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แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจางพัสดุที่รัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ดวนที่สุด
ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว89 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2564
การจัดซื้อจัดจางพัสดุกับผูประกอบการ SMEs
จะตองจัดซื้อจัดจางไมนอยกวารอยละ 30 ของงบประมาณที่อยูในบัญชีรายชื่อ SMEs ใหตรวจสอบรายชื่อสินคา/
บริการ แบบรายชื่อผูประกอบการ ที่ Web สสว. (www.thaismegp.com)
- กรณีที่วงเงินเกิน 5 แสน ถามีราน SMEs ไมนอยกวา 3 ราย ใหใชวิธีคัดเลือก แตถาเช็คแลวมีราน SMEs นอย
กวา 3 รายใหใชวิธี E-bidding โดยใชเกณฑราคาในการพิจารณา โดยราน SMEs ไดแตมตอ 10%
- กรณีที่วงเงินไมเกิน 5 แสน ใหเลือก SMEs และใชวิธีเฉพาะเจาะจงไดเลย
การจัดซื้อจัดจางพัสดุสงเสริมการผลิตภายในประเทศ
จะตองจัดซื้อจัดจางพัสดุที่ผลิตในประเทศ โดยตรวจสอบรายชื่อผูประกอบการที่ไดรับการรับรองไดที่
www.mit.fti.or.th ของสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หากมีมากกวา 3 ราย ใหกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ
เปนพัสดุที่ผลิตในประเทศ หากตรวจสอบแลวมีรายชื่อนอยกวา 3 ราย จะกำหนดคุณลักษณะเปนพัสดุที่ผลิตในประเทศ
หรือไมก็ได
- กรณีที่มีพัสดุที่ผลิตในประเทศไมเพียงพอหรือมีความจำเปนจะตองใชพัสดุที่ผลิตจากตางประเทศใหเสนอตอผู
มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น
- ยกเวนกรณีที่การจัดหาอะไหลที่มีความจำเปนตองระบุคุณลักษณะและจำเปนตองนำเขาจากตางประเทศ ซึ่ง
มีวงเงินไมเกิน 2 ลานบาท หรือราคาตอหนวยไมเกิน 2 ลานบาท ใหเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ
การจัดจางกอสราง
หนวยงานกำหนดใหคูสัญญาตองใชวัสดุหรือครุภัณฑในงานกอสรางที่ผลิตภายในประเทศ ไมนอยกวารอยละ
60 ของมูลคาพัสดุที่ใชงานกอสรางทั้งหมดตามสัญญา และตองใชเหล็กที่ผลิตภายในประเทศไมนอยกวารอยละ 90
ของปริมาณเหล็กทั้งหมด
- กรณีที่หนวยงานไมใชพัสดุที่ผลิตในประเทศ หรือใชพัสดุที่ผลิตไมครบรอยละ 60 ใหหนวยงานเสนอผูอำนาจ
เหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเห็นชอบกอน
การจัดจางที่มิใชงานกอสราง
หนวยงานตองใชวัสดุหรือครุภัณฑที่ผลิตภายในประเทศไมนอยกวารอยละ 60 ของมูลคาวัสดุและครุภัณฑที่
จะใชในงานจางนั้น (ไมรวมคาแรง)
- กรณีที่หนวยงานไมใชพัสดุที่ผลิตในประเทศ หรือใชพัสดุที่ผลิตไมครบรอยละ 60 ใหหนวยงานเสนอผูอำนาจ
เหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเห็นชอบกอน
- กรณีที่การจางครั้งนั้นไมมีคาวัสดุหรือครุภัณฑ ไมตองคิด
การใหแตมตอกับบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจางครั้งนั้น มีผูเสนอราคาซึ่งเปนบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกวาราคาต่ำสุดของผูเสนอราคาซึ่งเปนบุคคลธรรมดาที่ไมใชสัญชาติไทย ไมเกินรอยละ 3
ใหจัดซื้อจัดจางจากผูเสนอราคาที่เปนสัญชาติไทย
การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ
การบริหารสัญญา
- งานจางทั่วไป ใหคูสัญญาจัดทำแผนการใชพัสดุภายในประเทศ สงภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลงนาม
สัญญา
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- งานจางกอสราง ใหคูสัญญาจัดทำแผนการใชพัสดุภายในประเทศไทย และแผนการใชเหล็กที่ผลิตในประเทศ
สงภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลงนามสัญญา
หากมูลคาหรือปริมาณของพัสดุ ไมสามารถดำเนินการได สามารถแกไขเปลี่ยนแปลงได ทั้งนี้ตองกอนการสง
มอบงาน ในแตละงวด
- การแกไขสัญญา
หากคูสัญญาไมสามารถสงมอบพัสดุที่ผลิตในประเทศไดตามที่กำหนดไวในสัญญา ใหพิจารณาแกไขสัญญาตาม
หลักการของมาตรา 97 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
การตรวจรับพัสดุ
ใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบพัสดุที่สงมอบทุกงวดวาใชพัสดุตามแผนการใชพัสดุภายในประเทศ
และ แผนการใชเหล็กที่ผลิตในประเทศ ตามที่หนดไวหรือไม (งานกอสรางใหผูคุมงานชวยตรวจสอบดวย)
- การตรวจสอบพัสดที่ผลิตภายในประเทศ สามารถดำเนินการตรวจสอบรายการพัสดุจาก www.mit.fit.or.th
ของสภาอุตสาหกรรม หรือตรวจสอบจากฉลากสินคาโดยใหดูที่ตั้งของผูผลิต
- สำหรับงานจางกอสรางและงานจางทั่วไป ใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เปนผูจัดทำรายงานผลการใชพัสดุที่
ผลิตภายในประเทศ เสนอหัวหนาหนวยงานเพื่อทราบพรอมกับรายงานผลการตรวจรับงานงวดสุดทาย
การจัดซื้อจัดจางพัสดุที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
หากหนวยงานประสงคจะจัดซื้อจัดจางพัสดุที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะหรือ
รางขอบเขตของงาน เปนพัสดุที่มีรายละเอียดหรือคุณสมบัติที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม แตถาหนวยงานไมประสงคจะ
จัดซื้อจัดจางพัสดุที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะและรางขอบเขตของงาน ตาม
วัตถุประสงคของหนวยงาน สามารถตรวจสอบรายชื่อพัสดุที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมไดที่ http://gp.pcd.go.th ของกรม
ควบคุมมลพิษ
เมื่อตรวจสอบรายชื่อแลวปรากฏวามีผูขายหรือผูบริการ
- มีเพียงรายเดียว ใหจัดซื้อจัดจางจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- มี 2 รายขึ้นไป ใหจัดซื้อจัดจางโดยวิธีคัดเลือก
- หากตรวจสอบแลวไมมีรายชื่อผูประกอบการที่ไดรับการรับรองใหหนวยงานดำเนินการจัดซื้อจัดจาง
ตามวิธีการของพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
การกำหนดเงื่อนไขการเสนอราคาสำหรับวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ใหหนวยงานแกไขหนังสือแบบเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจาง ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ตาม
หนังสือคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ดวนที่สุด ที่ กค (กนบ)0405.2/ว410 ลง
วันที่ 24 ตุลาคม 2560 โดยกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมดังนี้
- เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาจาง เพิ่มเติม
1. ขอ 1.7 แผนการใชพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
2. สวนที่ 2 ขอ 3.2 สำเนาใบขึ้นทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)
หรือ สำเนาหนังสือรับรองสินคา Made in Thailand
3. ขอ 4.9 ผูยื่นขอเสนอตองจัดทำแผนการใชพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
4. ขอ 5.8 หากผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกวาราคาต่ำสุดของผูยื่น
ขอเสนอรายอื่นที่ไมเกินรอยละ ๑๐ ใหหนวยงานของรัฐจัดซื้อจัดจางจากผูประกอบการ SMEs ดังกลาว โดยจัด
เรียงลำดับผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกวาราคาต่ำสุดของผูยื่นขอเสนอรายอื่นไมเกินรอย
ละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไมเกิน ๓ ราย
อนึ่ง การพิจารณาผลตามเงื่อนไขเอกสารประกวดราคาซื้อฯ ใหพิจารณาจากเอกสารสำเนาใบขึ้น
ทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) เทานั้น
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5. ขอ ๕.๙ หากผูยื่นขอเสนอซึ่งมิใชผูประกอบการ SMEs แตเปนบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือ
นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกวาราคาต่ำสุดของผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนบุคคลธรรมดาที่มิไดถือ
สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศไมเกินรอยละ ๓ ใหหนวยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัด
จางจากผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกลาว
- เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาซื้อฯ เพิ่มเติม
1. สวนที่ 2 ขอ 3.2 สำเนาใบขึ้นทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)
หรือ สำเนาหนังสือรับรองสินคา Made in Thailand
2. ขอ 5.8 หากผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกวาราคาต่ำสุดของผูยื่น
ขอเสนอรายอื่นที่ไมเกินรอยละ ๑๐ ใหหนวยงานของรัฐจัดซื้อจัดจางจากผูประกอบการ SMEs ดังกลาว โดยจัด
เรียงลำดับผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกวาราคาต่ำสุดของผูยื่นขอเสนอรายอื่นไมเกินรอย
ละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไมเกิน ๓ ราย
อนึ่ง การพิจารณาผลตามเงื่อนไขเอกสารประกวดราคาซื้อฯ ใหพิจารณาจากเอกสารสำเนาใบขึ้น
ทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) เทานั้น
3. ขอ ๕.๙ หากผูยื่นขอเสนอซึ่งมิใชผูประกอบการ SMEs แตเปนบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือ
นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกวาราคาต่ำสุดของผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนบุคคลธรรมดาที่มิไดถือ
สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศไมเกินรอยละ ๓ ใหหนวยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัด
จางจากผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกลาว
- เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาจางกอสราง เพิ่มเติม
1. ขอ 1.9 แผนการใชพัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใชเหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
2. สวนที่ 2 ขอ 3.2 สำเนาใบขึ้นทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)
หรือ สำเนาหนังสือรับรองสินคา Made in Thailand
3. ขอ 4.9 ผูยื่นขอเสนอตองจัดทำแผนการใชพัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใชเหล็กที่ผลิต
ภายในประเทศ
4. ขอ 5.8 หากผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกวาราคาต่ำสุดของผูยื่น
ขอเสนอรายอื่นที่ไมเกินรอยละ ๑๐ ใหหนวยงานของรัฐจัดซื้อจัดจางจากผูประกอบการ SMEs ดังกลาว โดยจัด
เรียงลำดับผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกวาราคาต่ำสุดของผูยื่นขอเสนอรายอื่นไมเกินรอย
ละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไมเกิน ๓ ราย
อนึ่ง การพิจารณาผลตามเงื่อนไขเอกสารประกวดราคาซื้อฯ ใหพิจารณาจากเอกสารสำเนาใบขึ้น
ทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) เทานั้น
5. ขอ ๕.๙ หากผูยื่นขอเสนอซึ่งมิใชผูประกอบการ SMEs แตเปนบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือ
นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกวาราคาต่ำสุดของผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนบุคคลธรรมดาที่มิไดถือ
สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศไมเกินรอยละ ๓ ใหหนวยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัด
จางจากผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกลาว
การดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติ
1. กรณีที่เผยแพรเอกสารเชิญชวนกอนวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ใหดำเนินการตอจนเสร็จสิ้นโครงการ
2. กรณีที่เผยแพรเอกสารเชิญชวนตั้งแตวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ 2564 เมื่อ
ดำเนินการจนเสร็จสิ้นโครงการใหจัดทำรายงานผลตอหัวหนาหนวยงาน
3. กรณีเผยแพรเอกสารเชิญชวนตั้งแตวันที่ 18 กุมภาพันธ 2564 ใหกำหนดเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนให
เปนไปตามแนวทางปฏิบัติ ตาม ว 89
แตถาไมไดดำเนินการตามแนวทางนี้ใหทำการยกเลิกประกาศ หรือถาไมยกเลิกใหจัดทำรายงานยกเวนผอนผัน
พรอมเหตุผลไปยังคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางภารรัฐ

