
 ภาพรวมการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

 กฎกระทรวงกําหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจางพัสดุท่ีรัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 และแนวทางปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยฯ ดวนท่ีสุด 

ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 89 ลงวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2564

 การอนุมัติผอนผันตามหนังสือดวนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 332 ลงวันท่ี 8 

มิถุนายน 2564

 กรณีศึกษาการจัดซื้อวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พรอมตัวอยางประกอบ

 กรณีศึกษาจัดซื้อครุภัณฑโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

และวิธีคัดเลือก พรอมตัวอยางประกอบ

 กรณีศึกษาการจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

และวิธีคัดเลือก พรอมตัวอยางอยางประกอบ

 กรณีศึกษาการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

 การจัดทํารายงานผนวก1-4

การจัดซื้อจัดจ้างตามแนวทางปฏิบัติ ว 89

คู่มอื

เอกสารประกอบการเรียนออนไลนวันที่ 12 และ 13 มิถุนายน 2564

โดยอธิวัฒน โยอาศรี
ชมรมเครือขายผูปฏิบัติงานดานการจัดซ้ือจัดจางและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ

หัวข้อวิชา



การศึกษา

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

ประสบการณ

การทํางาน

•วิทยากรอบรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางใหกบัสวนราชการ  
รัฐวิสาหกิจ  องคการมหาชน  และหนวยงานเอกชน 

•อดีตคณะกรรมการบริหารสมาคมนักบริหารพัสดแุหง
ประเทศไทย 

•อดีตอนุกรรมการจัดการประชุมสมัมนาทางวิชาการ  
สมาคมนักบริหารพัสดุแหงประเทศไทย

การอบรม
•หลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพดานการจัดซื้อจัดจางและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ (Certificate in Public 

Procurement -CPP)

แนะนําผูถายทอดองคความรู

สถานท่ีทํางาน

กองพัสดุ  กรมชลประทาน  ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี  

เขตดุสิต  กรุงเทพฯ   โทร. 08-4638-0136  @athiwatbook

นายอธิวัฒน  โยอาศรี
ตําแหนง นักวิชาการพัสดุชํานาญการพิเศษ

ทําหนาท่ี  ผูอํานวยการสวนสัญญาพัสดุ



อธิวัฒน โยอาศรี
ชมรมเครือขายผูปฏิบัติงานจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ

จัดทําโดย

อธิวัฒน โยอาศรี 

(@athiwatbook)

ภาพรวมกฎหมายจัดซ้ือจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ



อธิวัฒน โยอาศรี
ชมรมเครือขายผูปฏิบัติงานจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ

จัดทําโดย

อธิวัฒน โยอาศรี 

(@athiwatbook)
คํานิยาม



อธิวัฒน โยอาศรี
ชมรมเครือขายผูปฏิบัติงานจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ

จัดทําโดย

อธิวัฒน โยอาศรี 

(@athiwatbook)
ผูมีอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
หนวยงานของรัฐ หัวหนาหนวยงานของรัฐ ผูมีอํานาจเหนือขึน้ไปหนึง่ชัน้

(1) ราชการสวนกลางท่ีมีฐานะ

เทียบเทากรม

-อธิบดี 

-หัวหนาสวนราชการท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืน และมีฐานะเปนนิติ

บุคคล

ปลัดกระทรวงหรือปลัดทบวง 

แลวแตกรณี

(2) ราชการสวนภูมิภาค -ผูวาราชการจังหวัด ปลัดกระทรวงตนสังกัดของ

หนวยงานของรัฐเจาของเงิน

งบประมาณ

(3) ราชการสวนทองถิ่น

-องคการบริหารสวนจังหวัด

-เทศบาล

-องคการบริหารสวนตําบล

-เทศบาลเมืองพัทยา

-นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

-นายกเทศมนตรี

-นายกองคการบริหารสวนตําบล 

-นายกเมืองพัทยา

ผูวาราชการจังหวัด

-กรุงเทพมหานคร -ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร หัวหนาหนวยงานของรัฐน้ันเปนผูใช

อํานาจเหนือข้ึนไปหน่ึงช้ันเอง

(4) รัฐวิสาหกิจ ผูวาการ  ผูอํานวยการ กรรมการผูจัดการใหญ หรือผูดํารง

ตําแหนงท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทา

คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจ

(5) มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ อธิการบดี สภามหาวิทยาลัย

(6) สวนราชการท่ีขึ้นตรงตอ

นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

สํานักงานเลขาธิการสภา

ผูแทนราษฎร 

- องคการมหาชน หมายถึง ผูอํานวยการ หรือผูดํารง

ตําแหนงท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทา

- องคกรอิสระ หมายถึง เลขาธิการคณะกรรมการการ

เลือกตั้ง เลขาธิการสํานักงานผูตรวจการแผนดิน เลขาธิการ

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจรติแหงชาติ 

ผูวาการตรวจเงินแผนดิน เลขาธิการคณะกรรมการสทิธิ

มนุษยชนแหงชาติ

- องคกรตามรัฐธรรมนูญ หมายถึง อัยการสูงสุด

- หนวยธุรการของศาล หมายถึง เลขาธิการสํานักงานศาล

ยุติธรรม เลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง เลขาธิการ

สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

-หนวยงานสังกัดรัฐสภาหรือในกํากับของรัฐสภา หมายถึง 

เลขาธิการวุฒิสภา เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร เลขาธิการ

สถาบันพระปกเกลา เลขาธิการสํานักงานสภาพัฒนา

การเมือง

- หนวยงานอิสระของรัฐ หมายถึง เลขาธิการ หรือผูดํารง

ตําแหนงท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทา

หนวยงานอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง หมายถึง ผูบริหาร

สูงสุดของหนวยงานตามกฎหมายจดัตัง้หน่วยงานนัน้

หัวหนาหนวยงานของรัฐน้ันเปนผูใช

อํานาจเหนือข้ึนไปหน่ึงช้ันเอง

(7) ในกรณีนอกเหนือจากท่ีกําหนด

ไวตาม (1)– (6)

ผูบังคับบัญชา ผูกํากับดูแล หรือผู

ควบคุม ช้ัน เหนือ ข้ึนไป ช้ันห น่ึ ง  

แลวแตกรณี

(8) ในกรณีท่ีไมมีผูบังคับบัญชา 

ผูกํากับดูแล หรือผูควบคุม 

ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐน้ันเปน

ผูใชอํานาจเหนือข้ึนไปหน่ึงช้ันเอง

ผู้มีอํานาจ



อธิวัฒน โยอาศรี
ชมรมเครือขายผูปฏิบัติงานจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ

จัดทําโดย

อธิวัฒน โยอาศรี 

(@athiwatbook)
วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง



อธิวัฒน โยอาศรี
ชมรมเครือขายผูปฏิบัติงานจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ

จัดทําโดย

อธิวัฒน โยอาศรี 

(@athiwatbook)

วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง

วงเงินไม่เกิน 
500,000 บาท

วงเงินเกิน
500,000 บาท

การจัดซ้ือจัดจ้าง
ตามมาตรา 
56(2)(ข)

วิธีคัดเลือก

แต่งตั้ง
คณะกรรมการซ้ือ
หรือจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ดําเนินการเจรจาตก
ลงกับผู้ประกอบการ

ดําเนินการ
จัดซ้ือจัดจ้าง

ตามระเบียบขอ้ 79

ระเบียบข้อ 78

(ซ) กฎกระทรวง
มอบให้เจ้าหน้าที่พัสดุ

ดําเนินการเจรจา
ตกลงกับ

ผู้ประกอบการ
ตามระเบียบ

ข้อ 79

วิธีเฉพาะเจาะจง

ระเบียบข้อ 74

แต่งตั้ง
คณะกรรมการซ้ือ
หรือจ้างโดยวิธี

คัดเลือก
ดําเนินการเจรจา

ตกลงกับ
ผู้ประกอบการ
ตามระเบียบ

วิธีประกาศ
เชิญชวนทั่วไป

วิธี e-market

วิธี e-bidding

วิธีสอบราคา



อธิวัฒน โยอาศรี
ชมรมเครือขายผูปฏิบัติงานจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ

จัดทําโดย

อธิวัฒน โยอาศรี 

(@athiwatbook)

ความเปนมากฎกระทรวง
กําหนดพัสดุและวิธีการจัดซ้ือจัดจางพัสดุที่รัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน

มาตรา 56 วรรคสอง “รัฐมนตรีอาจออกกฎกระทรวงตาม (2) (ซ) หรือ (2) (ซ) ใหเปนพัสดุท่ีรัฐตองการสงเสริมหรือ

สนับสนุนตามมาตรา 65 (4) ก็ได หากรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงตาม (2) (ซ) เปนพัสดุท่ีรัฐตองการสงเสริมหรือ

สนับสนุนตามมาตรา 65 (4) แลว เม่ือหนวยงานของรัฐจะทําการจัดซ้ือจัดจางพัสดุนั้น ใหใชวิธีเฉพาะเจาะจง

ตาม (2) (ซ) กอน”

พรบ.การจัดซ้ือจัดจ้างฯ

กฎกระทรวงกําหนดพัสดุท่ีรัฐตองการสงเสริมหรือ

สนับสนุนและกําหนดวิธีการจัดซ้ือจัดจางพัสดุโดย

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

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 ประเภทของท่ีปรึกษาท่ีรัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน

กฎกระทรวง กําหนดพัสดุท่ีรัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน

และกําหนดวิธีการจัดซ้ือจัดจางพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธี

เฉพาะเจาะจง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561

กฎกระทรวง
กําหนดพัสดุและวิธีการจัดซ้ือจัดจางพัสดุท่ีรัฐตองการสงเสริม

หรือสนับสนุน พ.ศ. 2563

กฎกระทรวง
กําหนดพัสดุและวิธีการจัดซ้ือจัดจางพัสดุท่ีรัฐตองการสงเสริม

หรือสนับสนุน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563

หมวด 2 พัสดุสงเสริมวิสาหกิจและการประกอบอาชีพ   

(เปลี่ยนชื่อหมวด และแกไขเพ่ิมเติมรายละเอียด)

หมวด 7/1 พัสดุสงเสริมการผลิตภายในประเทศ  (เพ่ิมเติม)

หมวด 7/2 พัสดุท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (เพ่ิมเติม)

ยกเลิก

กําหนดใหม



อธิวัฒน โยอาศรี
ชมรมเครือขายผูปฏิบัติงานจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ

จัดทําโดย

อธิวัฒน โยอาศรี 

(@athiwatbook)

อางอิง : หนังสือท่ี กค (กวจ) 0405.2/ ว 123  ลงวันท่ี 9 มีนาคม 2561 

เรื่อง ซอมความเขาใจการจัดซ้ือจัดจางตามกฎกระทรวงกําหนดพัสดุท่ีรัฐตองการ

สงเสริมหรือสนับสนุนและกําหนดวิธีการจัดซ้ือจัดจางโดยวิธีคัดเลือกและวิธี

เฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 และกําหนดแนวทางปฏิบัติในการดําเนินการจัดซ้ือจัด

จางพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ซ)

วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง
กรณีพัสดุที่รัฐต้องการ
ส่งเสริมและสนับสนุนฯ

วงเงินไม่เกิน 
500,000 บาท

วงเงินเกิน
500,000 บาท

เป็นการจัดซ้ือจัดจ้าง
ตามมาตรา 56(2)(ข)

วิธีคัดเลือก
เป็นการจัดซ้ือจัดจ้าง
ตามมาตรา 56(1)(ซ)

แต่งตั้งคณะกรรมการ
ซ้ือหรือจ้างโดยวิธี

เฉพาะเจาะจง
ดําเนินการเจรจาตกลง
กับผู้ประกอบการตาม

ระเบียบ
ข้อ 78(1)(ง)

พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมและสนับสนุนฯ

ดําเนินการ
จัดซ้ือจัดจ้าง

ตามระเบียบขอ้ 79

ระเบียบข้อ 78

ระเบียบข้อ 79

มอบให้เจ้าหน้าที่พัสดุ
ดําเนินการเจรจา

ตกลงกับผู้ประกอบการ
ตามระเบียบ

ข้อ 79

วิธีเฉพาะเจาะจง
เป็นการจัดซ้ือจัดจ้าง
ตามมาตรา 56(2)(ซ)

ระเบียบข้อ 74

แต่งตั้งคณะกรรมการซ้ือ
หรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก
ดําเนินการเจรจาตกลง
กับผู้ประกอบการตาม

ระเบียบ ข้อ 74



อธิวัฒน โยอาศรี
ชมรมเครือขายผูปฏิบัติงานจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ

จัดทําโดย

อธิวัฒน โยอาศรี 

(@athiwatbook)
กฎกระทรวงกําหนดพัสดุและวิธีการจัดซ้ือจัดจางพัสดุ

ที่รัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 22 ธันวาคม 2563)

งานซื้อ การจางกอสราง

คูสัญญาตองใชเหล็กท่ีผลิต
ภายในประเทศ 

ไมนอยกวารอยละ 90 ของปริมาณ
เหล็กท่ีตองใชท้ังหมดตามสัญญา 

คูสัญญาตองใชพัสดุประเภทวัสดุ หรือ
ครุภัณฑท่ีจะใชในงานกอสรางเปนพัสดุ
ท่ีผลิตในประเทศ ไมนอยกวารอยละ 
60 ของมูลคาพัสดุท่ีจะใชในงาน

กอสรางท้ังหมดของสัญญา

การจางที่มิใชงานกอสราง

คูสัญญาตองใชพัสดุประเภท
วัสดุ หรือครุภัณฑท่ีจะใชใน

งานกอสรางเปนพัสดุท่ีผลิตใน
ประเทศ ไมนอยกวา

รอยละ 60 ของมูลคาพัสดุท่ี
จะใชในงานจางนั้น

ใหหนวยงานของรัฐจัดซ้ือจัดจางกับผูประกอบการ 

SMEs ท่ีไดข้ึนบัญชีไว ไมนอยกวารอยละ 30

ของงบประมาณท่ีจะตองจัดซ้ือจัดจางกับ SMEs

และใหแตมตอในการเสนอราคา e-bidding

ตองจัดซ้ือพัสดุท่ีผลิต

ภายในประเทศ

เวนแตไมมีผลิต

ภายในประเทศหรอื

จําเปนตองใชพัสดุผลิต

ตางประเทศ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME)

ข้ึนบัญชีรายช่ือกับ สสว.

พัสดุท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ข้ึนบัญชีรายช่ือกับกรมควบคุมมลพิษ

พัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ

ข้ึนบัญชีรายช่ือกับสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยฯ ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 89

ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2564



อธิวัฒน โยอาศรี
ชมรมเครือขายผูปฏิบัติงานจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ

จัดทําโดย

อธิวัฒน โยอาศรี 

(@athiwatbook)
กฎกระทรวงกฎกระทรวงกําหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจางพัสดุ

ท่ีรัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยฯ ดวนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 89

ลงวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2564

กรณีท่ีไดเผยแพรเอกสาร

เชิญชวนกอนวันท่ี 22 

ธันวาคม 2563 ใหหนวยงาน

ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีกําหนด

ไวในเอกสารเชิญชวน

การบังคับใช้

22 ธ.ค. 63

ดําเนินการปกติ

18 ก.พ. 64

กรณีไดเผยแพรเอกสารเชิญชวน

ต้ังแตวันท่ี 22 ธันวาคม 2563

แตกอนวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2564

เมื่อดําเนินการจนเสร็จสิ้นโครงการ ให

หนวยงานจัดทํารายงานผลการจัดซ้ือ

จัดจางกับผูประกอบการ SMEs หรือ

รายงานการใชพัสดุท่ีผลิต

ภายในประเทศตาม ว 89

กรณีไดเผยแพรเอกสารเชิญชวน

ตั้งแตวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2564

ใหหนวยงานกําหนดเง่ือนไขใน

เอกสารเชิญชวนใหเปนไปตาม

แนวทางปฏิบัติ
31 พ.ค. 64

1 มิ.ย. 64

ไดรับอนุมัติ

ผอนผันตาม

หนังสือ

ดวนท่ีสุด 

ท่ี กค (กวจ) 

0405.2/

ว332 ลว.8 

มิ.ย.64

ถือปฏิบัติตาม

กฎกระทรวง + ว89

โดยเครงครัด

MiT

SME

เงื่อนไขใน

เอกสารเชิญชวน

17 ก.พ. 63



อธิวัฒน โยอาศรี
ชมรมเครือขายผูปฏิบัติงานจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ

จัดทําโดย

อธิวัฒน โยอาศรี 

(@athiwatbook)

หัวหนาหนวยงาน

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ผูมีหนาท่ีกําหนด SPEC / 

TOR /ออกแบบงานกอสราง

คณะกรรมการซื้อหรือจาง

โดยวิธีคัดเลือก/พิจารณาผล

ในฐานะผูบริหารจะตองรับทราบขอส่ังการและถือปฏิบัติ  และ

กํากับดูแลเห็นชอบเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งตามแนวทางปฏิบัติดังกลาว

ระบุขอความเกี่ยวกับการใชพัสดุท่ีผลิตในประเทศในแบบรูป 

และกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือ

ขอบเขตของงานใหเปนไปตามกฎกระทรวง และแนวทางปฏิบัติ

ดังกลาว

• เชิญผูประกอบการท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดเขาย่ืนขอเสนอ

• ตรวจสอบเอกสารและพิจารณาคัดเลือกขอเสนอของ

ผูประกอบการใหเปนไปตามเง่ือนไขการซื้อหรือจาง

• ตรวจสอบพัสดุท่ีคูสัญญาสงมอบเปนพัสดุท่ีผลิต

ภายในประเทศตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในสัญญา

• จัดทํารายงานการใชพัสดุในประเทศ

ใครเก่ียวของกับกฎกระทรวงกําหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจางพัสดุ

ท่ีรัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563

เจาหนาที่พัสดุ
กําหนดรายละเอียดในเอกสารซื้อหรือจางใหสอคดลองกับ

หนังสือ ว 89



อธิวัฒน โยอาศรี
ชมรมเครือขายผูปฏิบัติงานจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ

จัดทําโดย

อธิวัฒน โยอาศรี 

(@athiwatbook)
ภาพรวมขั้นตอนและกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ



อธิวัฒน โยอาศรี
ชมรมเครือขายผูปฏิบัติงานจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ

จัดทําโดย

อธิวัฒน โยอาศรี 

(@athiwatbook)

เรื่องที่ 1

พัสดุสงเสริมการผลิตภายในประเทศ

การรับรองและออก

เคร่ืองหมายสินคาท่ีผลิตใน

ประเทศไทย (Made in 

Thailand) 

โดยสภาอุตสาหกรรมแหง

ประเทศไทย

“พัสดุสงเสริมการผลิตภายในประเทศ” 
หมายความวา พัสดุท่ีไดรับการรับรองและออกเครื่องหมายสินคาท่ีผลิตในประเทศไทย 

(Made in Thailand) โดยสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

“การใชพัสดุที่ผลิตจากตางประเทศหรือนําเขาพัสดุจากตางประเทศ” 
หมายถึง การใชหรือการนําเขาพัสดุท่ีผลิตสําเร็จรูปแลวจากตางประเทศไมวาจะนําเขา

โดยคูสัญญาหรือบุคคลอื่นใด



อธิวัฒน โยอาศรี
ชมรมเครือขายผูปฏิบัติงานจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ

จัดทําโดย

อธิวัฒน โยอาศรี 

(@athiwatbook)

งานซื้อ การจางกอสราง

คูสัญญาตองใชเหล็กท่ีผลิต
ภายในประเทศ 

ไมนอยกวารอยละ 90 ของปริมาณ
เหล็กท่ีตองใชท้ังหมดตามสัญญา 

คูสัญญาตองใชพัสดุประเภทวัสดุ หรือ
ครุภัณฑท่ีจะใชในงานกอสรางเปนพัสดุ
ท่ีผลิตในประเทศ ไมนอยกวารอยละ 
60 ของมูลคาพัสดุท่ีจะใชในงาน

กอสรางท้ังหมดของสัญญา

การจางที่มิใชงานกอสราง

คูสัญญาตองใชพัสดุประเภท
วัสดุ หรือครุภัณฑท่ีจะใชใน

งานกอสรางเปนพัสดุท่ีผลิตใน
ประเทศ ไมนอยกวา

รอยละ 60 ของมูลคาพัสดุท่ี
จะใชในงานจางนั้น

ตองจัดซ้ือพัสดุท่ีผลิต

ภายในประเทศ

เวนแตไมมีผลิต

ภายในประเทศหรอื

จําเปนตองใชพัสดุผลิต

ตางประเทศ

พัสดุสงเสรมิการผลิตภายในประเทศ



อธิวัฒน โยอาศรี
ชมรมเครือขายผูปฏิบัติงานจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ

จัดทําโดย

อธิวัฒน โยอาศรี 

(@athiwatbook)

งบประมาณ

งานซ้ือ งานจัดจ้าง

วัสดุ ครุภัณฑ์

กําหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec.)
ราคากลาง

ตรวจสอบพัสดุ MiT

• หากมีผูประกอบการ ไมนอยกวา 3 ราย 

ตองกําหนด Spec. ที่ผลิตภายในประเทศ 

และไดใบรับรอง MiT จากสภาอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทย เทาน้ัน

• หากมีนอยกวา 3 ราย  ใหกําหนด Spec.

เปนพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

กอนกําหนด spec. ใหเสนอ

ผูมีอํานาจอนุมัติเห็นชอบกอน

ไม่มีพัสดุที่ผลิต
ภายในประเทศ

มีพัสดทุี่ผลิต
ภายในประเทศ

ไม่ใช้พัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ

ใช้พัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ กําหนด Spec. ตาม

ความตองการของ

หนวยงาน

ไมตองเสนอผูมี

อํานาจอนุมัติ

เห็นชอบกอน

ขั้นตอนดําเนินการจดัซือ้จัดจางพสัดุ

สงเสริมการผลิตภายในประเทศ
จัดทําโครงการและ

งบประมาณ

แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง

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

• งานจ้างทําความสะอาด
• งานจ้างซ่อมบํารุง
• งานจ้างทําของ
• งานจ้างอื่นๆ

งานจ้างที่มิใช่งาน
ก่อสร้าง งานจ้างก่อสร้าง

กําหนดใหคูสัญญาตองใชพัสดุประเภทวัสดุ หรือ

ครุภัณฑท่ีผลิตภายในประเทศไมนอยกวารอยละ 60
ไวในแบบรูปรายการกอสราง หรือขอบเขตของงาน

กรณีที่หนวยงานจะไมใช

พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ 

หรือใชพัสดุผลิต

ภายในประเทศไมครบรอย

ละ 60 ใหหนวยงานของ

รัฐเสนอผูมีอํานาจเหนือขึ้น

ไปหน่ึงชั้น พิจารณาอนุมัติ

เห็นชอบกอนการบริหารสัญญา
เมื่อลงนามในสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างต้อง

จัดทําแผนการใช้วัสดุหรือครุภัณฑ์
ภายในประเทศไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 60
ภายใน 30 วันนับถัดจากวันลงนามใน

สัญญา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

ตรวจสอบพัสดุท่ีคูสัญญาสงมอบเปนพัสดุท่ีผลิต

ภายในประเทศตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในสัญญา และ

จัดทํารายงานผลการใชพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ

เสนอผูวาจางทราบพรอมกับรายงานผลการตรวจรับ

งานงวดสุดทาย

งานกอสรางคูสัญญาตองใช

เหล็กท่ีผลิตภายในประเทศ 

ไมนอยกวารอยละ 90 ของ

ปริมาณเหล็กท่ีตองใชท้ังหมด

ตามสัญญา 
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ชมรมเครือขายผูปฏิบัติงานจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ
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(@athiwatbook)การจัดซื้อพัสดุสงเสริมการผลติภายในประเทศ

การกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (SPEC.)

• หลักการ : หนวยงานตองจัดซ้ือพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
• 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

(1) หากมีพัสดุทีผ่ลิตภายในประเทศ แต ไมเพียงพอตอความตองการในประเทศ หรือ

(2) หากมีพัสดุทีผ่ลิตภายในประเทศ  แต มีผูประกอบการเขายื่นขอเสนอจํานวนนอยราย หรือ

(3) หากมีพัสดุทีผ่ลิตภายในประเทศ  แต มีความจําเปนจะตองมีการใชพัสดุที่ผลิตจากตางประเทศ หรือ

นําเขาพัสดุจากตางประเทศ  

อํานาจหัวหนาหนวยงานของรัฐพิจารณา

(1)เปนการจัดหาอะไหลท่ีมีความจําเปนจะตองระบุคุณ

ลักษณะเฉพาะ และจําเปนตองนําเขาจากตางประเทศ

(2)กรณีมีความจําเปนจะตองมีการใชพัสดุท่ีผลิตหรือนําเขาจาก

ตางประเทศ 

(2.1) เปนการจัดหาครั้งหนึ่งท่ีมีวงเงินไมเกิน 2 ลานบาท หรือ

(2.2) ราคาพัสดุท่ีนําเขาจากตางประเทศมีราคาตอหนวยไม

เกิน 2 ลานบาท

อํานาจผูมีอํานาจเหนือขึนไปพิจารณา

หนวยงานของรัฐมีความจําเปนจะตองมีการ

ใชพัสดุท่ีผลิตหรือนําเขาจากตางประเทศ  

กรณี 

(1) เปนการจัดหาครั้งหนึ่งท่ีมีวงเงินเกิน 2

ลานบาท หรือ

(2) ราคาพัสดุท่ีนําเขาจากตางประเทศมี

ราคาตอหนวยเกิน 2 ลานบาท

กอนกําหนด spec. ใหเสนอผูมีอํานาจอนุมัติเห็นชอบกอน

กรณีมีพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ แต่จะไม่ใช้
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กรณีศึกษา

การจัดซื้อพัสดุสงเสริมการผลติภายในประเทศ

 กรณีศึกษาการจัดซื้อวัสดุ

 กรณีศึกษาจัดซื้อครุภัณฑ
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(@athiwatbook)
รายการงบประมาณ

งานซ้ือ งานจัดจ้าง

วัสดุ ครุภัณฑ์

Spec. 
สํานักงบประมาณ

Spec. 
กระทรวงดิจิทัลฯ

Spec.
ของหน่วยงาน

ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ (MiT) 

ท่ีเว็บไซต www.mit.fti.or.th หรือฉลากผลิตภัณฑ

• หากมีผูประกอบการ ไมนอยกวา 3 ราย 

ตองกําหนด Spec. ท่ีผลติภายในประเทศ 

และไดใบรับรอง MiT จากสภา

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เทานั้น

• หากมีนอยกวา 3 ราย  ใหกําหนด Spec.

เปนพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ

กอนกําหนด spec. ใหเสนอ

ผูมีอํานาจอนุมัติเห็นชอบกอน

ไม่มีพัสดุที่ผลิต
ภายในประเทศ

มีพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ไม่ใช้พัสดุท่ีผลิตภายในประเทศใช้พัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ
กําหนด Spec. ตามความ

ตองการของหนวยงาน

ไมตองเสนอผูมีอํานาจอนุมัติ

เห็นชอบกอน

อํานาจหัวหนาหนวยงานของรัฐพิจารณา

(1) เปนการจัดหาอะไหลที่มีความจําเปน

จะตองระบุคุณลักษณะเฉพาะ และ

จําเปนตองนําเขาจากตางประเทศ

(2) กรณีมีความจําเปนจะตองมีการใช

พัสดุที่ผลิตหรือนําเขาจากตางประเทศ 

(2.1) เปนการจัดหาครั้งหน่ึงที่มีวงเงิน

ไมเกิน 2 ลานบาท หรือ

(2.2) ราคาพัสดุที่นําเขาจาก

ตางประเทศมีราคาตอหนวยไมเกิน 2 

ลานบาท

อํานาจผูมีอํานาจเหนือขึนไปพิจารณา

(1) เปนการจัดหาครั้งหน่ึงที่มีวงเงินเกิน 2

ลานบาท หรือ

(2) ราคาพัสดุที่นําเขาจากตางประเทศมี

ราคาตอหนวยเกิน 2 ลานบาท
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• ก่อสร้างอาคาร
• ก่อสร้างชลประทาน
• ก่อสร้างสะพาน
• ซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร
(ก่อสร้างตามคํานิยาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ)

• งานจ้างทําความสะอาด
• งานจ้างซ่อมบํารุง
• งานจ้างทําของ
• งานจ้างอ่ืนๆ

รายการงบประมาณ

งานซ้ือ งานจัดจ้าง

งานจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างก่อสร้าง

การบริหารสัญญา
เมื่อลงนามในสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างต้องจัดทําแผนการใช้วัสดุหรือครุภัณฑ์ภายในประเทศ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ภายใน 30 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

แผนการใช้พัสดุผลิต
ภายในประเทศ(ผนวก 2)

แผนการใช้พัสดุผลิตภายในประเทศ
(ผนวก 2)

กําหนดใหคูสัญญาตองใชพัสดุประเภทวัสดุ หรือครุภัณฑ

ท่ีผลิตภายในประเทศไมนอยกวารอยละ 60 ของมูลคา

พัสดุท่ีจะใชในงานกอสรางท้ังหมดของสัญญา ไวในแบบ
รูปรายการกอสราง

กําหนดใหคูสัญญาตองชพัสดุประเภทวัสดุ หรือ

ครุภัณฑท่ีผลิตภายในประเทศไมนอยกวา

รอยละ 60 ของมูลคาพัสดุท่ีจะใชในงานจาง
ท้ังหมดของสัญญา ไวในขอบเขตของงาน

หมายเหตุ : กรณีท่ีหนวยงานจะไมใชพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ หรือใชพัสดุผลิตภายในประเทศไมครบ

รอยละ 60 ใหหนวยงานของรัฐเสนอผูมีอํานาจเหนือข้ึนไปหนึ่งชั้น พิจารณาอนุมัติเห็นชอบกอน

แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
(ผนวก 3)

ผูวาจาง
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ที่มา www.gprocurement.go.th
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หนวยงานของรัฐกําหนดไวในแบบรูปรายการกอสราง หรือรายการประกอบแบบ กําหนดวา

เพ่ือเปนการสงเสริมพัสดทุี่ผลิตภายในประเทศ ใหผูรับจาง “ใชพัสดุประเภทวัสดุ หรือครุภัณฑ

ไมนอยกวารอยละ 60 ของมูลคาพัสดุที่จะใชในงานกอสรางทั้งหมดของสัญญา” และดําเนินการตาม

เงื่อนไข ดังตอไปนี้

(1) ใหใชเหล็กหรือเหล็กกลาทีเ่ปนพัสดุสงเสริมการผลิตภายในประเทศกอนซึง่ตองไมนอยกวา

รอยละ 90 ของปริมาณเหล็กหรือเหล็กกลาทีใ่ชในงานกอสรางทั้งหมดในคร้ังนั้น

(2) หากการใชเหล็กหรือเหล็กกลาตามขอ (1) ยังไมครบรอยละของมูลคาที่กําหนดใหใชพัสดุสงเสริม

การผลิตภายในประเทศ ใหผูรับจางใชพัสดุสงเสริมการผลิตภายในประเทศประเภทอ่ืนใหครบตาม

รอยละของมูลคาหรือปริมาณที่กําหนดได

การคํานวณพัสดุทผลิตภายในประเทศสําหรับงานกอสราง

ตัวอยาง

งานกอสรางท้ังสัญญา 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 ตองเปนพัสดุท่ีสงเสริมการผลิตในประเทศไทย (MIT)

(2) อันดับสอง ตองมาคํานวณปริมาณเหล็กท่ีใชในงานกอสราง 100% ตองใชเหล็กไมนอยกวารอยละ 90 

ของปริมาณเหล็กท่ีใชท้ังสัญญา (ภาคผนวก 3)

เมื่อคํานวณปริมาณเหล็กท้ังสัญญาครบ 90%  มีมูลคาเทากับ 1.8 ลานบาท  จะตองดูวาวงเงินท่ีคํานวณได

ดังกลาวครบตามวงเงินท่ีไดตามขอ.1 หรือไม หากไมครบ ใหหาวัสดุหรือครุภัณฑอื่นมาเพิ่มเติม ตามขอ (3)

ซึ่งแนวทางปฏิบัติ (ว 89) กําหนดวาปริมาณเหล็กท่ีใชในงานกอสรางท่ีได 1.8 ลานบาท ยังไมครบ 4.2 

ลานบาท  (คือยังไมครบ 60% ของมูลคาวัสดุและครุภัณฑ) 

(3) อันดับสาม หลังจากท่ีถอดปริมาณเหล็กและคูณกลับไดมูลคาแลว หากไมถึง 60% ใหนํารายการพัสดุมา

รายงานในภาคผนวก 2

**เพราะฉะนั้น ผูรับจางตองใชวัสดุและครุภัณฑท่ีผลิตภายในประทเศเพิ่มใหครบอีก 2.4 ลานบาท (ภาคผนวก 

2)  คํานวณจาก (4.2 – 1.8 ลานบาท = 2.4 ลานบาท)  

หมายเหตุ : ถาใชเหล็กของไทยครบ 4.2 ลานบาท แลวก็ไมตองนําวัสดุและครุภัณฑมาพิจารณา

รอยละ 60 ของมูลคา

พัสดุที่ใชในงานกอสราง

ทั้งสัญญา (2) ถาเหล็กครบตามขอ (1) แลว มูลคายังไมครบรอยละ 60 

(ใหใชพัสดุประเภทอ่ืนใหครบ) 

(1) ใหพิจารณาการผลิตเหล็กท่ีใชในประเทศกอน โดยใชไมนอยกวา

รอยละ 90 ของปริมาณเหล็กท่ีตองใชท้ังสัญญา

1

2
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จัดทําโดย

อธิวัฒน โยอาศรี 

(@athiwatbook)



อธิวัฒน โยอาศรี
ชมรมเครือขายผูปฏิบัติงานจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ

จัดทําโดย

อธิวัฒน โยอาศรี 

(@athiwatbook)
กรณีศึกษา

การกําหนดขอบเขตของงาน หรือแบบรูปรายการกอสราง

 กรณีศึกษาการจางซอมรถยนต

 กรณีศึกษาจางกอสราง

 กรณีศึกษาการจางตัดชุดพละ



อธิวัฒน โยอาศรี
ชมรมเครือขายผูปฏิบัติงานจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ

จัดทําโดย

อธิวัฒน โยอาศรี 

(@athiwatbook)

เรื่องที่ 2

การส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME)

ที่ข้ึนบัญชีรายช่ือกับ สสว.
“พัสดุสงเสริมวิสาหกิจและการประกอบอาชีพ” หมายความวา ผลิตผล 

ช้ินงาน หรือบริการ ท่ีผลิตหรือจัดทําช้ิน เพื่อสงเสริมผูประกอบธุรกิจเริ่มตนของประเทศ

ไทย หรือพัฒนาขีดความสามารถ ดานเทคโนโลยี อุตสาหกรรม สินคาหรือบริการของผู

ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม วิสาหกิจชุมชน กลุมอาชีพท่ีอยูในการกํากับ

ดูแลของหนวยงานของรัฐหรือท่ีหนวยงานของรัฐรับรอง หรือกลุมอาชีพอื่นท่ีมีลักษณะดียว

กัน หรือองคกรหรือมูลนิธิเพื่อคนพิการ หรือองคการสงเคราะหท่ีไดรับการรับรองจาก
หนวยงานของรัฐ



อธิวัฒน โยอาศรี
ชมรมเครือขายผูปฏิบัติงานจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ

จัดทําโดย

อธิวัฒน โยอาศรี 

(@athiwatbook)มาตรการการสนับสนุนให SME 

เขาถึงการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ (ตามกฎกระทรวง)



อธิวัฒน โยอาศรี
ชมรมเครือขายผูปฏิบัติงานจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ

จัดทําโดย

อธิวัฒน โยอาศรี 

(@athiwatbook)

ใหจัดซื้อจัดจางกับ

ผูประกอบการ SMEs ที่ไดข้ึน

บัญชีไว ไมนอยกวารอยละ 30 

ของงบประมาณที่จะตองจัดซื้อ

จัดจางกับ SMEs

ตรวจสอบรายช่ือสินคา/บริการ 

และรายช่ือผูประกอบการ SMEs ท่ี

ไดข้ึนบัญชีไดท่ี 

www.thaismegp.com

ของ สสว.

หาก

ผูประกอบการ 

SMEs ในจงัหวัด

มีไมนอยกวา 3 

ราย ใหใช วิธี

คัดเลือก

โดยเชิญ

ผูประกอบการ 

SMEs ในจงัหวัด

ไมนอยกวา 3 เขา

เสนอราคา

หากไมมีผูประกอบการ 

SMEs ในจังหวัด หรือมี

แตไมถึง 3 ราย แตมี 

SMEs ของจังหวัดอ่ืน 

ซ่ึงรวมกันท้ังหมดแลว 

ไมนอยกวา 3 ราย ใหใช

วิธีคัดเลือก โดยเชิญ

ผูประกอบการ SMEs

ในจังหวัดกอน (ถามี)

แลวจึงเชิญ SMEs ของ

จังหวัดอ่ืนๆ รวมกันไม

นอยกวา 3 ราย เขามา

เสนอราคา

หากไมมีผูประกอบการ 

SMEs หรือมีในจังหวัด

และจังหวัดอ่ืนๆ รวมกัน

แลวไมถึง 3 ราย หากใช

วิธี e-bidding และใช

เกณฑราคา

ถามีผูประกอบการ SMEs

เขาเสนอราคาดวย และ

เสนอราคาสูงกวาผูเสนอ

ราคาท่ัวไป ไมเกินรอยละ 

10 ให SMEs รายนั้นเปน

ผูชนะ

กรณีผูเสนอราคาเปน

กิจการรวมคา จะไดรับ

สิทธิแตมตอก็ตอเม่ือ

ผูเขารวมคาทุกรายเปน

ผูประกอบการ SMEs

ใหรายงานผลการจัดซ้ือจัดจางกับผูประกอบการ SMEs

(ภาคผนวก 1) ไปยัง สสว. ภายใน 30 วัน นับถัดจากวัน

ส้ินปงบประมาณ

สําหรับหนวยงานของรัฐท่ีมีหนวยงานยอย ใหตนสังกัด

เปนผูรายงานในภาพรวม

วิธีคํานวณงบประมาณท่ีตองจัดซ้ือ

จัดจางไมนอยกวา รอยละ 30 ของ

งบประมาณ ใหคํานวณจากพัสดุท่ี

หนวยงานประสงคจะจัดซ้ือจัดจาง

ท่ีอยูในบัญชีรายการพัสดุและบัญชี

รายช่ือผูประกอบการ SMEs

หมายเหตุ : การพิจารณารายช่ือผูประกอบการ 

SMEs พิจารณาจากจังหวัดของหนวยงานของ

รัฐท่ีดําเนินการจัดซ้ือจัดจางนั้นตั้งอยู (สถาน

ท่ีตั้ง)

มาตรการการสนับสนุนให SME 

เขาถึงการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ (ตามกฎกระทรวง)

การคํานวณวงเงิน
เพ่ือซ้ือหรือจา้งกับ SME วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง (วงเงินเกิน 500,000 บาท)

วิธีคัดเลือก มาตรา 56 (1) (ซ) วิธี e-bidding

1 2 3

หลักการ

ขอให้จัดซ้ือจัด
จ้างกับ SME

ไม่น้อยกว่า 30%



อธิวัฒน โยอาศรี
ชมรมเครือขายผูปฏิบัติงานจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ

จัดทําโดย

อธิวัฒน โยอาศรี 

(@athiwatbook)

งบประมาณทั้งป

ที่ตองจัดซ้ือจัดจางของ กรมสารขันฑ
วงเงินงบประมาณ 40 ลานบาท

เขต 1 เขต 3เขต 2 เขต 4

การพิจารณาพัสดุและวงเงินที่จะซ้ือหรือจางกับ

ผูประกอบการ SMEs

สํานักงาน A 2 ลาน

สํานักงาน B 2 ลาน

สํานักงาน C 2 ลาน

สํานักงาน D 2 ลาน

สํานักงาน E 2 ลาน

สํานักงาน F 2 ลาน

สํานักงาน G 2 ลาน

สํานักงาน H 2 ลาน

สํานักงาน I 2 ลาน

สํานักงาน J 2 ลาน

สํานักงาน K 2 ลาน

สํานักงาน L 2 ลาน

สํานักงาน M 2 ลาน

สํานักงาน N 2 ลาน

สํานักงาน O 2 ลาน

สํานักงาน P 2 ลาน

สํานักงาน Q 2 ลาน

สํานักงาน R 2 ลาน

สํานักงาน S 2 ลาน

สํานักงาน T 2 ลาน

ตรวจสอบรายช่ือสินคา/บริการ และรายช่ือผูประกอบการ SMEs ท่ีไดข้ึนบัญชี
ท่ี www.thaismegp.com ของ สสว.

SMEs 25 ลานบาท ไมใช SMEs 15 ลานบาท

จะตองซื้อหรือจาง

ไมนอยกวารอยละ 30

คิดเปน 7.5 ลานบาท
การรายงานผลไป สสว.

หนวยรวบรวมรายงานผลการจัดซ้ือจัดจาง

กับผูประกอบการ SMEs ในภาพรวม (ผนวก 1) 

ไปท่ี สสว. ภายใน 30 วัน

นับถัดจากวันส้ินปงบประมาณ หนวยจัดซื้อจัดทํารายงาน ผนวก1



อธิวัฒน โยอาศรี
ชมรมเครือขายผูปฏิบัติงานจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ

จัดทําโดย

อธิวัฒน โยอาศรี 

(@athiwatbook)

งบประมาณทั้งป

ที่ตองจัดซ้ือจัดจางของหนวยงานของรัฐ

วงเงินงบประมาณ 10 ลานบาท

วัสดุอุปกรณ

1 ลานบาท

ครุภัณฑ

2 ลานบาท

งานจางท่ีมิใชงานกอสราง

1 ลานบาท

งานกอสราง

6 ลานบาท

ตรวจสอบรายช่ือสินคา/บริการ และรายช่ือผูประกอบการ SMEs ท่ีไดข้ึนบัญชี
ท่ี www.thaismegp.com ของ สสว.

SMEs

8 ลานบาท

ไมใช SMEs

1.5 ลานบาท

จะตองซื้อหรือจางไดไมนอยกวารอยละ 30

คิดเปน 2.4 ลานบาท

ดําเนินการตามวิธีการตามพระราชบัญญัติ

การจัดซื้อจัดจาง

ซื้อนม

โรงเรียน

5 แสนบาท

ภาพรวมการดําเนินการซื้อจาง ตาม ว 89

กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดท่ีุจะซื้อหรือจางตามความตองการของหนวยงาน



อธิวัฒน โยอาศรี
ชมรมเครือขายผูปฏิบัติงานจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ

จัดทําโดย

อธิวัฒน โยอาศรี 

(@athiwatbook)



อธิวัฒน โยอาศรี
ชมรมเครือขายผูปฏิบัติงานจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ

จัดทําโดย

อธิวัฒน โยอาศรี 

(@athiwatbook)



อธิวัฒน โยอาศรี
ชมรมเครือขายผูปฏิบัติงานจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ

จัดทําโดย

อธิวัฒน โยอาศรี 

(@athiwatbook)

สรุปภาพรวม
การส่งเสริมพัสดุ
ที่ผลิตในประเทศ 

และส่งเสริม
ผู้ประกอบการ 

SME



อธิวัฒน โยอาศรี
ชมรมเครือขายผูปฏิบัติงานจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ

จัดทําโดย

อธิวัฒน โยอาศรี 

(@athiwatbook)
กระบวนการดาํเนินการซ้ือพัสดุ ตาม ว 89

กําหนดรายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะ 

(SPEC.)

• หลักการ : หนวยงานตองจัดซ้ือพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ
• ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ (MiT) ท่ีเว็บไซต www.mit.fti.or.th หรือ

ฉลากผลิตภัณฑ
• หากมีผูประกอบการ ไมนอยกวา 3 ราย ตองกําหนดคุณลักษณะเฉพาะท่ีผลิตภายในประเทศ และได

ใบรับรอง MiT จากสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เทานั้น
• หากมีนอยกวา 3 ราย  ใหกําหนด SPEC. เปนพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ
• หากไมมี  ใหกําหนด SPEC. ตามความตองการของหนวยงาน

ตรวจสอบ

รายการงานกับรายชื่อ

ผูประกอบการ SMEs

• ตรวจสอบผูประกอบการ SMEs ท่ี www.thaismegp.com ของ สสว. 

• แบงสินคาหรือบริการตามประเภทผูประกอบการ 

(1) ผูประกอบการท่ัวไป  (2) ผูประกอบการ SMEs
• คํานวณวงเงินท่ีจะตองสนับสนุนผูประกอบการ SMEs ไมนอยกวารอยละ 30 ของ (2)

จัดทําเอกสารจัดซ้ือ

การซ้ือดวยวิธี e-bidding กําหนดเง่ือนไขในเอกสารตามหนังสือ ว 89 (นําไปใชกับวิธีคัดเลือกและสอบ

ราคาดวย)

(1) เพ่ิมเง่ือนไขในแบบเอกสารประกวดราคาซือ้ฯ สวนท่ี 2 ขอ 3.2 สําเนาใบข้ึนทะเบียนผูประกอบการ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และสําเนาหนังสือรับรองสินคา Made in Thailand  

(MiT)

(2) เพ่ิมเง่ือนไขแตมตอ กรณีใชเกณฑราคาในการพิจารณาคัดเลอืกผูชนะ ขอ 6.8 กรณีผูประกอบการ SMEs 

และขอ 6.9 กรณีผูประกอบการมิใชผูประกอบการ SMEs แตเปนบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทยหรอืนิติ

บุคลท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย

ดําเนินการจัดซ้ือ

และลงนามสัญญา

การตรวจรับพัสดุ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบพัสดุท่ีสงมอบเปนพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในสัญญาโดยตรวจสอบจาก 

www.mit.fti.or.th หรือฉลากผลิตภัณฑ

(1) หากมีพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ แต ไมเพียงพอตอความตองการในประเทศ หรือ

(2) หากมีพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ  แต มีผูประกอบการเขาย่ืนขอเสนอจํานวนนอยราย หรือ

(3) หากมีพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ  แต มีความจําเปนจะตองมีการใชพัสดุท่ีผลิตจากตางประเทศ 

หรือนําเขาพัสดุจากตางประเทศ  

อํานาจหัวหนาหนวยงานของรัฐพิจารณา

(1) เปนการจัดหาอะไหลที่มีความจําเปนจะตองระบุคุณ

ลักษณะเฉพาะ และจําเปนตองนําเขาจากตางประเทศ

(2) กรณีมีความจําเปนจะตองมีการใชพัสดุที่ผลิตหรือนําเขาจาก

ตางประเทศ 

(2.1) เปนการจัดหาครั้งหน่ึงที่มีวงเงินไมเกิน 2 ลานบาท หรือ

(2.2) ราคาพัสดุที่นําเขาจากตางประเทศมีราคาตอหนวยไมเกิน 

2 ลานบาท

อํานาจผูมีอํานาจเหนือขึนไปพิจารณา

หนวยงานของรัฐมีความจําเปนจะตองมี

การใชพัสดุที่ผลิตหรือนําเขาจาก

ตางประเทศ  กรณี 

(1) เปนการจัดหาครั้งหน่ึงที่มีวงเงินเกิน 2

ลานบาท หรือ

(2) ราคาพัสดุที่นําเขาจากตางประเทศมี

ราคาตอหนวยเกิน 2 ลานบาท

ดําเนินการ

กอน

กําหนด 

spec.

ขอมูลอางอิง

(1) กฎกระทรวงกําหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจางพัสดุท่ีรัฐตองการ

สงเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563

(2) หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยฯ ดวนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 89

ลงวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2564



อธิวัฒน โยอาศรี
ชมรมเครือขายผูปฏิบัติงานจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ

จัดทําโดย

อธิวัฒน โยอาศรี 

(@athiwatbook)
กระบวนการดาํเนินการจางกอสราง ตาม ว 89

แบบรูปรายการ

กอสราง

หนวยงานของรัฐกําหนดไวในแบบรูปรายการกอสราง หรอืรายการประกอบแบบ
เพ่ือเปนการสงเสริมพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ใหผูรับจาง “ใชพัสดุประเภทวัสดุ หรือครุภัณฑไมนอยกวารอยละ 60 ของ
มูลคาพัสดุที่จะใชในงานกอสรางทั้งหมดของสัญญา” และดําเนินการตามเงื่อนไข ดังตอไปน้ี
(1) ใหใชเหล็กหรือเหล็กกลาที่เปนพัสดุสงเสริมการผลิตภายในประเทศกอนซ่ึงตองไมนอยกวารอยละ 90 ของปริมาณเหล็ก
หรือเหล็กกลาที่ใชในงานกอสรางทั้งหมดในครั้งน้ัน
(2) หากการใชเหล็กหรือเหล็กกลาตามขอ (1) ยังไมครบรอยละของมูลคาหรือปริมาณที่กําหนดใหใชพัสดุสงเสริมการผลิต
ภายในประเทศ ใหผูรับจางใชพัสดุสงเสริมการผลิตภายในประเทศประเภทอ่ืนใหครบตามรอยละของมูลคาหรือปริมาณที่
กําหนดได
ทั้งน้ี ผูรับจางจะตองจัดทําแผนการใชพัสดุที่ผลิตภายในประเทศภายใน 30 วันนับถัดจากวันที่ไดลงนามสัญญา เพ่ือให
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาตอไป

ตรวจสอบ

รายการงานกับรายชื่อ

ผูประกอบการ SMEs

• ตรวจสอบผูประกอบการ SMEs ท่ี www.thaismegp.com ของ สสว. + ผูประกอบการท่ีขึ้น

ทะเบียนชั้นสาขาท่ีเกี่ยวของ กับกรมบัญชีกลาง 

• แยกรายการงานกอสราง  (1) ผูประกอบการท่ัวไป  (2) ผูประกอบการ SMEs
• คํานวณวงเงินท่ีจะตองสนับสนุนผูประกอบการ SMEs ไมนอยกวารอยละ 30 ของ (2)

จัดทําราคากลางกอสราง

จัดทําเอกสารจางกอสราง

การจางกอสรางดวยวิธี e-bidding กําหนดเง่ือนไขในเอกสารตามหนังสือ ว 89 (นําไปใชกับวิธี
คัดเลือกและสอบราคาดวย)
(1) เพ่ิมเอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาจางกอสรางฯ ขอ 1.9 แผนการใชพัสดุท่ีผลิต

ภายในประเทศและแผนการใชเหล็กท่ีผลิตภายในประเทศ
(2) เพ่ิมเง่ือนไขในแบบเอกสารประกวดราคาจางกอสรางฯ 

(2.1) สวนท่ี 2 ขอ 3.2 สําเนาใบข้ึนทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)
(2.2) ขอ 4.9 ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําแผนการใชพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศและแผนการใชเหล็กท่ี
ผลิตภายในประเทศ

(3) เพ่ิมเง่ือนไขแตมตอ กรณีใชเกณฑราคาในการพิจารณาคัดเลอืกผูชนะ ขอ 6.8 กรณีผูประกอบการ
SMEs และขอ 6.9 กรณีผูประกอบการมิใชผูประกอบการ SMEs แตเปนบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติ
ไทยหรือนิติบุคลท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย

ดําเนินการจัดจางกอสราง 

และลงนามสัญญา

• ผูรับจางจัดทําแผนการใชพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ (ผนวก 2) และแผนการใชเหล็กท่ีผลิต

ภายในประเทศ (ผนวก 3) เสนอผูวาจางภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
ผูรับจางจัดทําแผน 

ผนวก 2 และผนวก 3

เสนอผูวาจาง • คณะกรรมการตรวจสอบแผนการใชพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ และแผนการใชเหล็กท่ีผลิต

ภายในประเทศ แลวรายงานใหผูวาจางทราบ

การตรวจรับงานจาง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

ตรวจสอบพัสดุท่ีสงมอบเปนพัสดุ

ท่ีผลิตภายในประเทศตามเง่ือนไข

ท่ีกําหนดในสัญญา

โดยตรวจสอบจาก 

www.mit.fti.or.th หรือฉลาก

ผลิตภัณฑ

การแกไขสัญญา

หากลงนามในสัญญาแลว ปรากฏใน

ภายหลังวาไมสามารถสงมอบพัสดุท่ี

ผลิตภายในประเทศตามท่ีกําหนดไว

ในสัญญา ใหพิจารณาแกไขสัญญา 

ตามมาตรา 97 แหงพระราชบัญญัติ

การจัดซ้ือจัดจางฯ 

** หากมูลคา/ปริมาณของพัสดุไมสามารถดําเนินการตามแผน สามารถแกไข

เปลี่ยนแปลงแผนได ทั้งน้ี ตองกอนการสงมอบงานในแตละงวด

สงมอบงานงวดสุดทาย 

และการรายงานผล

ใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เปน

ผูจัดทํารายงานผลการใชพัสดุท่ีผลิต

ภายในประเทศ (ภาคผนวก 4) 

เสนอผูวาจางทราบพรอมกับรายงาน

ผลการตรวจรับงานงวดสุดทาย

ขอมูลอางอิง

(1) กฎกระทรวงกําหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจางพัสดุท่ีรัฐตองการ

สงเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563

(2) หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยฯ ดวนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 89

ลงวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2564



อธิวัฒน โยอาศรี
ชมรมเครือขายผูปฏิบัติงานจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ

จัดทําโดย

อธิวัฒน โยอาศรี 

(@athiwatbook)

หนวยงานของรัฐกําหนดไวในแบบรูปรายการกอสราง หรือรายการประกอบแบบ กําหนดวา

เพ่ือเปนการสงเสริมพัสดทุี่ผลิตภายในประเทศ ใหผูรับจาง “ใชพัสดุประเภทวัสดุ หรือครุภัณฑ

ไมนอยกวารอยละ 60 ของมูลคาพัสดุที่จะใชในงานกอสรางทั้งหมดของสัญญา” และดําเนินการตาม

เงื่อนไข ดังตอไปนี้

(1) ใหใชเหล็กหรือเหล็กกลาทีเ่ปนพัสดุสงเสริมการผลิตภายในประเทศกอนซึง่ตองไมนอยกวา

รอยละ 90 ของปริมาณเหล็กหรือเหล็กกลาทีใ่ชในงานกอสรางทั้งหมดในคร้ังนั้น

(2) หากการใชเหล็กหรือเหล็กกลาตามขอ (1) ยังไมครบรอยละของมูลคาที่กําหนดใหใชพัสดุสงเสริม

การผลิตภายในประเทศ ใหผูรับจางใชพัสดุสงเสริมการผลิตภายในประเทศประเภทอ่ืนใหครบตาม

รอยละของมูลคาหรือปริมาณที่กําหนดได

คําอธิบาย

ตัวอยาง

งานกอสรางท้ังสัญญา 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 ตองเปนพัสดุท่ีสงเสริมการผลิตในประเทศไทย (MIT)

(2) อันดับสอง ตองมาคํานวณปริมาณเหล็กท่ีใชในงานกอสราง 100% ตองใชเหล็กไมนอยกวารอยละ 90 

ของปริมาณเหล็กท่ีใชท้ังสัญญา (ภาคผนวก 3)

เมื่อคํานวณปริมาณเหล็กท้ังสัญญาครบ 90%  มีมูลคาเทากับ 1.8 ลานบาท  จะตองดูวาวงเงินท่ีคํานวณได

ดังกลาวครบตามวงเงินท่ีไดตามขอ.1 หรือไม หากไมครบ ใหหาวัสดุหรือครุภัณฑอื่นมาเพิ่มเติม ตามขอ (3)

ซึ่งแนวทางปฏิบัติ (ว 89) กําหนดวาปริมาณเหล็กท่ีใชในงานกอสรางท่ีได 1.8 ลานบาท ยังไมครบ 4.2 

ลานบาท  (คือยังไมครบ 60% ของมูลคาวัสดุและครุภัณฑ) 

(3) อันดับสาม หลังจากท่ีถอดปริมาณเหล็กและคูณกลับไดมูลคาแลว หากไมถึง 60% ใหนํารายการพัสดุมา

รายงานในภาคผนวก 2

**เพราะฉะนั้น ผูรับจางตองใชวัสดุและครุภัณฑท่ีผลิตภายในประทเศเพิ่มใหครบอีก 2.4 ลานบาท (ภาคผนวก 

2)  คํานวณจาก (4.2 – 1.8 ลานบาท = 2.4 ลานบาท)  

หมายเหตุ : ถาใชเหล็กของไทยครบ 4.2 ลานบาท แลวก็ไมตองนําวัสดุและครุภัณฑมาพิจารณา

รอยละ 60 ของมูลคา

พัสดุที่ใชในงานกอสราง

ทั้งสัญญา (2) ถาเหล็กครบตามขอ (1) แลว มูลคายังไมครบรอยละ 60 

(ใหใชพัสดุประเภทอ่ืนใหครบ) 

(1) ใหพิจารณาการผลิตเหล็กท่ีใชในประเทศกอน โดยใชไมนอยกวา

รอยละ 90 ของปริมาณเหล็กท่ีตองใชท้ังสัญญา

1

2



อธิวัฒน โยอาศรี
ชมรมเครือขายผูปฏิบัติงานจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ

จัดทําโดย

อธิวัฒน โยอาศรี 

(@athiwatbook)
กระบวนการดําเนินการจางทีมิ่ใชงานกอสราง ตาม ว 89

กําหนดขอบเขต

ของงาน

หนวยงานของรัฐกําหนดในขอบเขตของงาน
ผูรับจางตองใชพัสดุประเภทวัสดุ หรือครุภัณฑท่ีผลิตภายในประเทศ ไมนอยกวารอยละ 60 ของคาวัสดุหรือ
ครุภัณฑท่ีจะใชในงานจางนั้น  โดยผูรับจางจะตองจัดทําแผนการใชพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศภายใน 30 วันนับ
ถัดจากวันท่ีไดลงนามสัญญา เพ่ือใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาตอไป

ตรวจสอบ

รายการงานกับรายชื่อ

ผูประกอบการ SMEs

• ตรวจสอบผูประกอบการ SMEs ท่ี www.thaismegp.com ของ สสว.

• แบงสินคาหรือบริการตามประเภทผูประกอบการ 

(1) ผูประกอบการท่ัวไป  (2) ผูประกอบการ SMEs
• คํานวณวงเงินท่ีจะตองสนับสนุนผูประกอบการ SMEs ไมนอยกวารอยละ 30 ของ (2)

จัดทําราคากลาง

จัดทําเอกสารจาง

การจางดวยวิธี e-bidding กําหนดเง่ือนไขในเอกสารตามหนังสือ ว 89 (นําไปใชกับวิธีคัดเลือกและ

สอบราคาดวย)

(1) เพ่ิมเอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาจางกอสรางฯ ขอ 1.9 แผนการใชพัสดุท่ีผลิต

ภายในประเทศ

(2) เพ่ิมเง่ือนไขในแบบเอกสารประกวดราคาจาง

(2.1) สวนท่ี 2 ขอ 3.2 สําเนาใบข้ึนทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)

(2.2) ขอ 4.9 ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําแผนการใชพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศและ

(3) เพ่ิมเง่ือนไขแตมตอ กรณีใชเกณฑราคาในการพิจารณาคัดเลอืกผูชนะ ขอ 6.8 กรณีผูประกอบการ

SMEs และขอ 6.9 กรณีผูประกอบการมิใชผูประกอบการ SMEs แตเปนบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติ

ไทยหรือนิติบุคลท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย

ดําเนินการจัดจาง และลง

นามสัญญา

• ผูรับจางจัดทําแผนการใชพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ (ผนวก 2) เสนอผูวาจางภายใน 30 วัน 

นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
ผูรับจางจัดทําแผน 

ผนวก 2

เสนอผูวาจาง • คณะกรรมการตรวจสอบแผนการใชพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ แลวรายงานใหผูวาจางทราบ

การตรวจรับงานจาง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

ตรวจสอบพัสดุท่ีสงมอบเปนพัสดุ

ท่ีผลิตภายในประเทศตามเง่ือนไข

ท่ีกําหนดในสัญญา

โดยตรวจสอบจาก 

www.mit.fti.or.th หรือฉลาก

ผลิตภัณฑ

การแกไขสัญญา

หากลงนามในสัญญาแลว ปรากฏใน

ภายหลังวาไมสามารถสงมอบพัสดุท่ี

ผลิตภายในประเทศตามท่ีกําหนดไว

ในสัญญา ใหพิจารณาแกไขสัญญา 

ตามมาตรา 97 แหงพระราชบัญญัติ

การจัดซ้ือจัดจางฯ 

** หากมูลคา/ปริมาณของพัสดุไมสามารถดําเนินการตามแผน สามารถแกไข

เปลี่ยนแปลงแผนได ทั้งน้ี ตองกอนการสงมอบงานในแตละงวด

สงมอบงานงวดสุดทาย และ

การรายงานผล

ใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เปน

ผูจัดทํารายงานผลการใชพัสดุท่ีผลิต

ภายในประเทศ (ภาคผนวก 4) 

เสนอผูวาจางทราบพรอมกับรายงาน

ผลการตรวจรับงานงวดสุดทาย

ขอมูลอางอิง

(1) กฎกระทรวงกําหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจางพัสดุท่ีรัฐตองการ

สงเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563

(2) หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยฯ ดวนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 89

ลงวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2564



อธิวัฒน โยอาศรี
ชมรมเครือขายผูปฏิบัติงานจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ

จัดทําโดย

อธิวัฒน โยอาศรี 

(@athiwatbook)

เรื่องที่ 3

การส่งเสริม
พัสดุที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม

ข้ึนบัญชีรายช่ือกับกรมควบคุมมลพิษ

“พัสดุที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม” หมายความวา สินคาหรือบริการ

ที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยกวาสินคาหรือบริการประเภทเดียวกัน แตมี

คุณสมบัติหรือคุณภาพเทียบเทาหรือสูงกวาสินคาหรือบริการประเภทเดียวกัน 

โดยพิจารณาจากข้ันตอนการจัดหาวัตถุดิบ การผลิตการขนสง การใชงาน การ

นํากลับไปใช (reuse) การแปรใชใหม (recycle) และการนําไปกําจัด



อธิวัฒน โยอาศรี
ชมรมเครือขายผูปฏิบัติงานจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ

จัดทําโดย

อธิวัฒน โยอาศรี 

(@athiwatbook)

หนวยงานกําหนดรายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

เปนพัสดุทั่วไป
ตองการพัสดุ

ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ดําเนินการตามวิธกีาร

จัดซื้อจัดจางของ

พระราชบัญญัติ

การจัดซื้อจัดจางฯ

ใหตรวจสอบบัญชีรายช่ือสินคาหรือบริการ ไดท่ี 

http://gp.pcd.go.th ของกรมควบคุมมลพิษ

มีรายเดียว

ใชวิธีเฉพาะเจาะจง

มีตั้งแต 2 รายข้ึนไป

ใชวิธีคัดเลือก

ไมปรากฏรายช่ือให

ดําเนินการตามวิธีการ

ของพระราชบัญญตัิ

การจัดซื้อจัดจางฯ

อน่ึง หากหนวยงานไมประสงคจะจัดซื้อจัดจางพัสดุท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม ใหหนวยงานกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือราง

ขอบเขตของงาน ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของหนวยงาน

ไมบังคับ

การจัดซ้ือจัดจางพัสดุที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม



อธิวัฒน โยอาศรี
ชมรมเครือขายผูปฏิบัติงานจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ

จัดทําโดย

อธิวัฒน โยอาศรี 

(@athiwatbook)ฐานข้อมูลสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อม (pcd.go.th)



อธิวัฒน โยอาศรี
ชมรมเครือขายผูปฏิบัติงานจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ

จัดทําโดย

อธิวัฒน โยอาศรี 

(@athiwatbook)

เรื่องที่ 4

กรณีศึกษา
การจัดซื้อจัดจางแตละวิธี

• เพื่อสงเสริมผูประกอบการ SME

• เพื่อสงเสริมพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

• เพื่อสงเสริมพัสดุที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม



อธิวัฒน โยอาศรี
ชมรมเครือขายผูปฏิบัติงานจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ

จัดทําโดย

อธิวัฒน โยอาศรี 

(@athiwatbook)

โดยเชิญ

ผูประกอบการ 

SMEs ในจังหวัดไม

นอยกวา 3 เขา

เสนอราคา

เชิญผูประกอบการ SMEs ใน

จังหวัดกอน (ถาม)ี แลวจึง

เชิญ SMEs ของจังหวัดอ่ืนๆ

รวมกันไมนอยกวา 3 ราย 

เขามาเสนอราคา

ถามีผูประกอบการ SMEs

เขาเสนอราคาดวย และเสนอ

ราคาสูงกวาผูเสนอราคา

ท่ัวไป ไมเกินรอยละ 10 ให 

SMEs รายนั้นเปนผูชนะ

กรณีผูเสนอราคาเปนกิจการ

รวมคา จะไดรับสิทธิแตมตอ

ก็ตอเมื่อผูเขารวมคาทุกราย

เปนผูประกอบการ SMEs

ตรวจสอบรายช่ือสินคา/บริการ และรายช่ือผูประกอบการ SMEs

ที่ไดข้ึนบัญชีไดที่ www.thaismegp.com ของ สสว.

มีผูประกอบการ SMEs ในจังหวัด

ไมนอยกวา 3 ราย

ไมเกิน 5 แสนบาท

(วิธีเฉพาะเจาะจง (ข))

เจรจาตกลง

ราคากับ

ผูประกอบ

การ SMEs ใน

จังหวัด

เจรจา

ตกลงราคา

กับ

ผูประกอบ

การท่ัวไป

วงเงินเกิน 5

แสนบาท

(วิธีคัดเลือก)

ไมมีผูประกอบการ SMEs ในจังหวัด
หรือมีแตไมถึง 3 ราย แตมี SMEs ของจังหวัดอ่ืน 

รวมกันทั้งหมดไมนอยกวา  3 ราย

ไมเกิน 5 แสนบาท

(วิธีเฉพาะเจาะจง (ข))

เจรจาตกลง

ราคากับ

ผูประกอบ

การ SMEs ใน

จังหวัด

เจรจาตกลง

ราคากับ

ผูประกอบ

การท่ัวไป

วงเงินเกิน 

5 แสนบาท (วิธีคัดเลือก)

ไมมีผูประกอบการ SMEs หรือมีในจังหวัด และจังหวัดอ่ืนๆ รวมกันแลวไมถึง 3 ราย

ใชวิธีการจัดซื้อจัดจาง

ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจางฯ

กรณีใชวิธี e-bidding

และใชเกณฑราคา

การเลือกวิธีการจัดซ้ือจัดจาง 

และการเชิญชวนผูประกอบการเขายื่นขอเสนอ

กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือขอบเขตของงาน หรือแบบรูปรายการกอสราง

(พิจารณารายการพัสดุสงเสริมการผลิตภายในประเทศ)

ประกาศเชิญชวนท่ัวไป คัดเลือก เจาะจง

• e-market

• e-bidding (เกณฑ PP)

• สอบราคา

หมายเหตุ

ผูประกอบการ SMEs ในจังหวัด 

หมายถึงจังหวัดของหนวยงานของรัฐ

ที่ดําเนินการจัดซ้ือจัดจางน้ันตั้งอยู 

(สถานที่ตั้ง)



อธิวัฒน โยอาศรี
ชมรมเครือขายผูปฏิบัติงานจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ

จัดทําโดย

อธิวัฒน โยอาศรี 

(@athiwatbook)
ขั้นตอนดําเนินการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(วงเงินไม่เกิน 500,000)

จัดทําราคากลางจัดทําขอบเขตของงาน

เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทํารายงานขอจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ พร้อมเสนอแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ตรวจรับพัสดุ

เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงกับผู้ประกอบการตามระเบียบ ข้อ 79

เจ้าหน้าที่จัดทํารายงานผลการเจรจาเสนอผู้มีอาํนาจส่ังจ้าง

ทําสัญญา
หรือ

ข้อตกลง
เป็นหนังสือ

ผูรับจางจัดทําแผน

การใชพัสดุท่ีผลิตายใน

ประเทศ (ผนวก 2) 

เสนอผูวาจางภายใน 

30 วัน นับถัดจาก

วันลงนามในสัญญา

การตรวจรับงานจาง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

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

ฉลากผลิตภณัฑ

สงมอบงานงวดสุดทาย 

และการรายงานผล
ใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เปน
ผูจัดทํารายงานผลการใชพัสดุที่ผลิต
ภายในประเทศ (ภาคผนวก 4) เสนอ
ผูวาจางทราบพรอมกับรายงานผลการ

ตรวจรับงานงวดสุดทาย

ตรวจสอบรายช่ือสินคา้/บริการ และรายช่ือผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้ข้ึนบัญชีได้ที่ 
www.thaismegp.com ของ สสว.

เจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการ SMEs
ในจังหวัดที่ตั้งของหน่วยงาน หรือจังหวัดอื่นเจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการทั่วไป

หมายเหตุ

กรณีผูไดรับการคัดเลือก เปนผูประกอบการ SMEs

สามารถนําไปคิดเปนรอยละ 30 ได



อธิวัฒน โยอาศรี
ชมรมเครือขายผูปฏิบัติงานจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ

จัดทําโดย

อธิวัฒน โยอาศรี 

(@athiwatbook)
ขั้นตอนดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือก

(กรณีจ้างผู้ประกอบการ SMEs)
จัดทํา “แผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจําป”ี 

ประกาศในระบบ e-GP และเว็บไซต์หน่วยงาน และปิดประกาศโดยเปิดเผย

จัดทําราคากลางจัดทําขอบเขตของงาน

เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทํารายงานขอจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ พร้อมเสนอแต่งตัง้คณะกรรมการจ้างโดยวิธคีดัเลือก 

และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

เชิญผู้ประกอบการ SMEs
ในจังหวัดเข้าเสนอราคา

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

คณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก ตรวจสอบรายช่ือสินคา้/บริการ และรายช่ือผู้ประกอบการ SMEs
ที่ได้ข้ึนบัญชีได้ที่ www.thaismegp.com ของ สสว.

มีผู้ประกอบการ SMEs 
ในจังหวัดที่ตั้งของหน่วยจัดซ้ือ

ไม่น้อยกว่า 3 ราย

ไม่มีผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัด
หรือมีแต่ไม่ถึง 3 ราย แต่มี SMEs ของ

จังหวัดอื่น รวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่า  3 ราย

ผู้ประกอบการ SMEs
ยื่นซองข้อเสนอตามวัน เวลาท่ีกําหนด

คณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก ตรวจสอบคุณสมบัติ /เอกสารหลักฐานของผู้ยื่นข้อเสนอ
แต่ละราย และจัดทํารายงานผลการพิจารณาเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

ผู้มีอํานาจอนุมัตส่ัิงจ้าง และประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหรือได้รับการคัดเลือก

ทําสัญญา

ผูรับจางจัดทําแผนการ

ใชพัสดุท่ีผลิต

ภายในประเทศ (ผนวก 

2) เสนอผูวาจางภายใน 

30 วัน นับถัดจาก

วันลงนามในสัญญา

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

ฉลากผลิตภณัฑ

สงมอบงานงวดสุดทาย 

และการรายงานผล
ใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
เปนผูจัดทํารายงานผลการใช
พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ 

(ภาคผนวก 4) เสนอผูวาจาง
ทราบพรอมกับรายงานผลการ

ตรวจรับงานงวดสุดทาย



อธิวัฒน โยอาศรี
ชมรมเครือขายผูปฏิบัติงานจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ
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ขั้นตอนดําเนินการซื้อหรือจ้าง
โดยวิธี e-bidding
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การพิจารณาแตมตอ 

กรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูประกอบการ SMEs

การเสนอราคาครั้งนี้มีผูเสนอราคา 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 ซ่ึงผูเสนอราคา  แตละราย

เสนอราคาดังนี้
บริษัท ก.  (ผูเสนอราคาต่ําสุด) 5,000,000 บาท

บริษัท ข. 5,200,000 บาท

บริษัท ค.  5,250,000 บาท

หางหุนสวนจํากัด A.  (SMEs) 5,300,000 บาท   

(ผลตาง 300,000 คิดเปน 6%)

หางหุนสวนจํากัด B. (SMEs) 5,400,000 บาท 

(ผลตาง 400,000 คิดเปน 8%)

พิจารณาไดวา ในการเสนอราคาครั้งนี้ หางหุนสวนจํากัด A. และหาง

หุนสวนจํากัด B. ซ่ึงเปนผูประกอบการ SMEs ไดเสนอราคาสูงกวาผูเสนอ

ราคารายอื่นที่เสนอราคาต่ําสุดแตไมเกินรอยละ 10 ดังนั้น  ในการเสนอราคา

ครั้งนี้ จึงพิจารณาให

หางหุนสวนจํากัด A. เปนผูเสนอราคารายต่ําสุดลําดับที่ 1

หางหุนสวนจํากัด B. เปนผูเสนอราคารายต่ําสุดลําดับที่ 2

บริษัท ก. เปนผูเสนอราคารายต่ําสุดลําดับที่ 3

1

2

3
คิดเปน 10% ของราคาที่เสนอ

= 500,000 
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แบบฟอรมรายงาน

แบบฟอรม
ประเภท

การจัดซื้อจัดจาง
การรายงานผล

ผนวก 1 ตารางรายงานการจัดซ้ือ

จัดจางกับผูประกอบการ SMEs

ซ้ือ/จาง/เชา หนวยงานของรัฐรายงานผลการจัดซ้ือ

จัดจางกับผูประกอบการ SMEs ไปยัง 

สสว. ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันสิ้น

ปงบประมาณ

สําหรับหนวยงานของรัฐท่ีมีหนวยงานยอย 

ใหตนสังกัดเปนผูรายงานในภาพรวม

ผนวก 2 แผนการใชพัสดุท่ีผลิต

ภายในประเทศ

จางท่ีมิใชงานกอสราง

จางกอสราง

ผูรับจางจัดทําแผนการใชพัสดุท่ีผลิต

ภายในประเทศ (ผนวก 2) เสนอผูวาจาง

ภายใน 30 วัน 

นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

ผนวก 3 แผนการใชเหล็กท่ีผลิต

ภายในประเทศ

จางกอสราง ผูรับจางจัดทําแผนการใชพัสดุท่ีผลิต

ภายในประเทศ (ผนวก 2) เสนอผูวาจาง

ภายใน 30 วัน 

นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

ผนวก 4 รายงานผลการใชพัสดุท่ีผลิต

ภายในประเทศ

จางท่ีมิใชงานกอสราง

จางกอสราง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จัดทํา

รายงานเสนอผูวาจางทราบพรอมกับ

รายงานผลการตรวจรับงานงวดสุดทาย

แบบฟอรมรายงานผลการไดรับการอนุมัติ

ผอนผันตาม ว 332

ซ้ือ/จาง/เชา สําหรับการจัดซ้ือจัดจางท่ีไดเผยแพร

ประกาศและเอกสารเชิญชวน หรืออก

หนังสือเชิญชวนไปแลวตั้งแตวันท่ี 22 

ธันวาคม 2563 – 31 พฤษภาคม 2564 ท่ี

หนวยงานของรัฐไมไดปฏิบัติตาม ว 89
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ขอมูลอางอิง

• หนังสือดวนท่ีสุด ท่ี กค 0405.4/ว 322 ลว. 24 สิงหาคม 2560

• หนังสือดวนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลว. 7 มีนาคม 2561

การจัดซ้ือจัดจางที่ไดรับยกเวนไมตองดําเนินการ

ในระบบ e-GP

วงเงินการจัดซ้ือจัดจา้ง
ตํ่ากว่า 5000 บาท

กรณีราชการสวนกลาง  

ราชการสวนภูมิภาค  

และราชการสวนทองถิ่น

วงเงินการจัดซ้ือจัดจา้ง
ไม่เกิน 100,000 บาท

กรณีรัฐวิสาหกิจ องคการ

มหาชน องคกรอิสระ องคกร

ตามรัฐธรรมนูญ หนวยธุรการ

ของศาล  มหาวทิยาลัยใน

กํากับของรัฐ หนวยงานสังกัด

รัฐสภาหรือในกํากับของรัฐสภา 

หนวยงานอิสระของรัฐ และ

หนวยงานอ่ืนตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

วงเงินจัดซ้ือจัดจ้าง
(วงเงินงบประมาณ)

วิธีเฉพาะเจาะจงวงเงิน
ไม่เกิน 500,000 บาท

กรณีมีความจําเปนเรงดวนที่

เกิดข้ึนโดยไมไดคาดหมายไว

กอน และไมอาจดําเนินการ

ตามปกติไดทัน

ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตาม

ระเบียบขอ 79 วรรคสอง

วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง

การจ้างเหมา
บุคคลธรรมดา

จางเหมาบุคคล

ธรรมดาตามหนังสอื 

กรมบัญชีกลาง 

ดวนที่สุด

ที่ กค 0421.4/ว 82

ลงวันที่ 28 

กุมภาพันธ 2556

ลักษณะการจ้าง

การจัดการซื้อน้ํามัน

เช้ือเพลิงไมถึง 

10,000 ลิตร 

และไมมีภาชนะเก็บ

รักษาน้ํามันเช้ือเพลิง 

การจัดซ้ือนํ้ามัน
เช้ือเพลิง

การจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกบัคาใช

จายในการบริหารงาน 

คาใชจายในการฝกอบรม การ

จัดงานและการประชุมของ

หนวยงานของรัฐ ตาราง 1 

วงเงินไมเกิน 10,000 บาท 

ตามหนังสอืดวนที่สดุ ที่ กค 

(กวจ) 0405.2/ว 119 ลว. 7 

มีนาคม 2561

การจัดหาพัสดุ
วงเงินเล็กน้อย

































 
กฎกระทรวง 

ก ำหนดพัสดแุละวธิีกำรจดัซือ้จัดจ้ำงพัสดุที่รฐัต้องกำรส่งเสริมหรือสนับสนนุ  (ฉบับที ่ 2) 
พ.ศ.  2563 

 
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๕  วรรคหนึ่ง  มำตรำ  ๕๖  วรรคหนึ่ง  (๑)  (ซ)  (๒)  (ซ)   
และวรรคสอง  มำตรำ  ๖๕  วรรคสอง  และมำตรำ  ๗๕  วรรคสอง  แห่งพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังออกกฎกระทรวงไว้   
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกชื่อหมวด  ๒  พัสดุส่งเสริมวิสำหกิจและกำรประกอบอำชีพและพัสดุส่งเสริม 
ผู้ด้อยโอกำส  และควำมในข้อ  ๕  ข้อ  ๖  และข้อ  ๗  แห่งกฎกระทรวงก ำหนดพัสดุและวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
พัสดุที่รัฐต้องกำรส่งเสริมหรือสนับสนุน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 

“หมวด  ๒ 
พัสดุส่งเสรมิวิสำหกิจและกำรประกอบอำชีพ 

 
 

ข้อ ๕ ในหมวดนี้ 
“พัสดุส่งเสริมวิสำหกิจและกำรประกอบอำชีพ”  หมำยควำมว่ำ  ผลิตผล  ชิ้นงำน  หรือบริกำร

ที่ผลิตหรือจัดท ำขึ้น  เพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจเริ่มต้นของประเทศไทย  หรือพัฒนำขีดควำมสำมำรถ
ด้ำนเทคโนโลยี  อุตสำหกรรม  หรือสินค้ำหรือบริกำรของผู้ประกอบวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม  
วิสำหกิจชุมชน  กลุ่มอำชีพที่อยู่ในกำรก ำกับดูแลของหน่วยงำนของรัฐหรือที่หน่วยงำนของรัฐรับรอง  
หรือกลุ่มอำชีพอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน  หรือองค์กรหรือมูลนิธิเพื่อคนพิกำรหรือองค์กำรสงเครำะห์ที่ไดร้บั
กำรรับรองจำกหน่วยงำนของรัฐ   

ข้อ ๖ ให้พัสดุส่งเสริมวิสำหกิจและกำรประกอบอำชีพดังต่อไปนี้  เป็นพัสดุที่รัฐต้องกำรส่งเสริม 
หรือสนับสนุน 

(๑) ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอำชีพในหมู่บ้ำนและต ำบลที่มีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในชุมชนพ้ืนที่นั้นรวมตัวกันเป็นกลุ่มตั้งแต่ห้ำคนขึ้นไป  ประกอบอำชีพ 

เพื่อเสริมสร้ำงรำยได้และคุณภำพชีวิตในพ้ืนที่หมู่บ้ำนและต ำบลนั้น 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๐๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   ธันวาคม   ๒๕๖๓



 (ข) มีกำรบริหำรจัดกำรกลุ่มและมีกำรท ำกิจกรรมของกลุ่มอย่ำงต่อเนื่อง  รวมทั้ง 
มีทรัพย์สินหรือเงินทุนของกลุ่มเพ่ือด ำเนินกิจกำรร่วมกัน 

 (ค) สมำชิกของกลุ่มต้องมีควำมรู้  ควำมสำมำรถ  และมีควำมพร้อมที่จะพัฒนำศักยภำพ
ในกำรผลิตงำนที่รับมำท ำและงำนที่รับมำท ำนั้นต้องด ำเนินกำรโดยสมำชิกในกลุ่ม   

 (ง) มีกำรรับรองกำรด ำเนินงำนของกลุ่มหรือจดทะเบียนกลุ่มโดยหน่วยงำนของรัฐ 
ที่มีหน้ำที่ตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรส่งเสริมกำรรวมกลุ่มเพื่อประกอบอำชีพ 

(๒) ผลิตภัณฑ์ของร้ำนค้ำสหกรณ์หรือสถำบันเกษตรกรที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรอง 
(๓) ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นเองหรืองำนจ้ำงให้บริกำรรักษำควำมปลอดภัยขององค์กำรสงเครำะห์

ทหำรผ่ำนศึก  ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
(๔) ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นเองหรือบริกำรขององค์กรหรือมูลนิธิเพ่ือคนพิกำรที่ได้รับกำรรับรอง

จำกหน่วยงำนของรัฐที่มีหน้ำที่ตำมกฎหมำย  ได้แก่  สถำนสงเครำะห์คนพิกำรและทุพพลภำพ  
โรงพยำบำลศรีธัญญำ  สถำนพยำบำลพระประแดง  โรงเรียนสอนคนตำบอด  ศูนย์ฝึกอำชีพคนตำบอด  
โรงเรียนสอนคนหูหนวก  มูลนิธิอนุเครำะห์คนหูหนวก  มูลนิธิอนุเครำะห์คนพิกำร  มูลนิธิพระมหำไถ่  
เพื่อกำรพัฒนำคนพิกำร  หรือองค์กรหรือมูลนิธิเพื่อคนพิกำรอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน   

(๕) ผลิตภัณฑ์จำกเรือนจ ำ  สถำนกักกัน  หรือสถำนกักขัง  รวมถึงงำนก่อสร้ำง  งำนรับจ้ำง  
งำนบริกำร  หรืองำนใด ๆ  ที่ใช้ฝีมือแรงงำนของผู้ถูกคุมขัง  และผลิตภัณฑ์จำกร้ำนจ ำหน่ำยของ 
กรมรำชทัณฑ์ 

(๖) ผลิตผล  ชิ้นงำน  หรือบริกำรที่ผลิต  จัดท ำขึ้น  จ ำหน่ำย  หรือให้บริกำรโดยผู้ประกอบ  
วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมที่ได้ขึ้นบัญชีรำยกำรพัสดุและบัญชีรำยชื่อผู้ประกอบวิสำหกิจ  
ขนำดกลำงและขนำดย่อมไว้กับส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 

ข้อ ๗ วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุส่งเสริมวิสำหกิจและกำรประกอบอำชีพตำมข้อ  ๖   
ให้ด ำเนินกำร  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้หน่วยงำนของรัฐจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุตำมข้อ  ๖  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  และ  (๕)  โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง  หรือหำกหน่วยงำนของรัฐไม่ประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจง  หน่วยงำน  
ของรัฐจะใช้วิธีประกำศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้ 

(๒) ให้หน่วยงำนของรัฐจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุตำมข้อ  ๖  (๖)  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ให้หน่วยงำนของรัฐจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุจำกผู้ประกอบวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 

ซึ่งได้ขึ้นบัญชีรำยกำรพัสดุและบัญชีรำยชื่อผู้ประกอบวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมไว้กับ 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม  โดยให้ใช้เงินงบประมำณจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุดังกล่ำว 
ไม่น้อยกว่ำร้อยละสำมสิบของงบประมำณส ำหรับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุที่อยู่ในบัญชีรำยกำรพัสดุ  
และบัญชีรำยชื่อผู้ประกอบวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม  โดยด ำเนินกำร  ดังต่อไปนี้   
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  ๑) ในกรณีที่หน่วยงำนของรัฐอยู่ในจังหวัดที่มีผู้ประกอบวิสำหกิจขนำดกลำง 
และขนำดย่อมซึ่งได้ขึ้นบัญชีรำยชื่อไว้กับส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมส ำหรับ
จังหวัดนั้นไม่น้อยกว่ำสำมรำย  และมีก ำลังกำรผลิตหรือส่งมอบได้ตำมควำมต้องกำรของหน่วยงำนของรฐั  
ให้หน่วยงำนของรัฐจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีคัดเลือกจำกผู้ประกอบวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
ซึ่งได้ขึ้นบัญชีรำยชื่อไว้กับส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมส ำหรับจังหวัดนั้น 

  ๒) ในกรณีที่หน่วยงำนของรัฐอยู่ในจังหวัดที่มีผู้ประกอบวิสำหกิจขนำดกลำงและ
ขนำดย่อมซึ่งได้ขึ้นบัญชีรำยชื่อไว้กับส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมส ำหรับจังหวัดนั้น 
น้อยกว่ำสำมรำย  ให้หน่วยงำนของรัฐจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีคัดเลือกจำกผู้ประกอบวิสำหกิจขนำดกลำง  
และขนำดย่อมทั้งหมดซึ่งได้ขึ้นบัญชีรำยชื่อไว้กับส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 

 (ข) ในกรณีที่หน่วยงำนของรัฐไม่สำมำรถด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุจำกผู้ประกอบ
วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมตำม  (ก)  ๑)  หรือ  ๒)  ให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ตำมวิธีกำรที่ก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐   

ในกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำม  (๒)  (ข)  หำกหน่วยงำนของรัฐจัดซือ้จัดจ้ำงดว้ยวธิีประกวด
รำคำอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งใช้เกณฑ์รำคำในกำรคัดเลือกผู้เสนอรำคำต่ ำสุดเป็นผู้ชนะกำรซื้อหรือกำรจ้ำง  
หำกผู้เสนอรำคำซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมซึ่งได้ขึ้นบัญชีรำยชื่อไว้กับส ำนักงำน
ส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมเสนอรำคำสูงกว่ำรำคำต่ ำสุดของผู้เสนอรำคำรำยอื่นไม่เกิน  
ร้อยละสิบ  ให้หน่วยงำนของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้ำงจำกผู้ประกอบวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมดังกล่ำว   
โดยจัดเรียงล ำดับผู้เสนอรำคำซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมซึ่งเสนอรำคำสูงกว่ำ
รำคำต่ ำสุดของผู้เสนอรำคำรำยอื่นไม่เกินร้อยละสิบที่จะเรียกมำท ำสัญญำไม่เกินสำมรำย  และให้เรียกมำ
ท ำสัญญำตำมข้อ  ๕๕  (๓)  แห่งระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ต่อไป   

ภำยในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมำณ  ให้หน่วยงำนของรัฐแจ้งผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุ
จำกผู้ประกอบวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม  รวมทั้งปัญหำและอุปสรรคจำกกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  
ในปีงบประมำณที่ล่วงมำนั้นไปยังส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม” 

ข้อ ๒ ให้เพ่ิมควำมต่อไปนี้เป็นหมวด  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  แห่งกฎกระทรวงก ำหนดพัสดุและวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุที่รัฐต้องกำรส่งเสริมหรือ
สนับสนุน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

“หมวด  ๗/๑ 
พัสดุส่งเสรมิกำรผลิตภำยในประเทศ 

 
 

ข้อ  ๒๗/๑  ในหมวดนี้ 
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“พัสดุส่งเสริมกำรผลิตภำยในประเทศ”  หมำยควำมว่ำ  พัสดุที่ ได้รับกำรรับรองและ 
ออกเครื่องหมำยสินค้ำที่ผลิตในประเทศไทย  (Made  in  Thailand)  โดยสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 

“กำรใช้พัสดุที่ผลิตจำกต่ำงประเทศหรือน ำเข้ำพัสดุจำกต่ำงประเทศ”  หมำยถึง  กำรใช้ 
หรือกำรน ำเข้ำพัสดุที่ผลิตส ำเร็จรูปแล้วจำกต่ำงประเทศไม่ว่ำจะน ำเข้ำโดยคู่สัญญำหรือบุคคลอื่นใด 

ข้อ  ๒๗/๒  ให้พัสดุส่งเสริมกำรผลิตภำยในประเทศที่ได้ขึ้นบัญชีรำยกำรพัสดุและบัญชีรำยชื่อ
ไว้กับสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย  เป็นพัสดุที่รัฐต้องกำรส่งเสริมหรือสนับสนุน   

ข้อ  ๒๗/๓  ให้หน่วยงำนของรัฐจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุตำมข้อ  ๒๗/๒  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กำรจัดซื้อ 
 (ก) ให้หน่วยงำนของรัฐจัดซื้อพัสดุส่งเสริมกำรผลิตภำยในประเทศตำมวิธีกำรที่ก ำหนดไว้ใน 

พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 (ข) ในกรณีที่มีพัสดุส่งเสริมกำรผลิตภำยในประเทศแต่ไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำร 

ในประเทศ  หรือมีผู้ประกอบกำรเข้ำยื่นข้อเสนอจ ำนวนน้อยรำย  หรือมีควำมจ ำเป็นจะต้องมีกำรใช้พัสดุ
ที่ผลิตจำกต่ำงประเทศหรือน ำเข้ำพัสดุจำกต่ำงประเทศ  ให้หน่วยงำนของรัฐเสนอผู้มีอ ำนำจเหนือขึ้นไป
หนึ่งชั้นพิจำรณำยกเว้นกำรด ำเนินกำรตำม  (ก)  หำกกำรจัดซื้อพัสดุส่งเสริมกำรผลิตภำยในประเทศ  
จะเป็นประโยชน์น้อยกว่ำ  เว้นแต่เป็นกำรจัดหำพัสดุดังต่อไปนี้  ให้เสนอหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ 
เป็นผู้พิจำรณำ 

  ๑) เป็นกำรจัดหำอะไหล่ที่ มี ควำมจ ำ เป็นจะต้องระบุคุณลักษณะเฉพำะ   
และจ ำเป็นต้องน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ   

  ๒) กรณีมีควำมจ ำเป็นจะต้องมีกำรใช้พัสดุที่ผลิตหรือน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศซึ่งเป็น
กำรจัดหำครั้งหนึ่งที่มีวงเงินไม่เกินสองล้ำนบำท  หรือรำคำพัสดุที่น ำเข้ำจำกต่ำงประเทศมีรำคำต่อหน่วย
ไม่เกินสองล้ำนบำท   

(๒) กำรจัดจ้ำงงำนก่อสร้ำง  ให้หน่วยงำนของรัฐก ำหนดรำยละเอียดในแบบรูปรำยกำร 
งำนก่อสร้ำงว่ำ  “ให้ใช้พัสดุส่งเสริมกำรผลิตภำยในประเทศไม่น้อยกว่ำร้อยละหกสิบของพัสดุที่จะใช้ใน 
งำนก่อสร้ำง”  และด ำเนินกำรตำมเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้   

 (ก) ให้หน่วยงำนของรัฐใช้เหล็กหรือเหล็กกล้ำที่เป็นพัสดุส่งเสริมกำรผลิตภำยในประเทศก่อน   
ซึ่งต้องไม่น้อยกว่ำร้อยละเก้ำสิบของมูลค่ำหรือปริมำณเหล็กหรือเหล็กกล้ำที่ใช้ในงำนก่อสร้ำงทั้งหมด  
ในครั้งนั้น 

 (ข) หำกกำรใช้เหล็กหรือเหล็กกล้ำตำม  (ก)  ยังไม่ครบร้อยละของมูลค่ำหรือปริมำณ  
ที่ก ำหนดให้ใช้พัสดุส่งเสริมกำรผลิตภำยในประเทศ  ให้หน่วยงำนของรัฐใช้พัสดุส่งเสริมกำรผลิต
ภำยในประเทศประเภทอื่นให้ครบตำมร้อยละของมูลค่ำหรือปริมำณที่ก ำหนดไว้ 

 ในกรณีที่ไม่สำมำรถใช้พัสดุส่งเสริมกำรผลิตภำยในประเทศได้ตำมอัตรำที่ก ำหนด  
หน่วยงำนของรัฐต้องได้รับอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นก่อน 
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(๓) กำรจัดจ้ำงที่มิใช่งำนก่อสร้ำง  ให้หน่วยงำนของรัฐก ำหนดในขอบเขตของงำนหรือ
รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงำนจ้ำงว่ำ  “ให้ใช้พัสดุส่งเสริมกำรผลิต
ภำยในประเทศไม่น้อยกว่ำร้อยละหกสิบของวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงำนจ้ำง”   

ในกรณีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่มีผู้เสนอรำคำเป็นบุคคลธรรมดำซึ่งมิได้ถือสัญชำติไทยหรือนิติบุคคล 
ที่จัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำยของต่ำงประเทศเข้ำเสนอรำคำแข่งขันกับผู้เสนอรำคำซึ่งเป็นบุคคลธรรมดำ 
ที่ถือสัญชำติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำยไทย  หำกผู้เสนอรำคำซึ่งเป็นบุคคลธรรมดำ  
ที่ถือสัญชำติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำยไทยเสนอรำคำสูงกว่ำรำคำต่ ำสุดของผู้เสนอรำคำ
ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดำที่มิได้ถือสัญชำติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำยของต่ำงประเทศไม่เกิน
ร้อยละสำม  ให้จัดซื้อหรือจัดจ้ำงจำกผู้เสนอรำคำซึ่งเป็นบุคคลธรรมดำที่ถือสัญชำติไทยหรือนิติบุคคล  
ที่จัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำยไทยดังกล่ำว   

ให้หน่วยงำนของรัฐที่เป็นคู่สัญญำในกำรจัดจ้ำงตำมควำมใน  (๒)  และ  (๓)  ก ำหนดวิธีปฏิบัติ
เพ่ือให้คู่สัญญำรำยงำนมูลค่ำหรือปริมำณกำรใช้พัสดุส่งเสริมกำรผลิตภำยในประเทศให้หน่วยงำนของรัฐ 
ที่เป็นคู่สัญญำทรำบ 

หมวด  ๗/๒ 
พัสดุที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม 

 
 

ข้อ  ๒๗/๔  ในหมวดนี้ 
“พัสดุที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”  หมำยควำมว่ำ  สินค้ำหรือบริกำรที่ส่งผลกระทบ 

ต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่ำสินค้ำหรือบริกำรประเภทเดียวกัน  แต่มีคุณสมบัติหรือคุณภำพเทียบเท่ำหรือ  
สูงกว่ำสินค้ำหรือบริกำรประเภทเดียวกัน  โดยพิจำรณำจำกขั้นตอนกำรจัดหำวัตถุดิบ  กำรผลิต   
กำรขนส่ง  กำรใช้งำน  กำรน ำกลับไปใช้  (reuse)  กำรแปรใช้ใหม่  (recycle)  และกำรน ำไปก ำจัด 

ข้อ  ๒๗/๕  ให้พัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตำมบัญชีรำยชื่อสินค้ำและบริกำรที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อมของกรมควบคุมมลพิษ  เป็นพัสดุที่รัฐต้องกำรส่งเสริมหรือสนับสนุน 

ข้อ  ๒๗/๖  วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตำมข้อ  ๒๗/๕  ให้ด ำเนินกำร  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) หำกพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้ำงมีผู้ขำยสินคำ้หรือผู้ให้บริกำรเพียงรำยเดียว  ให้หน่วยงำนของรฐั
จัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจงจำกผู้ขำยหรือผู้ให้บริกำรโดยตรง   

(๒) หำกพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้ำงมีผู้ขำยสินค้ำหรือผู้ให้บริกำรตั้งแต่สองรำยขึ้นไป  ให้หน่วยงำน
ของรัฐจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีคัดเลือก   

หำกหน่วยงำนของรัฐไม่ประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีตำม  (๑)  และ  (๒)  จะใช้วิธี 
ประกำศเชิญชวนทั่วไปก็ได้” 

้หนา   ๕

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๐๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   ธันวาคม   ๒๕๖๓



ข้อ ๓ ให้ยกเลิกควำมใน  (ก)  ของ  (๑)  ของข้อ  ๒๙  แห่งกฎกระทรวงก ำหนดพัสดุและ
วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุที่รัฐต้องกำรส่งเสริมหรือสนับสนุน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 

“(ก)  สถำบันอุดมศึกษำของรัฐทุกแห่ง” 
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกควำมในข้อ  ๓๑  แห่งกฎกระทรวงก ำหนดพัสดุและวิธีกำรจัดซือ้จัดจ้ำงพัสดุ

ที่รัฐต้องกำรส่งเสริมหรือสนับสนุน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 
“ข้อ  ๓๑  ให้หน่วยงำนของรัฐจัดจ้ำงที่ปรึกษำตำมข้อ  ๒๙  (๑)  (ก)  ในขอบเขตสำขำที่จัดให้

มีกำรเรียนกำรสอนภำยในสถำบันอุดมศึกษำนั้น ๆ  เพ่ือประโยชน์ในกำรส่งเสริมทำงด้ำนวิชำกำรและ 
กำรวิจัยอย่ำงแท้จริง  โดยให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรภำยใต้เงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 

(๑) หัวหน้ำโครงกำรหรอืผู้บรหิำรโครงกำรจะต้องเป็นบุคลำกรของสถำบนัอุดมศึกษำของรัฐนั้น   
(๒) กำรด ำเนินงำนจะต้องด ำเนินกำรโดยบุคลำกรหลักของสถำบันอุดมศึกษำของรัฐนั้น 

ไม่น้อยกว่ำร้อยละแปดสิบของจ ำนวนบุคลำกรทั้งหมดในโครงกำร 
กำรจัดจ้ำงที่ปรึกษำตำมวรรคหนึ่ง  ให้ด ำเนินกำรโดยวิธีเฉพำะเจำะจง  หรือหำกหน่วยงำน  

ของรัฐไม่ประสงค์จะจัดจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจง  หน่วยงำนของรัฐจะใช้วิธีประกำศเชิญชวนทั่วไปหรือ  
วิธีคัดเลือกก็ได้  ทั้งนี้  กำรให้บริกำรทำงวิชำกำรหรือกำรวิจัยและพัฒนำของสถำบันอุดมศึกษำของรัฐ
จะต้องไม่มีผลกระทบเสียหำยต่อกำรเรียนกำรสอน  กำรวิจัย  หรือกำรปฏิบัติหน้ำที่อื่นโดยปกติ  
ของข้ำรำชกำร  คณำจำรย์  นักศึกษำ  และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ” 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  8  ธนัวำคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

อำคม  เติมพิทยำไพสิฐ 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง 

้หนา   ๖

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๐๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   ธันวาคม   ๒๕๖๓



หมำยเหตุ  :-  เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่เป็นกำรสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวง
ก ำหนดพัสดุและวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุที่รัฐต้องกำรส่งเสริมหรือสนับสนุน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เพ่ือก ำหนด 
ให้พัสดุที่จัดท ำขึ้นหรือจ ำหน่ำยโดยผู้ประกอบวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม  พัสดุส่งเสริมกำรผลิต  
ภำยในประเทศ  และพัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  เป็นพัสดุที่รัฐต้องกำรส่งเสริมหรือสนับสนุน  อันจะเป็น  
กำรช่วยเหลือผู้ประกอบวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมและเกษตรกร  ส่งเสริมให้มีกำรใช้พัสดุที่ผลิต
ภำยในประเทศและพัสดุที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  รวมทั้งเป็นกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภำพรวมของประเทศ   
และแก้ไขเพ่ิมเติมที่ปรึกษำที่รัฐต้องกำรส่งเสริมหรือสนับสนุนประเภทที่ปรึกษำที่เป็นหน่วยงำนของรัฐ  
ให้ครอบคลุมถึงสถำบันอุดมศึกษำของรัฐทุกแห่งเพ่ือให้เหมำะสมยิ่งขึ้น  จึงจ ำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๗

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๐๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   ธันวาคม   ๒๕๖๓



ดวน'ท่ีสุด V
ท่ี กค (กวจ) ๐๔๐๕]อ/ว cn (พั'D

มิถุนายน

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
กรมบัญชีกลาง
ถุนนพระรามท่ี ๖ กทม. ๑๐๔๐๐ 
๒๔๖๔

เร่ือง อนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุท่ีรัฐต้องการ 
ส่งเสริมหรือสนับสบุน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๖๓ และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) ๐๔๐๔.๒/ว ๘๙ ลงวันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญซาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานคร ผู้ว่าการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถ่ิน และหัวหน้าหน่วยงานอ่ืนชองรัฐ

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย แบบฟอร์มรายงานผลการได้รับการอนุมิติผ่อนผับ
ตามท่ีกระทรวงการคลังได้ออกกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ 

ท่ีรัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสบุน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๖๓ ซ่ึงมีผลใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๔๖๓ 
และคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยได้รับมอบหมายจาก 
คณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) ๐๔๐๔.๒/ว ๘๙ 
ลงวันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔ แจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงๆ  ปรากฏว่า มีหน่วยงานของรัฐหลายแห่ง 
ได้รับทราบหนังสือแจ้งเวียนภายหลังวันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔ ทำให้หน่วยงานชองรัฐดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ล่วงเลยมาจนถึงช้ันตอนการประกาศเชิญซวนหรือออกหนังสือเชิญชวน หรือประกาศผลผู้ชนะหรือ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกแล้ว โดยไม,ได้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ และหนังสือแจ้งเวียน ส่งผลให้หน่วยงานชองรัฐ 
ทำหนังสือซออนุมัติผ่อนผันการไม,ปฏิบัติตามกฎกระทรวงๆ  และหนังสือแจ้งเวียนดังกล่าวเป็นจำนวนมาก 
ความละเอียดแจ้งแล้ว บ้ัน

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) 
พิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐสามารถุดำเนินกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างในช้ันตอนต่าง  ๆ ต่อไปได้ 
และสามารถก่อหน้ีผูกพันไดีโดยเร็ว สอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินชองภาครัฐ อีกท้ัง เพ่ือเป็นการ 
กระตุ้นเศรษฐกิจ จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๙ วรรคหน่ีง (๔) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐ อนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ 
ท่ีรัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๖๓ และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) ๐๔๐๔.๒/ว ๘๙ ลงวันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔ 
สำหรับการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีได้เผยแพร่ประกาศและเอกสารเชิญซวน หรือออกหนังสือเชิญชวนไปแล้ว 
ต้ังแต่วันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๔๖๓ ถึงวันที, ๓๑ พฤษภาคม ๒๔๖๔

/ท้ัง'น้ี...



ท้ังน้ีให้หน่วยงานของรัฐรายงานสรุปจำนวนและข่ือโครงการท่ีได้รับยกเว้นตามหนังสือเวียนน้ี 
มายังกรมบัญชีกลางตามแบบฟอร์มตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย พร้อมท้ังจัดทำข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Excel ตาม QR Code 
ท้ายหนังสือน้ี โดยส่งมาท่ีอีเมล ppd@cgd.go.th วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องถือปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายประภาศ คงเอียด)
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ปฏิบัติราฃการแทนปลัดกระทรวงการคลัง 
ประธานกรรมการวินิจฉัย

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

CR Code

mailto:ppd@cgd.go.th


ส่ิงท่ีล่งมาด้วย
แบบฟอร์มรายงานผลการได้รับการอนุมัติผ่อนผัน

ข่ือหน่วยงาน.........................................................................
เลขท่ีหนังสือท่ีล่งมายังกรมบัญชีกลาง...............................................

ลำดับ เลขท่ีโครงการ ข่ือโครงการ วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีไม่สามารถดำเนินการ 
ตามกฎกระทรวงฯ และหนังสือเวียนได้



  

14  
คูมือการดำเนินการจัดซ้ือจัดจางแตละวิธี และกรณีศึกษา 
โดย อธิวัฒน  โยอาศรี 
 

อธิวัฒน  โยอาศรี 

  สรุปในความสำคัญรายการพัสดุท่ีรัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน 
  หมวด 1  พัสดุสงเสริมและพัฒนาดานการเกษตร 
  “พัสดุสงเสริมและพัฒนาดานการเกษตร” หมายความวา ผลิตผลหรือผลิตภัณฑอันเกิดจากการ
เกษตรกรรม การประมง การปศุสัตว หรือการปาไม และผลพลอยไดของผลิตผลหรือผลิตภัณฑดังกลาวและวัสดุ
หรือครุภัณฑการเกษตร 
 

พัสดุท่ีรัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน ขอ 3 วิธีการจัดซ้ือจัดจาง ขอ 4 
 (1) นมโรงเรียนขององคการสงเสริมกิจการโคนม
แหงประเทศไทย 

(1) ใหหนวยงานของรัฐท่ีไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
เพื่อจัดซื้อพัสดุตามขอ 3 (1) จัดซื้อดวยเงินดังกลาว
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

(2) นม ยู เอช ที จิตรลดา และผลิตภัณฑอ่ืนๆ ท่ีผลิต
จากโครงการสวนพระองคสวนจิตรลดา 
(3) ผลิตภัณฑและอาหารสำเร็จรูปจากโรงงานหลวง
อาหารสำเร็จรูปโดยผานสหกรณของโครงการหลวง
ภาคเหนือ 

(2) ใหหนวยงานของรัฐจัดซ้ือตามขอ 3(2) หรือ (3) 
 (2.1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หรือ 
 (2.2) หากหนวยงานของรัฐไมประสงคจะจัดซ้ือ
โดยว ิธ ี เฉพาะเจาะจง หนวยงานของร ัฐจะใช ว ิธี
ประกาศเชิญชวนท่ัวไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได 

(4) ขาวสารและสินคาประเภทเครื่องอุปโภคบริโภค
ขององคการคลังสินคา องคการตลาดเพื่อเกษตรกร 
องคการตลาด ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศ
ไทย จำกัด หรือสถาบันเกษตรกร 
 

(3) ใหหนวยงานของรัฐจัดซื้อพัสดุตามขอ 3 (4) จาก
องคการคลังสินคา องคการตลาดเพื่อเกษตรกร องคการ
ตลาด ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จำกัด 
หรือสถาบันเกษตรกรท่ีอยูในพ้ืนท่ีท่ีใกลท่ีสุด  
 (3.1) โดยวิธ ีค ัดเล ือก  และใหแจงหนวยงาน
ดังกลาวเขาเสนอราคา หรือ 
 (3.2) หากหนวยงานของรัฐไมประสงคจะจัดซ้ือ
โดยวิธีคัดเลือก หนวยงานของรัฐจะใชวิธีประกาศเชิญ
ชวนท่ัวไปก็ได 

(5) เมล็ดพันธุพืชและปจจัยการผลิตของกรมวิชาการ
เกษตร  
(6) เมล็ดพันธุขาวของกรมการขาว 
(7) ผลิตภัณฑหรืองานจางบริการประเภทพืชจาก
เนื้อเยื่อหัตถกรรมและอาหารที่เปนอุตสาหกรรมใน
คร ัว เร ือนของม ูลน ิธ ิแม ฟ าหลวง ในพระบรม
ราชูปถัมภ 
(10) ผลิตภัณฑและงานจางบริการอบไม ไสไม อัด
น้ำยาไมขององคการอุตสาหกรรมปาไม 

(4) ใหหนวยงานของรัฐจัดซื ้อหรือจัดจางตามขอ 
3(5)(6)(7) หรือ (10) 
 (4.1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หรือ 
 (4.2) หากหนวยงานของรัฐไมประสงคจะจัดซ้ือ
โดยว ิธ ี เฉพาะเจาะจง หนวยงานของร ัฐจะใช ว ิธี
ประกาศเชิญชวนท่ัวไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได 

(8) วัสดุการเกษตรที่เปนพันธุพืช และพันธุสัตว ของ
องค การตลาดเพ ื ่ อ เกษตรกร ช ุมน ุมสหกรณ
การเกษตรแหงประเทศไทย จำกัด รานสหกรณท่ี
กระทรวงเกษตรและสหกรณร ับรอง หร ือกลุม
เกษตรกรท่ีเปนผูผลิตวัสดุนั้นและเปนนิติบุคคล 

(5) ใหหนวยงานของรัฐจัดซื้อพัสดุตามขอ 3(8) หรือ 
(9) จากองคการตลาดเพื่อเกษตรกร ชุมนุมสหกรณ
การเกษตรแหงประเทศไทย จำกัด รานสหกรณท่ี
กระทรวงเกษตรและสหกรณร ับรอง หร ือกลุม
เกษตรกรท่ีเปนผูผลิตพัสดุนั้นและเปนนิติบุคคล 



   

15 
คูมือการดำเนินการจัดซ้ือจัดจางแตละวิธี และกรณีศึกษา 

โดย อธิวัฒน  โยอาศรี 

อธิวัฒน  โยอาศรี 

พัสดุท่ีรัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน ขอ 3 วิธีการจัดซ้ือจัดจาง ขอ 4 
(9) ว ัสด ุการเกษตรและเคร ื ่องม ือเคร ื ่องใช ใน
การเกษตรขององคการตลาดเพื่อเกษตรกร ชุมนุม
สหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จำกัด ร าน
สหกรณที่กระทรวงเกษตรและสหกรณรับรองหรือ
กลุมเกษตรกรท่ีเปนผูผลิตวัสดุนั้นและเปนนิติบุคคล 

 (5.1) กรณีมีราคาตอหนวยไมเกิน 100,000 บาท 
และม ีราคารวมไม  เก ิน 500,000 บาท โดยว ิธี
เฉพาะเจาะจง 
 (5.2) แตถามีราคารวมเกิน 500,000 บาท ใหใชวิธี
คัดเลือก และใหแจงหนวยงานดังกลาวเขาเสนอราคา 

   
 หมวด 2 พัสดุสงเสริมวิสาหกิจและการประกอบอาชีพ 
 “พัสดุสงเสริมวิสาหกิจและการประกอบอาชีพ” หมายความวา ผลิตผล ชิ ้นงาน หรือบริการ  
ที ่ผลิตหรือจัดทำชิ ้น เพื ่อสงเสริมผู ประกอบธุรกิจเร ิ ่มตนของประเทศไทย หรือพัฒนาขีดความสามารถ  
ดานเทคโนโลยี อุตสาหกรรม สินคาหรือบริการของผูประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม วิสาหกิจชุมชน 
กลุมอาชีพท่ีอยูในการกำกับดูแลของหนวยงานของรัฐหรือท่ีหนวยงานของรัฐรับรอง หรือกลุมอาชีพอ่ืนท่ีมีลักษณะ
ดียวกัน หรือองคกรหรือมูลนิธิเพ่ือคนพิการหรือองคการสงเคราะหท่ีไดรับการรับรองจากหนวยงานของรัฐ 
 

พัสดุท่ีรัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน (ขอ 6) วิธีการจัดซ้ือจัดจาง (ขอ 7) 
ใหพัสดุสงเสริมวิสาหกิจและประกอบอาชีพดังตอไปนี้ 
เปนพัสดุท่ีรัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน 
 (1) ผลิตภัณฑของกลุมอาชีพในหมูบานและตำบล
ท่ีมีลักษณะดังตอไปนี้ 
  (ก) เปนบุคคลท่ีอยูในชุมชนพ้ืนท่ีนั้นรวมตัว
กันเปนกลุมตั้งแต 5 คนขึ้นไป ประกอบอาชีพเพ่ือ
เสริมสรางรายไดและคุณภาพชีวิตในพื้นที่หมูบาน
และตำบลนั้น 
  (ข) มีการบริหารจัดการกลุมและมีการทำ
กิจกรรมของกลุมอยางตอเนื่อง รวมทั้ง มีทรัพยสิน
หรือเงินทุนของกลุมเพ่ือดำเนินกิจการรวมกัน 
  (ค) สมาช ิ ก ขอ ง กล ุ  ม ต  อ ง ม ี ค ว า ม รู
ความสามารถ และมีความพรอมท่ีจะพัฒนาศักยภาพ 
ในการผลิตงานที่รับมาทำและงานที่รับมาทำนั้นตอง
ดำเนินการโดยสมาชิกในกลุม  
  (ง) มีการรับรองการดำเนินงานของกลุม
หรือจดทะเบียนกลุมโดยหนวยงานของรัฐ ที่สงเสริม
การรวมกลุมเพ่ือประกอบอาชีพ 
 (2) ผลิตภัณฑของรานคาสหกรณหรือสถาบัน
เกษตรกรท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณรับรอง  
 (3) ผลิตภัณฑที่ผลิตชิ้นเองหรืองานจางใหบริการ
รักษาความปลอดภัยขององคการสงเคราะห ทหาร
ผานศึก ในพระบรมราชปูถัมภ 

ใหหนวยงานของรัฐจัดซ้ือหรือจัดจางตามขอ 6 
 (1) ใหหนวยงานของรัฐจัดซ้ือจัดจางพัสดุตามขอ 6 
(1) (2) (3) (4) และ (5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หรือหาก
หนวยงานของรัฐไมประสงคจะจัดซื้อจัดจางโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง หนวยงานของรัฐจะใชวิธีประกาศเชิญ
ชวนท่ัวไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได 
 (2) ใหหนวยงานของรัฐจัดซ้ือจัดจางพัสดุตามขอ 6 
(6) ดังตอไปนี้ 
  (ก) ใหหนวยงานของรัฐจัดซื้อจัดจางพัสดุจาก
ผูประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
ซึ่งไดขึ้นบัญชีรายการพัสดุและบัญชีรายชื่อผูประกอบ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไวกับ 
สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
โดยใหใชเงินงบประมาณจัดซื้อจัดจางพัสดุดังกลาวไม
นอยกวารอยละ 30 ของงบประมาณสำหรับการจัดซ้ือ
จัดจางพัสดุที่อยูในบัญชีรายการพัสดุและบัญชีรายชื่อ
ผู ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดย
ดำเนินการดังตอไปนี้ 
   1) ในกรณีท ี ่หน วยงานของร ัฐอย ู  ใน
จังหวัดที่มีผู ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมซึ ่งไดขึ ้นบัญชีรายชื ่อไวกับสำนักงานสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสำหรับจังหวัดนั้น
ไมนอยกวา 3 ราย และมีกำลังการผลิตหรือสงมอบได



  

16  
คูมือการดำเนินการจัดซ้ือจัดจางแตละวิธี และกรณีศึกษา 
โดย อธิวัฒน  โยอาศรี 
 

อธิวัฒน  โยอาศรี 

พัสดุท่ีรัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน (ขอ 6) วิธีการจัดซ้ือจัดจาง (ขอ 7) 
 (4) ผลิตภัณฑท่ีผลิตชิ้นเองหรือบริการขององคกร
หรือมูลนิธ ิเพื ่อคนพิการที ่ ได ร ับการรับรองจาก
หนวยงานของรัฐท่ีมีหนาท่ีตามกฎหมาย ไดแก สถาน
สงเคราะหคนพิการและทุพพลภาพ โรงพยาบาลศรี
ธัญญา สถานพยาบาลพระประแดง โรงเรียนสอนคน
ตาบอด ศูนยฝกอาชีพคนตาบอด โรงเรียนสอนคนหู
หนวก มูลนิธิอนุเคราะหคนหูหนวก มูลนิธิอนุเคราะห
คนพิการ มูลนิธิพระมหาไถเพื่อการพัฒนาคนพิการ 
หรือองคกรหรือมูลนิธิเพื่อคนพิการอื่นที่มีลักษณะ
เดียวกัน 
 (5) ผลิตภัณฑจากเรือนจำ สถานกักกัน หรือ
สถานกักขัง รวมถึงงานกอสราง งานรับจาง งาน
บริการ หรืองานใดๆ ที่ใชฝมือแรงงานของผูถูกคุมขัง 
และผลิตภัณฑจากรานจำหนายของกรมราชทัณฑ 
 (6) ผลิตผล ชิ้นงาน หรือบริการที่ผลิต จัดทำข้ึน 
จำหนาย หรือใหบริการโดยผูประกอบวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมที่ไดขึ ้นบัญชีรายการพัสดุหรือ
บัญชีรายชื่อผูประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมไวกับสำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม 

ตามความตองการของหนวยงานของรัฐ ใหหนวยงาน
ของรัฐจัดซื ้อจัดจางโดยวิธีคัดเลือกจากผู ประกอบ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ซึ ่งไดขึ ้นบัญชี
รายชื่อไวกับสำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมสำหรับจังหวัดนั้น 
   2) ในกรณีท ี ่หน วยงานของร ัฐอย ู  ใน
จังหวัดที่มีผู ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมซึ ่งไดขึ ้นบัญชีรายชื ่อไวกับสำนักงานสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสำหรับจังหวัดนั้น 
นอยกวา 3 ราย ใหหนวยงานของรัฐจัดซ้ือจัดจางโดยวิธี
คัดเลือกจากผูประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมท้ังหมดซ่ึงไดข้ึนบัญชีรายชื่อไวกับสำนักงานสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
  (ข) ในกรณีที ่หนวยงานของรัฐไมสามารถ
ดำเนินการจัดซื้อจัดจางพัสดุจากผูประกอบวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมตาม (ก) 1) หรือ 2) ให
หนวยงานของรัฐดำเนินการจัดซื้อจัดจางตามวิธีการท่ี
กำหนดไวในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
 ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจางตาม (2) (ข) หาก
หนวยงานของรัฐจัดซื้อจัดจางดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ซึ่งใชเกณฑราคาในการคัดเลือกผูเสนอ
ราคาต่ำสุดเปนผูชนะการซื้อหรือการจาง หากผูเสนอ
ราคาซึ่งเปนผูประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมซึ ่งไดขึ ้นบัญชีรายชื ่อไวกับสำนักงานสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเสนอราคาสูงกวา
ราคาต่ำสุดของผูเสนอราคารายอื่นไมเกินรอยละ 10 
ใหหนวยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจางจากผูประกอบ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมดังกลาว โดยจัด
เรียงลำดับผู เสนอราคาซึ ่งเปนผู ประกอบวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมซึ่งเสนอราคาสูงกวาราคา
ต่ำสุดของผูเสนอราคารายอื่นไมเกินรอยละ 10 ที่จะ
เรียกมาทำสัญญาไมเกิน 3 ราย และใหเรียกมาทำ
สัญญาตามขอ 55 (3) แหงระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 ตอไป 



   

17 
คูมือการดำเนินการจัดซ้ือจัดจางแตละวิธี และกรณีศึกษา 

โดย อธิวัฒน  โยอาศรี 

อธิวัฒน  โยอาศรี 

พัสดุท่ีรัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน (ขอ 6) วิธีการจัดซ้ือจัดจาง (ขอ 7) 
 ภายใน 60 ว ันนับแตว ันสิ้นปงบประมาณ ให
หนวยงานของรัฐแจงผลการจัดซื้อจัดจางพัสดุจากผู
ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม รวมท้ัง
ป ญหาและอ ุปสรรคจากการจ ัดซ ื ้ อจ ัดจ  า งใน
ปงบประมาณที ่ล วงมานั ้นไปยังสำนักงานสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

 

  หมวด 3 พัสดุสงเสริมการเรียนการสอน 
  “พัสดุสงเสริมการเรียนการสอน” หมายความวา ผลิตผล ชิ้นงาน หรือบริการท่ีผลิต หรือจัดทำข้ึนใน
ขอบเขตการเรียนการสอนโดยบคุลากรของสถานศึกษา หรือหนวยงานหรือองคกร ในกำกับของหนวยงานของรัฐท่ี
ผลิตข้ึนตามภารกิจของหนวยงานของรัฐ 
 

พัสดุท่ีรัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน (ขอ 9) วิธีการจัดซ้ือจัดจาง (ขอ 10) 
 (1) ผลิตภัณฑหรืองานจางของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลย ีพระจอมเกล าธนบ ุร ี  มหาว ิทยาลัย 
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ หรือสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ท่ี
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันผลิตหรือจัดทำข้ึน 
 (2) งานจางตอเรือไมของวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมการตอเรือพระนครศรีอยุธยา หรืองาน
จางเหมาตอเรือ ซอมแซม หรือคัดแปลงเรือไมหรือ
เรือไฟเบอรกลาส จากสถานศึกษา ประเภทวิทยาลัย
เทคโนโลย ีและอ ุตสาหกรรมต อเร ือ ในส ัง กัด
ส ำ น ั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร อ า ช ี ว ศ ึ ก ษ า 
กระทรวงศึกษาธิการ ที่มีหลักสูตรการเรียนการสอน
ในเรื่องดังกลาว 
 (6) อาวุธหรืองานจางผลิตอาวุธของศูนยการ
อุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร 
กระทรวงกลาโหม 
 (8) แบตเตอรี่หรือบริการเกี่ยวกับแบตเตอรี่ วัตถุ
พลอยได จากการผลิต และผลิตภ ัณฑ เก ี ่ยวกับ
แบตเตอรี่ของโรงงานแบตเตอรี่ทหาร กองโรงงาน
อุตสาหกรรม กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนยการ
อุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร 
กระทรวงกลาโหม 
 ( 9 )  ผ ล ิ ต ภ ั ณ ฑ  ห ร ื อ ง า น จ  า ง จ ั ด ท ำ
เครื่องราชอิสริยาภรณ เครื่องหมายตอบแทนผูชวย

(1) ใหหนวยงานของรัฐจัดซื้อจัดจางพัสดุตามขอ 9 
(1)(2)(6)(8) หรือ (9) 
 (1.1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หรือ 
 (1.2) หากหนวยงานของรัฐไมประสงคจะจัดซื้อจัด
จางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หนวยงาน ของรัฐจะใชวิธี
ประกาศเชิญชวนท่ัวไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได 



  

18  
คูมือการดำเนินการจัดซ้ือจัดจางแตละวิธี และกรณีศึกษา 
โดย อธิวัฒน  โยอาศรี 
 

อธิวัฒน  โยอาศรี 

พัสดุท่ีรัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน (ขอ 9) วิธีการจัดซ้ือจัดจาง (ขอ 10) 
เหลือราชการ ในกิจการของหนวยงานของรัฐ และ
งานผลิตภัณฑของกรมธนารักษ 
 (3) งานจางทำครุภัณฑและรับจางกอสรางอาคาร
สถานท่ีของสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

(2) ใหหนวยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
จัดซื้อจัดจางพัสดุตามขอ 9 (3) ที่เปนของสถานศึกษา
ของตนเองหร ือของหน วยงานของร ัฐ ในส ั ง กัด
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
เชิญชวนท่ัวไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได 

 (4) เครื่องมือและอุปกรณวิทยาศาสตรและวัสดุ
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
คณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบคุลากรทางการศึกษา 

(3) ใหหนวยงานของรัฐจัดซื ้อพัสดุตามขอ 9 (4) 
ดังตอไปนี้ 
 (ก) ใหหนวยงานของรัฐจัดซ้ือเครื่องมือและอุปกรณ
ว ิ ท ย าศ าสต ร  ท ี ่ อ ง ค  ก า ร ค  า ขอ ง  ส ำน ั ก ง าน
คณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผลิตออกจำหนาย ตามแบบท่ี
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กำหนด 
  - โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หรือ  
  - หากหนวยงานของรัฐไมประสงคจะจัดซ้ือโดย
วิธีเฉพาะเจาะจง หนวยงานของรัฐจะใชวิธีประกาศ 
เชิญชวนท่ัวไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได 
 (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
กระทรวงศึกษาธิการไมประสงคจะจัดซื ้อโดยวิธี
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) ผลิตภัณฑหรืองานจางที่อยู ในขอบเขตการ
เร ียนการสอนของสำนักงานคณะกรรมการ การ
อาชีวศึกษา 

(4) ใหหนวยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
จัดซ้ือจัดจางพัสดุตามขอ 9(5) 
 (4.1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หรือ 



   

19 
คูมือการดำเนินการจัดซ้ือจัดจางแตละวิธี และกรณีศึกษา 

โดย อธิวัฒน  โยอาศรี 

อธิวัฒน  โยอาศรี 

พัสดุท่ีรัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน (ขอ 9) วิธีการจัดซ้ือจัดจาง (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
กระทรวงศึกษาธิการไมประสงคจะจัดซ้ือจัดจางโดยวิธี 
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 

 (7) งานจางซอมอากาศยานและวัสดุอุปกรณ
อากาศยานของบริษัทอุตสาหกรรมการบิน จำกัด 
 

(5) ใหหนวยงานของรัฐจัดจางงานจางซอมอากาศยาน
และวัสดุอุปกรณอากาศยาน  
 (5.1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หรือ 
 (5.2) หากหนวยงานของรัฐไมประสงคจะจัดจาง
โดยว ิธ ี เฉพาะเจาะจง หนวยงานของร ัฐจะใช ว ิธี
ประกาศเชิญชวนท่ัวไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได 
การจัดจางตามวรรคหนึ่ง บริษัทอุตสาหกรรมการบิน 
จำกัด ตองดำเนินการดวยตนเอง เวนแตเปนงานจาง
บางสวนที ่บริษัทนั ้นไมอาจดำเนินการเองได และ
เกี ่ยวกับการถายทอดเทคโนโลยี โดยการเร ียนรู
วิทยาการดานการซอมอากาศยาน บริษัทอาจจางซอม
อีกทอดหนึ่งได 

 (10) งานจางพิมพของโรงพิมพของหนวยงานของ
รัฐหรือโรงพิมพที่อยูในความควบคุมของ หนวยงาน
ของรัฐ 

(6) ใหหนวยงานของรัฐจัดจางพัสดุตามขอ 9 (10) ตาม
เง่ือนไข กังตอไปนี้ 
 (ก) กรณีหนวยงานของรัฐมีโรงพิมพเปนของ
ตนเองหร ือมีโรงพิมพท ี ่อย ู  ในความควบคุม ของ
หนวยงานของรัฐ ใหหนวยงานของรัฐจัดจางจากโรง
พิมพของตนเองหรือโรงพิมพที่อยูในความควบคุมของ
หนวยงานของรัฐโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 (ข) กรณีหนวยงานของรัฐมีโรงพิมพเปนของ
ตนเองหร ือม ีโรงพ ิมพ ท ี ่อย ู  ในความควบคุมของ
หนวยงานของรัฐ แตโรงพิมพของตนเองหรือโรงพิมพท่ี
อยู ในความควบคุมของหนวยงานของรัฐแจงวา ไม
สามารถรับจางพิมพงานไดบางสวน ใหหนวยงานของ
รัฐจัดจางงานพิมพสวนที่ไมสามารถดำเนินการได กับ
โรงพิมพของหนวยงานของรัฐอื่นหรือโรงพิมพที่อยูใน
ความควบคุมของหนวยงานของร ัฐอ ื ่น ท ั ้งน ี ้  ให
หนวยงานของรัฐมีหนังลือสอบถามราคาไปยังโรงพิมพ
ที่ประสงคจะจางพิมพไมนอยกวา 3 แหง และ ใหจาง
พ ิมพ จากโรงพ ิมพ ท ี ่ เ สนอราคาต ํ ่ าส ุ ดโดยว ิ ธี
เฉพาะเจาะจง 



  

20  
คูมือการดำเนินการจัดซ้ือจัดจางแตละวิธี และกรณีศึกษา 
โดย อธิวัฒน  โยอาศรี 
 

อธิวัฒน  โยอาศรี 

พัสดุท่ีรัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน (ขอ 9) วิธีการจัดซ้ือจัดจาง (ขอ 10) 
 (ค) กรณีหนวยงานของรัฐมีโรงพิมพเปนของ
ตนเองหร ือม ีโรงพิมพท ี ่อย ู  ในความควบคุม ของ
หนวยงานของรัฐ แตโรงพิมพของตนเองหรือโรงพิมพท่ี
อยูในความควบคุมของหนวยงานของรัฐ มีงานพิมพ
มากเกินขีดความสามารถที ่โรงพิมพจะพิมพได ให
หนวยงานของรัฐจัดจางงานพิมพโดยวิธี คัดเลือก ท้ังนี้ 
ใหหนวยงานของรัฐมีหนังลือเชิญชวนโรงพิมพอื ่นของ
หนวยงานของรัฐ หรือโรงพิมพอื ่น ที ่อยู ในความ
ควบคุมของหนวยงานของรัฐไมนอยกวาสามแหงทราบ 
เพื่อเขารวมเสนอราคา หรือ หากหนวยงานของรัฐไม
ประสงคจะใชวิธีคัดเลือก จะใชวิธีประกาศเชิญชวน
ท่ัวไปก็ได 
 (ง) กรณีหนวยงานของรัฐไมมีโรงพิมพเปนของ
ตนเอง หากประสงคจะจางพิมพจากโรงพิมพ ของ
หนวยงานของรัฐหรือโรงพิมพท่ีอยูในความควบคุมของ
หนวยงานของรัฐ ใหมีหนังลือสอบถามราคา ไปยังโรง
พิมพของหนวยงานของรัฐหรือโรงพิมพที่อยูในความ
ควบคุมของหนวยงานของรัฐท่ีประสงค จะจางพิมพไม
นอยกวา 3 แหง และใหจางพิมพจากโรงพิมพที่เสนอ
ราคาตํ่าสุดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 (จ) กรณีหนวยงานของรัฐไมมีโรงพิมพเปนของ
ตน เ อ ง และ ไม  ป ร ะส งค  จ ะจ  า งพ ิ มพ  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
สำนักงบประมาณ แตไมหมายความรวมถึงผลิตภัณฑยาหรือเวชภัณฑที ่มิใชยาตามหมวด 5 ซึ ่งไดขึ ้นบัญชี
นวัตกรรมไทย 



   

21 
คูมือการดำเนินการจัดซ้ือจัดจางแตละวิธี และกรณีศึกษา 

โดย อธิวัฒน  โยอาศรี 

อธิวัฒน  โยอาศรี 

พัสดุท่ีรัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน (ขอ 12) วิธีการจัดซ้ือจัดจาง (ขอ 13) 
ใหพัสดุสงเสริมนวัตกรรม เปนพัสดุที ่ร ัฐตองการ
สงเสริมหรือสนับสนุน 

ใหหนวยงานของรัฐจัดซื้อจัดจางพัสดุตามขอ 12 โดย
ใหใชเงินงบประมาณจัดซ้ือ จัดจางพัสดุดังกลาวไมนอย
กวารอยละ 30 ของงบประมาณในการจัดซื้อจัดจาง
พัสดุท่ีอยูในบัญชีนวัตกรรมไทย ดังตอไปนี้ 
 (1) หากพัสดุที ่จะจัดซื ้อจัดจางมีผู ขายหรือผู ไห
บริการเพียงรายเดียว ใหหนวยงานของรัฐจัดซื้อจัดจาง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากผูขายหรือผูไหบริการโดยตรง 
 (2) หากพัสด ุท ี ่จะจ ัดซ ื ้อจ ัดจ างม ีผ ู ขายหรือ 
ผู ใหบริการตั้งแต 2 รายขึ ้นไป ใหหนวยงานของรัฐ 
จ ัดซื ้อจ ัดจางโดยวิธ ีค ัดเล ือก โดยแจงผ ู ขายหรือ 
ผูใหบริการทุกรายเพ่ือเขารวมเสนอราคา 

 

  หมวด 5  พัสดุสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
  “พัสดุสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข” หมายความวา สินคาหรือบริการเกี่ยวกับการปองกันหรือ
การรักษาโรค ยา หรือเวชภัณฑ 
 

พัสดุท่ีรัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน (ขอ 15) วิธีการจัดซ้ือจัดจาง (ขอ 16-20) 
 (1) ยาในบัญชียาหลักแหงชาติ 
 

ขอ 16 ใหราชการสวนกลางและราชการสวนภูมิภาค
จัดซ้ือพัสดุตามขอ 15 (1) โดยใหใชเงินงบประมาณจัดซ้ือ
ยาดังกลาวตามซื่อสามัญ (generic name) ไมนอยกวา
รอยละ 60 ของเงินงบประมาณในการจัดซ้ือยา 

 (2) ยาในบัญชียาหลักแหงชาติหรือเวชภัณฑท่ีมิใช
ยา ซึ ่งองคการเภสัชกรรม สภากาชาดไทย หรือ
โรงงานเภสัชกรรมทหารไดผลิตออกจำหนายแลว 

ขอ 17 ใหหนวยงานของรัฐจัดซื้อพัสดุตามขอ 15 (2) 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากองคการ เภสัชกรรมหรือ
สภ าก าช าด ไทย  เ ว  น แต  หน  ว ย ง าน ในส ั ง กั ด
กระทรวงกลาโหมใหจัดซื ้อจากโรงงาน เภสัชกรรม
ทหาร สำหรับหนวยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจ
แหงชาติจะจัดซื้อจากองคการเภสัชกรรม หรือโรงงาน
เภสัชกรรมทหารก็ได ทั้งนี้ หนวยงานของรัฐสามารถ
จัดซื้อยาที่อยูในบัญชียาหลักแหงชาติหรือ เวชภัณฑท่ี
มิใชยาจากผูชายรายอื่นได หากองคการเภสัชกรรม 
สภากาชาดไทย หรือโรงงานเภสัชกรรมทหาร ไม
สามารถผลิตออกจำหนายใหแกหนวยงานของรัฐไดทัน
กำหนดตามที่หนวยงานของรัฐไดแจงแผนประจำป
ลวงหนา 

(3) ยา'ในบัญชียาหลักแหงชาติหรือเวชภัณฑท่ีมิใชยา 
ซึ่งองคการเภสัชกรรมหรือโรงงาน เภสัชกรรมทหาร
มิไดเปนผูผลิตแตมีจำหนาย 
 

ขอ 18 ใหราชการสวนกลางและราชการสวนภูมิภาค
จัดซ้ือพัสดุตามขอ 15 (3) ภายใตเง่ือนไขดังตอไปนี้ 
 (1) กรณีการจัดซื้อโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ใหราชการสวนกลางและราชการ สวนภูมิภาค เผยแพร



  

22  
คูมือการดำเนินการจัดซ้ือจัดจางแตละวิธี และกรณีศึกษา 
โดย อธิวัฒน  โยอาศรี 
 

อธิวัฒน  โยอาศรี 

พัสดุท่ีรัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน (ขอ 15) วิธีการจัดซ้ือจัดจาง (ขอ 16-20) 
ประกาศในระบบการจ ัดซ ื ้อจ ัดจ างภาคร ัฐด วย
อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง กอนดำเนินการ
จัดซ้ือดังกลาวตอไป 
 (2) กรณีการจัดซื ้อโดยวิธีคัดเลือก ใหราชการ
สวนกลางและราชการสวนภูมิภาค เชิญชวนองคการ
เภส ัชกรรมและโรงงานเภส ัชกรรมทหารเข ายื่น
ขอเสนอดวยทุกครั้ง 
 (3) กรณีการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราชการ
สวนกลางและราชการสวนภูมิภาคสามารถ จัดซื้อยา
ในบัญชียาหลักแหงชาติหรือเวชภัณฑที ่มิใชยา ซ่ึง
องคการเภสัชกรรมหรือโรงงานเภสัชกรรมทหาร มิได
เป นผู ผลิตแตม ีจำหนาย จากองคการเภสัชกรรม 
โรงงานเภสัชกรรมทหาร หรือผูชายรายใดก็ได 

(4) ผลิตภัณฑยาหรือเวชภัณฑที่มิใชยาซึ่งไดขึ้นบัญชี
นวัตกรรมไทย 
  
 

ขอ 19 ใหหนวยงานของรัฐจัดซื้อพัสดุตามขอ 15 (4) 
ม ูลค ารวมไมน อยกว าร อยละ 30 ของแผนความ
ตองการจัดซื้อยาตามซื่อสามัญ (generic name) หรือ
เวชภัณฑท่ีมิใชยารายการท่ีตรงกับ บัญชีนวัตกรรมไทย
ท้ังหมดของหนวยงานนั้น ดังตอไปนี้ 
 (1) จ ัดซ ื ้อยาทั ่วไป (ยาเคมี) ซ่ึงได ข ึ ้นบ ัญชี
นวัตกรรมไทยตามบัญชีรายการยาของหนวยงานนั้น ไม
นอยกวารอยละ 30 ของมูลคารวมของเงินงบประมาณ
คาจัดซื ้อยาตามซื ่อสามัญ (generic name) ที ่อยู ใน
บัญชีนวัตกรรมไทย ณ ตนปงบประมาณ 
 (2) จัดซื้อยาชีววัตถุซึ่งไดขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย
ตามบัญชีรายการยาชีววัตถุของหนวยงานนั้น ไมนอย
กวารอยละ 30 ของมูลคารวมของเงินงบประมาณคา
จัดซื้อยาชีววัตถุตามซื่อสามัญ (generic name) ที่อยู
ในบัญชีนวัตกรรมไทย ณ ตนปงบประมาณ  
 (3) วิธีการจัดซ้ือในบัญชีนวัตกรรมไทย 
  (ก) หากรายการยาตามชื ่อสามัญ (generic 
name) ที่อยูในบัญชียาหลักแหงชาติหรือ เวชภัณฑท่ี
มิใชยาตามบัญชีนวัตกรรมไทยรายการใด มีผู แทน
จำหนายเอกชนเพียงรายเดียว และมีองคการเภสัช
กรรม สภากาชาดไทย หรือโรงงานเภสัชกรรมทหาร 
ไดผลิตออกจำหนายดวยแลว หนวยงานของรัฐจะ
จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากผูแทนจำหนายเอกชน 



   

23 
คูมือการดำเนินการจัดซ้ือจัดจางแตละวิธี และกรณีศึกษา 

โดย อธิวัฒน  โยอาศรี 

อธิวัฒน  โยอาศรี 

พัสดุท่ีรัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน (ขอ 15) วิธีการจัดซ้ือจัดจาง (ขอ 16-20) 
องคการเภสัชกรรม สภากาชาดไทย หรือโรงงานเภสัช
กรรมทหารก็ได 
  (ข) หากรายการยาตามซื ่อสามัญ (generic 
name) ที่อยูในบัญชียาหลักแหงชาติหรือ เวชภัณฑท่ี
มิใชยาตามบัญชีนวัตกรรมไทยรายการใด มีผู แทน
จำหนายเอกชนหลายราย และมีองคการ เภสัชกรรม 
สภากาชาดไทย หรือโรงงานเภสัชกรรมทหาร ไดผลิต
ออกจำหนายดวยแลว หากหนวยงาน ของรัฐจะจัดซ้ือ
จากผูแทนจำหนายเอกชน ใหหนวยงานของรัฐจัดซ้ือ
โดยวิธีคัดเลือก แตหากจะจัดซื ้อจากองคการเภสัช
กรรม สภากาชาดไทย หรือโรงงานเภสัชกรรมทหาร 
หนวยงานของรัฐจะจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจาก
องคการเภสัชกรรม สภากาชาดไทย หรือโรงงานเภสัช
กรรมทหารก็ได 
 ในกรณีที ่หนวยงานของรัฐไมสามารถจัดซื ้อยา
ทั ่วไป (ยาเคมี) หรือยาชีวว ัตถุตาม (1) หรือ (2) 
หนวยงานของรัฐแตละแหงจะตองรายงานเหตุผล
ความจำเปนไปยังหนวยงานตนสังกัดทุกรายไตรมาส 
เพ ื ่อให หน วยงานด นส ังก ัดรายงานไปย ังสำนัก
งบประมาณตอไป 

(5) ผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ท่ีสภากาชาดไทยผลิตเอง และไม
อยูในบัญชียาหลักแหงชาติ 
 

ขอ 20 ใหราชการสวนกลางและราชการสวนภูมิภาค
จัดซื้อพัสดุตามขอ 15 (5) จากสภากาชาดไทยโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

(6) ยาท่ีเปนวัคซีนซ่ึงผลิตในประเทศ ขอ 21 ใหราชการสวนกลางและราชการสวนภูมิภาค
จัดซื้อพัสดุตามขอ 15 (6) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และ
ใหปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการวัคซีนแหงชาติ
ประกาศกำหนดตามกฎหมาย วาดวยความมั่นคงดาน
วัคซีนแหงชาต ิ

 
  หมวด 6 พัสดุสงเสริมความม่ันคงดานพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ 
   “พัสดุสงเสริมความมั ่นคงดานพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ ” หมายความวา สินคาหรือ 
บริการท่ีเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ำมันเชื้อเพลิง ผลิตภัณฑปโตรเลียม นํ้า หรือไฟฟา 
 

พัสดุท่ีรัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน (ขอ 23) วิธีการจัดซ้ือจัดจาง (ขอ 24) 
(1) น้ำมันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑปโตรเลียม ของ
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 

(1) ใหหนวยงานของรัฐนอกจากการไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย จัดซ้ือพัสดุ ตามขอ 23 (1)  



  

24  
คูมือการดำเนินการจัดซ้ือจัดจางแตละวิธี และกรณีศึกษา 
โดย อธิวัฒน  โยอาศรี 
 

อธิวัฒน  โยอาศรี 

พัสดุท่ีรัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน (ขอ 23) วิธีการจัดซ้ือจัดจาง (ขอ 24) 
 (1.1) ต ั ้ ง แต   1 0 , 000  ล ิ ต รข ึ ้ น ไป  โ ดยว ิ ธี
เฉพาะเจาะจง หรือ 
 (1.2) หากหนวยงานของรัฐไมประสงค จะจัดซ้ือ
โดยว ิธ ี เฉพาะเจาะจง หนวยงานของร ัฐจะใช ว ิธี
ประกาศเชิญชวนท่ัวไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได 

(2) ผลิตภัณฑน้ำมันตางๆ ของโรงงานกลั่นน้ำมันฝาง 
กรมการพลังงานทหาร 

(2) ใหหนวยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงกลาโหม
จัดซ้ือพัสดุตามขอ 23 (3)  
 (2.1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หรือ 
 (2.2) หากหนวยงานของรัฐไมประสงคจะจัดซ้ือ
โดยวิธ ีเฉพาะเจาะจง หนวยงานของรัฐ จะใชว ิธี
ประกาศเชิญชวนท่ัวไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได 

(3) งานจางบริการไฟฟา และประปา ของการไฟฟา
นครหลวง การไฟฟาสวนภูมิภาค การประปานคร
หลวง และการประปาสวนภูมิภาค 
 

(3) ใหหนวยงานของรัฐจัดจางพัสดุตามขอ 23 (3)  
 (3.1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หรือ 
 (3.2) หากหนวยงาน ของรัฐไมประสงคจะจัดจาง
โดยว ิธ ี เฉพาะเจาะจง หนวยงานของร ัฐจะใช ว ิธี
ประกาศเชิญชวนท่ัวไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได 

 
  หมวด 7 พัสดุสงเสริมความม่ันคงดานความปลอดภัยทางอาหารและสินคาเกษตร 
  “พัสดุสงเสริมความมั่นคงดานความปลอดภัยทางอาหารและสินคาเกษตร” หมายความวา งานจาง
บริการทางหองปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับการทดสอบและการตรวจวิเคราะหในดานอาหาร ความปลอดภัยอาหาร 
สินคาเกษตรและอาหาร ปจจัยการผลิต สิ่งแวดลอม รวมถึงการทดลอง สุม เก็บ รวบรวมตัวอยางสินคาเพื่อการ
ทดลอง การทดสอบทางหองปฏิบัติการ การตรวจประเมิน การตรวจรับรองดานมาตรฐาน และการสอบเทียบ
เครื่องมือ 
 

พัสดุท่ีรัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน (ขอ 26) วิธีการจัดซ้ือจัดจาง (ขอ 27) 
ใหพัสดุสงเสริมความมั่นคงดานความปลอดภัยทาง
อาหารและสินคาเกษตร ของบริษัทหองปฏิบัติการ
กลาง (ประเทศไทย) จำกัด เปนพัสดุที ่รัฐตองการ
สงเสริมหรือสนับสนุน 

ใหหนวยงานของรัฐจัดจางพัสดุตามขอ 26 
 (1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หรือ 
 (2) หากหนวยงานของรัฐไมประสงคจะจัดจางโดย
วิธีเฉพาะเจาะจง หนวยงานของรัฐจะใชวิธีประกาศ
เชิญชวน ท่ัวไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได 

 

  หมวด 7/1  พัสดุสงเสริมการผลิตภายในประเทศ 
  “พัสดุสงเสริมการผลิตภายในประเทศ” หมายความวา พัสดุท่ีไดรับการรับรองและออกเครื่องหมาย
สินคาท่ีผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) โดยสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
  “การใชพัสดุที่ผลิตจากตางประเทศหรือนำเขาพัสดุจากตางประเทศ” หมายถึง การใชหรือการ
นำเขาพัสดุท่ีผลิตสำเร็จรูปแลวจากตางประเทศไมวาจะนำเขาโดยคูสัญญาหรือบุคคลอ่ืนใด 
 



   

25 
คูมือการดำเนินการจัดซ้ือจัดจางแตละวิธี และกรณีศึกษา 

โดย อธิวัฒน  โยอาศรี 

อธิวัฒน  โยอาศรี 

พัสดุท่ีรัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน (ขอ 27/2) วิธีการจัดซ้ือจัดจาง (ขอ 27/3) 
ใหพัสดุสงเสริมการผลิตภายในประเทศที่ไดขึ ้นบัญชี
รายการพัสดุและบัญชีรายชื่อไวกับสภาอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย เปนพัสดุที่รัฐตองการสงเสริมหรือ
สนับสนุน 

ใหหนวยงานของรัฐจัดซ้ือจัดจางพัสดุตามขอ 27/2 
ดังตอไปนี้ 
 (1) การจัดซ้ือ 
  (ก) ใหหนวยงานของรัฐจัดซ้ือพัสดุสงเสริมการ
ผล ิตภายในประเทศตามว ิธ ีการท ี ่กำหนดไว  ใน
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 
  (ข )  ในกรณ ีท ี ่ ม ีพ ัสด ุ ส  ง เสร ิมการผลิต
ภายในประเทศแตไมเพียงพอตอความตองการใน
ประเทศ หรือมีผูประกอบการเขายื่นขอเสนอจำนวน
นอยราย หรือมีความจำเปนจะตองมีการใชพัสดุที่ผลิต
จากต่ำงประเทศหรือนำเขาพัสดุจากต่ำงประเทศ ให
หนวยงานของรัฐเสนอผูมีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ ่งชั้น
พิจารณายกเวนการดำเนินการตาม (ก) หากการจัดซ้ือ
พัสดุสงเสริมการผลิตภายในประเทศจะเปนประโยชน
นอยกวา เวนแตเปนการจัดหาพัสดุดังตอไปนี้ ใหเสนอ
หัวหน้ำหนวยงานของรัฐเปนผูพิจารณา 
   1) เปนการจัดหาอะไหลที่มีความจำเปน
จะตองระบุคุณลักษณะเฉพาะ และจำเปนตองนำเขา
จากตางประเทศ 
   2) กรณีมีความจำเปนจะตองมีการใช
พัสดุท่ีผลิตหรือนำเขาจากตางประเทศซ่ึงเปน 
การจัดหาครั้งหนึ่งที่มีวงเงินไมเกินสองลานบาท หรือ
ราคาพัสดุที่นำเขาจากตางประเทศมีราคาตอหนวยไม
เกินสองลานบาท 
 (2) การจัดจางงานกอสราง ใหหนวยงานของรัฐ
กำหนดรายละเอียดในแบบรูปรายการงานกอสรางวา 
“ใหใชพัสดุสงเสริมการผลิตภายในประเทศไมนอยกวา
รอยละ 60 ของพัสดุที ่จะใชในงานกอสราง” และ
ดำเนินการตามเง่ือนไข ดังตอไปนี ้
  (ก) ใหหนวยงานของรัฐใชเหล็กหรือเหล็กกลา
ท่ีเปนพัสดุสงเสริมการผลิตภายในประเทศกอน ซ่ึงตอง
ไมนอยกวารอยละ 90 ของมูลคาหรือปริมาณเหล็ก
หรือเหล็กกลาท่ีใชในงานกอสรางท้ังหมดในครั้งนั้น 
  (ข) หากการใชเหล็กหรือเหล็กกลาตาม (ก) 
ยังไมครบรอยละของมูลคาหรือปริมาณที่กำหนดใหใช
พัสดุสงเสริมการผลิตภายในประเทศ ใหหนวยงานของ



  

26  
คูมือการดำเนินการจัดซ้ือจัดจางแตละวิธี และกรณีศึกษา 
โดย อธิวัฒน  โยอาศรี 
 

อธิวัฒน  โยอาศรี 

พัสดุท่ีรัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน (ขอ 27/2) วิธีการจัดซ้ือจัดจาง (ขอ 27/3) 
รัฐใชพัสดุสงเสริมการผลิตภายในประเทศประเภทอ่ืน
ใหครบตามรอยละของมูลคาหรือปริมาณที่กำหนดไว
ในกรณ ีท ี ่ ไม สามารถใช พ ัสด ุส  ง เสร ิมการผลิต
ภายในประเทศไดตามอัตราที่กำหนด หนวยงานของ
รัฐตองไดรับอนุมัติจากผูมีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น
กอน 
  (3) การจัดจางที่มิใชงานกอสราง ใหหนวยงาน
ของรัฐกำหนดในขอบเขตของงานหรือ 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของวัสดุหรือครุภัณฑท่ี
จะใชในงานจางว า “ใหใช พัสดุส งเสร ิมการผลิต
ภายในประเทศไมนอยกวารอยละ 60 ของวัสดุหรือ
ครุภัณฑท่ีจะใชในงานจาง” 
 ในกรณีการจัดซื้อจัดจางที่มีผูเสนอราคาเปน
บุคคลธรรมดาซึ่งมิไดถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ี
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศเขาเสนอราคา
แขงขันกับผู เสนอราคาซึ ่งเปนบุคคลธรรมดาที ่ถือ
สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 
หากผูเสนอราคาซ่ึงเปนบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทย
หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคา
สูงกวาราคาต่ำสุดของผู  เสนอราคา ซึ ่งเปนบุคคล
ธรรมดาที่มิไดถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึน
ตามกฎหมายของตางประเทศไมเกิน รอยละ 3 ให
จัดซื้อหรือจัดจางจากผูเสนอราคาซึ่งเปนบุคคลธรรม
ดำที ่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที ่จ ัดตั ้งข้ึนตาม
กฎหมายไทยดังกลาว  
ใหหนวยงานของรัฐที่เปนคูสัญญาในการจัดจางตาม
ความใน (2) และ (3) กำหนดวิธีปฏิบัติเพื่อใหคูสัญญา
รายงานมูลคาหรือปริมาณการใชพัสดุสงเสริมการผลิต
ภายในประเทศใหหนวยงานของรัฐที ่เปนคู สัญญา
ทราบ 

 
  หมวด 7/2  พัสดุท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
  “พัสดุท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม” หมำยความวา สินคาหรือบริการท่ีสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย
กวาสินคาหรือบริการประเภทเดียวกัน แตมีคุณสมบัติหรือคุณภาพเทียบเทาหรือสูงกวาสินคาหรือบริการประเภท
เดียวกัน โดยพิจารณาจากขั้นตอนการจัดหาวัตถุดิบ การผลิตการขนสง การใชงาน การนำกลับไปใช (reuse) การ
แปรใชใหม (recycle) และการนำไปกำจัด 
 



   

27 
คูมือการดำเนินการจัดซ้ือจัดจางแตละวิธี และกรณีศึกษา 

โดย อธิวัฒน  โยอาศรี 

อธิวัฒน  โยอาศรี 

พัสดุท่ีรัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน (ขอ 27/5) วิธีการจัดซ้ือจัดจาง (ขอ 27/6) 
ใหพัสดุที ่เปนมิตรกับสิ ่งแวดลอมตามบัญชีรายชื่อ
สินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของกรม
ควบคุมมลพิษ เปนพัสดุที ่ร ัฐตองการสงเสริมหรือ
สนับสนุน 

 (1) หากพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจางมีผูขายสินคาหรือผู
ใหบริการเพียงรายเดียว ใหหนวยงานของรัฐจัดซื้อจัด
จางโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากผู ขายหรือผู ใหบริการ
โดยตรง 
 (2) หากพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจางมีผูขายสินคาหรือผู
ใหบริการตั้งแต 2 รายข้ึนไป ใหหนวยงานของรัฐจัดซ้ือ
จัดจางโดยวิธีคัดเลือก 
 หากหนวยงานของรัฐไมประสงคจะจัดซ้ือจัดจางโดยวิธี
ตาม (1) และ (2) จะใชวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปก็ได 

 
  หมวด 8 ประเภทของท่ีปรึกษาท่ีรัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน 
  “ที่ปรึกษา” หมายความวา ผูใหคำปรึกษาหรือคำแนะนำแกหนวยงานของรัฐในดานการศึกษาวิจัย
และพัฒนา และใหหมายความรวมถึงการใหบริการทางการศึกษาและการใหบริการทางวิซาการ 
 

พัสดุท่ีรัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน (ขอ 29) วิธีการจัดซ้ือจัดจาง (ขอ 30-31) 
(1) ท่ีปรึกษาท่ีเปนหนวยงานของรัฐ ไดแก 
 (ก) สถาบันอุดมศึกษาของรัฐทุกแหง  
 (ข) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ  
 (ค) สถาบันพระปกเกลา 
 (ง) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง
ประเทศไทย 
 (จ) สถาบันสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ี
ดี สำนักงาน ก.พ.ร. 
 (ฉ) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ  

ขอ 30 ใหหนวยงานของรัฐจัดจางท่ีปรึกษาตามขอ 29 
(1) (ข) (ค) (ง) (จ) และ (ฉ) และ (2)  
 (1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หรือ 
 (2) หากหนวยงานของรัฐไมประสงคจะจัดจางโดย
วิธีเฉพาะเจาะจง หนวยงานของรัฐจะใชวิธีประกาศ
เชิญชวนท่ัวไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได 
 

(2) ท่ีปรึกษาท่ีมิใชหนวยงานของรัฐ ไดแก 
 (ก) มูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ โดย
สถาบันท่ีปรึกษาเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ 
 (ข) สถาบันวิจัยจุฬาภรณ 
 

ขอ 31 ใหหนวยงานของรัฐจัดจางท่ีปรึกษาตามขอ 29 
(1) (ก) ในขอบเขตสาขาที่จัดใหมีการเรียนการสอน
ภายในสถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ เพื่อประโยชนในการ
สงเสริมทางดานวิชาการและการวิจัยอยางแทจริง โดย
ให หน วยงานของร ัฐดำเน ินการภายใต  เง ื ่ อนไข 
ดังตอไปนี ้
 (1) หัวหนาโครงการหรือผูบริหารโครงการจะตองเปน
บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐนั้น 
 (2) การดำเนินงานจะตองดำเนินการโดยบุคลากรหลัก
ของมหาวิทยาลัยของรัฐนั้นไมนอยกวา รอยละ 80 ของ
จำนวนบุคลากรท้ังหมดในโครงการ 
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พัสดุท่ีรัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน (ขอ 29) วิธีการจัดซ้ือจัดจาง (ขอ 30-31) 
 การจัดจางที่ปรึกษาตามวรรคหนึ่ง ใหดำเนินการโดย
วิธีเฉพาะเจาะจง หรือหากหนวยงานของรัฐไมประสงค
จะจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หนวยงานของรัฐจะใชวิธี
ประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได ทั ้งนี ้ การ
ใหบริการทางวิชาการหรือการวิจ ัยและพัฒนาของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐจะตองไมมีผลกระทบเสียหาย
ตอการเรียนการสอน การวิจัย หรือการปฏิบัติหนาที่อ่ืน
โดยปกติของขาราชการ คณาจารย นักศึกษา และ
บุคลากรทางการศึกษา 

หมายเหตุ 
1.  ชื่อหมวด 2 และความในขอ 5 ขอ 6 ขอ 7  ขอ 29 (ก)(1) และขอ 31  แกไขโดยกฎกระทรวงกำหนดพัสดุ

และวิธีการจัดซ้ือจัดจางพัสดุท่ีรัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 
2. หมวด 7/1 และหมวด 7/2 เพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจางพัสดุที่รัฐตองการ

สงเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 
 
  แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจางพัสดุที่รัฐตองการสงเสริม
หรือสนับสนุน  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563  
  สรุปสาระสำคัญหนังสือดวนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 89  ลงวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2564 
  คณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พิจารณาแลวเห็นวา เพ่ือใหหนวยงานของรัฐมี
ความเขาใจและสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซ้ือ จัดจางพัสดุที่รัฐตองการ
สงเสริมหรือสนับสนุน  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ ดังนี้ 
  1. แนวทางการดำเนินการในหมวด 2 ขอ 6 (2) (4) และ (6) 
   1.1 กรณีที่หนวยงานของรัฐประสงคจะจัดซื้อจัดจางผลิตภัณฑยางพารา  หนวยงานของ
รัฐสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจางตามหมวด 2 ขอ 6 (2) ผลิตภัณฑของรานคาสหกรณหรือสถาบันเกษตรกรท่ี
กระทรวงเกษตรและสหกรณรับรอง  โดยหนวยงานของรัฐสามารถตรวจสอบรายชื่อรานคาสหกรณหรือสถาบัน
เกษตรกรกับกรมสงเสริมสหกรณ โดยตรง ท้ังนี้  หนวยงานของรัฐจัดซ้ือจัดจางไดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
   1.2 กรณีที่หนวยงานของรัฐประสงคจะจัดซื้อจัดจางผลิตภัณฑที่ผลิตขึ้นเองหรือบริการ
ขององคกรหรือมูลนิธิเพ่ือคนพิการท่ีไดรับการรับรองจากหนวยงานของรัฐตามหมวด 2 ขอ 6 (4) โดยหนวยงาน
ของรัฐสามารถตรวจสอบรายชื่อองคกร มูลนิธิ หรือองคการสงเคราะหคนพิการ กับกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ หรือสำนักงานสงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมโดยตรง  ทั้งนี้  หนวยงานของรัฐจัดซื้อจัดจางไดโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 
   อนึ่ง การจัดซื้อจัดจางตามขอ 1.1 และขอ 1.2 หากหนวยงานของรัฐไมประสงคจะจัดซื้อจัด
จางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จะใชวิธีคัดเลือก หรือวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปก็ได 
   1.3 การจัดซ้ือจัดจางพัสดุสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตามหมวด 2 ขอ 6 (6) 
    1.3.1 ใหหนวยงานของรัฐจัดซ้ือจัดจางจากผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม (SMEs) ตามรายการสินคาท่ีมีรายชื่อตามท่ีสำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไดข้ึนบัญชีไว 
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ซึ่งพัสดุดังกลาวตรงตามความตองการของหนวยงานของรัฐโดยใหใชเงินงบประมาณจัดซื้อจัดจางพัสดุดังกลาว ไม
นอยกวารอยละ 30 ของงบประมาณในการจัดซื้อจัดจัดจางพัสดุที่อยูในบัญชีรายชื่อผูประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม (SMEs) 
    1.3.2 วิธ ีการคำนวณงบประมาณที ่ต องจัดซื ้อจัดจางไมนอยกวารอยละ 30 ของ
งบประมาณสำหรับการจัดซื้อจัดจางนั้น ใหคำนวณจากพัสดุที่หนวยงานของรัฐประสงคจะจัดซื้อจัดจางที่อยุใน
บัญชีรายการพัสดุและบัญชีรายชื่อผูประกอบการ SMEs 
     ตัวอยางการคำนวณ 
     รายการพัสดุที ่หนวยงานของรัฐจะจัดซื้อจัดจางในปงบประมาณนั้นมีทั ้งหมด
จำนวน 100 รายการ งบประมาณรวม 500 ลานบาท เมื่อหนวยงานของรัฐดำเนินการตรวจสอบตามขอ 1.3.3 
แลวปรากฏวา มีรายการพัสดุที่หนวยงานของรัฐประสงคจะจัดซื้อจัดจางอยูในบัญชีรายการพัสดุและบัญชีรายชื่อ
ผูประกอบการ SMEs จำนวน 5 รายการ  งบประมาณท่ีตองใชในการจัดซ้ือจัดจาง 5 รายการดังกลาว เปนเงิน 10 
ลานบาท ใหหนวยงานของรัฐจัดซื ้อจัดจางพัสดุกับผูประกอบการ SMEs ไมนอยกวารอยละ 30 ของวงเงิน
งบประมาณ 10 ลานบาท หนวยงานของรัฐตองจัดซ้ือจัดจางพัสดุกับผูประกอบการ SMEs ไมนอยกวา 3 ลานบาท 
     ซ ึ ่ งพ ัสด ุ  5 รายการ ท ี ่อย ู  ในบ ัญช ีรายการพัสด ุและบ ัญช ีรายช ื ่อ SMEs  
ดังกลาวนั้น หนวยงานของรัฐสามารถเลือกซ้ือรายการใดรายการหนึ่ง หรือหลายรายการ โดยตองไมนอยกวามูลคา 
3 ลานบาท ก็ได 
    1.3.3 หนวงานของร ัฐสามารถตรวจสอบรายชื ่อส ินคาหร ือบร ิการ และรายชื่อ
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
ดำเนินการจัดซ้ือจัดจางจากผูประกอบการ SMEs ท่ีอยูในจังหวัดท่ีหนวยงานของรัฐท่ีดำเนินการจัดซ้ือจัดจางตั้งอยู 
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
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บัญชีรายการพัสดุและบัญชีรายชื่อของ สสว. มีรายชื่อผูประกอบการ SMEs ไมนอยกวา 3 ราย ใหหนวยงานของ
รัฐท่ีดำเนินการจัดซ้ือจัดจางตั้งอยู จัดซ้ือจัดจางจากผูประกอบการ SMEs ท่ีมีรายชื่อนั้น โดยวิธีคัดเลือก 
     หากในจังหวัดที ่หนวยงานของรัฐที ่ดำเนินการจัดซื ้อจัดจางตั ้งอยู  มีรายชื่อ
ผูประกอบการ SMEs นอยกวา 3 ราย ใหหนวยงานของรัฐท่ีดำเนินการจัดซ้ือจัดจางเชิญชวนผูประกอบการ SMEs 
ที่มีรายชื่ออยูในจังหวัดที่หนวยงานของรัฐที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจางตั้งอยู ใหเชิญในจังหวัดที่หนวยงานของรัฐท่ี
ดำเนินการจัดซื้อจัดจางตั้งอยูกอน แลวจึงพิจารณาจังหวัดอื่นๆ ตอไป  แตหากในจังหวัดที่หนวยงานของรัฐท่ี
ดำเนินการจัดซื้อจัดจางตั้งอยูไมมีรายชื่อผูประกอบการ SMEs ใหเชิญผูประกอบการ SMEs ที่มีรายชื่ออยู ใน
จังหวัดอ่ืนๆ โดยเชิญไมนอยกวา 3 ราย 
     ตัวอยาง 
     (1) หนวยงานของรัฐที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจาง ตั้งอยูในจังหวัด ก. จะจัดซื้อโตะ
สำนักงาน เม่ือดำเนินการตามขอ 1.3.1 พบวา จังหวัด ก. มีรายชื่อผูประกอบการ SMEs ท่ีอยูในจังหวัด ก. จำนวน 
2 ราย ใหเชิญชวนผูประกอบการจาก 2 รายดังกลาวเขามาเสนอราคา  และใหเชิญผูประกอบการ SMEs จาก
จังหวัดอ่ืนๆ เขามาเสนอราคา โดยเชิญไมนอยกวา 3 ราย 
     (2) หนวยงานของรัฐที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจาง ตั้งอยูในจังหวัด ก. จะจัดซื้อโตะ
สำนักงาน เม่ือดำเนินการตรวจสอบรายชื่อแลวพบวา จังหวัด ก. ไมมีรายชื่อผูประกอบการ SMEs ท่ีอยูในจังหวัด ก. ให
เชิญชวนผูประกอบการ SMEs จากจังหวัดอ่ืนๆ เขามาเสนอราคาดวย โดยเชิญไมนอยกวา 3 ราย 
    1.3.6 หากไมสามารถดำเนินการตามขอ 1.3.4 และขอ 1.3.5 ใหหนวยงานของรัฐท่ี
ดำเนินการจัดซื้อจัดจางตั้งอยู ดำเนินการจัดซื้อจัดจางตามวิธีการของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หากหนวยงานของรัฐท่ีดำเนินการจัดซ้ือจัดจางโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
(Electronic Bidding : e-bidding) และใชเกณฑราคาในการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ  หากผูเสนอราคาซึ่งเปน
ผูประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกวาราคาต่ำสุดของผูเสนอราคารายอ่ืนไมเกินรอยละ 10 ใหหนวยงานของรัฐท่ี
ดำเนินการจัดซื้อจัดจางจากผูประกอบการ SMEs ดังกลาว โดยจัดเรียงลำดับผูเสนอราคาซึ่งเปนผูประกอบการ 
SMEs ซ่ึงเสนอราคาสูงกวาราคาต่ำสุดของผูเสนอราคารายอ่ืนไมเกินรอยละ 10 ท่ีจะเรียกมาทำสัญญไมเกิน 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. เปนผูประกอบการท่ัวไป ซ่ึงผูเสนอราคาแตละรายเสนอราคาดังนี้ 
     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. ซ่ึงเปนผูประกอบการ SMEs ได
เสนอราคาสูงกวาผูเสนอราคารายอื่นที่เสนอราคาต่ำสุดแตไมเกินรอยละ 10 ดังนั้น  ในการเสนอราคาครั้งนี้ จึง
พิจารณาใหหางหุนสวนจำกัด A. เปนผูเสนอราคารายต่ำสุดลำดับท่ี 1 หางหุนสวนจำกัด B. เปนผูเสนอราคารายต่ำสุด
ลำดับท่ี 2 และบริษัท ก. เปนผูเสนอราคารายต่ำสุดลำดับท่ี 3 
    1.3.7 ใหหนวยงานของรัฐรายงานผลการจัดซื้อจัดจางกับผูประกอบการ SMEs ไปยัง 
สสว. ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันสิ้นปงบประมาณ (ตามภาคผนวก 1) 
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     สำหรับหนวยงานของรัฐที่มีหนวยงานยอย ใหรายงานไปที่หนวยงานตนสังกัด 
และใหหนวยงานตนสังกัดรายงานในภาพรวมท้ังหนวยงานของรัฐไปยัง สสว. 
     ตัวอยาง 
     กรม ข. มีหนวยงานในสังกัดที่ตั้งอยูในตางจังหวัด ใหหนวยงานในสังกัดสรุปผล
การจัดซื้อจัดจางกับผูประกอบการ SMEs ไปยังสวนกลาง เพื่อใหกรม ข. จัดทำรายงานการจัดซื้อจัดจางกับ
ผูประกอบการ SMEs ในภาพรวมของกรม ข. ไปยัง สสว. 
 
  2. แนวทางการดำเนินการในหมวด 7/1 การจัดซ้ือจัดจางพัสดุสงเสริมการผลิตภายในประเทศ 
   2.1 การจัดซ้ือพัสดุสงเสริมการผลิตภายในประเทศ 
    2.1.1 หนวยงานของรัฐตองจัดซื้อพัสดุที ่ผลิตภายในประเทศ โดยหนวยงานของรัฐ
จะตองกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะใหใชพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ 
     (1) ใหหนวยงานของรัฐตรวจสอบรายชื่อผูประกอบการที่ไดรับการรับรองและ
ออกเครื่องหมายสินคาที่ผลิตในประเทศ (Made in Thailand) ไดที่ www.mit.fti.or.th ของสภาอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย  หากมีมากกวา 3 ราย ใหกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเปนพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ 
ท่ีไดรับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
     (2) หากดำเนินการตาม (1) แลว ปรากฏวาไมมี หรือมีรายชื่อนอยกวา 3 ราย 
หนวยงานจะกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเปนพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ที่ไดรับการรับรองจากสภา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือไมก็ได 
    2.1.2 ในกรณีที่พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ แตไมเพียงพอตอความตองการในประเทศ 
หรือมีผูประอบการเขายื่นขอเสนอจำนวนนอยราย หรือมีความจำเปนจะตองมีการใชพัสดุที่ผลิตจากตางประเทศ 
หรือนำเขาพัสดุจากตางประเทศ  ใหหนวยงานของรัฐเสนอผูมีอำนาจเหนือข้ึนไปหนึ่งชั้นพิจารณา กอนท่ีจะกำหนด
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ แตหากเปนกรณีดังตอไปนี้ ใหเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐพิจารณา 
     (1) เปนการจัดหาอะไหลที่มีความจำเปนจะตองระบุคุณลักษณะเฉพาะ และ
จำเปนตองนำเขาจากตางประเทศ 
     (2) กรณีมีความจำเปนจะตองมีการใชพัสดุที่ผลิตหรือนำเขาจากตางประเทศ ซ่ึง
เปนการจัดหาครั้งหนึ่งที่มีวงเงินไมเกิน 2 ลานบาท หรือราคาพัสดุที่นำเขาจากตางประเทศมีราคาตอหนวยไมเกิน 
2 ลานบาท 

   2.2 การจัดจางกอสราง 
    2.2.1 หนวยงานของรัฐ ตองกำหนดรายละเอียดในแบบรูปรายการงานกอสราง และให
กำหนดใหคูสัญญาตองใชพัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑที่จะใชในงานกอสรางเปนพัสดุที่ผลิตในประเทศ โดยตอง
ใชไมนอยกวารอยละ 60 ของมูลคาพัสดุท่ีจะใชในงานกอสรางท้ังหมดของสัญญา 
     ใหหนวยงานของรัฐพิจารณาการใชเหล็กในงานกอสรางกอน โดยกำหนด
รายละเอียดในแบบรูปรายการกอสราง ใหคูสัญญาตองใชเหล็กที่ผลิตภายในประเทศ ไมนอยกวารอยละ 90 ของ
ปริมาณเหล็กท่ีตองใชท้ังหมดตามสัญญา  
    2.2.2 กรณีท่ีหนวยงานของรัฐจะไมใชพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ หรือจะใช หรือใชพัสดุ
ที ่ผลิตภายในประเทศไมครบรอยละ 60 ใหหนวยงานของรัฐเสนอผูมีอำนาจเหนือขึ้นไปเพื่อพิจารณาอนุมัติ
เห็นชอบกอน 
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   2.3 การจัดจางท่ีมิใชงานกอสราง 
    2.3.1 หนวยงานของรัฐตองใชพัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑท่ีผลิตภายในประเทศไม
นอยกวารอยละ 60 ของมูลคาวัสดุหรือครุภัณฑท่ีใชในงานจางนั้น 
    2.3.2 กรณีหนวยงานของรัฐจะไมใชพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ หรือจะใช หรือใชพัสดุท่ี
ผลิตภายในประเทศ ไมครบรอยละ 60 ใหหนวยงานของรัฐเสนอผูมีอำนาจเหนือข้ึนไปเพ่ือพิจารณาอนุมัติเห็นชอบ
กอน 

   2.4 การใหแตมตอกับบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย 
    ในการที่การจัดซื้อจัดจางครั้งนั้น มีผูเสนอราคาที่เปนบุคคลธรรมดาซึ่งมิไดถือสัญชาติ
ไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายตางประเทศเขาเสนอราคาแขงขันกับผูเสนอราคาซ่ึงเปนบุคคลธรรมดาท่ี
ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หากผูเสนอราคาซึ่งเปนบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย
หรือนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกวาราคาต่ำสุดของผูเสนอราคาซ่ึงเปนบุคคลธรรมดาท่ีมิได
ถือสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศไมเกินรอยละ 3 ใหหนวยงานของรัฐจัดซ้ือ
หรือจัดจางจากผูเสนอราคาซึ่งเปนบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ ้นตามกฎหมายไทย
ดังกลาว 
    ตัวอยาง 
    การเสนอราคาครั้งนี้มีผูเสนอราคา 3 ราย ไดแก บริษัท ก.  บริษัท ข. และบริษัท ค. โดย
บริษัท ก. เปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ ้นตามกฎหมายไทย  บริษัท ข. และบริษัท ค. เปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายของตางประเทศ ซ่ึงผูเสนอราคาแตละรายเสนอราคา ดังนี้ 
    บริษัท ก.   5,000,000 บาท 
    บริษัท ข.   4,900,000 บาท 
    บริษัท ค.   5,100,000 บาท 
พิจารณาไดวา ในการเสนอราคาครั้งนี้ บริษัท ก. ซ่ึงเปนนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย ไดเสนอราคาสูงกวา
บริษัท ข. ผูเสนอราคาท่ีเปนนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายของตางประเทศแตไมเกินรอยละ 3 ดังนั้น ในการเสนอ
ราคาครั้งนี้ จึงพิจารณาใหบริษัท ก. เปนผูเสนอราคารายต่ำสุดลำดับที่ 1 บริษัท ข. เปนผูเสนอราคารายต่ำสุด
ลำดับท่ี 2 และบริษัท ค. เปนผูเสนอราคารายต่ำสุดลำดับท่ี 3 

   2.5 การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ 
    2.5.1 การจัดทำแผนการใชพัสดุไมนอยกวารอยละ 60 และการใชเหล็กไมนอยกวารอย
ละ 90 ท่ีผลิตภายในประเทศ สำหรับการจัดจางตามขอ 2.2 และขอ 2.3 
     2.5.1.1 งานจางกอสราง 
       (1) หนวยงานของรัฐจะตองใหคู สัญญาจัดทำแผนการใชพัสดุที ่ผลิต
ภายในประเทศ ไมนอยกวารอยละ 60 ของมูลคาพัสดุท่ีจะใชในงานกอสรางท้ังหมดตามสัญญา ภายใน 30 วัน นับ
ถัดจากวันท่ีไดลงนามสัญญา  (ภาคผนวก 2) 
       (2) หนวยงานของรัฐจะตองใหคู สัญญาจัดทำแผนการใชเหล็กพัสดุท่ี
ผลิตภายในประเทศไมนอยกวารอยละ 90 ของปริมาณเหล็กท่ีตองใชท้ังหมดตามสัญญา ภายใน 30 วัน นับถัดจาก
วันท่ีไดลงนามสัญญา  (ภาคผนวก 3) 
     2.5.1.2 การจางท่ีมิใชงานกอสราง 
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       หนวยงานของรัฐจะตองใหค ู ส ัญญาจัดทำแผนการใชพัสดุท ี ่ผลิต
ภายในประเทศไมนอยกวารอยละ 60 ของมูลคาที่จะใชในงานจางทั้งหมดตามสัญญา ภายใน 30 วัน นับถัดจาก
วันท่ีไดลงนามสัญญา ตามแผนการใชพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ 
     อนึ่ง หากมูลคาหรือปริมาณของพัสดุไมสามารถดำเนินการ ตามขอ 2.5.1.1 และ
ขอ 2.5.1.2 สามารถแกไขเปลี่ยนแปลงแผนได ท้ังนี้ ตองกอนการสงมอบงานในแตละงวด 
    2.5.2 การตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซ้ือจัดจางตามขอ 2.1 ขอ 2.2 และขอ 2.3  
     2.5.2.1 ใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบวาพัสดุที ่สงมอบ เปนพัสดุท่ี
ผลิตภายในประเทศตามเง่ือนไขท่ีกำหนดในสัญญา 
     2.5.2.2 การตรวจสอบพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ สามารถดำเนินการ ดังนี้ 
       (1) กรณีที่เปนพัสดุที ่ผลิตภายในประเทศที่ไดรับการรับรองจากสภา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ใหตรวจสอบรายการพัสดุที่ไดรับการรับรองและออกเครื่องหมายสินคาที่ผลิตใน
ประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
      (2) กรณีที่เปนพัสดุที่ไมใชรายการพัสดุตาม (1) ใหตรวจสอบจากขอมูลท่ี
ปรากฏบนฉลากของสินคาท่ีติดบนบรรจุภัณฑของสินคา 
    2.5.3 การแกไขสัญญา 
     หากลงนามในสัญญาแลวปรากฎในภายหลังวา ไมสามารถสงมอบพัสดุที่ผลิต
ภายในประเทศตามที่กำหนดไวในสัญญาได ใหพิจารณาแกไขสัญญตอไป ทั้งนี้ ใหหนวยงานของรัฐพิจารณาแกไข
สัญญาใหเปนไปตามหลักการของมาตรา 97 แหงพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 
    2.5.4 การจัดทำรายงานผลการใชพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศสำหรับงานจางกอสรางและ
งานจางท่ีมิใชงานกอสราง 
    ใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเปนผูจัดทำรายงานผลการใชพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ 
(ตามภาคผนวก 4) เสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐเพ่ือทราบพรอมกับรายงานผลการตรวจรับพัสดุงานงวดสุดทาย 

  3. แนวทางการดำเนินการในหมวด 7/2 การจัดซ้ือจัดจางพัสดุท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
   3.1 หากหนวยงานของรัฐประสงคจะจัดซื ้อจัดจางพัสดุที ่เปนมิตรกับสิ ่งแวดลอม ให
หนวยงานของรัฐกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือรางขอบเขตของงาน เปนพัสดุที่มีรายละเอียดหรือ
คุณสมบัติท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
    ตัวอยาง 
    หนวยงานของรัฐตองการจัดซื้อกระดาษ A4 หากประสงคจะซื้อกระดาษที่มีคุณสมบัติ
เปนกระดาษที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ก็ใหหนวยงานของรัฐกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะไดตามท่ี
หนวยงานของรัฐตองการ แตหากหนวยงานของรัฐประสงคจะจัดซ้ือกระดาษ A4 ท่ีมีคุณลักษณะเฉพาะท่ัวไป ก็ให
หนวยงานของรัฐกำหนดตามท่ีหนวยงานของรัฐตองการ 
   3.2 เม่ือดำเนินการตามขอ 3.1 แลว ใหหนวยงานของรัฐตรวจสอบรายชื่อพัสดุท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม โดยตรวจสอบในฐานขอมูลบัญชีรายชื่อสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของกรมควบคุม
มลพิษ ไดท่ี http:://gp.pcd.go.th 
   3.3 เมื่อตรวจสอบรายชื่อแลวปรากฏวา พัสดุที่จะจัดซื้อจัดจางดังกลาวมีผูขายสินคาหรือผู
ใหบริการเพียงรายเดียว ใหหนวยงานของรัฐจัดซื้อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากผูขายหรือผูใหบริการโดยตรง 
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หากพัสดุท่ีจะจัดซ้ือจัดจางมีผูขายสินคาหรือผูใหบริการตั้งแต 2 รายข้ึนไป ใหหนวยงานของรัฐจัดซ้ือจัดจางโดยวิธี
คัดเลือก 
   หากดำเนินการตรวจสอบรายชื่อแลวไมปรากฏรายชื่อผูประกอบการท่ีไดรับการรับรองวาเปน
พัสดุที่มีเครื่องหมายรับรองวาเปนพัสดุที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหหนวยงานของรัฐดำเนินการจัดซื้อจัดจางตาม
วิธีการของพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
   อนึ่ง หากหนวยงานของรัฐไมประสงคจะจัดซื้อจัดจางพัสดุที ่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ให
หนวยงานของรัฐกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือรางขอบเขตของงาน ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของ
หนวยงานของรฐั 

 4. การกำหนดเง่ือนไขการเสนอราคาสำหรับวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
  ใหหนวยงานของรัฐแกไขหนังสือแบบเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส  
แบบเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  และแบบเอกสารประกวดราคาจางกอสราง
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ตามหนังสือคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ ดวนที่สุด ที่ กค (กนบ) 0405.2/ว 410 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2560 โดยกำหนดเปนเงื่อนไขเพิ่มเติมไวใน
แบบเอกสารเชิญชวนท่ีคณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังนี้ 
   4.1 เพิ่มเติมเอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาจางฯ ดังนี้ “ขอ 1.7 แผนการใชพัสดุท่ี
ผลิตภายในประเทศ” และเอกสารประกวดราคาจางกอสรางฯ “ขอ 1.9 แผนการใชพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศและ
แผนการใชเหล็กท่ีผลิตภายในประเทศ” 
   4.2 เพิ่มเติมเงื่อนไขแบบเอกสารประกวดราคาซื้อฯ แบบเอกสารประกวดราคาจางฯ และ
แบบเอกสารประกวดราคาจางกอสรางฯ สวนที่ 2 ดังนี้  “ขอ 3.2 สำเนาใบขึ้นทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)” หรือ  “สำเนาหนังสือรับรองสินคา Made in Thailand” 
   4.3 เพิ่มเติมในแบบเอกสารประกวดราคาจางฯ ดังนี้ “ขอ 4.9 ผูยื ่นขอเสนอตองจัดทำ
แผนการใชพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ” และแบบเอกสารประกวดราคาจางกอสรางฯ “ขอ 4.9 ผูยื่นขอเสนอตอง
จัดทำแผนการใชพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศและแผนการใชเหล็กท่ีผลิตภายในประเทศ” 
   4.4 กำหนดเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อฯ เอกสารประกวดราคาจางฯ และเอกสาร
ประกวดราคาจางกอสรางฯ กรณีใชเกณฑราคาในการพิจารณาคัดเลือกผูชนะ ใหกำหนดเงื่อนไขในการพิจารณา 
ในขอ 6 หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา “6.8 หากผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูประกอบการ SMEs เสนอราคาสูง
กวาราคาต่ำสุดของผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่ไมเกินรอยละ 10 ใหหนวยงานของรัฐจัดซื้อจัดจางจากผูประกอบการ 
SMEs ดังกลาว โดยจัดเรียงลำดับผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกวาราคาต่ำสุดของผู
ยื่นขอเสนอรายอ่ืนไมเกินรอยละ 10 ท่ีจะเรียกมาทำสัญญาไมเกิน 3 ราย 
   อนึ่ง การพิจารณาผลตามเง่ือนไขเอกสารประกวดราคาซ้ือฯ ใหพิจาณราจากเอกสารสำเนาใบ
เทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) เทานั้น” 
   4.5 กรณีที่ใชเกณฑราคาในการพิจารณาคัดเลือกผูชนะ ใหกำหนดเงื่อนไขเอกสารประกวด
ราคาซ้ือฯ เอกสารประกวดราคาจางฯ และเอกสารประกวดราคาจางกอสรางฯ ในขอ 6 หลักเกณฑและสิทธิในการ
พิจารณา “6.9 หากผูยื่นขอเสนอซ่ึงมิใชผูประกอบการ SMEs แตเปนบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคล
ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกวาราคาต่ำสุดของผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนบุคคลธรรมดาที่มิไดถือสัญชาติ
ไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศไมเกินรอยละ 3 ใหหนวยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจาง
จากผูยื่นขอเสนอซ่ึงเปนบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยดังกลาว” 
   เง่ือนไขตามวรรคหนึ่งใหใชกับการจัดซ้ือจัดจางวิธีสอบราคาและวิธีคัดเลือกดวย 
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  5. สิทธิตามขอ 1.3.5 และขอ 2.4 ของผูเสนอราคาท่ีเปนกิจการรวมคา 
   5.1 ผูเขารวมคาทุกรายจะตองเปนผูประกอบการ SMEs 
   5.2 ผูเขารวมคาทุกรายจะตองเปนผูประกอบการที่เปนบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือ
นิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย 

  6. การดำเนินการตามแนวทางปฏิบัตินี้ 
   6.1 กรณีที่หนวยงานของรัฐไดเผยแพรเอกสารเชิญชวนกอนวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ให
หนวยงานปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไวในเอกสารเชิญชวน 
   6.2 กรณีที่หนวยงานของรัฐไดเผยแพรเอกสารเชิญชวนตั้งแตวันที่ 22 ธันวาคม 2563 แต
กอนวันท่ีหนังสือเวียนฉบับนี้มีผลใชบังคับ เม่ือดำเนินการจนเสร็จสิ้นโครงการ ใหหนวยงานของรัฐจัดทำรายงานผล
การจัดซื้อจัดจางกับผูประกอบการ SMEs หรือรายงานการใชพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ตามตารางรายงานการ
จัดซ้ือจัดจางกับผูประกอบการ SMEs  ตารางแผนการใชพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ  ตารางแผนการใชเหล็กท่ีผลิต
ภายในประเทศ  และตารางรายงานผลการใชพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ 
   6.3 กรณีท่ีหนวยงานของรัฐไดเผยแพรเอกสารเชิญชวนตั้งแตวันท่ีหนังสือเวียนฉบับนี้มีผลใช
บังคับ ใหหนวยงานของรัฐกำหนดเง่ือนไขในเอกสารเชิญชวนใหเปนไปตามแนวทางปฏิบัตินี้ 
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