจ จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๙วรรคหนี่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐ อนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
ที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๖๓ และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๔.๒/ว ๘๙ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔
สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้เผยแพร่ประกาศและเอกสารเชิญซวน หรือออกหนังสือเชิญชวนไปแล้ว
ตั้งแต่วันที่ ๒๒ธันวาคม ๒๔๖๓ ถึงวันที, ๓๑ พฤษภาคม ๒๔๖๔
/ทั้ง'นี้...

ทั้งนี้ให้หน่วยงานของรัฐรายงานสรุปจำนวนและขื่อโครงการที่ได้รับยกเว้นตามหนังสือเวียนนี้
มายังกรมบัญชีกลางตามแบบฟอร์มตามสิ่งที่ส่งมาด้วย พร้อมทั้งจัดทำข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Excel ตาม QR Code
ท้ายหนังสือนี้ โดยส่งมาที่อีเมล ppd@cgd.go.th วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายประภาศ คงเอียด)
อธิบดีกรมบัญชีกลาง
ปฏิบัติราฃการแทนปลัดกระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการวินิจฉัย

กองการพัสดุภาครัฐ
ฝ่ายเลขานุการ
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๕๓
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๔ - ๖

CR Code

สิ่งที่ล่งมาด้วย
แบบฟอร์มรายงานผลการได้รับการอนุมัติผ่อนผัน
ขื่อหน่วยงาน.........................................................................
เลขที่หนังสือที่ล่งมายังกรมบัญชีกลาง...............................................
ลำดับ

เลขที่โครงการ

ขื่อโครงการ

วงเงินงบประมาณ

เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการ
ตามกฎกระทรวงฯ และหนังสือเวียนได้

อธิวัฒน โยอาศรี

สรุปในความสำคัญรายการพัสดุที่รัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน
หมวด 1 พัสดุสงเสริมและพัฒนาดานการเกษตร
“พัสดุสงเสริมและพัฒนาดานการเกษตร” หมายความวา ผลิตผลหรือผลิตภัณฑอันเกิดจากการ
เกษตรกรรม การประมง การปศุสัตว หรือการปาไม และผลพลอยไดของผลิตผลหรือผลิตภัณฑดังกลาวและวัสดุ
หรือครุภัณฑการเกษตร
พัสดุที่รัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน ขอ 3
วิธีการจัดซื้อจัดจาง ขอ 4
(1) นมโรงเรียนขององค การสงเสริ มกิ จการโคนม (1) ใหหนวยงานของรัฐที่ไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
เพื่อจัดซื้อพัสดุตามขอ 3 (1) จัดซื้อดวยเงินดังกล าว
แหงประเทศไทย
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(2) นม ยู เอช ที จิตรลดา และผลิตภัณฑอื่นๆ ที่ผลิต (2) ใหหนวยงานของรัฐจัดซื้อตามขอ 3(2) หรือ (3)
จากโครงการสวนพระองคสวนจิตรลดา
(2.1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หรือ
(3) ผลิตภัณฑและอาหารสำเร็จรูปจากโรงงานหลวง
(2.2) หากหนวยงานของรัฐไมประสงคจะจั ดซื้ อ
อาหารสำเร็จรูปโดยผานสหกรณของโครงการหลวง โดยวิ ธ ี เ ฉพาะเจาะจง หน ว ยงานของรั ฐ จะใช ว ิ ธี
ภาคเหนือ
ประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได
(4) ขาวสารและสินคาประเภทเครื่องอุปโภคบริโภค (3) ใหหนวยงานของรัฐจัดซื้อพัสดุตามขอ 3 (4) จาก
ขององคการคลังสินคา องคการตลาดเพื่อเกษตรกร องคการคลังสินคา องคการตลาดเพื่อเกษตรกร องคการ
องคการตลาด ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศ ตลาด ชุ มนุ มสหกรณ การเกษตรแห งประเทศไทย จำกั ด
หรือสถาบันเกษตรกรที่อยูในพื้นที่ที่ใกลที่สุด
ไทย จำกัด หรือสถาบันเกษตรกร
(3.1) โดยวิ ธ ี ค ั ด เลื อ ก และให แ จ ง หน ว ยงาน
ดังกลาวเขาเสนอราคา หรือ
(3.2) หากหนวยงานของรัฐไมประสงคจะจัด ซื้ อ
โดยวิธีคัดเลือก หนวยงานของรัฐจะใชวิธีประกาศเชิญ
ชวนทั่วไปก็ได
(5) เมล็ดพันธุพืชและปจจัยการผลิตของกรมวิชาการ (4) ให ห น ว ยงานของรั ฐ จั ด ซื ้ อ หรื อ จั ด จ า งตามข อ
เกษตร
3(5)(6)(7) หรือ (10)
(6) เมล็ดพันธุขาวของกรมการขาว
(4.1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หรือ
(7) ผลิตภัณฑหรื องานจางบริ การประเภทพื ช จาก
(4.2) หากหนวยงานของรัฐไมประสงคจะจัด ซื้ อ
เนื้อเยื่อหัตถกรรมและอาหารที่เปนอุตสาหกรรมใน โดยวิ ธ ี เ ฉพาะเจาะจง หน ว ยงานของรั ฐ จะใช ว ิ ธี
ครั ว เรื อ นของมู ล นิ ธ ิ แ ม ฟ  า หลวง ในพระบรม ประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได
ราชูปถัมภ
(10) ผลิตภัณฑและงานจางบริการอบไม ไสไม อัด
น้ำยาไมขององคการอุตสาหกรรมปาไม
(8) วัสดุการเกษตรที่เปนพันธุพืช และพันธุสัตว ของ (5) ใหหนวยงานของรัฐจัดซื้อพัสดุตามขอ 3(8) หรือ
องค ก ารตลาดเพื ่ อ เกษตรกร ชุ ม นุ ม สหกรณ (9) จากองคการตลาดเพื่ อเกษตรกร ชุมนุมสหกรณ
การเกษตรแห งประเทศไทย จำกั ด ร า นสหกรณท่ี การเกษตรแห ง ประเทศไทย จำกั ด ร า นสหกรณ ที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ร ั บ รอง หรื อ กลุ ม กระทรวงเกษตรและสหกรณ ร ั บ รอง หรื อ กลุ ม
เกษตรกรที่เปนผูผลิตวัสดุนั้นและเปนนิติบุคคล
เกษตรกรที่เปนผูผลิตพัสดุนั้นและเปนนิติบุคคล
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อธิวัฒน โยอาศรี

พัสดุที่รัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน ขอ 3
วิธีการจัดซื้อจัดจาง ขอ 4
(9) วั ส ดุ ก ารเกษตรและเครื ่ อ งมื อ เครื ่ อ งใช ใ น
(5.1) กรณีมีราคาตอหนวยไมเกิน 100,000 บาท
การเกษตรขององคการตลาดเพื่ อเกษตรกร ชุมนุม และมี ร าคารวมไม เ กิ น 500,000 บาท โดยวิ ธี
สหกรณ ก ารเกษตรแห ง ประเทศไทย จำกั ด ร า น เฉพาะเจาะจง
สหกรณที่กระทรวงเกษตรและสหกรณรับรองหรื อ
(5.2) แตถามีราคารวมเกิน 500,000 บาท ใหใชวิธี
กลุมเกษตรกรที่เปนผูผลิตวัสดุนั้นและเปนนิติบุคคล คัดเลือก และใหแจงหนวยงานดังกลาวเขาเสนอราคา
หมวด 2 พัสดุสงเสริมวิสาหกิจและการประกอบอาชีพ
“พั ส ดุ ส  ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ และการประกอบอาชี พ ” หมายความว า ผลิ ต ผล ชิ ้ น งาน หรื อ บริ การ
ที ่ ผ ลิ ต หรื อ จั ด ทำชิ ้ น เพื ่ อ ส ง เสริ ม ผู  ป ระกอบธุ ร กิ จ เริ ่ ม ต น ของประเทศไทย หรื อ พั ฒ นาขี ด ความสามารถ
ดานเทคโนโลยี อุตสาหกรรม สินคาหรือบริการของผูประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม วิสาหกิจชุมชน
กลุมอาชีพที่อยูในการกำกับดูแลของหนวยงานของรัฐหรือที่หนวยงานของรัฐรับรอง หรือกลุมอาชีพอื่นที่มีลักษณะ
ดียวกัน หรือองคกรหรือมูลนิธิเพื่อคนพิการหรือองคการสงเคราะหที่ไดรับการรับรองจากหนวยงานของรัฐ
พัสดุที่รัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน (ขอ 6)
ใหพัสดุสงเสริมวิสาหกิจและประกอบอาชีพดังตอไปนี้
เปนพัสดุที่รัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน
(1) ผลิตภัณฑของกลุมอาชีพในหมูบานและตำบล
ที่มีลักษณะดังตอไปนี้
(ก) เปนบุคคลที่อยูในชุมชนพื้นที่นั้นรวมตัว
กันเปนกลุมตั้งแต 5 คนขึ้นไป ประกอบอาชีพเพื่ อ
เสริมสรางรายไดและคุณภาพชีวิตในพื้นที่ห มู บ  าน
และตำบลนั้น
(ข) มีการบริหารจัดการกลุมและมีการทำ
กิจกรรมของกลุมอยางตอเนื่อง รวมทั้ง มีทรัพยสิน
หรือเงินทุนของกลุมเพื่อดำเนินกิจการรวมกัน
(ค) ส ม า ช ิ ก ข อ ง ก ล ุ  ม ต  อ ง ม ี ค ว า ม รู
ความสามารถ และมีความพรอมที่จะพัฒนาศักยภาพ
ในการผลิตงานที่รับมาทำและงานที่รับมาทำนั้นตอง
ดำเนินการโดยสมาชิกในกลุม
(ง) มี การรั บ รองการดำเนิ น งานของกลุ ม
หรือจดทะเบียนกลุมโดยหนวยงานของรัฐ ที่สงเสริม
การรวมกลุมเพื่อประกอบอาชีพ
(2) ผลิ ต ภั ณฑ ของร า นค า สหกรณ ห รื อสถาบั น
เกษตรกรที่กระทรวงเกษตรและสหกรณรับรอง
(3) ผลิตภัณฑที่ผลิตชิ้นเองหรืองานจางใหบริการ
รักษาความปลอดภัยขององคการสงเคราะห ทหาร
ผานศึก ในพระบรมราชูปถัมภ

วิธีการจัดซื้อจัดจาง (ขอ 7)
ใหหนวยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจางตามขอ 6
(1) ใหหนวยงานของรัฐจัดซื้อจัดจางพัสดุตามขอ 6
(1) (2) (3) (4) และ (5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หรือหาก
หนวยงานของรัฐ ไมประสงคจ ะจัด ซื้อจัด จางโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง หนวยงานของรัฐจะใชวิธีประกาศเชิญ
ชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได
(2) ใหหนวยงานของรัฐจัดซื้อจัดจางพัสดุตามขอ 6
(6) ดังตอไปนี้
(ก) ใหหนวยงานของรัฐจัดซื้อจัดจางพัสดุจาก
ผูประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ซึ่งไดขึ้นบัญชีรายการพัสดุและบัญชีรายชื่อผูประกอบ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไวกับ
สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
โดยใหใชเงินงบประมาณจัดซื้อจัดจางพัสดุดังกลาวไม
นอยกวารอยละ 30 ของงบประมาณสำหรับการจัดซื้อ
จัดจางพัสดุที่อยูในบัญชีรายการพัสดุและบัญชีรายชื่อ
ผูป ระกอบวิส าหกิจ ขนาดกลางและขนาดยอม โดย
ดำเนินการดังตอไปนี้
1) ในกรณี ท ี ่ ห น ว ยงานของรั ฐ อยู  ใ น
จังหวัดที่มีผูประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย อ มซึ ่ ง ได ข ึ ้ น บั ญ ชี ร ายชื ่ อ ไว ก ั บ สำนั ก งานส ง เสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสำหรับจังหวัดนั้น
ไมนอยกวา 3 ราย และมีกำลังการผลิตหรือสงมอบได
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พัสดุที่รัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน (ขอ 6)
(4) ผลิตภัณฑที่ผลิตชิ้นเองหรือบริการขององคกร
หรื อ มู ล นิ ธ ิ เ พื ่ อ คนพิ ก ารที ่ ไ ด ร ั บ การรั บ รองจาก
หนวยงานของรัฐที่มีหนาที่ตามกฎหมาย ไดแก สถาน
สงเคราะหคนพิการและทุพพลภาพ โรงพยาบาลศรี
ธัญญา สถานพยาบาลพระประแดง โรงเรียนสอนคน
ตาบอด ศูนยฝกอาชีพคนตาบอด โรงเรียนสอนคนหู
หนวก มูลนิธิอนุเคราะหคนหูหนวก มูลนิธิอนุเคราะห
คนพิการ มูลนิธิพระมหาไถเพื่อการพัฒนาคนพิการ
หรือองคกรหรือมูลนิธิเพื่อคนพิการอื่นที่มีลักษณะ
เดียวกัน
(5) ผลิ ต ภั ณ ฑ จ ากเรื อ นจำ สถานกั ก กั น หรื อ
สถานกั กขั ง รวมถึ งงานก อสร า ง งานรั บ จาง งาน
บริการ หรืองานใดๆ ที่ใชฝมือแรงงานของผู ถูกคุ มขั ง
และผลิตภัณฑจากรานจำหนายของกรมราชทัณฑ
(6) ผลิตผล ชิ้นงาน หรือบริการที่ผลิต จัดทำขึ้น
จำหนาย หรือใหบริการโดยผูประกอบวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมที่ไดขึ้นบัญชีรายการพัสดุหรือ
บัญชีรายชื่อผูประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมไวกับสำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม
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วิธีการจัดซื้อจัดจาง (ขอ 7)
ตามความตองการของหนวยงานของรัฐ ใหหนวยงาน
ของรัฐ จัดซื้อจัดจางโดยวิธ ีคัดเลือกจากผูป ระกอบ
วิส าหกิจ ขนาดกลางและขนาดย อ ม ซึ่งไดขึ้ น บั ญ ชี
รายชื่อไวกับสำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมสำหรับจังหวัดนั้น
2) ในกรณี ท ี ่ ห น ว ยงานของรั ฐ อยู  ใ น
จังหวัดที่มีผูประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย อ มซึ ่ ง ได ข ึ ้ น บั ญ ชี ร ายชื ่ อ ไว ก ั บ สำนัก งานส ง เสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสำหรับจังหวัดนั้น
นอยกวา 3 ราย ใหหนวยงานของรัฐจัดซื้อจัดจางโดยวิธี
คัดเลือกจากผูประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมทั้งหมดซึ่งไดขึ้นบัญชีรายชื่อไวกับสำนักงานสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
(ข) ในกรณีที่ห นว ยงานของรัฐ ไมส ามารถ
ดำเนินการจัดซื้อจัดจางพัสดุจากผูประกอบวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย อ มตาม (ก) 1) หรื อ 2) ให
หนวยงานของรัฐดำเนินการจัดซื้อจัดจางตามวิธีการที่
กำหนดไวในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจางตาม (2) (ข) หาก
หนวยงานของรัฐจัดซื้อจัดจางดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ซึ่งใชเกณฑราคาในการคัดเลือกผูเสนอ
ราคาต่ำสุดเปนผูชนะการซื้อหรือการจาง หากผูเสนอ
ราคาซึ่งเปนผูประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย อ มซึ ่ ง ได ข ึ ้ น บั ญ ชี ร ายชื ่ อ ไว ก ั บ สำนั ก งานส ง เสริ ม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเสนอราคาสูงกวา
ราคาต่ำสุดของผูเสนอราคารายอื่นไมเกินรอยละ 10
ใหหนวยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจางจากผูประกอบ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย อมดั งกลาว โดยจัด
เรี ย งลำดั บ ผู  เ สนอราคาซึ ่ ง เป น ผู  ป ระกอบวิ ส าหกิ จ
ขนาดกลางและขนาดยอมซึ่งเสนอราคาสูงกวาราคา
ต่ำสุดของผูเสนอราคารายอื่นไมเกินรอยละ 10 ที่จะ
เรีย กมาทำสัญ ญาไมเกิน 3 ราย และใหเรีย กมาทำ
สัญญาตามขอ 55 (3) แหงระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 ตอไป

คูมือการดำเนินการจัดซื้อจัดจางแตละวิธี และกรณีศึกษา
โดย อธิวัฒน โยอาศรี

อธิวัฒน โยอาศรี

พัสดุที่รัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน (ขอ 6)

วิธีการจัดซื้อจัดจาง (ขอ 7)
ภายใน 60 วั น นั บ แต ว ั น สิ้ น ป ง บประมาณ ให
หนวยงานของรัฐแจงผลการจัดซื้อจัดจางพัสดุจากผู
ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม รวมทั้ง
ป ญ หาและอุ ป สรรคจากการจั ด ซื ้ อ จั ด จ า งใน
ป ง บประมาณที ่ ล  ว งมานั ้ น ไปยั ง สำนั ก งานส ง เสริ ม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

หมวด 3 พัสดุสงเสริมการเรียนการสอน
“พัสดุสงเสริมการเรียนการสอน” หมายความวา ผลิตผล ชิ้นงาน หรือบริการที่ผลิต หรือจัดทำขึ้นใน
ขอบเขตการเรียนการสอนโดยบุคลากรของสถานศึกษา หรือหนวยงานหรือองคกร ในกำกับของหนวยงานของรัฐที่
ผลิตขึ้นตามภารกิจของหนวยงานของรัฐ
พัสดุที่รัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน (ขอ 9)
วิธีการจัดซื้อจัดจาง (ขอ 10)
(1) ผลิ ต ภั ณ ฑ ห รื อ งานจ า งของมหาวิ ท ยาลั ย (1) ใหหนวยงานของรัฐจัดซื้อจัดจางพัสดุตามข อ 9
เทคโนโลยี พ ระจอมเกล า ธนบุ ร ี มหาวิ ท ยาลั ย (1)(2)(6)(8) หรือ (9)
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ หรือสถาบัน
(1.1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หรือ
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ที่
(1.2) หากหนวยงานของรัฐไมประสงคจะจัดซื้อจัด
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันผลิตหรือจัดทำขึ้น
จางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หนวยงาน ของรัฐจะใชวิธี
(2) งานจางตอเรือไมของวิทยาลัยเทคโนโลยีและ ประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได
อุตสาหกรรมการตอเรือพระนครศรีอยุธยา หรืองาน
จางเหมาตอเรือ ซอมแซม หรือคัดแปลงเรือไมหรื อ
เรือไฟเบอรกลาส จากสถานศึกษา ประเภทวิทยาลัย
เทคโนโลยี แ ละอุ ต สาหกรรมต อ เรื อ ในสั ง กั ด
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ที่มีหลักสูตรการเรียนการสอน
ในเรื่องดังกลาว
(6) อาวุ ธ หรื อ งานจ า งผลิ ต อาวุ ธ ของศู น ย ก าร
อุ ต สาหกรรมป อ งกั น ประเทศและพลั ง งานทหาร
กระทรวงกลาโหม
(8) แบตเตอรี่หรือบริการเกี่ยวกับแบตเตอรี่ วัตถุ
พลอยได จ ากการผลิ ต และผลิ ต ภั ณ ฑ เกี ่ ย วกั บ
แบตเตอรี่ของโรงงานแบตเตอรี่ ทหาร กองโรงงาน
อุตสาหกรรม กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนยการ
อุ ต สาหกรรมป อ งกั น ประเทศและพลั ง งานทหาร
กระทรวงกลาโหม
(9) ผลิตภัณฑหรืองานจางจัดทำ
เครื่องราชอิสริยาภรณ เครื่องหมายตอบแทนผูชวย
คูมือการดำเนินการจัดซื้อจัดจางแตละวิธี และกรณีศึกษา
โดย อธิวัฒน โยอาศรี
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พัสดุที่รัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน (ขอ 9)
วิธีการจัดซื้อจัดจาง (ขอ 10)
เหลือราชการ ในกิจการของหนวยงานของรัฐ และ
งานผลิตภัณฑของกรมธนารักษ
(3) งานจางทำครุภัณฑและรับจางกอสรางอาคาร (2) ใหหนวยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
สถานที่ของสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดซื้อจัดจางพัสดุตามขอ 9 (3) ที่เปนของสถานศึกษา
ของตนเองหรื อ ของหน ว ยงานของรั ฐ ในสั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิการภายในวงเงินไมเกิน 1,000,000
บาท
(2.1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หรือ
(2.2) ห า ก ห น  ว ย ง า น ข อ ง ร ั ฐ ใ น ส ั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิการไมประสงคจะจัดซื้อจัดจาง โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง หนวยงานของรัฐจะใชวิธีประกาศ
เชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได
(4) เครื่องมือและอุปกรณวิทยาศาสตรและวัส ดุ (3) ให ห น ว ยงานของรั ฐ จั ด ซื ้ อ พั ส ดุ ต ามข อ 9 (4)
ส ำ น ั ก ง า น ข อ ง อ ง ค  ก า ร ค  า ข อ ง ส ำ น ั ก ง า น ดังตอไปนี้
คณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
(ก) ใหหนวยงานของรัฐจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ
และบุคลากรทางการศึกษา
วิทยาศาสตรที่องคการคาของ สำนักงาน
คณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผลิตออกจำหนาย ตามแบบที่
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กำหนด
- โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หรือ
- หากหนวยงานของรัฐไมประสงคจะจัดซื้อโดย
วิธีเฉพาะเจาะจง หนวยงานของรัฐจะใชวิธีประกาศ
เชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได
(ข) ใหหนวยงานของรัฐในลังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
จัดซื้อวัสดุสำนักงานภายในวงเงิน ไมเกิน 130,000
บาท
- โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หรือ
- ห า ก ห น  ว ย ง า น ข อ ง ร ั ฐ ใ น ส ั ง กั ด
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารไม ป ระสงค จ ะจั ด ซื ้ อ โดยวิ ธี
เ ฉ พ า ะ เ จ า ะ จ ง ห น  ว ย ง า น ข อ ง ร ั ฐ ใ น ส ั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิการจะใชวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
หรือวิธีคัดเลือกก็ได
(5) ผลิตภัณฑหรืองานจางที่ อยู ในขอบเขตการ (4) ใหหนวยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรี ย นการสอนของสำนั ก งานคณะกรรมการ การ จัดซื้อจัดจางพัสดุตามขอ 9(5)
อาชีวศึกษา
(4.1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หรือ
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คูมือการดำเนินการจัดซื้อจัดจางแตละวิธี และกรณีศึกษา
โดย อธิวัฒน โยอาศรี

อธิวัฒน โยอาศรี

พัสดุที่รัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน (ขอ 9)

วิธีการจัดซื้อจัดจาง (ขอ 10)
(4.2) ห า ก ห น  ว ย ง า น ข อ ง ร ั ฐ ใ น ส ั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิการไมประสงคจะจัดซื้อจัดจางโดยวิธี
เ ฉ พ า ะ เ จ า ะ จ ง ห น  ว ย ง า น ข อ ง ร ั ฐ ใ น ส ั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิการจะใชวิธีประกาศเชิญชวนทั ่วไป
หรือวิธีคัดเลือกก็ได
(7) งานจ า งซ อ มอากาศยานและวั ส ดุ อ ุ ป กรณ (5) ใหหนวยงานของรัฐจัดจางงานจางซอมอากาศยาน
และวัสดุอุปกรณอากาศยาน
อากาศยานของบริษัทอุตสาหกรรมการบิน จำกัด
(5.1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หรือ
(5.2) หากหนวยงานของรัฐไมประสงคจะจัดจาง
โดยวิ ธ ี เ ฉพาะเจาะจง หน ว ยงานของรั ฐ จะใช ว ิ ธี
ประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได
การจัดจางตามวรรคหนึ่ง บริษัทอุตสาหกรรมการบิน
จำกัด ตองดำเนินการดวยตนเอง เวนแตเปนงานจาง
บางส ว นที ่ บ ริ ษ ั ท นั ้ น ไม อ าจดำเนิ น การเองได แ ละ
เกี ่ ย วกั บ การถ า ยทอดเทคโนโลยี โดยการเรี ย นรู
วิทยาการดานการซอมอากาศยาน บริษัทอาจจางซอม
อีกทอดหนึ่งได
(10) งานจางพิมพของโรงพิมพของหนวยงานของ (6) ใหหนวยงานของรัฐจัดจางพัสดุตามขอ 9 (10) ตาม
รัฐหรือโรงพิมพที่อยูในความควบคุมของ หนวยงาน เงื่อนไข กังตอไปนี้
(ก) กรณี ห น ว ยงานของรั ฐ มี โ รงพิ ม พ เ ป น ของ
ของรัฐ
ตนเองหรื อ มี โ รงพิ ม พ ท ี ่ อ ยู  ใ นความควบคุ ม ของ
หนวยงานของรัฐ ใหหนวยงานของรัฐจัดจางจากโรง
พิมพของตนเองหรือโรงพิมพที่อยูในความควบคุมของ
หนวยงานของรัฐโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(ข) กรณี ห น ว ยงานของรั ฐ มี โ รงพิ ม พ เ ป น ของ
ตนเองหรื อ มี โ รงพิ ม พ ท ี ่ อ ยู  ใ นความควบคุ ม ของ
หนวยงานของรัฐ แตโรงพิมพของตนเองหรือโรงพิมพที่
อยู  ในความควบคุ มของหน ว ยงานของรัฐ แจงวา ไม
สามารถรับจางพิมพงานไดบางสวน ใหหนวยงานของ
รัฐจัดจางงานพิมพสวนที่ไมสามารถดำเนินการได กับ
โรงพิมพของหนวยงานของรัฐอื่นหรือโรงพิมพที่อยูใน
ความควบคุ ม ของหน ว ยงานของรั ฐ อื ่ น ทั ้ ง นี ้ ให
หนวยงานของรัฐมีหนังลือสอบถามราคาไปยังโรงพิมพ
ที่ประสงคจะจางพิมพไมนอยกวา 3 แหง และ ใหจาง
พิ ม พ จ ากโรงพิ ม พ ท ี ่ เ สนอราคาตํ ่ า สุ ด โดยวิ ธี
เฉพาะเจาะจง
คูมือการดำเนินการจัดซื้อจัดจางแตละวิธี และกรณีศึกษา
โดย อธิวัฒน โยอาศรี
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พัสดุที่รัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน (ขอ 9)

วิธีการจัดซื้อจัดจาง (ขอ 10)
(ค) กรณี ห น ว ยงานของรั ฐ มี โ รงพิ ม พ เ ป น ของ
ตนเองหรื อ มี โ รงพิ ม พ ท ี ่ อ ยู  ใ นความควบคุ ม ของ
หนวยงานของรัฐ แตโรงพิมพของตนเองหรือโรงพิมพที่
อยูในความควบคุมของหนวยงานของรัฐ มีงานพิมพ
มากเกิน ขีดความสามารถที ่โ รงพิ มพจ ะพิม พ ได ให
หนวยงานของรัฐจัดจางงานพิมพโดยวิธี คัดเลือก ทั้งนี้
ใหหนวยงานของรัฐมีหนังลือเชิญชวนโรงพิมพอื่นของ
หน ว ยงานของรั ฐ หรื อ โรงพิ ม พ อ ื ่ น ที ่ อ ยู  ใ นความ
ควบคุมของหนวยงานของรัฐไมนอยกวาสามแหงทราบ
เพื่อเขารวมเสนอราคา หรือ หากหนวยงานของรัฐไม
ประสงคจะใชวิธีคัดเลือก จะใชวิธีประกาศเชิญชวน
ทั่วไปก็ได
(ง) กรณีหนวยงานของรัฐ ไม มีโรงพิมพเ ปน ของ
ตนเอง หากประสงคจ ะจางพิมพจ ากโรงพิม พ ของ
หนวยงานของรัฐหรือโรงพิมพที่อยูในความควบคุมของ
หนวยงานของรัฐ ใหมีหนังลือสอบถามราคา ไปยังโรง
พิมพของหนวยงานของรัฐหรือโรงพิมพที่อยูในความ
ควบคุมของหนวยงานของรัฐที่ประสงค จะจางพิมพไม
นอยกวา 3 แหง และใหจางพิมพจากโรงพิมพที่เสนอ
ราคาตํ่าสุดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(จ) กรณีหนวยงานของรัฐไมมีโรงพิมพเป น ของ
ต น เ อ ง แ ล ะ ไ ม  ป ร ะ ส ง ค  จ ะ จ  า ง พ ิ ม พ  โ ด ย ว ิ ธี
เฉพาะเจาะจง หนวยงานของรัฐจะใชวิธีคัดเลือกก็ได
โดยแจงใหโรงพิมพของหนวยงานของรัฐหรือ โรงพิมพ
ที่อยูในความควบคุมของหนวยงานของรัฐไมนอยกวา
สามแหงทราบ เพื่อเชารวมแขงขันราคาดวย และหาก
หนวยงานของรัฐไมประสงคจะจางพิมพโดยวิธีคัดเลือก
หนวยงานของรัฐจะใชวิธีประกาศ เชิญชวนทั่วไปก็ได
โดยเผยแพรประกาศในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกสของ กรมบัญชีกลาง

หมวด 4 พัสดุสงเสริมนวัตกรรม
“พัสดุสงเสริมนวัตกรรม” หมายความวา สินคาหรือบริการที่มีรายซื่อตามบัญชีนวัตกรรมไทย ของ
สำนั กงบประมาณ แต ไม ห มายความรวมถึงผลิตภัณฑยาหรือเวชภัณฑที่มิใชย าตามหมวด 5 ซึ่งไดขึ้น บัญชี
นวัตกรรมไทย
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พัสดุที่รัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน (ขอ 12)
วิธีการจัดซื้อจัดจาง (ขอ 13)
ใหพั ส ดุ ส  งเสริ ม นวั ต กรรม เป น พั ส ดุ ที ่ ร ั ฐ ต อ งการ ใหหนวยงานของรัฐจัดซื้อจัดจางพัสดุตามขอ 12 โดย
สงเสริมหรือสนับสนุน
ใหใชเงินงบประมาณจัดซื้อ จัดจางพัสดุดังกลาวไมนอย
กวารอยละ 30 ของงบประมาณในการจัดซื้อจัดจาง
พัสดุที่อยูในบัญชีนวัตกรรมไทย ดังตอไปนี้
(1) หากพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจางมีผ ูขายหรือผูไห
บริการเพียงรายเดียว ใหหนวยงานของรัฐจัดซื้อจัดจาง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากผูขายหรือผูไหบริการโดยตรง
(2) หากพั ส ดุ ท ี ่ จ ะจั ด ซื ้ อ จั ด จ า งมี ผ ู  ข ายหรื อ
ผูใหบ ริการตั้งแต 2 รายขึ้น ไป ใหห นว ยงานของรัฐ
จั ด ซื ้ อ จั ด จ า งโดยวิ ธ ี ค ั ด เลื อ ก โดยแจ ง ผู  ข ายหรื อ
ผูใหบริการทุกรายเพื่อเขารวมเสนอราคา
หมวด 5 พัสดุสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
“พัสดุสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข” หมายความวา สินคาหรือบริการเกี่ยวกับการปองกันหรือ
การรักษาโรค ยา หรือเวชภัณฑ
พัสดุที่รัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน (ขอ 15)
(1) ยาในบัญชียาหลักแหงชาติ

(2) ยาในบัญชียาหลักแหงชาติหรือเวชภัณฑที่มิใช
ยา ซึ ่ ง องค ก ารเภสั ช กรรม สภากาชาดไทย หรื อ
โรงงานเภสัชกรรมทหารไดผลิตออกจำหนายแลว

(3) ยา'ในบัญชียาหลักแหงชาติหรือเวชภัณฑที่มิใชยา
ซึ่งองคการเภสัชกรรมหรือโรงงาน เภสัชกรรมทหาร
มิไดเปนผูผลิตแตมีจำหนาย

วิธีการจัดซื้อจัดจาง (ขอ 16-20)
ขอ 16 ใหราชการสวนกลางและราชการสวนภูมิภาค
จัดซื้อพัสดุตามขอ 15 (1) โดยใหใชเงินงบประมาณจัดซื้อ
ยาดังกลาวตามซื่อสามัญ (generic name) ไมนอยกวา
รอยละ 60 ของเงินงบประมาณในการจัดซื้อยา
ขอ 17 ใหหนวยงานของรัฐจัดซื้อพัสดุตามขอ 15 (2)
โดยวิธ ีเฉพาะเจาะจงจากองค การ เภสัช กรรมหรื อ
ส ภ า ก า ช า ดไ ท ย เ ว  น แ ต  ห น ว ยง า นใ น ส ั ง กั ด
กระทรวงกลาโหมใหจ ัดซื้อจากโรงงาน เภสัช กรรม
ทหาร สำหรั บ หน ว ยงานในสั ง กั ด สำนั ก งานตำรวจ
แหงชาติจะจัดซื้อจากองคการเภสัชกรรม หรือโรงงาน
เภสัชกรรมทหารก็ได ทั้งนี้ หนวยงานของรัฐสามารถ
จัดซื้อยาที่อยูในบัญชียาหลักแหงชาติหรือ เวชภัณฑที่
มิใชยาจากผูชายรายอื่นได หากองคการเภสัชกรรม
สภากาชาดไทย หรื อ โรงงานเภสั ช กรรมทหาร ไม
สามารถผลิตออกจำหนายใหแกหนวยงานของรัฐไดทัน
กำหนดตามที่หนว ยงานของรัฐ ไดแจงแผนประจำป
ลวงหนา
ขอ 18 ใหราชการสวนกลางและราชการสวนภูมิภาค
จัดซื้อพัสดุตามขอ 15 (3) ภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้
(1) กรณีการจัดซื้อโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ใหราชการสวนกลางและราชการ สวนภูมิภาค เผยแพร

คูมือการดำเนินการจัดซื้อจัดจางแตละวิธี และกรณีศึกษา
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พัสดุที่รัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน (ขอ 15)

วิธีการจัดซื้อจัดจาง (ขอ 16-20)
ประกาศในระบบการจั ด ซื ้ อ จั ด จ า งภาครั ฐ ด ว ย
อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญ ชีกลาง กอนดำเนิน การ
จัดซื้อดังกลาวตอไป
(2) กรณีการจัดซื้อโดยวิธ ีคัดเลือก ใหร าชการ
สวนกลางและราชการสวนภูมิภาค เชิญชวนองคการ
เภสั ช กรรมและโรงงานเภสั ช กรรมทหารเข า ยื่ น
ขอเสนอดวยทุกครั้ง
(3) กรณีการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราชการ
สวนกลางและราชการสวนภูมิภาคสามารถ จัดซื้อยา
ในบัญ ชีย าหลักแหงชาติห รือเวชภัณฑที่มิใชย า ซึ่ง
องคการเภสัชกรรมหรือโรงงานเภสัชกรรมทหาร มิได
เป น ผู  ผ ลิ ต แต ม ี จ ำหน า ย จากองค ก ารเภสั ช กรรม
โรงงานเภสัชกรรมทหาร หรือผูชายรายใดก็ได
(4) ผลิตภัณฑยาหรือเวชภัณฑที่มิใชยาซึ่งไดขึ้นบัญชี ขอ 19 ใหหนวยงานของรัฐจัดซื้อพัสดุตามขอ 15 (4)
มู ล ค า รวมไม น  อ ยกว า ร อ ยละ 30 ของแผนความ
นวัตกรรมไทย
ตองการจัดซื้อยาตามซื่อสามัญ (generic name) หรือ
เวชภัณฑที่มิใชยารายการที่ตรงกับ บัญชีนวัตกรรมไทย
ทั้งหมดของหนวยงานนั้น ดังตอไปนี้
(1) จั ด ซื ้ อ ยาทั ่ ว ไป (ยาเคมี ) ซึ่ ง ได ข ึ ้ น บั ญ ชี
นวัตกรรมไทยตามบัญชีรายการยาของหนวยงานนั้น ไม
นอยกวารอยละ 30 ของมูลคารวมของเงินงบประมาณ
คาจัดซื้ อยาตามซื่ อสามั ญ (generic name) ที่อยู  ใน
บัญชีนวัตกรรมไทย ณ ตนปงบประมาณ
(2) จัดซื้อยาชีววัตถุซึ่งไดขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย
ตามบัญชีรายการยาชีววัตถุของหนวยงานนั้น ไมนอย
กวารอยละ 30 ของมูลคารวมของเงินงบประมาณคา
จัดซื้อยาชีววัตถุตามซื่อสามัญ (generic name) ที่อยู
ในบัญชีนวัตกรรมไทย ณ ตนปงบประมาณ
(3) วิธีการจัดซื้อในบัญชีนวัตกรรมไทย
(ก) หากรายการยาตามชื่อสามัญ (generic
name) ที่อยูในบัญชียาหลักแหงชาติหรือ เวชภัณฑที่
มิใชย าตามบัญ ชีน วัตกรรมไทยรายการใด มีผ ูแทน
จำหนายเอกชนเพีย งรายเดียว และมีองคการเภสัช
กรรม สภากาชาดไทย หรือโรงงานเภสัชกรรมทหาร
ไดผ ลิตออกจำหน ายดว ยแลว หนว ยงานของรั ฐ จะ
จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากผูแทนจำหนายเอกชน
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พัสดุที่รัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน (ขอ 15)

วิธีการจัดซื้อจัดจาง (ขอ 16-20)
องคการเภสัชกรรม สภากาชาดไทย หรือโรงงานเภสัช
กรรมทหารก็ได
(ข) หากรายการยาตามซื่อสามัญ (generic
name) ที่อยูในบัญชียาหลักแหงชาติหรือ เวชภัณฑที่
มิใชย าตามบัญ ชีน วัตกรรมไทยรายการใด มีผ ูแทน
จำหนายเอกชนหลายราย และมีองคการ เภสัชกรรม
สภากาชาดไทย หรือโรงงานเภสัชกรรมทหาร ไดผลิต
ออกจำหนายดวยแลว หากหนวยงาน ของรัฐจะจัดซื้อ
จากผูแทนจำหนายเอกชน ใหหนวยงานของรัฐจัดซื้อ
โดยวิธ ีคัดเลือก แตห ากจะจัดซื้อจากองคการเภสัช
กรรม สภากาชาดไทย หรือโรงงานเภสัชกรรมทหาร
หนวยงานของรัฐจะจัดซื้ อโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจาก
องคการเภสัชกรรม สภากาชาดไทย หรือโรงงานเภสัช
กรรมทหารก็ได
ในกรณีที่ห นว ยงานของรัฐ ไมส ามารถจัดซื้อยา
ทั ่ ว ไป (ยาเคมี ) หรื อ ยาชี ว วั ต ถุ ต าม (1) หรื อ (2)
หน ว ยงานของรั ฐ แต ล ะแห ง จะต อ งรายงานเหตุ ผ ล
ความจำเปนไปยังหนวยงานตนสังกัดทุกรายไตรมาส
เพื ่ อ ให ห น ว ยงานด น สั ง กั ด รายงานไปยั ง สำนั ก
งบประมาณตอไป
(5) ผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่สภากาชาดไทยผลิตเอง และไม ขอ 20 ใหราชการสวนกลางและราชการสวนภูมิภาค
อยูในบัญชียาหลักแหงชาติ
จัดซื้อพัสดุตามขอ 15 (5) จากสภากาชาดไทยโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง
(6) ยาที่เปนวัคซีนซึ่งผลิตในประเทศ
ขอ 21 ใหราชการสวนกลางและราชการสวนภูมิภาค
จัดซื้อพัสดุตามขอ 15 (6) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และ
ใหปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการวัคซีนแหงชาติ
ประกาศกำหนดตามกฎหมาย วาดวยความมั่นคงดาน
วัคซีนแหงชาติ
หมวด 6 พัสดุสงเสริมความมั่นคงดานพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ
“พัสดุสงเสริมความมั ่นคงดานพลังงานและทรั พยากรธรรมชาติ ” หมายความวา สินคาหรือ
บริการที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ำมันเชื้อเพลิง ผลิตภัณฑปโตรเลียม นํ้า หรือไฟฟา
พัสดุที่รัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน (ขอ 23)
วิธีการจัดซื้อจัดจาง (ขอ 24)
(1) น้ำมันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ ปโตรเลียม ของ (1) ใหหนวยงานของรั ฐนอกจากการไฟฟาฝา ยผลิ ต
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
แหงประเทศไทย จัดซื้อพัสดุ ตามขอ 23 (1)

คูมือการดำเนินการจัดซื้อจัดจางแตละวิธี และกรณีศึกษา
โดย อธิวัฒน โยอาศรี
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พัสดุที่รัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน (ขอ 23)

วิธีการจัดซื้อจัดจาง (ขอ 24)
(1.1) ตั ้ ง แต 10, 000 ล ิ ต รขึ ้ น ไป โ ดยว ิ ธี
เฉพาะเจาะจง หรือ
(1.2) หากหนวยงานของรัฐไมประสงค จะจัดซื้อ
โดยวิ ธ ี เ ฉพาะเจาะจง หน ว ยงานของรั ฐ จะใช ว ิ ธี
ประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคดั เลือกก็ได
(2) ผลิตภัณฑน้ำมันตางๆ ของโรงงานกลั่นน้ำมันฝาง (2) ให ห น ว ยงานของรั ฐ ในสั งกั ด กระทรวงกลาโหม
จัดซื้อพัสดุตามขอ 23 (3)
กรมการพลังงานทหาร
(2.1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หรือ
(2.2) หากหนว ยงานของรัฐ ไมป ระสงคจ ะจัดซื้อ
โดยวิ ธ ี เ ฉพาะเจาะจง หน ว ยงานของรั ฐ จะใช ว ิ ธี
ประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได
(3) งานจางบริการไฟฟา และประปา ของการไฟฟา (3) ใหหนวยงานของรัฐจัดจางพัสดุตามขอ 23 (3)
นครหลวง การไฟฟ า ส ว นภูมิ ภาค การประปานคร
(3.1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หรือ
หลวง และการประปาสวนภูมิภาค
(3.2) หากหนวยงาน ของรัฐไมประสงคจะจัดจาง
โดยวิ ธ ี เ ฉพาะเจาะจง หน ว ยงานของรั ฐ จะใช ว ิ ธี
ประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได
หมวด 7 พัสดุสงเสริมความมั่นคงดานความปลอดภัยทางอาหารและสินคาเกษตร
“พัสดุสงเสริมความมั่นคงดานความปลอดภัยทางอาหารและสินคาเกษตร” หมายความวา งานจาง
บริการทางหองปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับการทดสอบและการตรวจวิเคราะหในดานอาหาร ความปลอดภัยอาหาร
สินคาเกษตรและอาหาร ปจจัยการผลิต สิ่งแวดลอม รวมถึงการทดลอง สุม เก็บ รวบรวมตัวอยางสินคาเพื่อการ
ทดลอง การทดสอบทางหองปฏิบัติการ การตรวจประเมิน การตรวจรับรองดานมาตรฐาน และการสอบเทียบ
เครื่องมือ
พัสดุที่รัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน (ขอ 26)
วิธีการจัดซื้อจัดจาง (ขอ 27)
ใหพัสดุสงเสริมความมั่นคงดานความปลอดภัย ทาง ใหหนวยงานของรัฐจัดจางพัสดุตามขอ 26
อาหารและสินคาเกษตร ของบริษัทหองปฏิบัต ิการ
(1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หรือ
กลาง (ประเทศไทย) จำกัด เปนพัสดุที่รัฐต อ งการ
(2) หากหนวยงานของรัฐไมประสงคจะจัดจางโดย
สงเสริมหรือสนับสนุน
วิธีเฉพาะเจาะจง หนวยงานของรัฐจะใชวิธีประกาศ
เชิญชวน ทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได
หมวด 7/1 พัสดุสงเสริมการผลิตภายในประเทศ
“พัสดุสงเสริมการผลิตภายในประเทศ” หมายความวา พัสดุที่ไดรับการรับรองและออกเครื่องหมาย
สินคาที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) โดยสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
“การใชพัสดุที่ผลิตจากตางประเทศหรือนำเขาพัสดุจากตางประเทศ” หมายถึง การใชหรือการ
นำเขาพัสดุที่ผลิตสำเร็จรูปแลวจากตางประเทศไมวาจะนำเขาโดยคูสัญญาหรือบุคคลอื่นใด
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พัสดุที่รัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน (ขอ 27/2)
วิธีการจัดซื้อจัดจาง (ขอ 27/3)
ใหพัสดุสงเสริมการผลิตภายในประเทศที่ไดขึ้นบัญชี ใหหนวยงานของรัฐจัดซื้อจัดจางพัสดุตามขอ 27/2
รายการพัสดุและบัญชีรายชื่อไวกับสภาอุตสาหกรรม ดังตอไปนี้
แหงประเทศไทย เปนพัสดุที่รัฐตองการสงเสริมหรือ
(1) การจัดซื้อ
สนับสนุน
(ก) ใหหนวยงานของรัฐจัดซื้อพัสดุสงเสริมการ
ผลิ ต ภายในประเทศตามวิ ธ ี ก ารที ่ ก ำหนดไว ใ น
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
(ข) ในกรณี ท ี ่ ม ี พ ั ส ดุ ส  ง เสริ ม การผลิ ต
ภายในประเทศแต ไ ม เ พี ย งพอต อ ความต อ งการใน
ประเทศ หรือมีผูประกอบการเขายื่นขอเสนอจำนวน
นอยราย หรือมีความจำเปนจะตองมีการใชพัสดุท่ผี ลิต
จากต่ำงประเทศหรือนำเขาพัสดุจากต่ำงประเทศ ให
หนวยงานของรัฐเสนอผูมีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ ่งชั้น
พิจารณายกเวนการดำเนินการตาม (ก) หากการจัดซื้อ
พัสดุสงเสริมการผลิตภายในประเทศจะเปนประโยชน
นอยกวา เวนแตเปนการจัดหาพัสดุดังตอไปนี้ ใหเสนอ
หัวหน้ำหนวยงานของรัฐเปนผูพิจารณา
1) เปนการจัดหาอะไหลที่มีความจำเปน
จะตองระบุคุณลักษณะเฉพาะ และจำเปนตองนำเขา
จากตางประเทศ
2) กรณีมีความจำเปน จะตองมีการใช
พัสดุที่ผลิตหรือนำเขาจากตางประเทศซึ่งเปน
การจัดหาครั้งหนึ่งที่มีวงเงินไมเกินสองลานบาท หรือ
ราคาพัสดุที่นำเขาจากตางประเทศมีราคาตอหนวยไม
เกินสองลานบาท
(2) การจัดจางงานกอสราง ใหหนวยงานของรั ฐ
กำหนดรายละเอียดในแบบรูปรายการงานกอสรางวา
“ใหใชพัสดุสงเสริมการผลิตภายในประเทศไมนอยกวา
ร อยละ 60 ของพั ส ดุ ท ี ่ จ ะใช ในงานก อ สร า ง” และ
ดำเนินการตามเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(ก) ใหหนวยงานของรัฐใชเหล็กหรือเหล็กกลา
ที่เปนพัสดุสงเสริมการผลิตภายในประเทศกอน ซึ่งตอง
ไมนอยกวารอยละ 90 ของมูลคาหรือปริ มาณเหล็ ก
หรือเหล็กกลาที่ใชในงานกอสรางทั้งหมดในครั้งนั้น
(ข) หากการใชเหล็กหรือเหล็กกลาตาม (ก)
ยังไมครบรอยละของมูลคาหรือปริมาณที่กำหนดใหใช
พัสดุสงเสริมการผลิตภายในประเทศ ใหหนวยงานของ
คูมือการดำเนินการจัดซื้อจัดจางแตละวิธี และกรณีศึกษา
โดย อธิวัฒน โยอาศรี
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อธิวัฒน โยอาศรี

พัสดุที่รัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน (ขอ 27/2)

วิธีการจัดซื้อจัดจาง (ขอ 27/3)
รัฐใชพัสดุสงเสริมการผลิตภายในประเทศประเภทอื่น
ใหครบตามรอยละของมูลคาหรือปริมาณที่กำหนดไว
ในกรณี ท ี ่ ไ ม ส ามารถใช พ ั ส ดุ ส  ง เสริ ม การผลิ ต
ภายในประเทศไดตามอัตราที่กำหนด หนวยงานของ
รัฐตองไดรับอนุมัติจากผูมีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น
กอน
(3) การจัดจางที่มิใชงานกอสราง ใหหนวยงาน
ของรัฐกำหนดในขอบเขตของงานหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของวัสดุหรือครุภัณฑที่
จะใช ใ นงานจ า งว า “ให ใ ช พ ั ส ดุ ส  ง เสริ ม การผลิ ต
ภายในประเทศไมนอยกวารอยละ 60 ของวัสดุหรือ
ครุภัณฑที่จะใชในงานจาง”
ในกรณีการจัดซื้อจัดจางที่มีผูเสนอราคาเปน
บุคคลธรรมดาซึ่งมิไดถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศเขาเสนอราคา
แข ง ขั น กั บ ผู  เ สนอราคาซึ ่ ง เป น บุ ค คลธรรมดาที ่ ถือ
สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
หากผูเสนอราคาซึ่งเปนบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย
หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคา
สู ง กว า ราคาต่ ำ สุ ด ของผู  เ สนอราคา ซึ ่ ง เป น บุ ค คล
ธรรมดาที่มิไดถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายของตางประเทศไมเกิน รอยละ 3 ให
จัดซื้อหรือจัดจางจากผูเสนอราคาซึ่งเปนบุคคลธรรม
ดำที ่ ถ ื อ สั ญ ชาติ ไ ทยหรื อ นิ ต ิ บ ุ ค คลที ่ จ ั ด ตั ้ ง ขึ้ น ตาม
กฎหมายไทยดังกลาว
ใหหนวยงานของรัฐที่เปนคูสัญญาในการจัดจางตาม
ความใน (2) และ (3) กำหนดวิธีปฏิบัติเพื่อใหคูสัญญา
รายงานมูลคาหรือปริมาณการใชพัสดุสงเสริมการผลิต
ภายในประเทศให ห น ว ยงานของรั ฐ ที ่ เ ป น คู  ส ั ญญา
ทราบ

หมวด 7/2 พัสดุที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
“พัสดุที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม” หมำยความวา สินคาหรือบริการที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย
กวาสินคาหรือบริการประเภทเดียวกัน แตมีคุณสมบัติหรือคุณภาพเทียบเทาหรือสูงกวาสินคาหรือบริการประเภท
เดียวกัน โดยพิจารณาจากขั้นตอนการจัดหาวัตถุดิบ การผลิตการขนสง การใชงาน การนำกลับไปใช (reuse) การ
แปรใชใหม (recycle) และการนำไปกำจัด
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พัสดุที่รัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน (ขอ 27/5)
วิธีการจัดซื้อจัดจาง (ขอ 27/6)
ใหพัสดุที่ เปน มิตรกั บสิ ่งแวดลอมตามบัญชีร ายชื่ อ
(1) หากพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจางมีผูขายสินคาหรือผู
สินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของกรม ใหบริการเพียงรายเดียว ใหหนวยงานของรัฐจัดซื้อจัด
ควบคุ มมลพิ ษ เป น พั ส ดุ ที ่ร ัฐ ต องการสงเสริมหรือ จางโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากผูขายหรือผูใหบ ริการ
สนับสนุน
โดยตรง
(2) หากพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจางมีผูขายสินคาหรือผู
ใหบริการตั้งแต 2 รายขึ้นไป ใหหนวยงานของรัฐจัดซื้อ
จัดจางโดยวิธีคัดเลือก
หากหนวยงานของรัฐไมประสงคจะจัดซื้อจัดจางโดยวิธี
ตาม (1) และ (2) จะใชวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก็ได
หมวด 8 ประเภทของที่ปรึกษาที่รัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน
“ที่ปรึกษา” หมายความวา ผูใหคำปรึกษาหรือคำแนะนำแกหนวยงานของรัฐในดานการศึกษาวิจัย
และพัฒนา และใหหมายความรวมถึงการใหบริการทางการศึกษาและการใหบริการทางวิซาการ
พัสดุที่รัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน (ขอ 29)
(1) ที่ปรึกษาที่เปนหนวยงานของรัฐ ไดแก
(ก) สถาบันอุดมศึกษาของรัฐทุกแหง
(ข) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ
(ค) สถาบันพระปกเกลา
(ง) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง
ประเทศไทย
(จ) สถาบันสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่
ดี สำนักงาน ก.พ.ร.
(ฉ) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ
(2) ที่ปรึกษาที่มิใชหนวยงานของรัฐ ไดแก
(ก) มู ล นิ ธ ิ พั ฒ นาประสิ ทธิ ภ าพในราชการ โดย
สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ
(ข) สถาบันวิจัยจุฬาภรณ

วิธีการจัดซื้อจัดจาง (ขอ 30-31)
ขอ 30 ใหหนวยงานของรัฐจัดจางที่ปรึกษาตามขอ 29
(1) (ข) (ค) (ง) (จ) และ (ฉ) และ (2)
(1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หรือ
(2) หากหนวยงานของรัฐไมประสงคจะจัดจางโดย
วิธีเฉพาะเจาะจง หนวยงานของรัฐจะใชวิธีประกาศ
เชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได

ขอ 31 ใหหนวยงานของรัฐจัดจางที่ปรึกษาตามขอ 29
(1) (ก) ในขอบเขตสาขาที่จัดใหมีการเรียนการสอน
ภายในสถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ เพื่อประโยชนในการ
สงเสริมทางดานวิชาการและการวิจัยอยางแทจริง โดย
ให ห น ว ยงานของรั ฐ ดำเนิ น การภายใต เ งื ่ อ นไข
ดังตอไปนี้
(1) หัวหนาโครงการหรือผูบริหารโครงการจะตองเปน
บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐนั้น
(2) การดำเนินงานจะตองดำเนินการโดยบุคลากรหลัก
ของมหาวิทยาลัยของรัฐนั้นไมนอยกวา รอยละ 80 ของ
จำนวนบุคลากรทั้งหมดในโครงการ

คูมือการดำเนินการจัดซื้อจัดจางแตละวิธี และกรณีศึกษา
โดย อธิวัฒน โยอาศรี

27

อธิวัฒน โยอาศรี

พัสดุที่รัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน (ขอ 29)

วิธีการจัดซื้อจัดจาง (ขอ 30-31)
การจัดจางที่ปรึกษาตามวรรคหนึ่ง ใหดำเนินการโดย
วิธีเฉพาะเจาะจง หรือหากหนวยงานของรัฐไมประสงค
จะจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หนวยงานของรัฐจะใชวิธี
ประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได ทั้งนี้ การ
ให บริ การทางวิ ชาการหรื อการวิ จ ั ยและพั ฒนาของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐจะตองไมมีผลกระทบเสียหาย
ตอการเรียนการสอน การวิจัย หรือการปฏิบัติหนาที่อื่น
โดยปกติ ของข าราชการ คณาจารย นั กศึ กษา และ
บุคลากรทางการศึกษา

หมายเหตุ
1. ชื่อหมวด 2 และความในขอ 5 ขอ 6 ขอ 7 ขอ 29 (ก)(1) และขอ 31 แกไขโดยกฎกระทรวงกำหนดพัสดุ
และวิธีการจัดซื้อจัดจางพัสดุที่รัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
2. หมวด 7/1 และหมวด 7/2 เพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจางพัสดุที่รัฐตองการ
สงเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจางพัสดุที่รัฐตองการสงเสริม
หรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
สรุปสาระสำคัญหนังสือดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 89 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2564
คณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พิจารณาแลวเห็นวา เพื่อใหหนวยงานของรัฐมี
ความเขาใจและสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อ จัดจางพัสดุที่รัฐตองการ
สงเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ ดังนี้
1. แนวทางการดำเนินการในหมวด 2 ขอ 6 (2) (4) และ (6)
1.1 กรณีที่หนวยงานของรัฐประสงคจะจัดซื้อจัดจางผลิตภัณฑยางพารา หนวยงานของ
รัฐสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจางตามหมวด 2 ขอ 6 (2) ผลิตภัณฑของรานคาสหกรณหรือสถาบันเกษตรกรที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณรับรอง โดยหนวยงานของรัฐสามารถตรวจสอบรายชื่อรานคาสหกรณหรือสถาบัน
เกษตรกรกับกรมสงเสริมสหกรณ โดยตรง ทั้งนี้ หนวยงานของรัฐจัดซื้อจัดจางไดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1.2 กรณีที่หนวยงานของรัฐประสงคจะจัดซื้อจัดจางผลิตภัณฑที่ผลิตขึ้นเองหรือบริการ
ขององคกรหรือมูลนิธิเพื่อคนพิการที่ไดรับการรับรองจากหนวยงานของรัฐตามหมวด 2 ขอ 6 (4) โดยหนวยงาน
ของรัฐสามารถตรวจสอบรายชื่อองคกร มูลนิธิ หรือองคการสงเคราะหคนพิการ กับกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ หรือสำนักงานสงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมโดยตรง ทั้งนี้ หนวยงานของรัฐจัดซื้อจัดจางไดโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง
อนึ่ง การจัดซื้อจัดจางตามขอ 1.1 และขอ 1.2 หากหนวยงานของรัฐไมประสงคจะจัดซื้อจัด
จางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จะใชวิธีคัดเลือก หรือวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก็ได
1.3 การจัดซื้อจัดจางพัสดุสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตามหมวด 2 ขอ 6 (6)
1.3.1 ใหหนวยงานของรัฐจัดซื้อจัดจางจากผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม (SMEs) ตามรายการสินคาที่มีรายชื่อตามที่สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไดขึ้นบัญชีไว
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ซึ่งพัสดุดังกลาวตรงตามความตองการของหนวยงานของรัฐโดยใหใชเงินงบประมาณจัดซื้อจัดจางพัสดุดังกลาว ไม
นอยกวารอยละ 30 ของงบประมาณในการจัดซื้อจัดจัดจางพัสดุที่อยูในบัญชีรายชื่อผูประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม (SMEs)
1.3.2 วิ ธ ี ก ารคำนวณงบประมาณที ่ ต  อ งจั ด ซื ้ อ จั ด จ า งไม น  อ ยกว า ร อ ยละ 30 ของ
งบประมาณสำหรับการจัดซื้อจัดจางนั้น ใหคำนวณจากพัสดุที่หนวยงานของรัฐประสงคจะจัดซื้อจัดจางที่อยุใน
บัญชีรายการพัสดุและบัญชีรายชื่อผูประกอบการ SMEs
ตัวอยางการคำนวณ
รายการพัสดุที่หนวยงานของรัฐจะจัดซื้อจัดจางในปงบประมาณนั้นมีทั้งหมด
จำนวน 100 รายการ งบประมาณรวม 500 ลานบาท เมื่อหนวยงานของรัฐดำเนินการตรวจสอบตามขอ 1.3.3
แลวปรากฏวา มีรายการพัสดุที่หนวยงานของรัฐประสงคจะจัดซื้อจัดจางอยูในบัญชีรายการพัสดุและบัญชีรายชื่อ
ผูป ระกอบการ SMEs จำนวน 5 รายการ งบประมาณที่ตองใชในการจัดซื้อจัดจาง 5 รายการดังกลาว เปนเงิน 10
ล า นบาท ให ห น ว ยงานของรัฐ จั ดซื ้อจัดจ า งพัสดุกับผูประกอบการ SMEs ไม น  อยกว ารอยละ 30 ของวงเงิน
งบประมาณ 10 ลานบาท หนวยงานของรัฐตองจัดซื้อจัดจางพัสดุกับผูประกอบการ SMEs ไมนอยกวา 3 ลานบาท
ซึ ่ ง พั ส ดุ 5 รายการ ที ่ อ ยู  ใ นบั ญ ชี ร ายการพั ส ดุ แ ละบั ญ ชี ร ายชื ่ อ SMEs
ดังกลาวนั้น หนวยงานของรัฐสามารถเลือกซื้อรายการใดรายการหนึ่ง หรือหลายรายการ โดยตองไมนอยกวามูลคา
3 ลานบาท ก็ได
1.3.3 หน ว งานของรั ฐ สามารถตรวจสอบรายชื ่ อ สิ น ค า หรื อ บริ ก าร และรายชื่ อ
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ไดที่ www.thaismegp.com ของสำนักงานสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)
1.3.4 การจัดซื้อจัดจางพัสดุกับผูประกอบการ SMEs หนวยงานของรัฐที่ดำเนินการ
จัดซื้อจัดจางจะตองจัดซื้อจัดจางจากจังหวัดของหนวยงานของรัฐที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจางตั้งอยูกอน โดยหาก
พัสดุที่หนวยงานของรัฐที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจางประสงคจะจัดซื้อจัดจางนั้น มีรายชื่อผูประกอบการ SMEs ที่อยู
ในจังหวัดที่หนวยงานของรัฐที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจางตั้งอยู และมีไมนอยกวา 3 ราย ใหหนวยงานของรัฐ
ดำเนินการจัดซื้อจัดจางจากผูประกอบการ SMEs ที่อยูในจังหวัดที่หนวยงานของรัฐที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจางตั้งอยู
โดยใหใชวิธีคัดเลือก โดยเชิญไมนอยกวา 3 ราย เขามาเสนอราคา
ตัวอยาง
(1) หนวยงานของรัฐตั้งอยูในจังหวัด ก. มีความประสงคจะจัดซื้อโตะสำนักงาน
เมื่อตรวจสอบรายชื่อแลวพบวา จังหวัด ก. มีรายชื่อผูประกอบการ SMEs ที่อยูในจังหวัด ก. จำนวน 5 ราย ให
เชิญชวนผูประกอบการ SMEs จำนวน 5 รายดังกลาวเขามาเสนอราคา โดยใชวิธีคัดเลือก โดยเชิญไมนอยกวา 3
ราย
(2) หนวยงานของรัฐตั้งอยูในจังหวัด ก. มีความประสงคจะจัดซื้อโตะสำนักงาน
เมื่อตรวจสอบรายชื่อแลวพบวา จังหวัด ก. ไมมีรายชื่อผูประกอบการ SMEs ที่อยูในจังหวัด ก. หรือมีแตไมถึง 3
ราย ใหดำเนินการตามขอ 1.3.5 ตอไป
1.3.5 หากตรวจสอบรายชื่อแลวปรากฏวา ในจังหวัดที่หนวยงานของรัฐที่ดำเนินการ
จัดซื้อจัดจงตั้งอยู ไมมีรายชื่อผูประกอบการ SMEs หรือมีแตนอยกวา 3 ราย ใหหนวยงานของรัฐที่ดำเนินการ
จัดซื้อจัดจางตั้งอยูตรวจสอบจากบัญชีรายการพัสดุและบัญชีรายชื่อของ สสว. ทุกจังหวัดวา พัสดุที่หนวยงานของ
รัฐที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจางตั้งอยูประสงคจะจัดซื้อจัดจางนั้นมีผูประกอบการ SMEs หรือไม หากทุกจังหวัดใน
คูมือการดำเนินการจัดซื้อจัดจางแตละวิธี และกรณีศึกษา
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บัญชีรายการพัสดุและบัญชีรายชื่อของ สสว. มีรายชื่อผูประกอบการ SMEs ไมนอยกวา 3 ราย ใหหนวยงานของ
รัฐที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจางตั้งอยู จัดซื้อจัดจางจากผูประกอบการ SMEs ที่มีรายชื่อนั้น โดยวิธีคัดเลือก
หากในจั งหวั ด ที่ห นว ยงานของรัฐ ที่ดำเนิน การจัดซื ้อจั ดจางตั้ งอยู  มีร ายชื่อ
ผูป ระกอบการ SMEs นอยกวา 3 ราย ใหหนวยงานของรัฐที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจางเชิญชวนผูประกอบการ SMEs
ที่มีรายชื่ออยูในจังหวัดที่หนวยงานของรัฐที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจางตั้งอยู ใหเชิญในจังหวัดที่หนวยงานของรัฐที่
ดำเนินการจัดซื้อจัดจางตั้งอยูกอน แลวจึงพิจารณาจังหวัดอื่นๆ ตอไป แตหากในจังหวัดที่หนวยงานของรัฐที่
ดำเนินการจัดซื้อจัดจางตั้งอยูไมมีรายชื่อผูประกอบการ SMEs ใหเชิญผูประกอบการ SMEs ที่มีรายชื่ออยู ใน
จังหวัดอื่นๆ โดยเชิญไมนอยกวา 3 ราย
ตัวอยาง
(1) หนวยงานของรัฐที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจาง ตั้งอยูในจังหวัด ก. จะจัดซื้อโตะ
สำนักงาน เมื่อดำเนินการตามขอ 1.3.1 พบวา จังหวัด ก. มีรายชื่อผูประกอบการ SMEs ที่อยูในจังหวัด ก. จำนวน
2 ราย ใหเชิญชวนผูประกอบการจาก 2 รายดังกลาวเขามาเสนอราคา และใหเชิญผูประกอบการ SMEs จาก
จังหวัดอื่นๆ เขามาเสนอราคา โดยเชิญไมนอยกวา 3 ราย
(2) หนวยงานของรัฐที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจาง ตั้งอยูในจังหวัด ก. จะจัดซื้อโต ะ
สำนักงาน เมื่อดำเนินการตรวจสอบรายชื่อแลวพบวา จังหวัด ก. ไมมีรายชื่อผูประกอบการ SMEs ที่อยูในจังหวัด ก. ให
เชิญชวนผูประกอบการ SMEs จากจังหวัดอื่นๆ เขามาเสนอราคาดวย โดยเชิญไมนอยกวา 3 ราย
1.3.6 หากไมสามารถดำเนินการตามขอ 1.3.4 และขอ 1.3.5 ใหหนวยงานของรัฐที่
ดำเนินการจัดซื้อจัดจางตั้งอยู ดำเนินการจัดซื้อจัดจางตามวิธีการของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หากหนวยงานของรัฐที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(Electronic Bidding : e-bidding) และใชเกณฑราคาในการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ หากผูเสนอราคาซึ่งเปน
ผูป ระกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกวาราคาต่ำสุดของผูเสนอราคารายอื่นไมเกินรอยละ 10 ใหหนวยงานของรัฐที่
ดำเนินการจัดซื้อจัดจางจากผูประกอบการ SMEs ดังกลาว โดยจัดเรียงลำดับผูเสนอราคาซึ่งเปนผูประกอบการ
SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกวาราคาต่ำสุดของผูเสนอราคารายอื่นไมเกินรอยละ 10 ที่จะเรียกมาทำสัญญไมเกิน 3 ราย
ตัวอยาง
การเสนอราคาครั้งนี้มีผูเสนอราคา 5 ราย ไดแก บริษัท ก. บริษัท ข. บริษัท ค. หาง
หุนสวนจำกัด A. และหางหุนสวนจำกัด B. โดยหางหุนสวนจำกัด A. และหางหุนสวนจำกัด B. เปนผูประกอบการ
SMEs และบริษัท ก. บริษัท ข. และบริษัท ค. เปนผูประกอบการทั่วไป ซึ่งผูเสนอราคาแตละรายเสนอราคาดังนี้
บริษัท ก.
5,000,000 บาท
บริษัท ข.
5,200,000 บาท
บริษัท ค.
5,250,000 บาท
หางหุนสวนจำกัด A.
5,300,000 บาท
หางหุนสวนจำกัด B.
5,400,000 บาท
พิจารณาไดวา ในการเสนอราคาครั้งนี้ หางหุนสวนจำกัด A. และหางหุนสวนจำกัด B. ซึ่งเปนผูประกอบการ SMEs ได
เสนอราคาสูงกวาผูเสนอราคารายอื่นที่เสนอราคาต่ำสุดแตไมเกินรอยละ 10 ดังนั้น ในการเสนอราคาครั้งนี้ จึง
พิจารณาใหหางหุนสวนจำกัด A. เปนผูเสนอราคารายต่ำสุดลำดับที่ 1 หางหุนสวนจำกัด B. เปนผูเสนอราคารายต่ำสุด
ลำดับที่ 2 และบริษัท ก. เปนผูเสนอราคารายต่ำสุดลำดับที่ 3
1.3.7 ใหหนวยงานของรัฐรายงานผลการจัดซื้อจัดจางกับผูประกอบการ SMEs ไปยัง
สสว. ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันสิ้นปงบประมาณ (ตามภาคผนวก 1)
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สำหรับหนวยงานของรัฐที่มีหนวยงานยอย ใหรายงานไปที่หนวยงานตนสั งกัด
และใหหนวยงานตนสังกัดรายงานในภาพรวมทั้งหนวยงานของรัฐไปยัง สสว.
ตัวอยาง
กรม ข. มีหนวยงานในสังกัดที่ตั้งอยูในตางจังหวัด ใหหนวยงานในสังกัดสรุปผล
การจัดซื้อจัดจางกับผูประกอบการ SMEs ไปยังสวนกลาง เพื่อใหกรม ข. จัดทำรายงานการจัดซื้อจัดจางกับ
ผูป ระกอบการ SMEs ในภาพรวมของกรม ข. ไปยัง สสว.
2. แนวทางการดำเนินการในหมวด 7/1 การจัดซื้อจัดจางพัสดุสงเสริมการผลิตภายในประเทศ
2.1 การจัดซื้อพัสดุสงเสริมการผลิตภายในประเทศ
2.1.1 หนวยงานของรั ฐต องจั ดซื้ อพัสดุที่ผ ลิตภายในประเทศ โดยหนวยงานของรั ฐ
จะตองกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะใหใชพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
(1) ใหหนวยงานของรัฐตรวจสอบรายชื่อผูประกอบการที่ไดรับการรับรองและ
ออกเครื่องหมายสินคาที่ผลิตในประเทศ (Made in Thailand) ไดที่ www.mit.fti.or.th ของสภาอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย หากมีมากกวา 3 ราย ใหกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเปนพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
ที่ไดรับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
(2) หากดำเนินการตาม (1) แลว ปรากฏวาไมมี หรือมีรายชื่อนอยกวา 3 ราย
หนวยงานจะกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเปนพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ที่ไดรับการรับรองจากสภา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือไมก็ได
2.1.2 ในกรณีที่พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ แตไมเพียงพอตอความตองการในประเทศ
หรือมีผูประอบการเขายื่นขอเสนอจำนวนนอยราย หรือมีความจำเปนจะตองมีการใชพัสดุที่ผลิตจากตางประเทศ
หรือนำเขาพัสดุจากตางประเทศ ใหหนวยงานของรัฐเสนอผูมีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นพิจารณา กอนที่จะกำหนด
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ แตหากเปนกรณีดังตอไปนี้ ใหเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐพิจารณา
(1) เปนการจัดหาอะไหลที่มีความจำเปนจะตองระบุ คุ ณลักษณะเฉพาะ และ
จำเปนตองนำเขาจากตางประเทศ
(2) กรณีมีความจำเปนจะตองมีการใชพัสดุที่ผลิตหรือนำเขาจากตางประเทศ ซึ่ง
เปนการจัดหาครั้งหนึ่งที่มีวงเงินไมเกิน 2 ลานบาท หรือราคาพัสดุที่นำเขาจากตางประเทศมีราคาตอหนวยไมเกิน
2 ลานบาท
2.2 การจัดจางกอสราง
2.2.1 หนวยงานของรัฐ ตองกำหนดรายละเอียดในแบบรูปรายการงานกอสราง และให
กำหนดใหคูสัญญาตองใชพัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑที่จะใชในงานกอสรางเปนพัสดุที่ผลิตในประเทศ โดยตอง
ใชไมนอยกวารอยละ 60 ของมูลคาพัสดุที่จะใชในงานกอสรางทั้งหมดของสัญญา
ให ห น ว ยงานของรั ฐ พิ จ ารณาการใช เ หล็ ก ในงานก อ สร า งก อ น โดยกำหนด
รายละเอียดในแบบรูปรายการกอสราง ใหคูสัญญาตองใชเหล็กที่ผลิตภายในประเทศ ไมนอยกวารอยละ 90 ของ
ปริมาณเหล็กที่ตองใชทั้งหมดตามสัญญา
2.2.2 กรณีที่หนวยงานของรัฐจะไมใชพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ หรือจะใช หรือใชพัสดุ
ที่ผลิตภายในประเทศไมครบรอยละ 60 ใหหนวยงานของรัฐเสนอผูมีอำนาจเหนือขึ้น ไปเพื่อพิจารณาอนุ มั ติ
เห็นชอบกอน
คูมือการดำเนินการจัดซื้อจัดจางแตละวิธี และกรณีศึกษา
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2.3 การจัดจางที่มิใชงานกอสราง
2.3.1 หนวยงานของรัฐตองใชพัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑที่ผลิตภายในประเทศไม
นอยกวารอยละ 60 ของมูลคาวัสดุหรือครุภัณฑที่ใชในงานจางนั้น
2.3.2 กรณีหนวยงานของรัฐจะไมใชพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ หรือจะใช หรือใชพัสดุที่
ผลิตภายในประเทศ ไมครบรอยละ 60 ใหหนวยงานของรัฐเสนอผูมีอำนาจเหนือขึ้นไปเพื่อพิจารณาอนุมัติเห็นชอบ
กอน
2.4 การใหแตมตอกับบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
ในการที่การจัดซื้อจัดจางครั้งนั้น มีผูเสนอราคาที่เปนบุคคลธรรมดาซึ่งมิไดถือสัญชาติ
ไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศเขาเสนอราคาแขงขันกับผูเสนอราคาซึ่งเปนบุคคลธรรมดาที่
ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หากผูเสนอราคาซึ่งเปนบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย
หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกวาราคาต่ำสุดของผูเสนอราคาซึ่งเปนบุคคลธรรมดาที่มิได
ถือสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศไมเกินรอยละ 3 ใหหนวยงานของรัฐจัดซื้อ
หรือจัดจางจากผูเสนอราคาซึ่งเปนบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
ดังกลาว
ตัวอยาง
การเสนอราคาครั้งนี้มีผูเสนอราคา 3 ราย ไดแก บริษัท ก. บริษัท ข. และบริษัท ค. โดย
บริษัท ก. เปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย บริษัท ข. และบริษัท ค. เปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายของตางประเทศ ซึ่งผูเสนอราคาแตละรายเสนอราคา ดังนี้
บริษัท ก.
5,000,000 บาท
บริษัท ข.
4,900,000 บาท
บริษัท ค.
5,100,000 บาท
พิจารณาไดวา ในการเสนอราคาครั้งนี้ บริษัท ก. ซึ่งเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ไดเสนอราคาสูงกวา
บริษัท ข. ผูเสนอราคาที่เปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศแตไมเกินรอยละ 3 ดังนั้น ในการเสนอ
ราคาครั้งนี้ จึงพิจารณาใหบริษัท ก. เปนผูเสนอราคารายต่ำสุดลำดับที่ 1 บริษัท ข. เปนผูเสนอราคารายต่ำสุด
ลำดับที่ 2 และบริษัท ค. เปนผูเสนอราคารายต่ำสุดลำดับที่ 3
2.5 การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ
2.5.1 การจัดทำแผนการใชพัสดุไมนอยกวารอยละ 60 และการใชเหล็กไมนอยกวารอย
ละ 90 ที่ผลิตภายในประเทศ สำหรับการจัดจางตามขอ 2.2 และขอ 2.3
2.5.1.1 งานจางกอสราง
(1) หนวยงานของรัฐจะตองใหคูส ัญญาจัดทำแผนการใชพัสดุที ่ผ ลิ ต
ภายในประเทศ ไมนอยกวารอยละ 60 ของมูลคาพัสดุที่จะใชในงานกอสรางทั้งหมดตามสัญญา ภายใน 30 วัน นับ
ถัดจากวันที่ไดลงนามสัญญา (ภาคผนวก 2)
(2) หนวยงานของรัฐจะตองใหคูสัญญาจัดทำแผนการใชเหล็กพัสดุที่
ผลิตภายในประเทศไมนอยกวารอยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ตองใชทั้งหมดตามสัญญา ภายใน 30 วัน นับถัดจาก
วันที่ไดลงนามสัญญา (ภาคผนวก 3)
2.5.1.2 การจางที่มิใชงานกอสราง
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หน ว ยงานของรั ฐ จะต อ งให ค ู  ส ั ญ ญาจั ด ทำแผนการใช พ ั ส ดุ ท ี ่ ผ ลิ ต
ภายในประเทศไมนอยกวารอยละ 60 ของมูลคาที่จะใชในงานจางทั้งหมดตามสัญญา ภายใน 30 วัน นับถัดจาก
วันที่ไดลงนามสัญญา ตามแผนการใชพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
อนึ่ง หากมูลคาหรือปริมาณของพัสดุไมสามารถดำเนินการ ตามขอ 2.5.1.1 และ
ขอ 2.5.1.2 สามารถแกไขเปลี่ยนแปลงแผนได ทั้งนี้ ตองกอนการสงมอบงานในแตละงวด
2.5.2 การตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อจัดจางตามขอ 2.1 ขอ 2.2 และขอ 2.3
2.5.2.1 ใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบวาพัสดุที่สงมอบ เปนพัสดุที่
ผลิตภายในประเทศตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา
2.5.2.2 การตรวจสอบพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ สามารถดำเนินการ ดังนี้
(1) กรณีที่เปนพัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่ไดรับการรับรองจากสภา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ใหตรวจสอบรายการพัสดุที่ไดรับการรับรองและออกเครื่องหมายสินคาที่ผลิตใน
ประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
(2) กรณีที่เปนพัสดุที่ไมใชรายการพัสดุตาม (1) ใหตรวจสอบจากขอมูลที่
ปรากฏบนฉลากของสินคาที่ติดบนบรรจุภัณฑของสินคา
2.5.3 การแกไขสัญญา
หากลงนามในสัญญาแลวปรากฎในภายหลังวา ไมสามารถสงมอบพัสดุที่ผลิต
ภายในประเทศตามที่กำหนดไวในสัญญาได ใหพิจารณาแกไขสัญญตอไป ทั้งนี้ ใหหนวยงานของรัฐพิจารณาแกไข
สัญญาใหเปนไปตามหลักการของมาตรา 97 แหงพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560
2.5.4 การจัดทำรายงานผลการใชพัสดุที่ผลิตภายในประเทศสำหรับงานจางกอสรางและ
งานจางที่มิใชงานกอสราง
ใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเปนผูจัดทำรายงานผลการใชพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
(ตามภาคผนวก 4) เสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐเพื่อทราบพรอมกับรายงานผลการตรวจรับพัสดุงานงวดสุดทาย
3. แนวทางการดำเนินการในหมวด 7/2 การจัดซื้อจัดจางพัสดุที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
3.1 หากหน ว ยงานของรั ฐ ประสงค จ ะจัด ซื ้ อจั ดจา งพั ส ดุท ี่ เปน มิ ตรกั บ สิ ่ง แวดล อ ม ให
หนวยงานของรัฐกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือรางขอบเขตของงาน เปนพัสดุที่มีรายละเอียดหรือ
คุณสมบัติที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ตัวอยาง
หนวยงานของรัฐตองการจัดซื้อกระดาษ A4 หากประสงคจะซื้อกระดาษที่มีคุณสมบัติ
เปนกระดาษที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ก็ใหหนวยงานของรัฐกำหนดรายละเอียดคุ ณลักษณะเฉพาะได ตามที่
หนวยงานของรัฐตองการ แตหากหนวยงานของรัฐประสงคจะจัดซื้อกระดาษ A4 ที่มีคุณลักษณะเฉพาะทั่วไป ก็ให
หนวยงานของรัฐกำหนดตามที่หนวยงานของรัฐตองการ
3.2 เมื่อดำเนินการตามขอ 3.1 แลว ใหหนวยงานของรัฐตรวจสอบรายชื่อพัสดุที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม โดยตรวจสอบในฐานขอมูลบัญชีรายชื่อสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของกรมควบคุม
มลพิษ ไดที่ http:://gp.pcd.go.th
3.3 เมื่อตรวจสอบรายชื่อแลวปรากฏวา พัสดุที่จะจัดซื้อจัดจางดังกลาวมีผูขายสินคาหรือผู
ใหบริการเพียงรายเดียว ใหหนวยงานของรัฐจัดซื้อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากผูขายหรือผูใหบริการโดยตรง
คูมือการดำเนินการจัดซื้อจัดจางแตละวิธี และกรณีศึกษา
โดย อธิวัฒน โยอาศรี
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หากพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจางมีผูขายสินคาหรือผูใหบริการตั้งแต 2 รายขึ้นไป ใหหนวยงานของรัฐจัดซื้อจัดจางโดยวิธี
คัดเลือก
หากดำเนินการตรวจสอบรายชื่อแลวไมปรากฏรายชื่อผูประกอบการที่ไดรับการรับรองวาเปน
พัสดุที่มีเครื่องหมายรับรองวาเปนพัสดุที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหหนวยงานของรัฐดำเนินการจัดซื้อจัดจางตาม
วิธีการของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
อนึ่ง หากหนวยงานของรัฐไมประสงคจะจัดซื้อจัดจางพัสดุที่เปนมิตรกับสิ่งแวดล อม ให
หนวยงานของรัฐกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือรางขอบเขตของงาน ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของ
หนวยงานของรัฐ
4. การกำหนดเงื่อนไขการเสนอราคาสำหรับวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ใหหนวยงานของรัฐแกไขหนังสือแบบเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
แบบเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส และแบบเอกสารประกวดราคาจางกอสราง
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ตามหนังสือคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ ดวนที่สุด ที่ กค (กนบ) 0405.2/ว 410 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2560 โดยกำหนดเปนเงื่อนไขเพิ่มเติมไวใน
แบบเอกสารเชิญชวนที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังนี้
4.1 เพิ่มเติมเอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาจางฯ ดังนี้ “ขอ 1.7 แผนการใชพัสดุที่
ผลิตภายในประเทศ” และเอกสารประกวดราคาจางกอสรางฯ “ขอ 1.9 แผนการใชพัสดุที่ผลิตภายในประเทศและ
แผนการใชเหล็กที่ผลิตภายในประเทศ”
4.2 เพิ่มเติมเงื่อนไขแบบเอกสารประกวดราคาซื้อฯ แบบเอกสารประกวดราคาจางฯ และ
แบบเอกสารประกวดราคาจางกอสรางฯ สวนที่ 2 ดังนี้ “ขอ 3.2 สำเนาใบขึ้นทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)” หรือ “สำเนาหนังสือรับรองสินคา Made in Thailand”
4.3 เพิ่มเติมในแบบเอกสารประกวดราคาจ างฯ ดังนี้ “ขอ 4.9 ผูยื่นขอเสนอตองจั ดทำ
แผนการใชพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ” และแบบเอกสารประกวดราคาจางกอสรางฯ “ขอ 4.9 ผูยื่นขอเสนอตอง
จัดทำแผนการใชพัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใชเหล็กที่ผลิตภายในประเทศ”
4.4 กำหนดเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อฯ เอกสารประกวดราคาจางฯ และเอกสาร
ประกวดราคาจางกอสรางฯ กรณีใชเกณฑราคาในการพิจารณาคัดเลือกผูชนะ ใหกำหนดเงื่อนไขในการพิจารณา
ในขอ 6 หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา “6.8 หากผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูประกอบการ SMEs เสนอราคาสูง
กวาราคาต่ำสุดของผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่ไมเกินรอยละ 10 ใหหนวยงานของรัฐจัดซื้อจัดจางจากผูประกอบการ
SMEs ดังกลาว โดยจัดเรียงลำดับผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกวาราคาต่ำสุดของผู
ยื่นขอเสนอรายอื่นไมเกินรอยละ 10 ที่จะเรียกมาทำสัญญาไมเกิน 3 ราย
อนึ่ง การพิจารณาผลตามเงื่อนไขเอกสารประกวดราคาซื้อฯ ใหพิจาณราจากเอกสารสำเนาใบ
เทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) เทานั้น”
4.5 กรณีที่ใชเกณฑราคาในการพิจารณาคัดเลือกผูชนะ ใหกำหนดเงื่อนไขเอกสารประกวด
ราคาซื้อฯ เอกสารประกวดราคาจางฯ และเอกสารประกวดราคาจางกอสรางฯ ในขอ 6 หลักเกณฑและสิทธิในการ
พิจารณา “6.9 หากผูยื่นขอเสนอซึ่งมิใชผูประกอบการ SMEs แตเปนบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคล
ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกวาราคาต่ำสุดของผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนบุคคลธรรมดาที่มิไดถือสัญชาติ
ไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศไมเกินรอยละ 3 ใหหนวยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจาง
จากผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกลาว”
เงื่อนไขตามวรรคหนึ่งใหใชกับการจัดซื้อจัดจางวิธีสอบราคาและวิธีคัดเลือกดวย
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5. สิทธิตามขอ 1.3.5 และขอ 2.4 ของผูเสนอราคาที่เปนกิจการรวมคา
5.1 ผูเขารวมคาทุกรายจะตองเปนผูประกอบการ SMEs
5.2 ผูเขารวมคาทุกรายจะตองเปนผูประกอบการที่เปนบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือ
นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
6. การดำเนินการตามแนวทางปฏิบัตินี้
6.1 กรณีที่หนวยงานของรัฐไดเผยแพรเอกสารเชิญชวนกอนวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ให
หนวยงานปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไวในเอกสารเชิญชวน
6.2 กรณีที่หนวยงานของรัฐไดเผยแพรเอกสารเชิญชวนตั้งแตวันที่ 22 ธันวาคม 2563 แต
กอนวันที่หนังสือเวียนฉบับนี้มีผลใชบังคับ เมื่อดำเนินการจนเสร็จสิ้นโครงการ ใหหนวยงานของรัฐจัดทำรายงานผล
การจัดซื้อจัดจางกับผูประกอบการ SMEs หรือรายงานการใชพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ตามตารางรายงานการ
จัดซื้อจัดจางกับผูประกอบการ SMEs ตารางแผนการใชพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ตารางแผนการใชเหล็กที่ผลิต
ภายในประเทศ และตารางรายงานผลการใชพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
6.3 กรณีที่หนวยงานของรัฐไดเผยแพรเอกสารเชิญชวนตั้งแตวันที่หนังสือเวียนฉบับนี้มีผลใช
บังคับ ใหหนวยงานของรัฐกำหนดเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนใหเปนไปตามแนวทางปฏิบัตินี้
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