
แนวทางปฏิบัติตามตามกฎกระทรวง
ก าหนดพสัดุและวธีิการจดัซ้ือจดัจ้างพสัดุ

ทีรั่ฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563



อนุมัตยิกเว้นการปฏบิตัติามกฎกระทรวงฯ และก าหนดแนวทางปฏบิตัติามกฎกระทรวงฯ ดงันี้

แนวทางปฏิบัติฯ

1. ยกเว้นการด าเนินการตาม
กฎกระทรวงฯ ในกรณดีงัต่อไปนี้

1.1 ข้อ 7 (2) (ก) 1) 2)
1.2 ข้อ 7 วรรคสอง
1.3 ข้อ 27/3 (2) (ข) 

และวรรคสอง
1.4 ข้อ 27/3 (3)
1.5 ข้อ 27/3 วรรคสอง

2. ยกเลกิหนังสือคณะกรรมการ
วนิิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและ
การบริหารพสัดุภาครัฐ ด่วนทีสุ่ด ที ่
กค (กวจ) 0405.2/ว 89 ลงวนัที ่18 
กุมภาพนัธ์ 2564 โดยให้ปฏิบตัิตาม
คู่มือการปฏิบตัิตามกฎกระทรวง
ก าหนดพสัดุและวธีิการจัดซ้ือจัด
จ้างพสัดุทีรั่ฐต้องการส่งเสริมหรือ
สนับสนุน (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2563

3. หนังสือเวยีนฉบบันีม้ผีลใช้
บังคบักบัการจัดซ้ือจัดจ้างทีไ่ด้
เผยแพร่ประกาศและเอกสารเชิญ
ชวน หรือหนังสือเชิญชวนตั้งแต่
วนัที่ 1 กนัยายน 2564



1. ส่งเสริมการจัดซ้ือจัดจ้างกบั
ผู้ประกอบวสิาหกจิขนาดกลาง

และขนาดย่อม (SMEs) 

2. ส่งเสริมการจัดซ้ือจัดจ้าง
พสัดุทีผ่ลติภายในประเทศ

เจตนารมณ์ของการออกกฎกระทรวงก าหนดพสัดุและวธีิการจัดซ้ือจัดจ้าง
พสัดุทีรั่ฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563



ส่งเสริมการจัดซ้ือจัดจ้างกบัผู้ประกอบวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุจากผู้ประกอบการ SMEs ตามรายการสินค้า
หรือบริการที่มีรายช่ือตามที่ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ขึ้น
บัญชีไว้ โดยให้ใช้เงินงบประมาณจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุดังกล่าวไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของงบประมาณ
ในการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุที่อยู่ในบัญชีรายช่ือผู้ประกอบการ SMEs ซ่ึงการส่งเสริมหรือสนับสนุน
แบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ

2. ส่งเสริมการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุทีผ่ลติ
ภายในประเทศ

1. การส่งเสริมหรือสนับสนุน
ผู้ประกอบการ SMEs ในเชิงพืน้ที่



กรณีที่หน่วยจัดซ้ือจัดจ้างซ่ึงเป็นหน่วยที่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณและ เ ป็น ผู้ ใ ช้พัส ดุ น้ัน เอง
ใ ห้พิจารณา  SMEs ในพื้นที่ ของหน่วยที่ ไ ด้ รับ
การจัดสรiงบประมาณน้ัน

การส่งเสริมหรือสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ในเชิงพืน้ที่

กรณีที่หน่วยจัดซ้ือจัดจ้างเป็นหน่วยที่ ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ และเม่ือได้พัสดุแล้วหน่วยจัดซ้ือจัด
จ้างจะต้องจัดสรรพัสดุไปให้ผู้ใช้พัสดุซ่ึงอยู่ต่างพื้นที ่
ให้พจิารณา SMEs ในพืน้ที่ของหน่วยที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ

กรณีที่หน่วยจัดซ้ือจัดจ้างไม่ใช่หน่วยที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณ เป็นเพียงผู้ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างแทน
หน่วยที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแห่งอ่ืน โดยเม่ือจัดซ้ือ
จัดจ้างแล้ว หน่วยจัดซ้ือจัดจ้างต้องจัดสรรพสัดุไปให้กับ
หน่วยที่ได้รับจัดสรรงบประมาณน้ัน ๆ ให้พิจารณา 
SMEs ในพืน้ที่ของหน่วยทีไ่ด้รับจัดสรรงบประมาณ

กรณีที่หน่วยจัดซ้ือจัดจ้างเป็นหน่วยที่ ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ แต่ต้องจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุเพ่ือไปใช้
ในพื้นที่ อ่ืนซ่ึงไม่ใช่ที่ตั้ งที่หน่วยจัดซ้ือจัดจ้างตั้ งอยู่ 
ให้พจิารณาร SMEs ในพืน้ทีท่ีจ่ะไปใช้พสัดุน้ัน
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กรณีการจัดซ้ือ ให้หน่วยงานของรัฐ
จัดซ้ือพสัดุทีผ่ลติภายในประเทศ

ส่งเสริมการจดัซ้ือจดัจ้างพสัดุทีผ่ลติภายในประเทศ

กรณีการจ้างก่อสร้าง ให้หน่วยงานของรัฐก าหนด
รายละเอียดในแบบรูปรายการงานก่อสร้างว่า ให้ใช้
พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 60 ของพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้าง โดยใช้เหล็ก
ห รื อ เ ห ล็ ก ก ล้ า ที่ เ ป็ นพั ส ดุ ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ผ ลิ ต
ภายในประเทศก่อน ซ่ึงต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ของปริมาณเหล็กหรือเหล็กกล้าที่ใช้ในงานก่อสร้าง
ทั้ งหมดในคร้ังน้ัน หากการใช้เหล็กหรือเหล็กกล้า
แล้ว ยังไม่ครบร้อยละของมูลค่าที่ก าหนดให้ใช้พัสดุ
ส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ ให้หน่วยงานของรัฐ 
ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศประเภทอ่ืน
เพ่ือให้ครบร้อยละ ๖๐ 

กรณีงานจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ให้หน่วยงานของรัฐ
ก าหนดในขอบเขตของงานหรือรายละ เอียดคุณ
ลกัษณะเฉพาะของพสัดุที่จะใช้ในงานจ้างว่า “ให้ใช้พสัดุ
ส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
ของพสัดุทีจ่ะใช้ในงานจ้าง”

หลกัการดงักล่าวข้างต้นใช้บังคบัส าหรับการจัดซ้ือ การจัดจ้างก่อสร้าง 
การจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง และการเช่าสังหาริมทรัพย์ แต่ไม่ใช้กบั
การจ้างที่ปรึกษา และการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 



การเตรียมการ

การค านวณงบประมาณร้อยละ 30 ของงบประมาณในการจดัซ้ือจดั
จ้างพสัดุทีอ่ยู่ในบัญชีรายช่ือผู้ประกอบการ SMEs

ให้ค านวณจากงบประมาณของรายการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ส าหรับการจัดซ้ือจัดจ้าง ณ วันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณทุกคร้ัง โดยให้หน่วยงาน
ของรัฐน ารายการพัสดุที่จะจัดซ้ือจัดจ้างไปตรวจสอบที่ www.thaismegp.com ว่า
รายการพัสดุที่จะจัดซ้ือจัดจ้างตรงกับรายการสินค้าหรือบริการที่ สสว. ได้ขึน้ทะเบียน
ไว้หรือไม่ และรายการพัสดุที่ตรงกับการขึ้นทะเบียนน้ันมีจ านวนกี่รายการ เป็นมูลค่า
เท่าใด เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวไปจัดท าแผนการจัดซ้ือจัดจ้างกบัผู้ประกอบการ SMEs

http://www.thaismegp.com/


ตัวอย่าง

รายการพัสดุที่หน่วยงานของรัฐจะจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณนั้นมีทั้งหมดจ านวน 
100 รายการ งบประมาณรวม 500 ล้านบาท เมื่อตรวจสอบแล้วปรากฏว่า มีรายการพัสดุที่
ประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้างอยู่ในบัญชีรายการพัสดุและบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการ SMEs จ านวน 5 
รายการ งบประมาณที่ต้องใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง 5 รายการดังกล่าว เป็นเงิน 10 ล้านบาท 

ให้จัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับผู้ประกอบการ SMEs ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของงบประมาณ 
10 ล้านบาท = ไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท

ซึ่งพัสดุ 5 รายการที่อยู่ในบัญชีรายการพัสดุและบัญชีรายชื่อ SMEs นั้น สามารถเลือก
ซื้อหรือจ้างรายการใดรายการหนึ่ง หรือหลายรายการ โดยต้องไม่น้อยกว่ามูลค่า 3 ล้านบาท ก็ได้



ภาคผนวก 1 ตารางรายงานการจัดซ้ือจัดจ้างกบัผู้ประกอบการ SMEs



ภาคผนวก 1 ตารางรายงานการจัดซ้ือจัดจ้างกบัผู้ประกอบการ SMEs



การจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือก าหนด
รายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุ 

ต้องจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือก าหนดรายละเอยีด
คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตามวัตถุประสงค์การใช้งาน และ

เป็นพสัดุที่ผลติภายในประเทศ 

กรณทีี่พสัดุที่ต้องการใช้งานเป็นพสัดุที่ไม่มีผลิต
ภายในประเทศสามารถก าหนดรายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะ

ของพสัดุได้ตามวตัถุประสงค์การใช้งาน

การจัดซ้ือ

กรณีที่พัสดุที่ต้องการใช้งานเป็นพัสดุที่มีผลิตภายในประเทศ
แต่ไม่เพยีงพอต่อความต้องการในประเทศ หรือมีผู้ประกอบการเข้าย่ืน
ข้อเสนอจ านวนน้อยราย หรือมีความจ าเป็นจะต้องมีการใช้พัสดุที่ผลติ
จากต่างประเทศหรือน าเข้าพสัดุจากต่างประเทศ ให้จัดท ารายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะตามวัตถุประสงค์การใช้งาน และเสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐอนุมัติ โดยจะเสนอไปพร้อมกับขั้นตอนขอความ
เห็นชอบรายงานขอซ้ือขอจ้างกไ็ด้ ดงันี ้

(1) เป็นการจดัหาอะไหล่ที่มีความจ าเป็นจะต้องระบุคุณ
ลกัษณะเฉพาะและจ าเป็นต้องน าเข้าจากต่างประเทศ 

(2) กรณมีีความจ าเป็นจะต้องมีการใช้พสัดุที่ผลติหรือน าเข้าจาก
ต่างประเทศซ่ึงเป็นการจดัหาคร้ังหน่ึงที่มีวงเงนิไม่เกนิ 2 ล้านบาท หรือ
ราคาพสัดุที่น าเข้าจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วยไม่เกนิ 2 ล้านบาท

กรณนีอกจากวรรคหน่ึง (๑) และ
(๒) ให้เสนอผู้มอี านาจเหนือขึน้

ไปหน่ึงช้ันเพ่ืออนุมตัิ

กรณสีามารถแยกราคาต่อหน่วยได้ว่า ราคาต่อหน่วยไม่เกนิ ๒ ล้านบาท 
(แม้วงเงนิรวมทั้งสัญญาจะเกนิ 2 ล้านบาท) ถ้าเข้ากรณใีดกรณหีน่ึง 

ให้ขออนุมัตต่ิอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ แต่หากไม่สามารถแยกพจิารณา
ราคาต่อหน่วยได้ กใ็ห้พจิารณาจากมูลค่าของสัญญา ถ้าไม่เกนิ 2 ล้านบาท 

ให้ขออนุมัตต่ิอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ



การตรวจสอบรายการสินค้าหรืองานบริการและรายช่ือผู้ประกอบการ SMEs 

ให้น ารายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุที่ประสงค์จะจัดซ้ือน้ันไปตรวจสอบที่ www.thaismegp.com

หากตรวจสอบแล้วไม่พบว่ามสิีนค้าทีม่รีายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงกบัความต้องการ
ของหน่วยงานของรัฐทีต้่องการจัดซ้ือ กรณนีีก้ไ็ม่ต้องจัดซ้ือพสัดุดงักล่าวกบัผู้ประกอบการ SMEs

หากตรวจสอบแล้วพบว่ามีสินค้าที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงกับความต้องการ
ของหน่วยงานของรัฐที่ต้องการจัดซ้ือ ให้ด าเนินการดงันี้

(1) กรณีที่สินค้าดังกล่าวมีผู้ประกอบการ SMEs น าสินค้ามาขึน้ทะเบียนไว้และมีตั้งแต่ 6 รายขึน้ไป 
ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการจัดซ้ือโดยวธีิคดัเลือกกบัผู้ประกอบการ SMEs ก่อน 

(2) กรณีที่สินค้าดังกล่าวมีผู้ประกอบการ SMEs น าสินค้ามาขึ้นทะเบียนไว้แต่มีน้อยกว่า 6 ราย 
ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการจัดซ้ือตามวิธีการที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการ
บริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

การจัดซ้ือ



การจัดซ้ือโดยวธีิคดัเลือก

ให้จัดท าหนังสือเชิญชวน พร้อมส่ง TOR หรือ Spec ไปให้ผู้ประกอบการ SMEs ด้วย 

หากในจังหวดัที่หน่วยจัดซ้ือต้ังอยู่หรือจังหวดัทีพื่น้ที่ที่จะใช้พสัดุมีรายช่ือผู้ประกอบการ SMEs 
และมีไม่น้อยกว่า 6 ราย ให้จัดซ้ือจากผู้ประกอบการ SMEs ที่หน่วยจัดซ้ือต้ังอยู่หรืออยู่ในพืน้ที่ที่จะใช้พสัดุก่อน 

โดยเชิญไม่น้อยกว่า 6 ราย เข้ามาเสนอราคา

หากในจังหวดัทีห่น่วยจัดซ้ือตั้งอยู่หรือจังหวดัทีพื่น้ทีท่ีจ่ะใช้พสัดุไม่มรีายช่ือผู้ประกอบการ SMEs 
หรือมแีต่น้อยกว่า 6 ราย ให้ตรวจสอบบญัชีรายการพสัดุและบญัชีรายช่ือของ สสว. ทุกจังหวดัว่า 

พสัดุทีจ่ะจัดซ้ือน้ันมรีายช่ือผู้ประกอบการ SMEs หรือไม่ หากทุกจังหวดัในบญัชีรายการพสัดุและบญัชี
รายช่ือของ สสว. มรีายช่ือผู้ประกอบการ SMEs ไม่น้อยกว่า 6 ราย ให้จัดซ้ือจากผู้ประกอบการ SMEs

ทีม่รีายช่ือนั้น โดยเชิญไม่น้อยกว่า 6 ราย เข้ามาเสนอราคา

การจัดซ้ือ
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หากในจังหวดัที่หน่วยจัดซ้ือตั้งอยู่หรือจังหวดัของพืน้ที่ที่จะใช้พสัดุ มีรายช่ือ SMEs น้อยกว่า 6 ราย 
ให้เชิญชวน SMEs ท่ีมีรายช่ืออยู่ในจังหวดัท่ีหน่วยจัดซ้ือตั้งอยู่หรือจังหวดัของพืน้ท่ีท่ีจะใช้พสัดุ 

ให้เชิญในจังหวดัที่หน่วยจัดซ้ือตั้งอยู่หรือจังหวดัที่พืน้ที่ที่จะใช้พสัดุก่อน แล้วจึงพจิารณาจังหวัดอ่ืน ๆ ต่อไป 
แต่หากในจังหวดัที่หน่วยจัดซ้ือตั้งอยู่หรือจังหวดัที่พืน้ที่ที่จะใช้พสัดุไม่มีรายช่ือร SMEs ให้เชิญ SMEs

ที่มีรายช่ืออยู่ในจังหวดัอ่ืน ๆ  โดยเชิญไม่น้อยกว่า 6 ราย

หากไม่เข้ากรณี 1 หรือ 2 ให้จัดซ้ือตามวธีิการที่ก าหนดในพระราชบัญญัติฯ 
หากจัดซ้ือโดยวิธีe – bidding และใช้เกณฑ์ราคาในการพจิารณาคดัเลือกผู้ชนะ หากผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงเป็น SMEs

เสนอราคาสูงกว่าราคาต า่สุดของผู้เสนอราคารายอ่ืนไม่เกนิร้อยละ 10 ให้จัดซ้ือจาก SMEs ดงักล่าว 
โดยจัดเรียงล าดบัผู้เสนอราคาซ่ึงเป็น SMEs ซ่ึงเสนอราคาสูงกว่าราคาต ่าสุดของผู้เสนอราคารายอ่ืน

ไม่เกนิร้อยละ 10 ที่จะเรียกมาท าสัญญาไม่เกนิ 3 ราย

การจัดซ้ือ
การจัดซ้ือโดยวิธีคดัเลือก
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ให้น า TOR หรือ Spec ไปตรวจสอบ
ที่ www.mit.fti.or.th ว่ามีผู้ประกอบการมาขึน้

ทะเบียนหรือไม่ หากปรากฏดงันี้
( 1 )  มี ผู้ ประกอบการที่ ไ ด้ รับการ รับรอง

เคร่ืองหมาย MIT ตั้งแต่ 6 รายขึ้นไป ให้ก าหนด
ในTOR ว่าเป็นพสัดุที่ผลิตภายในประเทศ ที่ได้รับ
การรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(2) ไม่มีผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรอง MIT

หรือมีแต่น้อยกว่า 6 ราย ให้ก าหนดใน TOR ว่า
เป็นพสัดุที่ผลภิายในประเทศ

เว้นแต่ เป็นพัสดุที่ไม่มีผลิตในประเทศ หรือได้
ขออนุมัติต่อผู้มีอ านาจแล้วว่าจะใช้พัสดุที่น าเข้า
จากต่างประเทศแล้ว

การก าหนดเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาซ้ือฯ 
ตรวจรายช่ือผู้ประกอบการที่  ww.mit.fti.or.th หากปรากฏว่า 

มีผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองและออกเคร่ืองหมาย MIT 
ตั้งแต่ 6 รายขึน้ไป ให้เพิ่มเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาซ้ือฯ 
ส่วนที่ 2 ดังนี้ “ข้อ 3.2 ส าเนาหนังสือรับรองสินค้า Made in 
Thailand ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย”

ก าหนดเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาซ้ือฯ ส่วนที่ 2 ดังนี ้
“ข้อ 3.2 ส าเนาใบขึน้ทะเบียนผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) (ถ้าม)ี”

การจัดซ้ือ การจัดซ้ือโดยวธีิ e-bidding
การก าหนดเง่ือนไขการเสนอราคา

1

2

http://www.mit.fti.or.th/


การจัดซ้ือ

Company Logo

การจัดซ้ือโดยวธีิ e-bidding
การก าหนดเง่ือนไขการเสนอราคา

ก าหนดเง่ือนไขการพจิารณาในข้อ 6 หลกัเกณฑ์
และสิทธิในการพิจารณา “6.8 หากผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึง
เป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคา
ต ่าสุดของผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนที่ไม่เกินร้อยละ 10 
ให้หน่วยงานของรัฐจัดซ้ือจัดจ้างจาผู้ประกอบการ 
SMEs ดงักล่าว โดยจดัเรียงล าดับผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึง
เป็นผู้ประกอบการ SMEs ซ่ึงเสนอราคาสูงกว่า
ราคาต ่าสุดของผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนไม่เกินร้อยละ 
10 ที่จะเรียกมาท าสัญญาไม่เกนิ 3 ราย

ผู้ย่ืนข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิ
ตามวรรคหน่ึง ผู้เ ข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็น
ผู้ประกอบการ SMEs”

ให้ก าหนดเง่ือนไขการพิจารณาในข้อ 6 หลักเกณฑ์และสิทธิในการ
พจิารณา “6.9 หากผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็น
บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึน้ตามกฎหมาย
ไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต ่าสุดของผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงเป็นบุคคล
ธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ของต่างประเทศไม่เกนิร้อยละ 3 ให้หน่วยงานของรัฐจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
จากผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคล
ที่จดัตั้งขึน้ตามกฎหมายไทยดงักล่าว

ผู้ย่ืนข้อเสนอที่ เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหน่ึง 
ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือ
สัญชาตไิทยหรือนิตบุิคคลที่จดัตั้งขึน้ตามกฎหมายไทย”

4

ให้น าเง่ือนไข 1 ,2 ,3 และ 4 ไปใช้กบัวธีิคดัเลือกด้วย
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การจัดท าแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

ต้องก าหนดรายละเอยีดในแบบรูป
รายการงานก่อสร้างและก าหนดให้

คู่สัญญาต้องใช้
1. พสัดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่

จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิต
ภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ใน
งานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา 

2. ให้ใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณ
เหลก็ที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

การจดัจา้งก่อสร้าง

กรณทีี่ไม่ต้องขออนุมัตจิากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้มีอ านาจเหนือขึน้ไปหน่ึงช้ันขออนุมัต ิ
(สามารถก าหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้างได้ตามความต้องการ)

(1) ทราบตั้งแต่ยงัไม่ได้จดัท า BOQ ว่าโครงการก่อสร้างน้ันต้องใช้พสัดุที่น าเข้าจากประเทศและพสัดุน้ัน
ไม่มีผลติภายในประเทศ ซ่ึงอตัราการใช้พสัดุที่ผลติภายในประเทศน้อยกว่าร้อยละ ๖0 ของมูลค่าพสัดุที่จะใช้
ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

(2) เม่ือจดัท า BOQ แล้วทราบว่าโครงการก่อสร้างน้ันต้องใช้พสัดุที่น าเข้าจากต่างประเทศและพสัดุน้ันไม่
มีผลติภายในประเทศ ซ่ึงท าให้อตัราการใช้พสัดุที่ผลติภายในประเทศน้อยกว่าร้อยละ ๖0 ของมูลค่าพสัดุที่จะ
ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

กรณีจ่ดัท า BOQ แล้ว พบว่าพสัดุที่จะใช้ในโครงการก่อสร้างน้ันมีผลติ
ภายในประเทศ แต่จะไม่ใช้พสัดุที่ผลติภายในประเทศ หรือจะใช้หรือใช้พสัดุ

ที่ผลติภายในประเทศไม่ครบร้อยละ ๖๐ หากกรณเีป็น ดงันี้
(1) กรณีที่ราคาพสัดุที่น าเข้าจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วยไม่เกนิ 2 ล้านบาท

ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือขออนุมัตก่ิอน
(2) กรณีที่ราคาพสัดุที่น าเข้าจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วยรายการใดรายการ

หน่ึงเกนิ 2 ล้านบาท ให้เสนอผู้มีอ านาจเหนือขึน้ไปหน่ึงช้ันเพ่ือขออนุมัตก่ิอน 









การจดัจา้งก่อสร้าง

การจัดท าแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

1.ต้องก าหนดรายละเอียดในแบบรูปรายการ
งานก่อสร้าง และก าหนดให้คู่สัญญาต้องใช้พัสดุ
ประเภทวสัดุหรือครุภณัฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็น
พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้าง
ทั้งหมดตามสัญญา

2.ต้องก าหนดรายละเอียดในแบบรูปรายการ
งาน ก่อส ร้ าง  ใ ห้ คู่ สัญญา ต้อง ใ ช้ เหล็กที่ ผลิต
ภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณ
เหลก็ที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา 

กรณเีม่ือได้จดัท า BOQ แล้ว ทราบว่าพสัดุที่จะใช้ในโครงการก่อสร้างน้ัน
มีผลติภายในประเทศแต่จะไม่ใช้พสัดุที่ผลติภายในประเทศ หรือจะใช้หรือใช้พสัดุที่ผลติ
ภายในประเทศไม่ครบร้อยละ ๖๐ หากกรณเีป็น ดงันี้

(1) กรณทีี่ราคาพสัดุที่น าเข้าจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วยไม่เกนิ 2 ล้านบาท
ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือขออนุมัตก่ิอน

(2) กรณทีี่ราคาพสัดุที่น าเข้าจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วยรายการใดรายการหน่ึง
เกนิ 2 ล้านบาท ให้เสนอผู้มีอ านาจเหนือขึน้ไปหน่ึงช้ันเพ่ือขออนุมัตก่ิอน 

กรณทีี่ไม่ต้องขออนุมัตจิากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้มีอ านาจเหนือขึน้ไปหน่ึงช้ันขออนุมัต ิ
(สามารถก าหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้างได้ตามความต้องการ)

(1) กรณทีี่หน่วยงานของรัฐทราบตั้งแต่ต้นว่าโครงการก่อสร้างน้ันต้องใช้พัสดุ
ที่น าเข้าจากประเทศและพสัดุดงักล่าวน้ันไม่มีผลติภายในประเทศ ซ่ึงท าให้อตัราการใช้พสัดุที่ผลติ
ภายในประเทศน้อยกว่าร้อยละ ๖0 ของมูลค่าพสัดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

(2) กรณเีม่ือหน่วยงานของรัฐได้จดัท าใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการ
ก่อสร้างแล้ว ทราบว่าโครงการก่อสร้างน้ันต้องใช้พสัดุที่น าเข้าจากต่างประเทศและพสัดุดงักล่าว
น้ันไม่มีผลติภายในประเทศ ซ่ึงท าให้อตัราการใช้พสัดุที่ผลติภายในประเทศน้อยกว่าร้อยละ ๖0 
ของมูลค่าพสัดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา



การก าหนดเง่ือนไขและคุณสมบัตขิองผู้ย่ืนข้อเสนอ
หน่วยงานของรัฐต้องก าหนดเง่ือนไขและคุณสมบัตขิองผู้ย่ืนข้อเสนอ เช่น ก าหนดมูลค่า
ของผลงาน ก าหนดเง่ือนไขเกีย่วกบัการขึน้ทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง เป็นต้น

การตรวจสอบรายการสินค้าหรืองานบริการและรายช่ือผู้ประกอบการ SMEs

ให้น างานก่อสร้างที่ประสงค์จะจัดจ้างไปตรวจสอบที่ www.thaismegp.com ว่า งานจ้างก่อสร้างที่ต้องการจัดจ้างน้ัน
มีผู้ประกอบการ SMEs มาขึน้ทะเบียนงานก่อสร้างไว้ตรงตามคุณสมบัติและเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้หรือไม่
1. หากตรวจสอบแล้วไม่พบว่ามีงานก่อสร้างที่ตรงกบัความต้องการของหน่วยงานของรัฐที่ต้องการจัดจ้างก่อสร้าง กรณี
นีก้ไ็ม่ต้องจัดจ้างก่อสร้างกบัผู้ประกอบการ SMEs
2. หากตรวจสอบแล้วพบว่ามีงานก่อสร้างตรงกบัความต้องการของหน่วยงานของรัฐที่ต้องการจัดจ้างก่อสร้าง 
(1) กรณทีี่มี SMEs มาขึน้ทะเบียนไว้ แต่มีน้อยกว่า 6 ราย ให้จัดจ้างก่อสร้างโดยวธีิคดัเลือกกับร SMEs ก่อน
(2) กรณทีี่มี SMEs มาขึน้ทะเบียนไว้แต่มีน้อยกว่า 6 ราย ให้จัดจ้างก่อสร้างตามวธีิการที่ก าหนดในพระราชบัญญัตฯิ

การจดัจา้งก่อสร้าง



การจัดจ้างก่อสร้างโดยวิธีคดัเลือก ให้จดัท าหนังสือเชิญชวน พร้อมทั้งส่งแบบรูปรายการงานก่อสร้าง เง่ือนไขและ
คุณสมบัตใินการย่ืนข้อเสนอไปให้ผู้ประกอบการ SMEs ด้วย 

หากในจังหวดัที่หน่วยจัดจ้าง
ก่อสร้างตั้งอยู่หรือจังหวดัที่พืน้ที่
ที่จะไปด าเนินการก่อสร้างมีรายช่ือ 
SMEs และมีไม่น้อยกว่า 6 ราย 
ให้จัดจ้างก่อสร้างจาก SMEs
ในจังหวดัที่หน่วยจัดจ้างก่อสร้าง
ตั้งอยู่หรืออยู่ในพืน้ที่ที่จะไป
ด าเนินการก่อสร้างก่อนโดยเชิญ
ไม่น้อยกว่า 6 ราย เข้ามาเสนอราคา

หากในจงัหวดัที่หน่วยจดัจ้างก่อสร้างตั้งอยู่
หรือจงัหวดัที่พืน้ที่ที่จะไปด าเนินการก่อสร้าง
ไม่มีรายช่ือ SMEs หรือมีแต่น้อยกว่า 6 ราย 
ให้ตรวจสอบบัญชีรายการพสัดุและบัญชีรายช่ือ
ของ สสว. ทุกจงัหวดัว่า พสัดุที่ประสงค์จะจดั
จ้างก่อสร้างน้ันมีรายช่ือ SMEs หรือไม่ หากทุก
จงัหวดัในบัญชีรายการพสัดุและบัญชีรายช่ือ
ของ สสว. มีรายช่ือ SMEs ไม่น้อยกว่า 6 ราย 
ให้จดัจ้างก่อสร้างจาก SMEs ที่มีรายช่ือน้ัน 
โดยเชิญไม่น้อยกว่า 6 ราย เข้ามาเสนอราคา 

หากไม่เข้า 1 หรือ 2 ให้จดัจ้างก่อสร้าง
ตามวธีิการที่ก าหนดในพระราชบัญญัตฯิ 
หากจดัจ้างก่อสร้างโดยวธีิ e – bidding 
และใช้เกณฑ์ราคาในการพจิารณาคดัเลือก
ผู้ชนะ หากผู้เสนอราคาซ่ึงเป็น SMEs 
เสนอราคาสูงกว่าราคาต า่สุดของผู้เสนอ
ราคารายอ่ืนไม่เกนิร้อยละ 10 ให้จดัจ้าง
ก่อสร้างจาก SMEs โดยจดัเรียงล าดบัผู้
เสนอราคาซ่ึงเป็น SMEs ซ่ึงเสนอราคา
สูงกว่าราคาต า่สุดของผู้เสนอราคารายอ่ืน
ไม่เกนิร้อยละ 10 ที่จะเรียกมาท าสัญญา
ไม่เกนิ 3 ราย

การจดัจา้งก่อสร้าง

1 2 3



เพิ่มเง่ือนไขในเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้าง
ก่อสร้างฯ “ข้อ 1.9 แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและ
แผนการใช้เหลก็ที่ผลติภายในประเทศ” ทั้งนี้ โดยให้แนบตาราง
ภาคผนวก 2 และภาคผนวก 3 ไปด้วย 

เว้นแต่กรณทีีร่ะยะเวลาด าเนินการตามสัญญาไม่เกิน 60 วนั

เพิ่มเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ ส่วนที่ 2 
ดังนี้ “ข้อ 3.2 ส าเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้าม)ี”

เพิม่เง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ “ข้อ 4.9 
ผู้ย่ืนข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดท าแผนการใช้
พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้ เหล็กที่ผลิต
ภายในประเทศ โดยย่ืนให้หน่วยงานของรัฐภายใน 60 วัน 
นับถัดจากวนัลงนามในสัญญา”

เว้นแต่กรณทีีร่ะยะเวลาด าเนินการตามสัญญาไม่เกิน 60 วนั

ก าหนดเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ กรณใีช้เกณฑ์ราคา
ในการพจิารณาคดัเลือกผู้ชนะดงันี้

(1)  ให้ก าหนดเง่ือนไขการพิจารณาในข้อ 6 หลักเกณฑ์และสิทธิ
ในการพิจารณาว่า “6.8 หากผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงเป็นผู้ประกอบการ SMEs
เสนอราคาสูงกว่าราคาต ่าสุดของผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนที่ไม่เกินร้อยละ 10 
ให้หน่วยงานของรัฐจัดซ้ือจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัด
เรียงล าดับผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซ่ึงเสนอราคาสูงกว่า
ราคาต ่าสุดของผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนไม่เกินร้อยละ 10 ที่จะเรียกมาท าสัญญา
ไม่เกนิ 3 ราย

(2)  ให้ก าหนดเง่ือนไขการพิจารณาในข้อ 6 หลักเกณฑ์และสิทธิ
ในการพิจารณาว่า “6.9 หากผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs 
แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้ งขึ้นตาม
กฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต ่าสุดของผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงเป็นบุคคล
ธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของ
ต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 3 ให้หน่วยงานของรัฐจัดซ้ือหรือจัดจ้างจากผู้ย่ืน
ข้อเสนอซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาตไิทยหรือนิตบุิคคลที่จดัตั้งขึน้ตาม
กฎหมายไทยดงักล่าว

การจดัจา้งก่อสร้าง การจัดจ้างก่อสร้างโดยวธีิ e-bidding
การก าหนดเง่ือนไขการเสนอราคา

1

2

3

4









การจัดท า TOR และการก าหนดเง่ือนไขและคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ

ต้องก าหนดร่างขอบเขตของงานและก าหนดให้
คู่สัญญาต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้
ในงานจ้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพสัดุที่จะใช้ในงานจ้าง
ที่ทั้งหมดตามสัญญา 

การจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

กรณทีี่แจกแจงรายการพสัดุที่จะน ามาใช้ในงานจ้าง
แล้วทราบว่างานน้ันเป็นพสัดุที่ไม่มีผลภิายในประเทศ 
สามารถก าหนด TOR หรือ Spec ได้ตามวตัถุประสงค์
การใช้งาน โดยไม่ต้องก าหนดว่าเป็นพัสดุที่ผลิต
ภายในประเทศ กรณีนี้ไม่ต้องขออนุมัติจากหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐหรือผู้มีอ านาจเหนือขึน้ไปหน่ึงช้ัน

กรณทีี่แจกแจงรายการพสัดุที่จะน ามาใช้ในงานจ้างน้ันแล้วทราบว่าพสัดุที่จะใช้ในงานจ้าง
น้ันมีผลติภายในประเทศแต่หน่วยงานของรัฐจะไม่ใช้พสัดุที่ผลติภายในประเทศ 

หรือจะใช้หรือใช้พสัดุที่ผลติภายในประเทศไม่ครบร้อยละ ๖๐
(1) กรณีที่ราคาพัสดุที่น าเข้าจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 2 ล้านบาท

ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ืออนุมัตก่ิอน
(2) กรณีที่ราคาพัสดุที่น าเข้าจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วยรายการใดรายการหน่ึง

เกนิ 2 ล้านบาท ให้เสนอผู้มีอ านาจเหนือขึน้ไปหน่ึงช้ันเพ่ืออนุมัตเิห็นก่อน 

กรณทีี่ไม่ต้องขออนุมัตจิากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้มีอ านาจเหนือขึน้ไปหน่ึงช้ันอนุมัติ
(สามารถก าหนด TOR หรือ Spec ได้ตามความต้องการ)

(1) ทราบตั้ งแต่ต้นว่างานจ้างน้ันต้องใช้พัสดุที่น าเข้าจากต่างประเทศและพัสดุน้ัน
ไม่มีผลิตภายในประเทศ ซ่ึงท าให้อัตราการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศน้อยกว่าร้อยละ ๖0 
ของมูลค่าพสัดุที่จะใช้ในงานจ้างทั้งหมดตามสัญญา 

(2) เม่ือได้แจกแจงรายการพัสดุที่จะน ามาใช้ในงานจ้างน้ันแล้วทราบว่างานจ้างน้ันต้องใช้
พัสดุที่น าเข้าจากต่างประเทศและพัสดุน้ันไม่มีผลิตภายในประเทศ ซ่ึงท าให้อัตราการใช้พัสดุ
ที่ผลติภายในประเทศน้อยกว่าร้อยละ ๖0 ของมูลค่าพสัดุที่จะใช้ในงานจ้างทั้งหมดตามสัญญา



ก าหนดเง่ือนไขและคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ ตามวตัถุประสงค์
การใช้งานและความต้องการของหน่วยงานของรัฐ เช่น ก าหนดมูลค่าของผลงาน

การตรวจสอบรายการสินค้าหรืองานบริการและรายช่ือผู้ประกอบการ SMEs 

น างานที่ประสงค์จะจัดจ้างไปตรวจสอบที่ www.thaismegp.com ว่า มี SMEs มาขึน้ทะเบียนงานที่รับจ้างไว้
ตรงตามคุณสมบัติและเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้หรือไม่ 

ตรวจสอบแล้วไม่พบว่ามงีานจ้างทีต่รงกบัความต้องการของหน่วยงานของรัฐทีต้่องการจัดจ้าง
ไม่ต้องจัดจ้างกบัผู้ประกอบการ SMEs

ตรวจสอบแล้วพบว่า มีงานจ้างตรงกับความต้องการของหน่วยงานของรัฐที่ต้องการจัดจ้าง 
(1) กรณทีี่มี SMEs มาขึน้ทะเบียนไว้แต่มีไม่น้อยกว่า 6 ราย ให้จัดจ้างโดยวธีิคดัเลือกกบั SMEs ก่อน
(2) กรณมีี SMEs มาขึน้ทะเบียนไว้แต่มีน้อยกว่า 6 ราย ให้จัดจ้างตามวธีิการที่ก าหนดในพระราชบัญญัติฯ

การจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง



การจัดจ้างโดยวธีิคดัเลือก ให้จดัท าหนังสือเชิญชวน พร้อมทั้งส่ง TOR เง่ือนไข และคุณสมบัตใินการ
ย่ืนข้อเสนอไปให้ผู้ประกอบการ SMEs ด้วย โดยให้ด าเนินการดงันี้

หากในจังหวัดที่หน่วยจัดจ้างตั้ งอยู่
หรือจงัหวดัที่พื้นที่ที่จะไปด าเนินการมี
รายช่ือ SMEs และมีไม่น้อยกว่า 6 ราย 
ให้จดัจ้างจากร SMEs ที่อยู่ในหน่วยจดั
จ้ างตั้ งอ ยู่ห รืออ ยู่ ใน พื้นที่ ที่ จะไป
ด าเนินการก่อน โดยเชิญไม่น้อยกว่า 6
ราย เข้ามาเสนอราคา

หากในจังหวัดที่หน่วยจัดจ้างตั้ งอยู่หรือ
จังหวัดที่พื้นที่ที่จะไปด าเนินการไม่มีรายช่ือ 
SMEs ห รื อ มี แ ต่ น้ อ ย ก ว่ า  6  ร า ย 
ให้ตรวจสอบบัญชีรายการพัสดุและบัญชี
รายช่ือของ  สสว. ทุกจังหวัดว่า พัสดุที่
ประสง ค์จะจัด จ้ าง น้ันมี ร าย ช่ือ  SMEs
หรือไม่ หากทุกจังหวดัในบัญชีรายการพัสดุ
และบัญชีรายช่ือของ สสว. มีรายช่ือร SMEs
ไม่น้อยกว่า 6 ราย ให้จัดจ้างจาก SMEs ที่มี
รายช่ือน้ัน โดยเชิญไม่น้อยกว่า 6 ราย เข้ามา
เสนอราคา 

หากไม่เข้า 1 หรือ 2 ให้จัดจ้างตามวิธีการ
ที่ก าหนดในพระราชบัญญัติฯ หากจัดจ้าง
โดยวิธี e – bidding และใช้เกณฑ์ราคา
ในการพิจารณา หากผู้เสนอราคาซ่ึงเป็น
SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต ่าสุดของ
ผู้ เสนอราคาราย อ่ืนไม่ เกิน ร้อยละ  10 
ให้จัดจ้างจาก SMEs ดังกล่าว โดยจัด
เ รียงล าดับ ผู้ เสนอราคา ซ่ึง เ ป็น  SMEs
ซ่ึงเสนอราคาสูงกว่าราคาต ่าสุดของผู้เสนอ
ราคารายอ่ืนไม่เกินร้อยละ 10 ที่จะเรียกมา
ท าสัญญาไม่เกนิ 3 ราย

การจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1

2
3



เพิม่เง่ือนไขในเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างฯ ดังนี ้
“ข้อ 1.7 แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ” ทั้งนี้ โดยให้
แนบตารางภาคผนวก 2 ไปด้วย 

เว้นแต่กรณทีี่ระยะเวลาด าเนินการตามสัญญาไม่เกนิ 60 วนั

เพิม่เง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างฯ ส่วนที่ 2 ดงันี้
“ข้อ 3.2 ส าเนาใบขึน้ทะเบียนผู้ประกอบวสิาหกจิขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)”

เพิม่เง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างฯ “ข้อ 4.9 ผู้ย่ืนข้อเสนอ
ที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดท าแผนการใช้พัสดุที่ผลิต
ภายในประเทศ โดยย่ืนให้หน่วยงานของรัฐภายใน 60 วนั นับถัด
จากวนัลงนามในสัญญา”
เว้นแต่กรณทีี่ระยะเวลาด าเนินการตามสัญญาไม่เกนิ 60 วนั

ก าหนดเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างฯ กรณใีช้เกณฑ์ราคาในการ
พจิารณาคดัเลือกผู้ชนะดงันี้

(1)  ให้ก าหนดเง่ือนไขการพิจารณาในข้อ 6 หลักเกณฑ์และสิทธิ
ในการพิจารณาว่า “6.8 หากผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงเป็นผู้ประกอบการ SMEs 
เสนอราคาสูงกว่าราคาต ่าสุดของผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนที่ไม่เกินร้อยละ 10 
ให้หน่วยงานของรัฐจัดซ้ือจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัด
เรียงล าดับผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซ่ึงเสนอราคาสูงกว่า
ราคาต ่าสุดของผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนไม่เกนิร้อยละ 10 ที่จะเรียกมาท าสัญญา
ไม่เกนิ 3 ราย

(2)  ให้ก าหนดเง่ือนไขการพิจารณาในข้อ 6 หลักเกณฑ์และสิทธิ
ในการพิจารณาว่า  “6.9 หากผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs 
แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้ งขึ้นตาม
กฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต ่าสุดของผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงเป็นบุคคล
ธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของ
ต่างประเทศไม่เกนิร้อยละ 3 ให้หน่วยงานของรัฐจัดซ้ือหรือจัดจ้างจากผู้ย่ืน
ข้อเสนอซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายไทยดงักล่าว

การจัดจ้างทีม่ิใช่งานก่อสร้างโดยวิธี e-bidding
การก าหนดเง่ือนไขการเสนอราคาการจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1

2

3

4











กรณผู้ีย่ืนข้อเสนอที่เป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต า่สุดของผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนที่ไม่เกนิร้อยละ 10 แต่
สูงกว่าวงเงนิที่จะจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ให้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร
พสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 57 ทั้งนี ้หน่วยงานของรัฐยงัต้องน าหลกัการการให้แต้มต่อด้านราคากบัผู้ประกอบการ SMEs 

มาด าเนินการด้วย

การต่อรองราคากรณผู้ีประกอบการ SMEs 
เสนอราคาเกนิวงเงินงบประมาณที่จะจัดซ้ือจัดจ้าง

ตัวอย่าง
หน่วยงานของรัฐมีงบประมาณในการจัดซ้ือจัดจ้าง 5,000,000 บาท การเสนอราคาคร้ังนีม้ีผู้เสนอราคา 5 ราย ได้แก่ บริษัท ก. 
บริษัท ข. บริษัท ค. ห้างหุ้นส่วนจ ากดั A. และห้างหุ้นส่วนจ ากดั B. โดยห้างหุ้นส่วนจ ากดั A. และห้างหุ้นส่วนจ ากดั B. เป็น
ผู้ประกอบการ SMEs และบริษัท ก. บริษัท ข. และบริษัท ค. เป็นผู้ประกอบการทั่วไป ซ่ึงผู้เสนอราคาแต่ละรายเสนอราคาดงันี้

บริษัท ก.     5,000,000 บาท
บริษัท ข.    5,200,000 บาท
บริษัท ค.     5,250,000 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั A.   5,300,000 บาท
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั B.   5,400,000 บาท



พจิารณาได้ว่า ในการเสนอราคาคร้ังนี ้ห้างหุ้นส่วนจ ากดั A. และห้างหุ้นส่วนจ ากดั B. ซ่ึงเป็นผู้ประกอบการ SMEs ได้เสนอราคาสูงกว่า
ผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เสนอราคาต า่สุดแต่ไม่เกนิร้อยละ 10 ดงัน้ัน ในการเสนอราคาคร้ังนี ้จึงพจิารณาให้ห้างหุ้นส่วนจ ากดั A. เป็นผู้เสนอราคา
รายต า่สุดล าดบัที่ 1 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั B. เป็นผู้เสนอราคารายต า่สุดล าดบัที่ 2 และบริษทั ก. เป็นผู้เสนอราคารายต า่สุดล าดับที่ 3 แต่เน่ืองจากผู้
เสนอราคาที่เป็นผู้ประกอบการ SMEs ซ่ึงเป็นผู้ชนะล าดบัที่ 1 เสนอราคาเกนิวงเงนิที่จะซ้ือหรือจ้าง ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการดงันี้

(1)  ให้ต่อรองราคากบัผู้ประกอบการ SMEs ให้ต า่ที่สุดเท่าที่จะท าได้ หากยอมลดราคาและราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงนิที่จะซ้ือหรือ
จ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่าน้ันไม่เกนิร้อยละ 10 ของวงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง หรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลดราคาลงอกีแต่ส่วนที่สูงกว่า
น้ันไม่เกนิร้อยละสิบของวงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอซ้ือหรือจ้ างกับผู้ประกอบการ SMEs 
รายน้ัน

(2) ถ้าด าเนินการตาม (1) แล้วไม่ได้ผล ให้แจ้งผู้ที่เสนอราคาทุกราย เพ่ือมาเสนอราคาใหม่พร้อมกนัภายในก าหนดระยะเวลาอนัสมควร 
หากรายใดไม่ย่ืนใบเสนอราคาให้ถือว่ารายน้ันยืนราคาตามที่เสนอไว้เดิม หากผู้ที่เสนอราคาต ่าสุดในการเสนอราคาคร้ังนี้เสนอราคาไม่สูงกว่า
วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่าน้ันไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคา
ที่เหมาะสม กใ็ห้เสนอซ้ือหรือจ้างจากผู้ที่เสนอราคารายน้ัน

ทั้งนี้ ยังต้องน าหลักการการให้แต้มต่อในการเสนอราคาสูงกว่าผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เสนอราคาต ่าสุดแต่ไม่เกินร้อยละ 10 กับ
ผู้ประกอบการ SMEs มาด าเนินการด้วย

(3) ถ้าด าเนินการตาม (2) แล้วไม่ได้ผล ให้หน่วยงานของรัฐยกเลกิการซ้ือหรือจ้าง และด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างตามวธีิการที่ก าหนดใน
พระราชบัญญตัฯิ

การต่อรองราคากรณผู้ีประกอบการ SMEs 
เสนอราคาเกนิวงเงินงบประมาณที่จะจัดซ้ือจัดจ้าง



ภาคผนวก 2 ตารางการจัดท าแผนการใช้พสัดุทีผ่ลติภายในประเทศ



ภาคผนวก 3 ตารางการจัดท าแผนการใช้เหลก็ที่ผลติภายในประเทศ



การจัดท าแผนการใช้พสัดุไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และการใช้เหลก็ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ทีผ่ลติภายในประเทศ ส าหรับการจัดจ้างก่อสร้างและการจ้างทีม่ใิช่งานก่อสร้าง

การบริหารสัญญาและการตรวจรับพสัดุ

งานจ้างก่อสร้าง
1. ต้ อ ง ใ ห้ คู่ สั ญญ า จั ด ท า แ ผ น ก า ร ใ ช้ พั ส ดุ ที่ ผ ลิ ต

ภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้
ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา (ภาคผนวก 2) โดยส่งให้
หน่วยงานของรัฐภายใน 6๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนาม
สัญญา

2.ให้คู่สัญญาจัดท าแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้ งหมด
ตามสัญญา (ภาคผนวก 3) โดยส่งให้หน่วยงานของรัฐภายใน 
60 วนั นับถดัจากวนัที่ได้ลงนามสัญญา

งานจ้างทีม่ใิช่งานก่อสร้าง
หน่วยงานของรัฐจะต้องใ ห้ คู่ สัญญาจัดท าแผนการใ ช้พัส ดุที่ ผลิต

ภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพสัดุที่จะใช้ในงานจ้างทั้งหมด
ตามสัญญา (ภาคผนวก 2) โดยส่งให้หน่วยงานของรัฐภายใน 6๐ สัญญา

1. กรณทีี่งานจ้างก่อสร้างและงานจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ที่มีสัญญาไม่เกนิ 60 วนั 
หรือกรณทีี่วงเงนิการจดัจ้างไม่เกนิ 500,000 บาท ไม่ต้องให้คู่สัญญาจดัท าแผนการ
ใช้พสัดุที่ผลติภายในประเทศและแผนการใช้เหลก็ที่ผลติภายในประเทศ  
2. สามารถแก้ไขเปลีย่นแปลงแผนฯ ได้โดยไม่ต้องด าเนินการในรูปแบบการแก้ไข
สัญญา เป็นเพยีงการด าเนินการระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพสัดุกบัคู่สัญญาก็
ได้ เม่ือแก้ไขเปลีย่นแปลงแผนฯ แล้ว ให้คู่สัญญาส่งแผนฯ ให้คณะกรรมการตรวจ
รับพสัดุก่อนการส่งมอบงานในแต่ละงวด



การตรวจรับพสัดุ 
1. ให้คณะกรรมการตรวจรับพสัดุตรวจสอบว่าพสัดุที่ส่งมอบ เป็นพสัดุที่ผลติภายในประเทศตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญา
2. การตรวจสอบพสัดุที่ผลติภายในประเทศ สามารถด าเนินการดงันี้
(1) กรณีที่เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้ตรวจสอบรายการพัสดุที่ได้รับ

การรับรองและออกเคร่ืองหมายสินค้าที่ผลติภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(2) กรณทีี่เป็นพสัดุที่ไม่ใช่รายการพสัดุตาม (๑) ให้ตรวจสอบจากข้อมูลที่ปรากฏบนฉลากของสินค้าที่ตดิบนบรรจุภัณฑ์ของสินค้า 

การแก้ไขสัญญา
หากลงนามในสัญญาแล้วปรากฏในภายหลังว่า ไม่สามารถส่งมอบพสัดุที่ผลิตภายในประเทศตามเง่ือนไขหรืออัตราที่ก าหนด

ไว้ในสัญญาได้ ให้พจิารณาแก้ไขสัญญาต่อไป ทั้งนี ้ให้หน่วยงานของรัฐพจิารณาแก้ไขสัญญาให้เป็นไปตามหลักการของมาตรา 97
แห่งพระราชบัญญัตฯิ

การจัดท ารายงานผลการใช้พสัดุท่ีผลติภายในประเทศส าหรับงานจ้างก่อสร้างและงานจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 
ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นผู้จัดท ารายงานผลการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ  (ตามภาคผนวก 4) เสนอหัวหน้า

หน่วยงานของรัฐเพ่ือทราบพร้อมกบัรายงานผลการตรวจรับงานงวดสุดท้าย

การบริหารสัญญาและการตรวจรับพสัดุ



ภาคผนวก 4 ตารางรายงานผลการใช้พสัดุที่ผลติภายในประเทศ



กรณกีารจดัซ้ือจดัจ้างคร้ังหนึ่งที่มีวงเงินไม่เกนิ 500,000 บาท
สามารถจัดซ้ือจัดจ้างกับผู้ประกอบการรายใดรายหน่ึงโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56

วรรคหน่ึง (2) (ข) แห่งพระราชบัญญัติฯ แต่การด าเนินการยังต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ 
หมวด 2 ข้อ 6 (6) และหมวด 7/1

กรณีท่ีหน่วยงานของรัฐจัดซ้ือจัดจ้างกบัผู้ประกอบการ SMEs ยังไม่ครบร้อยละ 30 ของ
งบประมาณ ตามแผน ต้องจัดซ้ือจัดจ้างกบัผู้ประกอบการ SMEs เพ่ือให้ได้อตัราครบร้อยละ 30 
ของงบประมาณตามแผน และหากด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างกบัผู้ประกอบการ SMEs ครบร้อยละ 30 
ตามแผนแล้ว หน่วยงานของรัฐจะจัดซ้ือจัดจ้างกบัผู้ประกอบการ SMEs อกีหรือไม่กไ็ด้ 

กรณีทีห่น่วยงานของรัฐไม่ด าเนินการขออนุญาตต่อผู้มีอ านาจเหนือขึน้ไปหน่ึงช้ันหรือ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของรัฐสามารถให้ผู้มอี านาจพจิารณาให้สัตยาบันส าหรับ

การด าเนินการที่ได้ด าเนินการไปก่อนแล้วน้ันในภายหลงัได้



กรณทีีห่น่วยงานของรัฐประสงค์จะจัดซ้ือจัดจ้างผลติภัณฑ์ยางพารา หน่วยงานของรัฐสามารถด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
ตามหมวด 2 ข้อ 6 (2) ผลติภัณฑ์ของร้านค้าสหกรณ์หรือสถาบนัเกษตรกรทีก่ระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรอง โดย
หน่วยงานของรัฐสามารถตรวจสอบรายช่ือร้านค้าสหกรณ์หรือสถาบนัเกษตรกรกบักรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยตรง ทั้งนี ้
หน่วยงานของรัฐจัดซ้ือจัดจ้างได้โดยวธีิเฉพาะเจาะจง

แนวทางการด าเนินการตามกฎกระทรวงฯ ในหมวด 2 ข้อ 6 (2) และ (4) 

กรณทีีห่น่วยงานของรัฐประสงค์จะจัดซ้ือจัดจ้างผลติภัณฑ์ทีผ่ลติขึน้เองหรือบริการขององค์กรหรือมูลนิธิเพ่ือคนพกิาร
ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐตามหมวด 2 ข้อ 6 (4) โดยหน่วยงานของรัฐสามารถตรวจสอบรายช่ือองค์กร 
มูลนิธิ หรือองค์การสงเคราะห์คนพกิาร กบักรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติคนพกิาร หรือส านักงานส่งเสริม
วสิาหกจิเพ่ือสังคม โดยตรง ทั้งนี ้หน่วยงานของรัฐจัดซ้ือจัดจ้างได้โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อนึ่ง การจัดซ้ือจัดจ้างตามข้อ 5.1 และข้อ 5.2 หากหน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะจัดซ้ือจัดจ้างโดยวธีิเฉพาะเจาะจง จะใช้
วธีิคดัเลือก หรือวธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไปกไ็ด้



หากหน่วยงานของรัฐประสงค์จะจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุที่เป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม ให้หน่วยงานของรัฐก าหนด TOR หรือ Spec 
เป็นพสัดุที่มีรายละเอยีดหรือคุณสมบัตทิี่เป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม

แนวทางการด าเนินการตามกฎกระทรวงฯ ในหมวด 7/2
การจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุทีเ่ป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม

ตรวจสอบรายช่ือพสัดุทีเ่ป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม ที่ http://gp.pcd.go.th 

1. หากมผู้ีขายสินค้าหรือผู้ให้บริการเพยีงรายเดยีว ให้หน่วยงานของรัฐจัดซ้ือจัดจ้างโดยวธีิเฉพาะเจาะจงจากผู้ขาย
หรือผู้ให้บริการโดยตรง 

2. หากมผู้ีขายสินค้าหรือผู้ให้บริการตั้งแต่สองรายขึน้ไป ให้หน่วยงานของรัฐจัดซ้ือจัดจ้างโดยวธีิคดัเลือก

ตัวอย่าง
หน่วยงานของรัฐต้องการจัดซ้ือกระดาษ A4 หากประสงค์จะจัดซ้ือกระดาษที่มีคุณสมบัติเป็นกระดาษที่

เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ก็ให้หน่วยงานของรัฐก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะได้ตามที่หน่วยงานของรัฐ
ต้องการ แต่หากหน่วยงานของรัฐประสงค์จะจดัซ้ือกระดาษ A4 ที่มีคุณลกัษณะเฉพาะทั่วไป กใ็ห้หน่วยงานของรัฐ
ก าหนดตามที่หน่วยงานของรัฐต้องการ


