
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ประกาศ ร่างแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงก าหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมหรือ
สนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 

แนบท้ายหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 89 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1. แนวทางการด าเนินการในหมวด 2 ข้อ  6 (2) (4) และ (6) 

แนวทางตามกฎกระทรวง แนวปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
1.1 กรณีท่ีหน่วยงานของรัฐประสงค์จะจัดซื้อ
จัดจ้างผลิตภัณฑ์ยางพารา หน่วงงานของรัฐ
สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามหมวด 2 
ข้อ 6 (2) ผลิตภัณฑ์ของร้านค้าสหกรณ์ หรือ
สถาบันเกษตรกรที่กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์รับรอง โดยหน่วยงานของรัฐสามารถ
ตรวจสอบรายชื่อร้านค้าสหกรณ์หรือสถาบัน
เกษตรกรกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยตรง ทั้งนี้ 
หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างได้โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 
 
1.2 กรณีหน่วยงานของรัฐประสงค์จะจัดซื้อจัด
จ้างผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นเองหรือบริการของ
องค์กรหรือมูลนิธิเพ่ือคนพิการที่ได้รับการ
รับรองจากหน่วยงานของรัฐตามหมวด 2 ข้อ 
6(4) โดยหน่วยงานของรัฐสามารถตรวจสอบ
รายชื่อองค์กร มูลนิธิ หรือองค์การสงเคราะห์
คนพิการ กับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ หรือส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
เพ่ือสังคม โดยตรง ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐจัดซื้อ
จัดจ้างได้โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 
           อนึ่ง การจัดซื้อจัดจ้างตามข้อ 1.1 
และ ข้อ 1.2 หากหน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์
จะจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จะใช้วิธี
คัดเลือก หรือวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก็ได้ 

- กรณีท่ีประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์จาก
ยางพาราสามารถจัดซื้อจัดจ้างร้านค้าสหกรณ์ 
หรือสถาบันเกษตรกรที่กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์รับรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงหรือจะใช้
วิธีคัดเลือก หรือวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก็ได้ 
โดยตรวจสอบรายชื่อกับกรมส่งเสริมสหกรณ์  
 
 
 
 
 
- กรณีท่ีประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์ที่
ผลิตขึ้นเองหรือบริการขององค์กรหรือมูลนิธิ
เพ่ือคนพิการที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงาน
ของรัฐ จัดซื้อจัดจ้างได้โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
หรือจะใช้วิธีคัดเลือก หรือวิธีประกาศเชิญชวน
ทั่วไปก็ได้ โดยตรวจสอบรายชื่อกับกรมส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หรือ
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม ที่  
 
 
 
 
 
 
 

เจ้าหน้าที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เจ้าหน้าที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางตามกฎกระทรวง แนวปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
 
1.3 การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมตามหมวด 2 ข้อ 6 
(6) 
   1.3.1 ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
จากผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) ตามรายการสินค้าที่มี
รายชื่อตามท่ีส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมได้ขึ้นบัญชีไว้ซึ่งพัสดุ
ดังกล่าวตรงตามความต้องการของหน่วยงาน
ของรัฐโดยให้ใช้เงินงบประมาณจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุดังกล่าวไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของ
งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่อยู่ใน
บัญชีรายชื่อผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) 
   1.3.2 วธิีค านวณงบประมาณท่ีต้องจัดซื้อจัด
จ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของงบประมาณ
ส าหรับการจัดซื้อจัดจ้างนั้น ให้ค านวณจาก
พัสดุที่หน่วยงานของรัฐประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้าง
ที่อยู่ในบัญชีรายการพัสดุและบัญชีรายชื่อ
ผู้ประกอบการ SMEs 
 
ตัวอย่างการค านวณ 
     รายการพัสดุที่หน่วยงานของรัฐจะต้อง
จัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณนั้นมีทั้งหมด
จ านวน 100 รายการ งบประมาณรวม 500 
ล้านบาท เมื่อหน่วยงานของรัฐด าเนินการ
ตรวจสอบตาม ข้อ 1.3.3 แลว้ปรากฏว่า มี
รายการพัสดุที่หน่วยงานของรัฐประสงค์จะ
จัดซื้อจัดจ้างอยู่ในบัญชีรายการพัสดุและบัญชี
รายชื่อผู้ประกอบการ  SMEs จ านวน 5 
รายการ งบประมาณที่ต้องใช้ในการจัดซื้อจัด
จ้าง 5 รายการดังกล่าวเป็นเงิน 10 ล้านบาท 
ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับ

  
 
 
 
 
- ตรวจสอบรายการและงบประมาณทั้งหมดที่
ต้องการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุจากผู้ประกอบการ 
SMEs ที่ www.thaismegp.com 
- จัดซื้อจัดจ้างพัสดุจากผู้ประกอบการ SMEs 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของงบประมาณในการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับผู้ประกอบการ SMEs 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
หน่วยงาน/กอง
แผนงาน/
เจ้าหน้าที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางตามกฎกระทรวง แนวปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ประกอบการ SMEs ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
ของงบประมาณ 10 ล้านบาท หน่วยงานของ
รัฐต้องจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ไม่
น้อยกว่า 3 ล้านบาท 
     ซึ่งพัสดุ 5 รายการที่อยู่ในบัญชีรายการ
พัสดุและบัญชีรายชื่อ SMEs ดังกล่าวนั้น 
หน่วยงานของรัฐสามารถเลือกซ้ือรายการใด
รายการหนึ่งหรือหลายรายการ โดยต้องไม่น้อย
กว่ามูลค่า 3 ล้านบาทก็ได้ 
   1.3.3 หน่วยงานของรัฐสามารถตรวจรายชื่อ
สินค้าหรือบริการและรายชื่อผู้ประกอบ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ได้
ที่ www.thaismegp.com ของ ส านักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(สสว.) 
   1.3.4 การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับ
ผู้ประกอบการ SMEs หน่วยงานของรัฐที่
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องจัดซื้อจัดจ้าง
จากจังหวัดของหน่วยงานของรัฐที่ด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างตั้งอยู่ก่อน โดยหากพัสดุที่
หน่วยงานของรัฐที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้างนั้น มีรายชื่อ
ผู้ประกอบการ SMEs ที่อยู่ในจังหวัดที่
หน่วยงานของรัฐที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตั้งอยู่ และมีไม่น้อยกว่า 3 ราย ให้หน่วยงาน
ของรัฐด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างจาก
ผู้ประกอบการ SMEs ที่อยู่ในจังหวัดที่
หน่วยงานของรัฐที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตั้งอยู่โดยให้ใช้วิธีคัดเลือก โดยเชิญไม่น้อยกว่า 
3 ราย เข้ามาเสนอราคา 
ตัวอย่าง 

(1) หน่วยงานของรัฐตั้งอยู่ในจังหวัด ก.  
มีความประสงค์จะจัดซื้อโต๊ะส านักงาน เมื่อ
ตรวจสอบรายชื่อแล้วพบว่า จังหวัด ก. มี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ตรวจรายชื่อสินค้าหรือบริการและรายชื่อ
ผู้ประกอบการ SMEs ได้ที่ 
www.thaismegp.com ของ ส านักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(สสว.) 
 
- กรณีผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดมีไม่น้อย
กว่า 3 ราย ให้จัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ 
SMEs ที่อยู่ในจังหวัด ใช้วิธีคัดเลือก โดยเชิญไม่
น้อยกว่า 3 ราย เข้ามาเสนอราคา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการ/
เจ้าหน้าที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางตามกฎกระทรวง แนวปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
รายชื่อผู้ประกอบการ SMEs ที่อยู่ในจังหวัด ก. 
จ านวน 5 ราย ให้เชิญชวนผูป้ระกอบการ 
SMEs จ านวน 5 รายดังกล่าวเข้ามาเสนอราคา 
โดยใช้วิธีคัดเลือก โดยเชิญไม่น้อยกว่า 3 ราย  

(2) หน่วยงานของรัฐตั้งอยู่ในจังหวัด ก.  
มีความประสงค์จะจัดซื้อโต๊ะส านักงานเมื่อ
ตรวจสอบรายชื่อแล้วพบว่า จังหวัด ก. ไม่มี
รายชื่อผู้ประกอบการ SMEs ที่อยู่ในจังหวัด ก. 
หรือมีแต่ไม่ถึง 3 ราย ให้ด าเนินการตาม ข้อ 
1.3.5 ต่อไป 
   1.3.5 หากตรวจสอบรายชือ่และปรากฏว่า 
ในจังหวัดที่หน่วยงานของรัฐที่ด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างตั้งอยู่ ไม่มีรายชื่อผู้ประกอบการ SMEs 
หรือมีแต่น้อยกว่า 3 ราย ให้หน่วยงานของรัฐที่
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งอยู่ตรวจสอบจาก
บัญชีรายการพัสดุและบัญชีรายชื่อของ สสว. 
ทุกจังหวัดว่า พัสดุที่หน่วยงานของรัฐที่
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งอยู่ประสงค์จะจัดซื้อ
จัดจ้างนั้นมีรายชื่อผู้ประกอบการ SMEs 
หรือไม่ หากทุกจังหวัดในบัญชีรายการพัสดุและ
บัญชีรายชื่อของ สสว. มีรายชื่อผู้ประกอบการ 
SMEs ไม่น้อยกว่า 3 ราย ให้หน่วยงานของรัฐที่
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งอยู่ จัดซื้อจัดจ้างจาก
ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีรายชื่อนั้น โดยวิธี
คัดเลือก 
      หากในจังหวัดที่หน่วยงานของรัฐที่
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งอยู่ มีรายชื่อ
ผู้ประกอบการ SMEs น้อยกว่า 3 ราย ให้
หน่วยงานของรัฐที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเชิญ
ชวนผู้ประกอบการ SMEs ที่มีรายชื่ออยู่ใน
จังหวัดที่หน่วยงานของรัฐที่ด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้างตั้งอยู่ ให้เชิญในจังหวัดที่หน่วยงานของรัฐที่
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งอยู่ก่อน แล้วจึง
พิจารณาจังหวัดอ่ืนๆ ต่อไป แต่หากในจังหวัดที่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- กรณีผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดไม่มี
รายชื่อ หรือมีแต่น้อยกว่า 3 ราย  
ให้ตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบการ SMEs 
จังหวัดอ่ืนหากมีให้จัดซื้อจัดจ้างจาก
ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีรายชื่อนั้น โดยวิธี
คัดเลือก 
   
 
  
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เจ้าหน้าที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางตามกฎกระทรวง แนวปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานของรัฐที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตั้งอยู่ไม่มีรายชื่อผู้ประกอบการ SMEs ให้เชิญ
ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีรายชื่ออยู่ในจังหวัด
อ่ืนๆ โดยเชิญไม่น้อยกว่า 3 ราย 
ตัวอย่าง  

(1) หน่วยงานของรัฐที่ด าเนินการ 
จัดซื้อจัดจ้าง ตั้งอยู่ในจังหวัด ก. จะจัดซื้อโต๊ะ
ส านักงาน เมื่อด าเนินการตามข้อ 1.3.1 พบว่า 
จังหวัด ก. มีรายชื่อผู้ประกอบการ SMEs ที่อยู่
ในจังหวัด ก. จ านวน 2 ราย ให้เชิญ
ผู้ประกอบการจาก 2 ราย ดังกล่าวเข้ามาเสนอ
ราคา และให้เชิญผู้ประกอบการ SMEs จาก
จังหวัดอ่ืนๆ เข้ามาเสนอราคา โดยเชิญไม่น้อย
กว่า 3 ราย 

(2) หน่วยงานของรัฐที่ด าเนินการ 
จัดซื้อจัดจ้าง ตั้งอยู่ในจังหวัด ก. จะจัดซื้อโต๊ะ
ส านักงานเมื่อด าเนินการตรวจสอบรายชื่อแล้ว
พบว่า จังหวัด ก. ไม่มีรายชื่อผู้ประกอบการ 
SMEs ที่อยู่ในจังหวัด ก. ให้เชิญชวน
ผู้ประกอบการ SMEs จากจังหวัดอ่ืนๆ เข้ามา
เสนอราคาด้วย โดยเชิญไม่น้อยกว่า 3 ราย  
   1.3.6 หากไม่สามารถด าเนินการตามข้อ 
1.3.4 และ ข้อ 1.3.5 ได้ ใหห้น่วยงานของรัฐ
ที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งอยู่ ด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการของพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 หากหน่วยงานของรัฐที่ด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Bidding : e-bidding) และใช้เกณฑ์ราคาใน
การพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะ หากผู้เสนอราคาซึ่ง
เป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่า
ราคาต่ าสุดของผู้เสนอราคารายอื่นไม่เกินร้อย
ละ 10 ให้หน่วยงานของรัฐที่ด าเนินการจัดซื้อ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- หากไม่สามารถด าเนินการได้ ให้ด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-
bidding) และใช้เกณฑ์ราคาในการพิจารณา
คัดเลือกผู้ชนะหากผู้เสนอราคาเป็น
ผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคา
ต่ าสุดไม่เกินร้อยละ 10 ให้ผู้ประกอบการ 
SMEs เป็นผู้ชนะ โดยจัดเรียงล าดับไม่เกิน 3 
ราย 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เจ้าหน้าที่ 
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จัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดย
จัดเรียงล าดับ ผู้เสนอราคาซึ่งเป็น
ผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคา
ต่ าสุดของผู้เสนอราคารายอ่ืนไม่เกินร้อยละ 10 
ที่จะเรียกมาท าสัญญาไม่เกิน 3 ราย 
ตัวอย่าง  
        การเสนอราคาครั้งนี้มีผู้เสนอราคา 5 
ราย บริษัท ก. บริษัท ข. บริษัท ค. ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด A. และห้างหุ้นส่วนจ ากัด B. โดยห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด A. และ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด B. 
เป็นผู้ประกอบการ SMEs และ บริษัท ก. 
บริษัท ข. และ บริษัท ค. เป็นผู้ประกอบการ
ทั่วไป ซึ่งผู้เสนอราคาแต่ละรายเสนอราคาดังนี้ 
    บริษัท ก. 5,000,000 บาท 
    บริษัท ข. 5,200,000 บาท 
    บริษัท ค. 5,250,000 บาท 
    ห้างหุ้นส่วนจ ากัด A. 5,300,000 บาท 
    ห้างหุ้นส่วนจ ากัด B. 5,400,000 บาท 
พิจารณาได้ว่า ในการเสนอราคาครั้งนี้ ห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด A. และ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด B. ซึ่ง
เป็นผู้ประกอบการ SMEs ได้เสนอราคาสูงกว่า
ผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เสนอราคาต่ าสุดแต่ไม่เกิน
ร้อยละ 10 ดังนั้น ในการเสนอราคาครั้งนี้ จึง
พิจารณาให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด A. เป็นผู้เสนอ
ราคารายต่ าสุดล าดับที่ 1 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด B. 
เป็นผู้เสนอราคารายต่ าสุดล าดับที่ 2 และ 
บริษัท ก. เป็นผู้เสนอราคารายต่ าสุดล าดับที่ 3 
   1.3.7 ให้หน่วยงานของรัฐรายงานผลการ
จัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ไปยัง 
สสว. ภายใน 30 วันนับถัดจากวันสิ้น
ปีงบประมาณ (ตามภาคผนวก 1) 
     ส าหรับหนว่ยงานของรัฐที่มีหน่วยงานย่อย 
ให้รายงานไปที่หน่วยงานต้นสังกัด และให้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ให้คณะ/หน่วยงานรายงานผลการจัดซื้อจัด
จ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ส่งงานพัสดุ กอง
คลัง ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันสิ้น
ปีงบประมาณ 
- งานพัสดุ กองคลัง รวบรวมข้อมูลจัดท า
รายงานไปยัง สสว. ภายใน 30 วันนับถัดจาก

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
คณะ/หน่วยงาน/
เจ้าหน้าที่ 
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หน่วยงานต้นสังกัดรายงานในภาพรวมทั้ง
หน่วยงานของรัฐไปยัง สสว. 
ตัวอย่าง 
        กรม ข. มีหน่วยงานในสังกัดที่ตั้งอยู่ใน
ต่างจังหวัด ให้หน่วยงานในสังกัดสรุปผลการ
จัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ไปยัง
ส่วนกลาง เพื่อให้กรม ข. จัดท ารายงานการ
จัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ใน
ภาพรวมของกรม ข. ไปยัง สสว. 

วันสิ้นปีงบประมาณ (ตามตารางรายงานการ
จัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs)  
    

 

 
2. แนวทางการด าเนินการในหมวด 7/1 การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ 
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2.1 การจัดซื้อพัสดุส่งเสริมการผลิต
ภายในประเทศ 
   2.1.1 หน่วยงานของรัฐต้องจัดซื้อพัสดุที่
ผลิตภายในประเทศ โดยหน่วยงานของรัฐ
จะต้องก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ให้ใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ 

(1) ให้หน่วยงานของรัฐตรวจสอบรายชื่อ 
ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองและออก
เครื่องหมายสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (Made 
in Thailand) ได้ที่ www.mit.fti.or.th ของ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หากมี
มากกว่า 3 ราย ให้ก าหนดรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะเป็นพัสดุที่ผลิต
ภายในประเทศ ที่ได้รับการรับรองจากสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

(2) หากด าเนินการตาม (1) แล้ว ปรากฏ 
ว่าไม่มีหรือมีรายชื่อน้อยกว่า 3 ราย หน่วยงาน
ของรัฐจะก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ที่ได้รับ
การรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทยหรือไม่ก็ได้ 

 
 
- มหาวิทยาลัยต้องจัดซื้อพัสดุที่ผลิต
ภายในประเทศ โดยตรวจสอบรายชื่อ
ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองและออก
เครื่องหมายสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย ได้ที่ 
www.mit.fti.or.th ของสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย หากมีมากกว่า 3 ราย ให้ก าหนด
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเป็นพัสดุที่ผลิต
ภายในประเทศ ที่ได้รับการรับรองจากสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 
 
 
 
- หากรายชื่อผู้ประกอบการ น้อยกว่า 3 ราย 
จะก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเป็น
พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ที่ได้รับการรับรอง
จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือไม่ก็
ได้ 
 
 

 
 
คณะ/หน่วยงาน/
คณะกรรมการ
ก าหนด
รายละเอียด
คุณลักษณะ
เฉพาะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mit.fti.or.th/
http://www.mit.fti.or.th/
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   2.1.2 ในกรณีที่มีพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
แต่ไม่เพียงพอต่อความต้องการในประเทศหรือ
มีผู้ประกอบการเข้ายื่นข้อเสนอจ านวนน้อยราย 
หรือมีความจ าเป็นจะต้องมีการใช้พัสดุที่ผลิต
จากต่างประเทศหรือน าเข้าพัสดุจาก
ต่างประเทศ ให้หน่วยงานของรัฐเสนอผู้มี
อ านาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นพิจารณา ก่อนที่จะ
ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ แต่หาก
เป็นกรณีดังต่อไปนี้ ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐพิจารณา 

(1) เป็นการจัดหาอะไหล่ที่มีความจ าเป็น 
จะต้องระบุคุณลักษณะเฉพาะ และจ าเป็นต้อง
น าเข้าจากต่างประเทศ 

(2) กรณีมีความจ าเป็นจะต้องมีการใช้พัสดุ 
ที่ผลิตหรือน าเข้าจากต่างประเทศซึ่งเป็นการ
จัดหาครั้งหนึ่งที่มีวงเงินไม่เกินสองล้านบาท 
หรือราคาพัสดุที่น าเข้าจากต่างประเทศมีราคา
ต่อหน่วยไม่เกินสองล้านบาท 
 
2.2 การจัดจ้างงานก่อสร้าง 
   2.2.1 หน่วยงานของรัฐต้องก าหนด
รายละเอียดในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง 
และก าหนดให้คู่สัญญาต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุ
หรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่
ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้าง
ทั้งหมดตามสัญญา 
    ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาการใช้เหล็กใน
งานก่อสร้างก่อน โดยหน่วยงานของรัฐต้อง
ก าหนดรายละเอียดในแบบรูปรายการงาน
ก่อสร้าง ให้คู่สัญญาต้องใช้เหล็กที่ผลิต
ภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของ
ปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา 
 

   กรณีมีพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ 
 - ไม่เพียงพอต่อความต้องการ  
 - ผู้ประกอบการเข้ายื่นข้อเสนอจ านวนน้อย
ราย  
 - จ าเป็นต้องมีการใช้พัสดุที่ผลิต หรือน าเข้า
พัสดุจากต่างประเทศ  
   ให้เสนอปลัดกระทรวงพิจารณา ก่อนที่จะ
ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
หากเป็นกรณีดังต่อไปนี้ ให้เสนออธิการบดี
พิจารณา 
 - เป็นการจัดหาอะไหล่ที่มีความ 
จ าเป็นจะต้องระบุคุณลักษณะเฉพาะ และ
จ าเป็นต้องน าเข้าจากต่างประเทศ 
- กรณีมีความจ าเป็นจะต้องมี 

การใช้พัสดุที่ผลิตหรือน าเข้าจากต่างประเทศซึ่ง
เป็นการจัดหาครั้งหนึ่งที่มีวงเงินไม่เกินสองล้าน
บาท หรือราคาพัสดุที่น าเข้าจากต่างประเทศมี
ราคาต่อหน่วยไม่เกินสองล้านบาท 
 
- การจัดท าแบบรูปรายการงานก่อสร้างต้อง
ก าหนดรายละเอียดการใช้พัสดุประเภทวัสดุ
หรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่
ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมด
ตามสัญญาและใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้
ทั้งหมดตามสัญญา 
- ระบุในแบบรูปรายการฯ ให้คู่สัญญาใช้พัสดุ
ประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ท่ีจะใช้ในงานก่อสร้าง
เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้าง
ทั้งหมดตามสัญญา และใช้เหล็กที่ผลิต
ภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของ
ปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักงานบริหาร
กายภาพฯ 
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   2.2.2 กรณีท่ีหน่วยงานของรัฐจะไม่ใช้พัสดุที่
ผลิตภายในประเทศ หรือจะใช้หรือใช้พัสดุที่
ผลิตภายในประเทศไม่ครบร้อยละ 60 ให้
หน่วยงานของรัฐเสนอผู้มีอ านาจเหนือขึ้นไป
หนึ่งชั้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเห็นชอบก่อน 
 
2.3 การจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 
   2.3.1 หน่วยงานของรัฐต้องใช้พัสดุประเภท
วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่
จะใช้ในงานจ้างนั้น 
 
   2.3.2 กรณีท่ีหน่วยงานของรัฐจะไม่ใช้พัสดุที่
ผลิตภายในประเทศ หรือจะใช้หรือใช้พัสดุที่
ผลิตภายในประเทศไม่ครบร้อยละ 60 ให้
หน่วยงานของรัฐเสนอผู้มีอ านาจเหนือขึ้นไป
หนึ่งชั้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเห็นชอบก่อน 
 
2.4 การให้แต้มต่อกับบุคคลธรรมดาที่ถือ
สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายไทย 
      ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น มีผู้เสนอ
ราคาที่เป็นบุคคลธรรมดาซึ่งมิได้ถือสัญชาติไทย
หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของ
ต่างประเทศเข้าเสนอราคาแข่งขันกับผู้เสนอ
ราคาซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือ
นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หากผู้
เสนอราคาซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติ
ไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ าสุดของผู้เสนอราคาซึ่ง
เป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติ
บุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่
เกินร้อยละ 3 ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัด

- กรณีที่จะไม่ใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ หรือ
จะใช้หรือใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่ครบ
ร้อยละ 60 ให้เสนอปลัดกระทรวงเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติเห็นชอบก่อน 
 
    
 
- การจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ให้ก าหนด
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ต้องใช้พัสดุ
ประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ท่ีผลิตภายในประเทศ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุหรือ
ครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานจ้างนั้น 
- กรณีท่ีจะไม่ใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ หรือ
จะใช้หรือใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่ครบ
ร้อยละ 60 ให้เสนอปลัดกระทรวงเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติเห็นชอบก่อน 
 
 
- การให้แต้มต่อผู้เสนอราคาบุคคลธรรมดาที่ถือ
สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าไม่เกินร้อยละ 3 
ของราคาต่ าสุด เป็นผู้ชนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานบริหาร
กายภาพฯ 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการ
ก าหนด
รายละเอียด
คุณลักษณะ
เฉพาะ 
คณะกรรมการ
ก าหนด
รายละเอียด
คุณลักษณะ
เฉพาะ 
 
เจ้าหน้าที่ 
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จ้างจากผู้เสนอราคาซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือ
สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายไทยดังกล่าว 
ตัวอย่าง 
     การเสนอราคาครั้งนี้มีผู้เสนอราคา 3 ราย 
ได้แก่ บริษัท ก. บริษัท ข. และ บริษัท ค. โดย
บริษัท ก. เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ไทย บริษัท ข. และ บริษัท ค. เป็นนิติบุคคลที่
จัดตั้งตามกฎหมายของต่างประเทศ ซึ่งผู้เสนอ
ราคาแต่ละรายเสนอราคาดังนี้ 
     บริษัท ก. 5,000,000 บาท 
     บริษัท ข. 4,900,000 บาท 
     บริษัท ค. 5,100,000 บาท 
พิจารณาได้ว่า ในการเสนอราคาครั้งนี้ บริษัท 
ก. ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 
ได้เสนอราคาสูงกว่า บริษัท ข. ผู้เสนอราคาที่
เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของ
ต่างประเทศแต่ไม่เกินร้อยละ 3 ดังนั้น ในการ
เสนอราคาครั้งนี้ จึงพิจารณาให้บริษัท ก. เป็นผู้
เสนอราคารายต่ าสุดล าดับที่ 1 บริษัท ข. เป็นผู้
เสนอราคารายต่ าสุดล าดับที่ 2 และ บริษัท ค. 
เป็นผู้เสนอราคารายต่ าสุดล าดับที่ 3 
 
2.5 การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ 
   2.5.1 การจัดท าแผนการใช้พัสดุไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 และการใช้เหล็กไม่น้อยกว่าร้อยละ 
90 ที่ผลิตภายในประเทศ ส าหรับการจัดซื้อจัด
จ้างตามข้อ 2.2 และ ข้อ 2.3 
      2.5.1.1 งานจ้างก่อสร้าง 

(1)  หน่วยงานของรัฐจะต้องให้คู่สัญญา 
จัดท าแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ใน
งานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา ภายใน 30 วัน 
นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา (ภาคผนวก 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ให้ระบุงวดงานในสัญญา มีข้อความดังนี้  
- ผู้รับจ้างต้องจัดท าแผนการใช้วัสดุหรือ
ครุภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 60 ของมูลค่าวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ใน
งานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา ภายใน 30 วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เจ้าหน้าที่/
ส านักงานบริหาร
กายภาพฯ 
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(2)  หน่วยงานของรัฐจะต้องให้คู่สัญญา 
จัดท าแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้
ทั้งหมดตามสัญญา ภายใน 30 วัน นับถัดจาก
วันที่ได้ลงนามสัญญา (ภาคผนวก 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
      2.5.1.2 งานจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 
หน่วยงานของรัฐจะต้องให้คู่สัญญาจัดท า
แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าที่จะใช้ในงานจ้าง
ทั้งหมดตามสัญญา ภายใน 30 วัน นับถัดจาก
วันที่ได้ลงนามสัญญา ตามแผนการใช้พัสดุที่
ผลิตภายในประเทศ 
 
 
 
อนึ่ง หากมูลค่าหรือปริมาณของพัสดุไม่สามารถ
ด าเนินการตามข้อ 2.5.1.1 และ ข้อ 2.5.1.2 
สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนได้ ทั้งนี้ ต้อง
ก่อนการส่งมอบงานในแต่ละงวด 
 
 
 

นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา ตามแบบ
ตารางการจัดท าแผนการใช้พัสดุที่ผลิต
ภายในประเทศ 
 
   ให้ระบุงวดงานในสัญญา มีข้อความดังนี้  
- ผู้รับจ้างต้องจัดท าแผนการใช้เหล็กท่ีผลิต
ภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของ
ปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา 
ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา
ตามแบบตารางการจัดท าแผนการใช้เหล็กที่
ผลิตภายในประเทศ 
- ผู้รับจ้างเสนอแผนฯ ต่อคณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างพิจารณา ผ่านผู้
ควบคุมงานตรวจสอบรายละเอียดโดยมูลค่า
วัสดุหรือครุภัณฑ์และปริมาณเหล็กตาม ปร.4 
ไม่รวมค่าแรง 
 
   ให้ระบุไว้ในสัญญา มีข้อความดังนี้  
- ผู้รับจ้างต้องจัดท าแผนการใช้วัสดุหรือ
ครุภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 60 ของมูลค่าที่จะใช้ในงานจ้างทั้งหมดตาม
สัญญา ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้ลง
นามสัญญา หากระยะเวลาด าเนินการจ้างไม่ถึง 
30 วัน ให้ผู้รับจ้างเสนอแผนการใช้วัสดุหรือ
ครุภัณฑ์ก่อนเริ่มลงมือท างานจ้างนั้นตามแบบ
ตารางการจัดท าแผนการใช้พัสดุที่ผลิต
ภายในประเทศ  
- หากผู้รับจ้างไม่สามารถจัดซื้อพัสดุหรือเหล็กท่ี
ผลิตภายในประเทศตามแผน ผู้รับจ้างสามารถ
ด าเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผน เสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพ่ือพิจารณาก่อน
เริ่มด าเนินการ หรืออย่างช้าต้องก่อนการส่ง
มอบงานในแต่ละงวด กรณีงานจ้างก่อสร้างให้
เสนอผ่านผู้ควบคุมงานตรวจสอบก่อน 

 
 
 
 
เจ้าหน้าที่/
ส านักงานบริหาร
กายภาพฯ 
 
 
 
 

ผู้รับจ้าง/
คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุใน
งานจ้างก่อสร้าง/
ผู้ควบคุมงาน 
 
เจ้าหน้าที่ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ผู้รับจ้าง/
คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุใน
งานจ้างก่อสร้าง/
ผู้ควบคุมงาน 
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   2.5.2 การตรวจรับ ส าหรบัการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามข้อ 2.1 ข้อ 2.2 และ ข้อ 2.3 
      2.5.2.1 ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ตรวจสอบว่าพัสดุที่ส่งมอบ เป็นพัสดุที่ผลิต
ภายในประเทศตามเงื่อนไขท่ีก าหนดในสัญญา 
      2.5.2.2 การตรวจสอบพัสดุที่ผลิต
ภายในประเทศ สามารถด าเนินการ ดังนี้ 

(1)  กรณีท่ีเป็นพัสดุที่ผลิต 
ภายในประเทศที่ได้รับการรับรองจากสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้ตรวจสอบ
รายการพัสดุที่ได้รับการรับรองและออก
เครื่องหมายสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (Made 
in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- กรณีเป็นการจัดซื้อพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
ที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ให้ผู้ตรวจรับพัสดุหรือ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุซื้อหรือจ้างท าการ
ตรวจสอบรายการพัสดุที่ได้รับการรับรองและ
ออกเครื่องหมายสินค้าท่ีผลิตในประเทศไทย 
(Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย www.mit.fti.or.th  
- กรณีงานจ้างก่อสร้างที่ใช้วัสดุหรือครุภัณฑ์
หรือเหล็กได้รับการรับรองจากสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้ผู้ควบคุมงาน
ท าการตรวจสอบ การใช้วัสดุหรือครุภัณฑ์หรือ
เหล็กที่จะใช้ในงานก่อสร้าง ตามแผนการใช้
พัสดุหรือเหล็ก ประกอบกับเอกสารการขอ
อนุมัติใช้วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ผู้รับจ้างเสนอมา 
โดยตรวจสอบรายการพัสดุที่ได้รับการรับรอง
และออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตในประเทศ
ไทย (Made in Thailand) จากสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
www.mit.fti.or.th  
เมื่อถูกต้องแล้วให้ผู้รับจ้างเริ่มด าเนินการได้ 
และผู้ควบคุมงานรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง 
- กรณีงานจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ที่ใช้วัสดุหรือ
ครุภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศที่ได้รับการ

 
 
 
 
 
 

 
 
ผู้ตรวจรับพัสดุ/
คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ 
 
 
 
 
 
ผู้ควบคุมงาน/
คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุใน
งานจ้างก่อสร้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mit.fti.or.th/
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(2) กรณีท่ีเป็นพัสดุที่ไม่ใช่รายการพัสดุ 
ตาม (1) ให้ตรวจสอบจากข้อมูลที่ปรากฏบน
ฉลากของสินค้าที่ติดบนบรรจุภัณฑ์ของสินค้า 
 
 
 
 
 
   2.5.3 การแก้ไขสัญญา 
หากลงนามในสัญญาแล้วปรากฏในภายหลังว่า
ไม่สามารถส่งมอบพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
ตามท่ีก าหนดไว้ในสัญญาได้ ให้พิจารณาแก้ไข
สัญญาต่อไป ทั้งนี้ ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณา
แก้ไขสัญญาให้เป็นไปตามหลักการของมาตรา 
97 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ให้ผู้ตรวจรับพัสดุหรือคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุท าการตรวจสอบรายการพัสดุที่ได้รับการ
รับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตใน
ประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
www.mit.fti.or.th  
 
- ตรวจสอบจากข้อมูลที่ปรากฏบนฉลากของ
สินค้าท่ีติดบนบรรจุภัณฑ์ของสินค้า 
 
 
 
 
 
 
- กรณีการจัดซื้อวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ผลิต
ภายในประเทศ ให้ผู้ขายยื่นหนังสือชี้แจง
ข้อเท็จจริงและเหตุผลความจ าเป็นที่ไม่สามารถ
ส่งมอบพัสดุที่ผลิตภายในประเทศตามที่ก าหนด
ในสัญญาได้ ให้ผู้ตรวจรับพัสดุหรือ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อพิจารณา
เสนอต่ออธิการบดี เพ่ือเสนอปลัดกระทรวง
พิจารณาอนุมัติเห็นชอบและแก้ไขสัญญาตาม
ขั้นตอนต่อไป  
     หากเป็นกรณีมีความจ าเป็นจะต้องมีการใช้
พัสดุที่ผลิตหรือน าเข้าจากต่างประเทศซึ่งเป็น
การจัดหาครั้งหนึ่งที่มีวงเงินไม่เกินสองล้านบาท 
หรือราคาพัสดุที่น าเข้าจากต่างประเทศมีราคา
ต่อหน่วยไม่เกินสองล้านบาทให้เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐพิจารณา 
- กรณีงานจ้างก่อสร้าง หากผู้รับจ้างมีความ
จ าเป็นจะไม่ใช้วัสดุหรือครุภัณฑ์ในงานก่อสร้าง
ที่ผลิตในประเทศหรือจะใช้ที่ผลิต

ผู้ตรวจรับพัสดุ/
คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ 
 
 
 
 
 
ผู้ตรวจรับพัสดุ/
คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ/ผู้
ควบคุมงาน/
คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุใน
งานจ้างก่อสร้าง/ 
 
ผู้ขาย/ผู้ตรวจรับ
พัสดุ/
คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ/
อธิการบดี/
ปลัดกระทรวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้รับจ้าง/ผู้
ควบคุมงาน/
คณะกรรมการ
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   2.5.4 การจัดท ารายงานผลการใช้พัสดุที่
ผลิตภายในประเทศส าหรับงานจ้างก่อสร้างและ
งานจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  
   ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นผู้จัดท า
รายงานผลการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ 
(ภาคผนวก 4) เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เพ่ือทราบพร้อมกับรายงานผลการตรวจรับงาน
งวดสุดท้าย 

ภายในประเทศแต่ไม่ครบร้อยละ 60 ของมูลค่า
ที่จะใช้ในงานจ้างทั้งหมดตามสัญญา หรือจะไม่
ใช้เหล็กในงานก่อสร้างที่ผลิตภายในประเทศ
หรือจะใช้แต่ไม่ครบร้อยละ 90 ของปริมาณ
เหล็กท้ังหมดตามสัญญา ให้ผู้รับจ้างแก้ไข
ปรับปรุงแผนการใช้พัสดุหรือเหล็กและแจ้ง
เหตุผลความจ าเป็นเสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างพิจารณา เสนอ
ต่ออธิการบดี เพ่ือเสนอปลัดกระทรวงพิจารณา
อนุมัติเห็นชอบและแก้ไขสัญญาตามข้ันตอน
ต่อไป  
 
- กรณีงานจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 
หากผู้รับจ้างมีความจ าเป็นจะไม่ใช้วัสดุหรือ
ครุภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศหรือจะใช้ที่ผลิต
ภายในประเทศแต่ไม่ครบร้อยละ 60 ให้          
ผู้รับจ้างแก้ไขปรับปรุงแผนการใช้พัสดุและแจ้ง
เหตุผลความจ าเป็นเสนอต่อผู้ตรวจรับพัสดุหรือ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณา เสนอต่อ
อธิการบดี เพื่อเสนอปลัดกระทรวงพิจารณา
อนุมัติเห็นชอบและแก้ไขสัญญาตามข้ันตอน
ต่อไป  
 
- กรณีงานจ้างก่อสร้าง ให้ผู้ควบคุมงานจัดท า
ตารางรายงานผลการใช้วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ผลิต
ภายในประเทศ เสนอต่อคณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างเพ่ือทราบในวันที่ท า
การตรวจรับงานงวดสุดท้าย โดยให้ประธาน
คณะกรรมการฯ เป็นผู้ลงนามในรายงานผลการ
ใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (ตามแบบตาราง
รายงานผลการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ) 
เสนอต่ออธิการบดีเพ่ือทราบพร้อมกับรายงาน
ผลการตรวจรับงานงวดสุดท้าย 

ตรวจรับพัสดุใน
งานจ้างก่อสร้าง 
/อธิการบดี/
ปลัดกระทรวง 
 

 
 
 
 
 
 

 
ผู้รับจ้าง/ผู้ตรวจ
รับพัสดุ/
คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ 
/อธิการบดี/
ปลัดกระทรวง 
 
 
 
 
 
ผู้ควบคุมงาน/ 
คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุใน
งานจ้างก่อสร้าง 
/อธิการบดี 
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- กรณีงานจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง ให้เจ้าหน้าที่
จัดท าตารางรายงานผลการใช้วัสดุหรือครุภัณฑ์
ที่ผลิตภายในประเทศเสนอต่อผู้ตรวจรับพัสดุ
หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อพิจารณา
ลงนามเสนอต่ออธิการบดีเพื่อทราบพร้อมกับ
รายงานผลการตรวจรับงานงวดสุดท้าย 

เจ้าหน้าที่/ผู้ตรวจ
รับพัสดุ/
คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ 
 
 
 
 

 
3. แนวทางการด าเนินการในหมวด 7/2 การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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3.1 หากหน่วยงานของรัฐประสงค์จะจัดซื้อจัด
จ้างพัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้หน่วยงาน
ของรัฐก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
หรือร่างขอบเขตของงาน เป็นพัสดุที่มี
รายละเอียดหรือคุณสมบัติที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
ตัวอย่าง 
หน่วยงานของรัฐต้องการจัดซื้อกระดาษ A4 
หากประสงค์จะซื้อกระดาษท่ีมีคุณสมบัติเป็น
กระดาษท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ก็ให้
หน่วยงานของรัฐก าหนดรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะได้ตามที่หน่วยงานของรัฐ
ต้องการ แต่หากหน่วยงานของรัฐประสงค์จะ
จัดซื้อกระดาษ A4 ที่มีคุณลักษณะเฉพาะทั่วไป
ก็ให้หน่วยงานของรัฐก าหนดตามท่ีหน่วยงาน
ของรัฐต้องการ 
 
3.2 เมื่อด าเนินการตามข้อ 3.1 แล้ว ให้
หน่วยงานของรัฐตรวจสอบรายชื่อพัสดุที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยตรวจสอบในฐานข้อมูล
บัญชีรายชื่อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมของกรมควบคุมมลพิษได้ที่ 
http://gp.pcd.go.th 

- หากประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ให้ก าหนดรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะหรือร่างขอบเขตของงาน 
เป็นพัสดุที่มีรายละเอียดหรือคุณสมบัติที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
- หากประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มี
คุณลักษณะเฉพาะทั่วไปก็ให้ก าหนดตามที่
หน่วยงานของรัฐต้องการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- หากประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ให้ตรวจสอบรายชื่อพัสดุที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ที่ http://gp.pcd.go.th 
 
 
 

หน่วยงาน/
คณะกรรมการ
ก าหนด
รายละเอียด
คุณลักษณะ
เฉพาะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เจ้าหน้าที่ 
 
 
 
 
 

http://gp.pcd.go.th/
http://gp.pcd.go.th/
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3.3 เมื่อตรวจสอบรายชื่อแล้วปรากฏว่า พัสดุที่
จะจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวมีผู้ขายสินค้าหรือผู้
ให้บริการเพียงรายเดียว ให้หน่วยงานของรัฐ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากผู้ขาย
หรือผู้ให้บริการโดยตรง หากพัสดุที่จะจัดซื้อจัด
จ้างมีผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการตั้งแต่สองราย
ขึ้นไป ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี
คัดเลือก 
     หากด าเนินการตรวจสอบรายชื่อแล้วไม่
ปรากฎรายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรอง
ว่าเป็นพัสดุที่มีเครื่องหมายรับรองว่าเป็นพัสดุที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้หน่วยงานของรัฐ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการของ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
     อนึ่ง หากหน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้
หน่วยงานของรัฐก าหนดรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะหรือร่างของเขตของงาน ให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ 

 
- กรณีมีผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพียงรายเดียว ให้จัดซื้อจัดจ้าง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
- กรณีมีผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมมีตั้งแต่สองรายขึ้นไป ให้จัดซื้อ
จัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก 
- กรณีไม่มีผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการที่
ได้รับการรับรองว่าเป็นพัสดุที่มีเครื่องหมาย
รับรองว่าเป็นพัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ให้จัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการของพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 
      

 
เจ้าหน้าที่ 
 
 
เจ้าหน้าที่ 
 
 
เจ้าหน้าที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. การก าหนดเงื่อนไขการเสนอราคาส าหรับวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียด 
1.1 เอกสารประกวดราคาซื้อ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
 
 
 
 
 
 

(1) ส่วนที่ 2“ข้อ 3.2  ส าเนาใบข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) หรือ ส าเนาหนังสือรับรองสินค้า made in 
Thailand” 
(2) กรณีใช้เกณฑ์ราคาในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะ ให้ก าหนดเงื่อนไข
เอกสารประกวดราคาเพ่ิมเติมในข้อ 6 หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา  
“ข้อ 6.8  หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่า
ราคาต่ าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นท่ีไม่เกินร้อยละ 10 ให้หน่วยงานของรัฐ
จัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงล าดับผู้ยื่น



เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2  เอกสารประกวดราคาจ้าง
ก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ าสุดของผู้ยื่น
ข้อเสนอรายอื่น ไม่เกินร้อยละ 10 ที่จะเรียกมาท าสัญญาไม่เกิน 3 ราย  
อนึ่ง การพิจารณาผู้ประกอบการ SMEs ให้พิจารณาจากเอกสารส าเนาใบขึ้น
ทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อย (SMEs) เท่านั้น” 
“ข้อ 6.9 หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดา
ที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่า
ราคาต่ าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติ
บุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 3 ให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติ
ไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว” 
(1) “ข้อ 1.9 แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กท่ี
ผลิตภายในประเทศ”  
(2) “ข้อ 3.2 ส าเนาใบข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) หรือ ส าเนาหนังสือรับรองสินค้า made in Thailand”  
(3) “ข้อ 4.9 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท าแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
และแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ” 
(4) กรณีใช้เกณฑ์ราคาในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะ ให้ก าหนดเงื่อนไข
เอกสารประกวดราคาเพ่ิมเติมในข้อ 6 หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
“ข้อ 6.8 หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่า
ราคาต่ าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นท่ีไม่เกินร้อยละ 10 ให้หน่วยงานของรัฐ
จัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงล าดับผู้ยื่น
ข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ าสุดของผู้ยื่น
ข้อเสนอรายอื่น ไม่เกินร้อยละ 10 ที่จะเรียกมาท าสัญญาไม่เกิน 3 ราย  
การพิจารณาผู้ประกอบการ SMEs ให้พิจารณาจากเอกสารส าเนาใบข้ึน
ทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อย (SMEs) เท่านั้น” 
“ข้อ 6.9 หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดา
ที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่า
ราคาต่ าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติ
บุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 3 ให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติ
ไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว” 
 
(1) “ข้อ 1.7 แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ”  
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1.3 เอกสารประกวดราคาจ้าง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) “ข้อ 3.2  ส าเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) หรือ ส าเนาหนังสือรับรองสินค้า made in Thailand” 
(3) “ข้อ 4.9 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท าแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ” 
(4) กรณีใช้เกณฑ์ราคาในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะ ให้ก าหนดเงื่อนไข
เอกสารประกวดราคาเพ่ิมเติมในข้อ 6 หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
“ข้อ 6.8  หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่า
ราคาต่ าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นท่ีไม่เกินร้อยละ 10 ให้หน่วยงานของรัฐ
จัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงล าดับผู้ยื่น
ข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ าสุดของผู้ยื่น
ข้อเสนอรายอื่น ไม่เกินร้อยละ 10 ที่จะเรียกมาท าสัญญาไม่เกิน 3 ราย  
การพิจารณาผู้ประกอบการ SMEs ให้พิจารณาจากเอกสารส าเนาใบข้ึน
ทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อย (SMEs) เท่านั้น” 
“ข้อ 6.9 หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดา
ที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่า
ราคาต่ าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติ
บุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 3 ให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติ
ไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว” 
 

เงื่อนไขการแก้ไขรายละเอียดเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ แบบเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ และแบบเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้ใช้กับการจัดซื้อจัดจ้างวิธีสอบราคาและวิธีคัดเลือกด้วย 

 
5. สิทธิตามข้อ 1.3.5 และข้อ 2.4 ของผู้เสนอราคาที่เป็นกิจการร่วมค้า 

แนวทางตามกฎกระทรวง แนวปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
5.1 ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็น
ผู้ประกอบการ SMEs 
5.2 ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็น
ผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติ
ไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 

  - ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็น
ผู้ประกอบการ SMEs  
  - ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็น
ผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติ
ไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 

 เจ้าหน้าที่ 

 

  



6. การด าเนินการตามแนวทางปฏิบัตินี้ 
แนวทางตามกฎกระทรวง แนวปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

6.1 กรณีท่ีหน่วยงานของรัฐได้เผยแพร่เอกสาร
เชิญชวนก่อนวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ให้
หน่วยงานปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ใน
เอกสารเชิญชวน 
6.2 กรณีท่ีหน่วยงานของรัฐได้เผยแพร่เอกสาร
เชิญชวนตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2563 แต่
ก่อนวันที่หนังสือเวียนฉบับนี้มีผลใช้บังคับ เมื่อ
ด าเนินการจนเสร็จสิ้นโครงการ ให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดท ารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างกับ
ผู้ประกอบการ SMEs หรือรายงานการใช้พัสดุที่
ผลิตภายในประเทศ ตามตารางรายงานการ
จัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ตาราง
แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ตาราง
แผนการใช้เหล็กท่ีผลิตภายในประเทศ และ
ตารางรายงานผลการใช้พัสดุที่ผลิต
ภายในประเทศ 
6.3 กรณีท่ีหน่วยงานของรัฐได้เผยแพร่เอกสาร
เชิญชวนตั้งแต่วันที่หนังสือเวียนฉบับนี้มีผลใช้
บังคับให้หน่วยงานของรัฐก าหนดเงื่อนไขใน
เอกสารเชิญชวนให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัตินี้ 

- กรณีเผยแพร่เอกสารเชิญชวนก่อนวันที่ 22 
ธันวาคม 2563 ให้หน่วยงานปฏิบัติตาม
เงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน 
 
- กรณีท่ีเผยแพร่เอกสารเชิญชวนตั้งแต่วันที่ 
22 ธันวาคม 2563 จนถึง 17 กุมภาพันธ์ 
2564 เมื่อด าเนินการจนเสร็จสิ้นโครงการ ให้
หน่วยงานของรัฐจัดท ารายงานผลการจัดซื้อจัด
จ้างกับผู้ประกอบการ SMEs หรือรายงานการ
ใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ตามตาราง
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ 
SMEs ตารางแผนการใช้พัสดุที่ผลิต
ภายในประเทศ ตารางแผนการใช้เหล็กท่ีผลิต
ภายในประเทศ และตารางรายงานผลการใช้
พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ 
 
- กรณีท่ีเผยแพร่เอกสารเชิญชวนตั้งแต่วันที่ 
18 กุมภาพันธ์ 2564 ให้หน่วยงานของรัฐ
ก าหนดเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนให้เป็นไป
ตามแนวทางปฏิบัตินี้ 
 
- ทั้งนี้ หนังสือเวียน กรมบัญชีกลาง ที่ กค 
(กวจ) ๐๔๐๕/ว332 ลงวันที ่8 มิถุนายน 
2564 เรื่อง อนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงก าหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัด
จ้างพัสดทุี่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒5๖๓ และหนังสือ
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค 
(กวจ) ๐๔๐๔.๒/ว ๘๙ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ 
๒5๖๔  
   อนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงก าหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัด

เจ้าหน้าที่ 



แนวทางตามกฎกระทรวง แนวปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
จ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒5๖๓ และหนังสือ
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค 
(กวจ) ๐๔๐๔.๒/ว ๘๙ ลงวันที่ ๑๘ 
กุมภาพันธ์ ๒5๖๔ ส าหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่
ได้เผยแพร่ประกาศและเอกสารเชิญชวน หรือ
ออกหนังสือเชิญชวนไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๒๒ 
ธันวาคม ๒5๖๓ ถึงวันที, ๓๑ พฤษภาคม     
๒5๖๔ ก าหนดให้เป็นปัจจุบัน ตาม ว.332 
ทั้งนี้ให้หน่วยงานของรัฐรายงานสรุปจ านวน
และข่ือโครงการที่ได้รับยกเว้นตาม
หนังสือเวียนนี้ มายังกรมบัญชีกลางตาม
แบบฟอร์มตามสิ่งที่ส่งมาด้วย พร้อมทั้งจัดท า
ข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Excel ตาม QR Code 

ท้ายหนังสือนี้ โดยส่งมาท่ีอีเมล 
ppd@cgd.go.th วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

 

 


