ด่วนที่สุด ,.3,
ที่ กค(กวจ)๐๔๐๕.๒/ว

คณะกรรมการวินิจฉัยบีญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐
6^9

สิงหาคม ๒๔๖๔

เรื่อง อนุมตยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐ
ต้องการส่งเสริมหรือสนับสบุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๖๓
เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญซาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราขการ
กรุงเทพมหานคร ผู้ว่าการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น และหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ
สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม
หรือสนับสบุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๖๓
ตามที่ก ระทรวงการคลังไต้อ อกกฎกระทรวงกำหนดพัส ดุแ ละวิธ ีก ารจัด ซื้อ จัด จ้างพัส ดุท ี่รัฐ
ต้องการส่งเสริมหรือสนับ สบุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๖๓ ซึ่งมืผ ลใช้บ ังคับ ตั้งแต่ว ัน ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๔๖๓
และคณะกรรมการวิน ิจ ฉัย บีญ หาการจัด ซื้อ จัด จ้า งและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ (คณะกรรมการวิน ิจ ฉัย )
โดยไต้ร ับ มอบหมายจากคณะกรรมการนโยบายการจัด ซื้อ จัด จ้า งและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ ไต้มืหนังสือ
ด่วนที่ส ุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๔.๒ /ว ๘๙ ลงวัน ที่ ๑๘ กุม ภาพัน ธ์ ๒๔๖๔ แจ้ง เวีย นแนวทางปฏิบ ัต ิ
ตามกฎกระทรวงฯ จากการดำเนิน การที่ผ ่านมา กรมบัญ ชีกลางไค้รับทราบบีญ หาจากการออกกฎกระทรวงฯ
และหนัง สือ แจ้ง เวียนแนวทางปฏิบ ัต ิด ัง กล่าว ดังนี้ ๑) การสมยอมกัน ในการเสนอราคาของผู้ป ระกอบการ
โดยเฉพาะในงานจ้างก่อสร้าง เนื่องจากกฎกระทรวงฯ และหนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติ กำหนดหลักเกณฑ์
ว่า หากมืผ ู้ป ระกอบการ SMEs ที่ฃ ึ้น ทะเบียนสิน ค้าหรือ งานบริก ารตรงกับ ที่ห น่วยงานของรัฐจะดำเนิน การ
จัด ซื้อ จัด จ้า ง ในจัง หวัด ที่ห น่ว ยงานของรัฐ ผู้จ ัด ซื้อ จัด จ้า งตั้ง อยู่ไ ม่น ้อ ยกว่า ๓ ราย ให้จ ัด ซื้อ จัด จ้า งกับ
ผู้ป ระกอบการ SMEs ในจังหวัด ที่ห น่วยงานของรัฐ ตั้งอยู่ก ่อ น ทำให้ผู้ประกอบการรวมตัวกันไปขึ้นทะเบียน
เป็น ผู้ป ระกอบการ SMEs กับ สำนัก งานส่งเสริม วิส าหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อ ม (สสว.) เพื่อให้ไต้สิทธิ
ในการเฃิญ เช้ามายื่น ข้อเสนอก่อน ประกอบกับ การที่ห น่วยงานของรัฐ เองก็เขิญ เฉพาะผู้ป ระกอบการรายเดิม
เช้ายื่น ข้อ เสนอ ทำให้ไ ม่เกิด การแข่ง ขัน ราคาอย่า งเป็น ธรรม ๒) การค้น หารายการสิน ค้า หรือ งานบริก าร
ที่ vwvw.thaismegp.com ของ สสว. พบบีญหา คือ ในการรับ ขึ้น ทะเบียนผู้ป ระกอบการ SMEs สสว. ไม,ไต้
ให้ผู้ประกอบการ SMEs นำรายละเอียดของพัสดุที่ขายหรือรายละเอียดของงาบที่รับจ้างมาระบุไว้ในเว็บ ไซต์
ทำให้หน่วยงานของรัฐไม่สามารถค้นหารายการสินค้าและงานบริการต่าง ๆ ไต้ ๓) เนื่องจากการกำหนดหลักเกณฑ์
ตัง กล่า วมืฃ ั้น ตอนที่ต ้อ งปฏิบ ัต ิเพิ่ม เติม ซี่ง มืร ายละเอีย ดค่อ นช้า งมากและมีค วามยุ่ง ยากซับ ช้อ น จึงทำให้
หน่ว ยงานของรัฐ ยัง มืค วามไม่เข้าใจ และไม่ส ามารถดำเนิน การให้ถ ูก ต้อ งได้ ประกอบกับ ใน การประกาศใช้บังคับ
กฎกระทรวงา และหนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ มีหน่วยงานของรัฐหลายแห่งไต้รับทราบ
หนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติภายหลังวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔ ทำให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ล่วงเลยมาจนถึงขั้นตอนการประกาศเขิญฃวนห่รือออกหนังสือเซิญซวน ห่รือประกาศผลผู้ชนะหรือผู้ได้รับการดัดเลือกแล้ว
โดยไม่ไต้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ และหนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติ ส่งผลให้หน่วยงานของรัฐทำหนังสือ
/ฃอ ...

-๒ -

ขออนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ และหนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติดังกล่าวเป็นจำนวนมาก
คณะกรรมการวินิจฉัย จึงได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๓๓๒ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔
อนุมัติผ่อนผันการไม,ปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ สำหรับ การดำเนิน การจัด ซื้อ จัด จ้างที่ไ ด้ด ำเนิน การตั้ง แต่ว ัน ที่
๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นั้น
คณะกรรมการวินิจฉัยป้ญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย)
โดยได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พิจารณาแล้วเห็นว่า
เพื่อ ให้ห น่วยงานของรัฐ มีค วามเข้าใจและสามารถปฏิบ ัต ิต ามเงื่อ นไขที่ก ฎกระทรวงกำหนดพัส ดุแ ละวิธ ีก าร
จัด ซื้อ จัด จ้างพัส ดุท ี่รัฐ ต้อ งการส่งเสริม หรือ สนับ สนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดไว้ จึง อาศัย อำนาจ
ตามพระราฃบัญ ญัต ิก ารจัด ซื้อ จัด จ้า งและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง (๖)
ประกอบมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง (๔) และ (๗) อนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามกฎกระทรวงๆ และกำหนดแนวทาง
ปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ ดังนี้
๑ . ยกเว้น การดำเนิน การตามกฎกระทรวงๆ ในกรณีดังต่อไปนี้
๑.๑ ขอ ๗ (๒) (ก) ๑) ๒)
๑ .๒ ข้อ ๗ วรรคสอง
๑.๓ ข้อ ๒๗/๓ (๒) (ข) และวรรคสอง
๑.๔ ขอ ๒๗/๓ (๓)
๑.๕ ข้อ ๒๗/๓ วรรคสอง
๒. ยกเลิก หนังสือ คณะกรรมการวิน ิจ ฉัยปีญ หาการจัดซื้อ จัด จ้างและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๘๙ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพัน ธ์ ๒๕๖๔ โดยให้ป ฏิบ ัต ิต ามคู่ม ือ การปฏิบ ัต ิ
ตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
๓. หนังสือเวียนฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับกับการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้เผยแพร่ประกาศและเอกสารเชิญซวน
หรือหนังสือเชิญขวน ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายประภาศ คงเอียด)
อธิบดีกรมบัญชีกลาง
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการวิน ิจ ฉัย

กองการพัสดุภาครัฐ
ฝ่ายเลขานุการ
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๕๓
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ - ๖

คูมอ

การปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุ
และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
ที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

แนบท้ายหนัง!taคณะกรรมการวินิจฉัยป็ญหาการซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕:.๒/ว ๘๔๔

ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๔๖๔

สารบัญ
เรื่อง

เจตนารมณ์ของการออกกฎกระทรวงกำหนดพัสดุ
และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
การเตรียมการ
การดำเนินการ
การจัดซื้อ
- การจัดทำร่างขอบเขตของงาน
หรือกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
- การตรวจสอบรายการสินค้าหรืองานบริการและรายซื่อผู้ประกอบการ SMEs
- การจัดซื้อโดยวิธีคัดเลือก
- การจัดซื้อโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
การจัดจ้างก่อสร้าง
- การจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
- การกำหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
- การตรวจสอบรายการสินค้าหรืองานบริการและรายซื่อผู้ประกอบการ SMEs
- การจัดจ้างก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก
- การจัดจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
การจัดจ้างที่มิใข่งานก่อสร้าง
- การจัดทำร่างขอบเขตของงานและการกำหนดเงื่อนไข
และคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
- การกำหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
- การตรวจสอบรายการสินค้าหรืองานบริการและรายซื่อผู้ประกอบการ SMEs
- การจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก
- การจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
การกำหนดเงื่อนไขเอกสารประกวดราคากรณีการให้แต้มต่อ
การต่อรองราคากรณีผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาเกินวงเงินงบประมาณที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ
กรณีการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
การให้สัตยาบัน
แนวทางการดำเนินการตามกฎกระทรวงฯ ในหมวด ๒ ข้อ ๖ (๒) และ (๔)
แนวทางการดำเนินการตามกฎกระทรวงฯ ในหมวด ๗/๒ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เป็นมิตรสับสิงแวดล้อม
ภาคผนวก ๑
ภาคผนวก ๒
ภาคผนวก ๓
ภาคผนวก ๔

หน้า
๑

๒
๒
๒
๒
๓
๓
๕
๖
๖
๗
๗
๗
๘
๙
๙
๑๐
๑๐
๑๐
๑๑
๑๒
๑๒
๑๓
๑๔
๑๔
๑๔
๑๔

๑. เจตนารมณ์ของการออกกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม
หรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
เจตนารมณ์ของการส่งเสริมหรือสนับส'มนตามกฎกระทรวงๆ มี ๒ กรณี ไต้แก,
๑.๑ ส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
โดยให้ห น่ว ยงานของรัฐ จัด ซื้อ จัด จ้า งพัส ดุจ ากผู้ป ระกอบการ SMEs ตามรายการสิน ค้าหรือบริก าร
ที่มีรายซื่อตามที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ไต้ขึ้นบัญชีไว้ โดยให้ไข้เงินงบประมาณ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุดังกล่าวไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓0 ของงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่อยู่ในบัญชีรายซื่อ
ผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งการส่งเสริมหรือสนับสนุบแบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะ ได้แก่
๑.๑.๑ การส่งเสริมหรือสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ในเชิงพื้นที่ โดยพิจารณา ดังนี้
๑.๑.๑.๑ กรณีที่หน่วยจัดซื้อจัดจ้างซึ่งเป็นหน่วยที่ได้รับงบประมาณและเป็นผู้ไข้พัสดุนั้นเอง
ให้พิจารณาผู้ประกอบการ SMEs ในพื้นที่ของหน่วยที่ไต้รับการจัดสรรงบประมาณนั้น
๒ กรณีที่หน่วยจัดซื้อจัดจ้างเป็นหน่วยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และเมื่อไต้พัสดุแล้ว
หน่ว ยจัด ซื้อ จัด จ้า งจะต้อ งจัด สรรพัส ดุไ ปให้ผ ู้ใ ข้พ ัส ดุซ ึ่ง อยู่ต ่า งพื้น ที่ ให้พ ิจ ารณาผู้ป ระกอบการ SMEs
ในพื้นที่ของหน่วยที่ไต้รับการจัดสรรงบประมาณ
๑.๑.๑.๓ กรณีที่หน่วยจัดซื้อจัดจ้างไมใฃ่หน่วยที่ไต้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นเพียงผู้ดำเนินการ
จัด ซื้อ จัด จ้างแทนหน่ว ยที่ไ ต้ร ับ จัด สรรงบประมาณแห่งอื่น โดยเมื่อ จัด ซื้อ จัด จ้า งแล้ว หน่ว ยจัด ซื้อ จัด จ้า ง
ต้องจัดสรรพัสดุไปให้กับหน่วยที่ไต้รับจัดสรรงบประมาณนั้น ๆ ให้พ ิจ ารณาผู้ป ระกอบการ SMEs ใบพื้นที่
ของหน่วยที่ไต้รับจัดสรรงบประมาณ
๑.๑.๑.๔ กรณีท ี่ห น่ว ยจัด ซื้อ จัด จ้า งเป็น หน่ว ยที่ไ ต้ร ับ การจัด สรรงบประมาณ แต่ต้องจัดซื้อ
จัด จ้างพัส ดุเพื่อ ไปใช้ไ นพื้น ที่อ ื่น ซึ่งไม่ใซ่ท ี่ต ั้งที่ห น่วยจัด ซื้อ จัด จ้างตั้งอยู่ ให้พ ิจ ารณาผู้ป ระกอบการ SMEs
ในพื้นที่ที่จะไปใช้พัสดุนั้น
๑.๑.๒ การให้แ ต้ม ต่อ ต้า นราคากับ ผู้ป ระกอบการ SMEs ให้พ ิจ ารณากรณีก ารเสนอราคาสูง กว่า
ราคาตํ่าสุดของผู้เสนอราคารายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐
๑.๒ ส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
เป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ไข้สินค้าที่ผลิตภายในประเทศ และการให้แต้มต่อแก,ผู้ประกอบการไทย
ในการเสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผู้ป ระกอบการต่างประเทศไม่เกิน ร้อยละ ๓ โดยกำหนดงานออกเป็น
๓ ประเภท ดังนี้
๑.๒.๑ กรณีการจัดซื้อ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
๑.๒.๒ กรณีก ารจัด จ้า งงานก่อ สร้า ง ให้ห น่ว ยงานของรัฐ กำหนดรายละเอีย ดในแบบรูป รายการ
งานก่อสร้างว่า ให้ไข้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของพัสดุที่จะใช้ไนงานก่อสร้าง
โดยใช้เหล็ก หรือ เหล็ก กล้าที่เป็น พัส ดุส ่ง เสริม การผลิต ภายในประเทศก่อ น ซึ่งต้อ งไม่น ้อ ยกว่าร้อ ยละ ๙๐
ของปริม าณเหล็ก หรือ เหล็ก กล้าที่ใช้ไนงานก่อ สร้างทั้งหมดในครั้งนั้น หากการใช้เหล็ก หรือ เหล็ก กล้า แล้ว
ยัง ไม่ค รบร้อ ยละของมูล ค่า ที่ก ำหนดให้ไ ข้พ ัส ดุส ่ง เสริม การผลิต ภายในประเทศ ให้ห น่ว ยงานของรัฐ
ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศประเภทอื่นเพื่อให้ครบร้อยละ ๖๐
๑.๒.๓ กรณีง านจ้า งที่ม ิใ ช่ง านจ้า งก่อ สร้า ง ให้ห น่ว ยงานของรัฐ กำหนดในขอบเขตของงานหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะใช้ในงานจ้างว่า “ให้ไข้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ ของพัสดุที่จะใช้ไนงานจ้าง”
หลัก การดัง กล่า วข้า งต้น ใช้บ ัง คับ สำหรับ การจัด ซื้อ การจัด จ้า งก่อ สร้า ง การจัด จ้างที่ม ิใ ช่ง านก่อ สร้าง
และการเช่าลังหาริมทรัพย์ แต่ไม่ไข้กับการจ้างที่ปรึกษา และการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
๑ .๑ .๑ .

/๒. ...

- ๒๒. บีญหาการสมยอมกันในการเสนอราคา
เนื่อ งจากได้ร ับ เรื่อ งร้อ งเรียนว่า กรณีที่กฎกระทรวงฯ กำหนดหลักเกณฑ์ว่า หากมีผู้ป ระกอบการ SMEs
ที่ขึ้นทะเบียนสินค้าหรืองานบริการตรงกับที่หน่วยงานของรัฐจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในจังหวัดที่หน่วยงานของรัฐ
ผู้จัดซื้อจัดจ้างตั้งอยู่ไม,น้อยกว่า ๓ ราย ให้จัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดที่หน่วยงานของรัฐ
ตั้งอยู่ก่อน โดยในงานจ้างก่อสร้าง จังหวัดที่ไม,มีผู้ประกอบการ SMEs แต่ต่อมาได้มีการรวมตัวกันของผู้ประกอบการ
ไปดำเนิน การขึ้น ทะเบีย นเป็น ผู้ป ระกอบการ SMEs เพื่อ ให้เกิด สิท ธิภ ายในกลุ่ม ของตนเองในการเชิญ
เข้ามายื่น ข้อ เสนอก่อ น จึงเป็น การสมยอมกัน เพื่อให้เกิดสิท ธิ, ดังกล่าว ก่อให้เกิด การแข่งขัน ที่ไม่เป็น ธรรม
ดังนั้น เพื่อ เป็น การแก้ไ ขบีญ หาดัง กล่า วจึง แก้ไ ขโดยให้เปลี่ย นจากเดิม “ให้เชิญ ผู้ป ระกอบการ SMEs
เข้ามาเสนอราคาโดยวิธีคัดเลือกไม,น้อ ยกว่า ๓ ราย” เป็น “ให้เชิญ ผู้ป ระกอบการ SMEs เข้า มาเสนอราคา
โดยวิธีคัดเลือกไม่น้อยกว่า ๖ ราย”

๓. การเตรียมการ
การคำนวณ งบประมาณ ร้อ ยละ ๓๐ ของงบประมาณในการจัด ซื้อ จัด จ้า งพัส ดุท ี่อ ยู่ใ นบัญ ชีร ายขื่อ
ผู้ประกอบการ SMEs ให้หน่วยงานของรัฐคำนวณจากงบประมาณของรายการที่ได้รับ การจัดสรรงบประมาณ
สำหรับ การจัด ซื้อ จัด จ้าง ณ วันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณทุกครั้ง โดยให้หน่วยงานของรัฐนำรายการพัสดุ
ที่จะจัดซื้อจัดจ้างไปตรวจสอบที่ vwwv.thaismegp.com ว่า รายการพัส ดุท ี่จ ะจัด ซื้อ จัด จ้า งดัง กล่า วตรงกับ
รายการสิน ค้า หรือ บริก ารที่ สสว. ได้ขึ้นทะเบียนไว้หรือไม่ และรายการพัส ดุท ี่ต รงกับ การขึ้น ทะเบีย นนั้น
มีจำนวนกี่รายการ เป็นมูลค่าเท่าใด เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs
และนำข้อมูลไปกำหนดไวในตารางภาคผนวก ๑ ที่แนบท้ายต่อไป
ตัวอย่างการคำนวณ
รายการพัสดุที่หน่วยงานของรัฐจะจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณนั้นมีนั้งหมดจำนวน ๑๐๐ รายการ งบประมาณ
รวม ๕๐๐ ล้านบาท เมื่อหน่วยงานของรัฐดำเนินการตรวจสอบแล้วปรากฏว่า มีรายการพัสดุที่หน่วยงานของรัฐ
ประสงค์จ ะจัด ซื้อ จัด จ้า งอยู่ใ นบัญ ชีร ายการพัส ดุแ ละบัญ ชีร ายขื่อ ผู้ป ระกอบการ SMEs จำนวน ๕ รายการ
งบประมาณที่ต้องใข้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๕ รายการดังกล่าว เป็น เงิน ๑๐ ล้านบาท ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อ
จัด จ้างพัส ดุก ับ ผู้ป ระกอบการ SMEs ไม,น้อ ยกว่า ร้อ ยละ ๓๐ ของงบประมาณ ๑๐ ล้านบาท หน่วยงานของรัฐ
ต้องจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับผู้ประกอบการ SMEs ไม่น้อยกว่า ๓ ล้านบาท
ขื่งพัสดุ ๕ รายการที่อยู่ในบัญ ชีรายการพัสดุและบัญ ชีรายขื่อ SMEs ดังกล่าวนั้น หน่วยงานของรัฐสามารถ
เลือกซื้อหรือจ้างรายการใดรายการหนื่ง หรือหลายรายการ โดยต้องไม่น้อยกว่ามูลค่า ๓ ล้านบาท ก็ได้

๔. การดำเนินการ
๔.® การจัดซื้อ
๔.®.® การจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
๔.๑.๑.๑ ให้ห น่วยงานของรัฐดำเนิน การจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือกำหนดรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตามวัตถุประสงค์การใช้งาน และเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
๔.๑.๑.๒ กรณีที่พัสดุที่หน่วยงานของรัฐต้องการใช้งานเป็นพัสดุที่ไม,มีผ ลิต ภายในประเทศ
หน่ว ยงานของรัฐ สามารถกำหนดรายละเอีย ดคุณ ลัก ษณะเฉพาะของพัส ดุไ ด้ต ามวัต ถุป ระสงค์ก ารใช้ง าน
โดยไม่ต ้อ งกำหน ดว่า เป็น พ ัส ดุท ี่ผ ลิต ภายใน ประเทศ กรณีนี้ไม1ต้อ งขออนุม ัต ิจ ากหัว หน้า หน่ว ยงานของรัฐ

หรือผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งขั้น
/ (^.(5).(9).&ก ...

๓

๔.๑.๑.๓ ในกรณีท ี่พ ัส ดุท ี่ห น่วยงานของรัฐ ต้องการใช้งานเป็น พัส ดุท ี่ม ีผ ลิต ภายในประเทศ
แต่ไม่เพียงพอต่อความต้องการในประเทศ หรือมีผู้ประกอบการเช้ายื่นข้อเสนอจำนวนน้อยราย หรือมีความจำเป็น
จะต้องมีการใช้พัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศหรือนำเช้าพัสดุจากต่างประเทศให้หน่วยงานของรัฐจัดทำรายละเอียด
คุณ ลัก ษณะเฉพาะตามวัต ถุป ระสงค์ก ารใช้ง าน และเสนอหัว หน้าหน่ว ยงานของรัฐ พิจ ารณา โดยจะเสนอ
ไปพร้อมกับขั้นตอนขอความเห็นขอบรายงานขอซื้อขอจ้างก็ได้ในกรณีดังนี้
(๑) เป็น การจัด ห าอะไห ล่ท ี่ม ีค วามจำเป็น จะต้อ งระบุค ุณ ลัก ษณ ะเฉพ าะ
และจำเป็นต้องนำเช้าจากต่างประเทศ
(๒) กรณีม ีค วามจำเป็น จะต้อ งมีก ารใช้พ ัส ดุท ี่ผ ลิต หรือ นำเช้า จากต่า งประเทศ
ซึ่งเป็นการจัดหาครั้งหนึ่งที่มีวงเงินไม่เกิน ๒ ล้านบาท หรือราคาพัสดุที่น ำเช้าจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วย
ไม่เกิน ๒ ล้านบาท
กรณีนอกจากวรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) ให้เสนอผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งขั้นเพื่ออนุมีติ
กรณีต ามวรรคหนึ่ง (๒) หากพิจ ารณาแล้ว สามารถแยกราคาต่อ หน่ว ยใต้ว ่า
ราคาต่อหน่วยไม,เกิน ๒ ล้านบาท กรณีน ี้แ ม้วงเงิน รวมทั้งสัญ ญาจะเกิน ๒ ล้านบาท ถ้าเช้ากรณีใดกรณีห นึ่ง
ให้ขออนุมัติต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ แต่ห ากไม่ส ามารถแยกพิจารณาราคาต่อ หน่วยได้ ก็ให้พ ิจารณาจาก
มูลค่าของสัญญา ถ้าไม่เกิน ๒ ล้านบาท ให้ขออนุมัติต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

๔.๑.๒ การตรวจสอบรายการสินค้าหรืองานบริการและรายซื่อผู้ประกอบการ SMEs
เมื่อ ดำเนิน การกำหนดรายละเอีย ดตามข้อ ๔.๑.๑ แล้ว ให้ห น่วยงานของรัฐนำรายละเอีย ด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ประสงค์จะจัดซื้อนั้นไปตรวจสอบที่ vvww.thaismegp.com ว่า พัสดุที่หน่วยงานของรัฐ
ต้องการจัดซื้อนั้นมีผู้ประกอบการ SMEs มาขึ้นทะเบียนสินค้าไว้ตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้หรือไม่ โดยการค้นหารายซื่อผู้ประกอบการ SMEs ให้ดูว่ารายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ (Spec) ที่ผ ู้ป ระกอบการ SMEs ที่ไ ด้ข ึ้น ทะเบีย นไว้ก ับ สสว. นั้น ตรงกับ ความต้อ งการ
ของหน่วยงานของรัฐที่ต้องการจัดซื้อ จากนั้นให้ดำเนินการดังนี้
๔.๑.๒.๑ หากตรวจสอบแล้วไม่พบว่ามีสินค้าที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงกับ
ความต้องการของหน่วยงานของรัฐที่ต้องการจัดซื้อ กรณีนี้ก็ไม,ต้องจัดซื้อพัสดุดังกล่าวกับผู้ประกอบการ SMEs
๔.๑.๒.๒ หากตรวจสอบแล้วพบว่ามีสินค้าที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงกับ
ความต้องการของหน่วยงานของรัฐที่ต้องการจัดซื้อ ให้ดำเนินการดังนี้
(๑) กรณีท ี่ส ิน ค้า ดัง กล่า วมีผ ู้ป ระกอบการ SMEs นำสิน ค้า มาขึ้น ทะเบีย นไว้
และมีตั้งแต่ ๖ รายขึ้นไป ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีคัดเลือกกับผู้ประกอบการ SMEs ก่อน
(๒) กรณีท ี่ส ิน ค้า ดัง กล่า วมีผ ู้ป ระกอบการ SMEs นำสิน ค้า มาขึ้น ทะเบีย นไว้
แต่มีน ้อยกว่า ๖ ราย ให้ห น่วยงานของรัฐดำเนิน การจัดซื้อตามวิธีก ารที่ก ำหนดในพระราชบัญ ญัต ิการจัด ซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐

๔.๑.๓ การจัดซื้อโดยวิธีคัดเลือก
เมื่อ ดำเนิน การตามข้อ ๔.๑.๒ แล้ว ให้ห น่ว ยงานของรัฐ จัด ทำหนัง สือ เชิญ ขวน พร้อมทั้ง
ส่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือร่างขอบเขตของงานไปให้ผู้ประกอบการ SMEs ด้วย โดยให้ดำเนินการดังนี้
๔.๑.๓.๑ หากกรณีป รากฏว่า ในจังหวัดที่ห น่วยจัดซื้อตั้งอยู่ห รือ จังหวัดที่พ ื้น ที่ท ี่จะใช้พ ัส ดุ
มีรายซื่อผู้ประกอบการ SMEs และมีไม่น้อยกว่า ๖ ราย ให้จัดซื้อจากผู้ประกอบการ SMEs ที่หน่วยจัดซื้อตั้งอยู่
หรืออยู่ในพื้นที่ที่จะใช้พัสดุก่อน โดยเชิญไม่น้อยกว่า ๖ ราย เช้ามาเสนอราคา
/ดัว อย่า ง ...

-
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ตัวอย่าง
(๑) หน่วยงานของรัฐตั้งอยู่ในจังหวัด ก. มีความประสงค์จะจัดซื้อโต๊ะสำนัก งาน
เมื่อตรวจสอบรายซื่อแล้วพบว่า จังหวัด ก. มีรายซื่อผู้ป ระกอบการ SMEs ที่อยู่ในจังหวัด ก. จำนวน ๘ ราย
ให้เชิญซวนผู้ประกอบการ SMEs จำนวน ๘ รายดังกล่าวเข้ามาเสนอราคา โดยใช้วิธีคัดเลือก โดยเชิญไม่น้อยกว่า ๖ ราย
(๒) หน่วยงานของรัฐตั้งอยู่ในจังหวัด ก. มีค วามประสงค์จะจัดซื้อโต๊ะสำนัก งาน
เมื่อตรวจสอบรายซื่อแล้วพบว่า จังหวัด ก. ไม่มีรายซื่อผู้ประกอบการ SMEs ที่อยู่ในจังหวัด ก. หรือมีแต่ไม่ถึง
๖ ราย ให้ดำเนินการตามข้อ ๔.๑.๓.๒ ต่อไป
๔.๑.๓.๒ หากกรณีป รากฏว่า ในจังหวัดที่หน่วยจัดซื้อตั้งอยู่หรือจังหวัดที่พื้นที่ที่จะใช้พัสดุ
ไม่มีรายซื่อผู้ประกอบการ SMEs หรือมีแต่น้อยกว่า ๖ ราย ให้ต รวจสอบบัญ ชีร ายการพัส ดุแ ละบัญ ชีร ายซื่อ
ของ สสว. ทุก จังหวัด ว่า พัส ดุท ี่ป ระสงค์จะจัด ซื้อ นั้น มีรายซื่อ ผู้ป ระกอบการ SMEs หรือไม่ หากทุกจังหวัด
ในบัญ ชีร ายการพัส ดุแ ละบัญ ชีร ายซื่อ ของ สสว. มีรายซื่อผู้ประกอบการ SMEs ไม่น้อยกว่า ๖ ราย ให้จัดซื้อ
จากผู้ประกอบการ SMEs ที่มีรายซื่อนั้น โดยเชิญไม่น้อยกว่า ๖ ราย เข้ามาเสนอราคา
หากในจัง หวัด ที่ห น่ว ยจัด ซื้อ ตั้ง อยู่ห รือ จัง หวัด ที่พ ื้น ที่ท ี่จ ะใช้พ ัส ดุ มีร ายซื่อ
ผู้ประกอบการ SMEs น้อยกว่า ๖ ราย ให้หน่วยจัดซื้อเชิญ ซวนผู้ป ระกอบการ SMEs ที่มีรายซื่ออยู่ในจังหวัด
ที่ห น่ว ยจัด ซื้อ ตั้ง อยู่ห รือ จัง หวัด ที่พ ื้น ที่ท ี่จ ะใช้พ ัส ดุ ให้เชิญ ในจัง หวัด ที่ห น่ว ยจัด ซื้อ ตั้ง อยู่ห รือ จัง หวัด
ที่พ ื้น ที่ท ี่จ ะใช้พ ัส ดุก ่อ น แล้ว จึง พิจ ารณ าจัง หวัด อื่น ๆ ต่อไป แต่ห ากในจัง หวัด ที่ห น่ว ยจัด ซื้อ ตั้ง อยู่
หรือ จัง หวัด ที่พ ื้น ที่ท ี่จ ะใช้พ ัส ดุไ ม'มีร ายซื่อ ผู้ป ระกอบการ SMEs ให้เชิญ ผู้ป ระกอบการ SMEs ที่ม ีร ายซื่อ
อยู่ในจังหวัดอื่น ๆ โดยเชิญไม่น้อยกว่า ๖ ราย
ตัวอย่าง
(๑) หน่ว ยงานของรัฐ ที่ด ำเนิน การจัด ซื้อ จัด จ้าง ตั้งอยู่ในจังหวัด ก. จะจัดซื้อโต๊ะ
สำนักงาน เมื่อดำเนินการตามข้อ ๔.๑.๓.๑ พบว่า จังหวัด ก. มีรายซื่อผู้ประกอบการ SMEs ที่อยู่ในจังหวัด ก.
จำนวน ๔ ราย ให้เชิญซวนผู้ประกอบการจาก ๔ รายดังกล่าวเช้ามาเสนอราคา และให้เชิญผู้ประกอบการ SMEs
จากจังหวัดอื่น ๆ เช้ามาเสนอราคา โดยเชิญไม่น้อยกว่า ๖ ราย
(๒) หน่ว ยงานของรัฐ ที่ด ำเนิน การจัด ซื้อ จัด จ้าง ตั้งอยู่ในจังหวัด ก. จะจัดซื้อโต๊ะ
สำนักงาน เมื่อดำเนินการตรวจสอบรายซื่อแล้วแล้วพบว่า จังหวัด ก. ไม'มีรายซื่อผู้ประกอบการ SMEs ที่อยู่ใน
จังหวัด ก. ให้เชิญซวนผู้ประกอบการ SMEs จากจังหวัดอื่น ๆ เช้ามาเสนอราคาด้วย โดยเชิญไม่น้อยกว่า ๖ ราย
๔.๑.๓.๓ หากกรณีไม่เป็นไปตามข้อ ๔.๑.๓.๑ และข้อ ๔๑.๓.๒ ให้หน่วยจัดซื้อดำเนินการจัดซื้อ
ตามวิธีการที่กำหนดในพระราขบัญ ญัติฯ หากหน่วยจัดซื้อ ดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Bidding : e - bidding) และใช้เกณฑ์ราคาในการพิจารณาคัดเลือกผู้ฃนะ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็น
ผู้ป ระกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาตรสุด ของผู้เสนอราคารายอื่น ไม’เกิน ร้อ ยละ ๑ ๐ ให้จัด ซื้อ จาก
ผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคา
ตํ่าสุดซองผู้เสนอราคารายอื่นไม'เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย
ตัวอย่าง
การเสนอราคาครั้ง นี้ม ีผ ู้เสนอราคา ๕ ราย ได้แก่ บริษัท ก. บริษัท ข. บริษัท ค.
ห้า งหุ้น ส่ว นจำกัด A. และห้า งหุ้น ส่ว นจำกัด B. โดยห้า งหุ้น ส่ว นจำกัด A. และห้า งหุ้น ส่ว นจำกัด B.
เป็น ผู้ป ระกอบการ SMEs และบริษัท ก. บริษัท ข. และบริษัท ค. เป็นผู้ประกอบการทั่วไป ซึ่งผู้เสนอราคา
แต่ละรายเสนอราคาดังนี้
/บริษ ัท ...
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บริษัท ก.
บาท
บริษัท ข. ๒๐๐,๐๐๐ บาท
บริษัท ค. ๕,๒๕๐,00๐ บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด A. ๕,๓๐๐,๐๐๐
ห้างหุ้นส่วนจำกัด B. ๕,๔๐๐,๐๐๐ บาท
พิจ ารณาได้ว ่าในการเสนอราคาครั้ง บี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด A. และห้างหุ้นส่วนจำกัด B. ขื่งเป็นผู้ประกอบการ
SMEs ได้เสนอราคาสูงกว่าผู้เสนอราคารายอื่นที่เสนอราคาตํ่าสุดแต่ไม,เกินร้อยละ ๑๐ ดังนั้น ในการเสนอราคา
ครั้ง บี้ จึง พิจ ารณาให้ห ้า งหุ้น ส่ว นจำกัด A. เป็น ผู้เสนอราคารายตํ่า สุด ลำดับ ที่ ๑ ห้า งหุ้น ส่ว นจำกัด B.
เป็นผู้เสนอราคารายตํ่าสุดลำดับที่ ๒ และบริษัท ก. เป็นผู้เสนอราคารายตํ่าสุดลำดับที่ ๓
๔.๑.๓.๔ ให้หน่วยงานของรัฐรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ไปยัง สสว.
ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันสิ้นปีงบประมาณ (ตามภาคผนวก ๑)
สำหรับ หน่ว ยงาน1ข องรัฐ ที่ม ีห น่ว ยงานย่อ ย ให้ร ายงานไปที่ห น่ว ยงานต้น สัง กัด
และให้หน่วยงานด้นสังกัดรายงานในภาพรวมทั้งหน่วยงานของรัฐไปยัง สสว.
ตัวอย่าง
กรม ข. มีห น่ว ยงานในสัง กัด ที่ต ั้ง อยู่ใ นต่า งจัง หวัด ให้ห น่วยงาบในสังกัด สรุป
ผลการจัด ซื้อ จัด จ้างกับ ผู้ป ระกอบการ SMEs ไปยังส่วนกลาง เพื่อให้กรม ข. จัด ทำรายงานการจัด ซื้อ จัด จ้า ง
กับผู้ประกอบการ SMEs ในภาพรวมของกรม ข. ไปยัง สสว.
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๔.๑.๔ การจัดซื้อโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๔.๑.๔.๑ ให ้ห น ่ว ยงาน ของรัฐ น ำรายละเอีย ดคุณ ลัก ษ ณ ะเฉ พ าะตามข้อ ๔.๑.๑.๒
ไปตรวจสอบที่ wvwv.mitfti.or.th ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าพัส ดุด ังกล่าวมีผ ู้ป ระกอบการ
มาขึ้นทะเบียนว่าเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศหรือไม่ หากกรณีปรากฏดังบี้
(๑) มีผ ู้ป ระกอบการที่ไ ด้ร ับ การรับ รองและออกเครื่อ งหมายสิน ค้า ที่ผ ลิต
ภายในประเทศไทย (Made in Thailand) ตั้งแต่ ๖ รายขึ้นไป ให้ก ำหนดในรายละเอีย ดคุณ ลัก ษณะเฉพาะ
ว่าเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(๒) ไม่ม ีผ ู้ป ระกอบการที่ไ ด้ร ับ การรับ รองและออกเครื่อ งหมายสิน ค้า ที่ผ ลิต
ภายในประเทศไทย (Made in Thailand) หรือมีแต่น้อยกว่า ๖ ราย ให้ก ำหนดในรายละเอียดคุณ ลัก ษณะเฉพาะ
ว่าเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ เว้น แต่เป็น กรณีตามข้อ ๔.๑.๑.๑ หรือกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้ดำเนินการ
ตามข้อ ๔.๑.๑.๓ แล้ว
๔.๑.๔.๒ การกำหนดเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังบี้
(๑) ให้หน่วยงานของรัฐตรวจรายขื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมาย
สินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) ได้ที่ www.mit.fti.or.th ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
หากปรากฏว่า มีผ ู้ป ระกอบการที่ไ ด้ร ับ การรับ รองและออกเครื่อ งหมายสิน ค้า ที่ผ ลิต ภายในประเทศไทย
(Made in Thailand) ตั้งแต่ ๖ รายขึ้นไป ให้เพิ่มเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อฯ ส่วนที่ ๒ ดังบี้ “ข้อ ๓.๒
ลำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made in Thailand ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย”
(๒) กำหนดเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อฯ ส่วนที่ ๒ ดังบี้ “ข้อ ๓.๒ สำเนา
ใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)”
/สำ,หรับ ...
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สำหรับ การพิจ ารณาผลกรณีก ารกำหนดเงื่อ นไขที่ให้ผ ู้ยื่น ข้อ เสนอยื่น สำเนา
ใบขึ้น ทะเบีย นผู้ป ระกอบวิส าหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อ ม (SMEs) มีว ัต ถุป ระสงค์เพื่อ นำมาตรวจสอบ
คุณสมบัติในการให้แต้มต่อแก่ผู้ประกอบการ SMEs กรณีเสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผู้เสนอราคารายอื่น
ไม,เกิน ร้อ ยละ ๑๐ หากผู้ป ระกอบการ SMEs ไม่ย ื่น สำเนาใบขึ้น ทะเบีย นฯ ผู้ป ระกอบการ SMEs รายนั้น
ก็จะไม่ไต้รับสิทธิการได้แต้มต่อในการเสนอราคาดังกล่าว ด้งนั้น กรณีท ี่ผ ู้ป ระกอบการ SMEs ไม่ย ื่น สำเนา
ใบขึ้นทะเบียนๆ ไม่ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นเป็นผู้ไม่ผานคุณสมบัติแต่อย่างใด
(๓) กำหนดเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาขึ้อๆ กรณีใช้เกณฑ์ราคาในการพิจารณา
คัดเลือกผู้ชนะด้งนี้
(๓.๑) ให้กำหนดเงื่อนไขการพิจารณาในข้อ ๖ หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
“๖.๘ หากผู้ย ื่น ข้อ เสนอซึ่งเป็น ผู้ป ระกอบการ SMEs เสนอราคาสูง กว่าราคาตํ่าสุด ของผู้ยื่น ข้อ เสนอรายอื่น
ที่ไม่เกิน ร้อยละ ๑๐ ให้ห น่ว ยงานของรัฐ จัด ซื้อ จัด จ้างจากผู้ป ระกอบการ SMEs ด้งกล่าว โดยจัดเรียงลำดับ
ผู้ย ื่น ข้อ เสนอซึ่ง เป็น ผู้ป ระกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูง กว่า ราคาตรสุด ของผู้ย ื่น ข้อ เสนอรายอื่น ไม่เกิน
ร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย
ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะไต้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย
จะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs”
(๓.๒) ให้ก ำหนดเงื่อ นไขการพิจ ารณาในข้อ ๖ หลัก เกณฑ์และสิท ธิในการ
พิจ ารณา “๖.๙ หากผู้ยื่น ข้อเสนอซึ่งมิใข่ผ ู้ป ระกอบการ SMEs แต่เป็น บุคคลธรรมดาที่ถือสัญ ชาติไทยหรือ
นิต ิบ ุค คลที่จ ัด ตั้ง ขึ้น ตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูง กว่า ราคาตํ่าสุด ของผู้ย ื่น ข้อ เสนอซึ่ง เป็น บุค คลธรรมดา
ที่มิไต้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐ
จัด ซื้อ หรือ จัด จ้า งจากผู้ย ื่น ข้อ เสนอซึ่ง เป็น บุค คลธรรมดาที่ถ ือ สัญ ชาติไ ทยหรือ นิต ิบ ุค คลที่จ ัด ตั้ง ขึ้น
ตามกฎหมายไทยด้งกล่าว
ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะไต้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย
จะต้องเป็นผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย”
อนึ่ง ให้น่าเงื่อนไขข้อ ๔.๑.๔.๒ (๒) (๓) (๓.๑) และ (๓.๒) มาใช้กับวิธีคัดเลือกด้วย

๔.๒ การจัดจ้างก่อสร้าง
๔.๒.® การจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

๔.๒.๑.๑ หน่ว ยงานของรัฐ ต้อ งกำห นดรายละเอีย ดในแบบรูป รายการงานก่อ สร้า ง
และกำหนดให้คู่สัญญาต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
โดยต้องใข้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาการใช้เหล็กในงานก่อสร้างก่อน โดยหน่วยงานของรัฐ
ต้องกำหนดรายละเอียดในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ให้คู่สัญญาต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา
๔.๒.๑.๒ กรณีเมื่อหน่วยงานของรัฐไต้จัดทำใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการ
ก่อสร้างแล้ว ทราบว่าพัสดุที่จะใข้ในโครงการก่อสร้างนั้นมีผลิตภายในประเทศแต่หน่วยงานของรัฐจะไม่ใช้พัสดุ
ที่ผลิตภายในประเทศ หรือจะใช้หรือใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่ครบร้อยละ ๖๐ หากกรณีเป็น ด้งนี้
(๑) กรณีท ี่ราคาพัส ดุท ี่น ่าเข้าจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน ๒ ล้านบาท
ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขออนุมีติก่อน
/ (๒) ...
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(๒) กรณีที่ราคาพัสดุที่นำเข้าจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วยรายการใดรายการหนึ่ง
เกิน ๒ ล้านบาท ให้เสนอผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นเพื่อขออนุมัติก่อน
๔.๒.๑.๓ กรณีดังต่อไปนี้ไม่ต้องขออนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไป
หนึ่งชั้นขออนุมัติแต่อย่างใด โดยหน่วยงานของรัฐสามารถกำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้างได้ตามความต้องการ
(๑) กรณีท ี่ห น่ว ยงานของรัฐ ทราบตั้ง แต่ต ้น ว่าโครงการก่อ สร้างนั้น ต้อ งไข้พ ัส ดุ
ที่น ำเข้า จากประเทศและพัส ดุด ัง กล่า วนั้น ไม่ม ีผ ลิต ภายในประเทศ ซึ่ง ทำให้อ ัต ราการไข้พ ัส ดุท ี่ผ ลิต
ภายในประเทศน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะไข้ไนงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
(๒) กรณีเมื่อหน่วยงานของรัฐได้จัดทำใบแจ้งปริม าณงานและราคา และใบบัญชี
รายการก่อสร้างแล้ว ทราบว่าโครงการก่อสร้างนั้น ต้องใช้พ ัส ดุท ี่น ่าเข้าจากต่างประเทศและพัส ดุดังกล่าวนั้น
ไม่มีผลิตภายในประเทศ ซึ่งทำให้อัตราการใข้พ ัส ตุท ี่ผลิตภายในประเทศน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุ
ที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

๔.๒.๒ การกำหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
หน่ว ยงานของรัฐ ต้อ งกำหนดเงื่อ นไขและคุณ สมบัต ิข องผู้ย ื่น ข้อ เสนอ เซ่น กำหนดมูล ค่า
ของผลงาน กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง เบีนต้น

๔.๒.๓ การตรวจสอบรายการสินค้าหรืองานบริการและรายซื่อผู้ประกอบการ SMEs
เมื่อ ดำเนิน การกำหนดเงื่อ นไขและคุณ สมบัต ิข องผู้ย ื่น ข้อ เสนอตามข้อ ๔.๒.๒ แล้ว
ให้ห น่ว ยงานของรัฐ น่า งานก่อ สร้า งที่ป ระสงค์จ ะจัด จ้า งนั้น ไปตรวจสอบที่ www.thaismegp.com ว่า
งานจ้างก่อ สร้างที่ห น่ว ยงานของรัฐ ต้อ งการจัด จ้างนั้น มีผ ู้ป ระกอบการ SMEs มาขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างไว้
ตรงตามคุณสมบัติและเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้หรือไม่ จากนั้นให้ดำเนินการดังนี้
๔.๒.๓.๑ หากตรวจสอบแล้วไม่พบว่ามีงานก่อสร้างที่ตรงกับความต้องการของหน่วยงานของรัฐ
ที่ต้องการจัดจ้างก่อสร้าง กรณีนี้ก็ไม่ต้องจัดจ้างก่อสร้างกับผู้ประกอบการ SMEs
๔.๒.๓.๒ หากตรวจสอบแล้วพบว่ามีงานก่อสร้างตรงกับความต้องการของหน่วยงานของรัฐ
ที่ต้องการจัดจ้างก่อสร้าง ให้ดำเนินการดังนี้
(๑) กรณ ีท ี่ง านก่อ สร้า งดัง กล่า วมีผ ู้ป ระกอบการ SMEs มาขึ้น ทะเบีย นไว้
และมีตั้งแต่ ๖ รายขึ้นไป ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือกกับผู้ประกอบการ SMEs ก่อน
(๒) กรณ ีท ี่ง านก่อ สร้า งดัง กล่า วมีผ ู้ป ระกอบการ SMEs มาขึ้น ทะเบีย นไว้
แต่มีน้อยกว่า ๖ ราย ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างตามวิธีการที่กำหนดในพระราชบัญญัติฯ

๔.๒.๔ การจัดจ้างก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก
เมื่อ ดำเนิน การตามข้อ ๔.๒.๓ แล้ว ให้ห น่ว ยงานของรัฐ จัด ทำหนัง สือ เชิญ ขวน พร้อมทั้ง
ส่ง แบบรูป รายการงานก่อ สร้าง เงื่อ นไขและคุณ สมบัต ิในการยื่น ข้อ เสนอไปให้ผ ู้ป ระกอบการ SMEs ด้วย
โดยให้ดำเนินการดังนี้
๔.๒.๔.๑ หากกรณีป รากฏว่า ในจัง หวัด ที่ห น่ว ยจัด จ้า งก่อ สร้า งตั้ง อยู่ห รือ จัง หวัด ที่พ ื้น ที่
ที่จ ะไปดำเนิน การก่อ สร้า งมีร ายซื่อ ผู้ป ระกอบการ SMEs และมีไ ม่น ้อ ยกว่า ๖ ราย ให้จ ัด จ้า งก่อ สร้า ง
จากผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดที่หน่วยจัดจ้างก่อสร้างตั้งอยู่หรือจังหวัดที่พื้นที่ที่จะไปดำเนินการก่อสร้างก่อน
โดยเชิญไม่น้อยกว่า ๖ ราย เข้ามาเสนอราคา
๔.๒.๔.๒ หากกรณีป รากฏว่า ในจัง หวัด ที่ห น่ว ยจัด จ้า งก่อ สร้างตั้ง อยู่ห รือ จัง หวัด ที่พ ื้น ที่
ที่จะไปดำเนินการก่อสร้างไม่มีรายซื่อผู้ประกอบการ SMEs หรือมีแต่น้อยกว่า ๖ ราย ให้ตรวจสอบบัณฃีรายการ
/พัส ดุ ...
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พัส ดุแ ละบัญ ชีร ายขื่อ ของ สสว. ทุก จังหวัด ว่า พัส ดุท ี่ป ระสงค์จ ะจัด จ้างก่อ สร้างนั้น มีร ายขื่อ ผู้ป ระกอบการ
SMEs หรือไม่ หากทุก จังหวัด ในบัญ ชีร ายการพัส ดุและบัญ ชีร ายขื่อ ของ สสว. มีรายขื่อผู้ประกอบการ SMEs
ไม่น ้อยกว่า ๖ ราย ให้จ ัด จ้างก่อ สร้างจากผู้ป ระกอบการ SMEs ที่มีราย'ขื่อนั้น โดยเชิญ ไม่น ้อ ยกว่า ๖ ราย
เข้ามาเสนอราคา
หากในจังหวัด ที่ห น่ว ยจัด จ้างก่อ สร้างตั้งอยู่ห รือ จังหวัด ที่พ ื้น ที่ท ี่จ ะไปดำเนิน การ
ก่อสร้างมีรายขื่อผู้ประกอบการ SMEs น้อยกว่า ๖ ราย ให้หน่วยจัดจ้างก่อสร้างเชิญ ซวนผู้ประกอบการ SMEs
ที่ม ีร ายขื่อ อยู่ใ นจัง หวัด ที่ห น่ว ยจัด จ้า งก่อ สร้า งตั้ง อยู่ห รือ จัง หวัด ที่พ ื้น ที่ท ี่จ ะไปดำเนิน การก่อ สร้า ง
ให้เ ชิญ ในจัง หวัด ที่ห น่ว ยจัด จ้า งก่อ สร้า งตั้ง อยู่ห รือ จัง หวัด ที่พ ื้น ที่ท ี่จ ะไปดำเนิน การก่อ สร้า งก่อ น
แล้ว จึง พิจ ารณาจัง หวัด อื่น ๆ ต่อไป แต่ห ากในจัง หวัด ที่ห น่ว ยจัด จ้า งก่อ สร้า งตั้ง อยู่ห รือ จัง หวัด ที่พ ื้น ที่
ที่จะไปดำเนินการก่อสร้างไม่มีรายขื่อผู้ประกอบการ SMEs ให้เชิญผู้ประกอบการ SMEs ที่มีรายขื่ออยู่ในจังหวัดอื่น ๆ
โดยเชิญไม่น้อยกว่า ๖ ราย เข้ามาเสนอราคา
๔.๒.๔.๓ หากกรณีไม,เป็นไปตามข้อ ๔.๒.๔.๑ และข้อ ๔.๒.๔.๒ ให้ห น่ว ยจัด จ้า งก่อ สร้าง
ดำเนิน การจัด จ้า งก่อ สร้า งตามวิธ ีก ารที่ก ำหนดในพระราชบัญ ญัต ิฯ หากหน่ว ยจัด จ้างก่อ สร้างดำเนิน การ
จัด จ้างก่อ สร้างโดยวิธ ีป ระกวดราคาอิเล็ก ทรอนิก ส์ (Electronic Bidding : e - bidding) และใช้เกณฑ์ร าคา
ในการพิจ ารณาคัด เลือ กผู้ช นะ หากผู้เสนอราคาซึ่งเป็น ผู้ป ระกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุด
ชองผู้เสนอราคารายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้จัดซื้อจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้เสนอราคา
ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดชองผู้เสนอราคารายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียก
มาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

๔.๒.๔ การจัดจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๔.๒.๔.๑ เพิ่มเงื่อนไชในเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างๆ “ข้อ ๑.๙ แผนการใช้
พัสดุท ี่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ” ทั้ง นี้โ ดยให้แ นบตารางภาคผนวก ๒
และภาคผนวก ๓ ไปด้วย เว้นแต่กรณีที่ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาไม่เกิน ๖๐ วัน
อนึ่ง กรณีที่งานก่อสร้างนั้นไม่มีการใช้เหล็กเป็นส่วนประกอบ จะไม่กำหนดให้ยื่น
แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศก็ได้
๔.๒.๔.๒ เพิ่ม เงื่อ นไขในเอกสารประกวดราคาจ้า งก่อ สร้า งฯ ส่วนที่ ๒ ดังนี้ “ข้อ ๓.๒
ลำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)”
อนึ่ง สำหรับ การพิจ ารณาผลกรณีก ารกำหนดเงื่อนไฃที่ให้ผู้ยื่น ข้อเสนอยื่น สำเนา
ใบขึ้น ทะเบีย นผู้ป ระกอบวิส าหกิจ ชนาดกลางและขนาดย่อ ม (SMEs) มีว ัต ถุป ระสงค์เพื่อ นำมาตรวจสอบ
คุณสมบัติในการให้แต้มต่อแก'ผู้ประกอบการ SMEs กรณีเสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดชองผู้เสนอราคารายอื่น
ไม่เกินร้อยละ ๑๐ หากผู้ประกอบการ SMEs ไม่ยื่นสำเนาใบขึ้นทะเบียนฯ ผู้ประกอบการ SMEs รายนั้น ก็จะไม่ได้
รับสิทธิการได้แต้มต่อในการเสนอราคาดังกล่าว ดังนั้น กรณีที่ผู้ประกอบการ SMEs ไม่ยื่นสำเนาใบขึ้นทะเบียนฯ
ไม่ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นเป็นผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติแต่อย่างใด
๔.๒.๔.๓ เพิ่ม เงื่อ นไขในเอกสารประกวดราคาจ้า งก่อ สร้า งฯ “ข้อ ๔.๙ ผู้ย ื่น ข้อ เสนอ
ที่เป็น ผู้ช นะการเสนอราคาต้อ งจัด ทำแผนการใช้พ ัส ดุท ี่ผ ลิต ภายในประเทศและแผนการใช้เหล็ก ที่ผ ลิต
ภายในประเทศ โดยยื่นให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา”
๔.๒.๔.๔ กำหนดเงื่อ นไขในเอกสารประกวดราคาจ้า งก่อ สร้า งฯ กรณีใ ช้เกณฑ์ร าคา
ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะดังนี้
/ (๑) ...

(๑) ให้กำหนดเงื่อนไขการพิจารณาในข้อ ๖ หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาว่า
“๖.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม,เกิน
ร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอ
ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม,เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียก
มาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย
ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย
จะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs”
(๒) ให้กำหนดเงื่อนไขการพิจารณาในข้อ ๖ หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาว่า
“๖.๙ หากผู้ยื่น ข้อ เสนอซึ่งมิใช่ผ ู้ป ระกอบการ SMEs แต่เป็น บุค คลธรรมดาที่ถ ือ สัญ ชาติไทยหรือ นิต ิบ ุค คล
ที่จ ัด ตั้ง ขึ้น ตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูง กว่า ราคาตํ่า สุด ของผู้ย ื่น ข้อ เสนอซึ่ง เป็น บุค คลธรรมดาที่ม ิไ ด้
ถือ ลัญ ฃาติไทยหรือ นิต ิบ ุค คลที่จ ัด ตั้งขึ้น ตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกิน ร้อ ยละ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐ
จัด ซื้อ หรือ จัด จ้า งจากผู้ย ื่น ข้อ เสนอซึ่ง เป็น บุค คลธรรมดาที่ถ ือ สัญ ชาติไ ทยหรือ นิต ิบ ุค คลที่จ ัด ตั้ง ขึ้น
ตามกฎหมายไทยดังกล่าว
ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย
จะต้องเป็นผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย”
อนึ่ง (๑) ให้นำเงื่อนไขข้อ ๔.๒.๔.๑ ข้อ ๔.๒.๔.๒ ข้อ ๔.๒.๔.๓ และข้อ ๔.๒.๔.๔ (๑) และ (๒)
มาใช้กับวิธีคัดเลือกด้วย
(๒) ให้น ำเงื่อ นไขข้อ ๔.๒.๔.๑ และข้อ ๔.๒.๔.๓ มาใช้ก ับ วิธ ีเฉพาะเจาะจงด้ว ย
เว้นแต่กรณีที่วงเงินการจัดจ้างก่อสร้างไม'เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท

๔.๓ การจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
๔.๓.® การจัดทำร่างขอบเขตของงานและการกำหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
๔.๓.๑.๑ หน่วยงานชองรัฐต้องกำหนดร่างขอบเขตของงานและกำหนดให้คู่สัญญาต้องใช้พัสดุ
ประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานจ้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้อ งใข้ไม่น ้อ ยกว่าร้อ ยละ ๖๐
ของมูลค่าพัสดุที่จะใช่ในงานจ้างที่ทั้งหมดตามสัญญา
๔.๓.๑.๒ กรณีท ี่ห น่ว ยงานของรัฐ ได้แ จกแจงรายการพัส ดุท ี่จ ะนำมาใช่ในงานจ้างนั้น แล้ว
ทราบว่า งานนั้น เป็น พัส ดุท ี่ไ ม่ม ีผ ลิต ภายในประเทศ หน่ว ยงานของรัฐ สามารถกำหนดรายละเอีย ด
คุณลักษณะเฉพาะชองพัสดุได้ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน โดยไม'ต้องกำหนดว่าเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
กรณีนี๋ไม่ต้องขออนุมิติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น
๔. ๓ กรณีเมื่อหน่วยงานของรัฐได้แจกแจงรายการพัสดุท ี่จะนำมาใช่ในงานจ้างนั้น แล้ว
ทราบว่าพัสดุที่จะใช่ในงานจ้างนั้นมีผลิตภายในประเทศแต่หน่วยงานของรัฐจะไม่ใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
หรือจะใช้หรือใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่ครบร้อยละ ๖๐ หากกรณีเป็นดังนี้
(๑) กรณีท ี่ราคาพัส ดุท ี่น ำเข้าจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน ๒ ล้านบาท
ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่ออนุมิติก่อน
(๒) กรณีที่ราคาพัสดุที่นำเข้าจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วยรายการใดรายการหนึ่ง
เกิน ๒ ล้านบาท ให้เสนอผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นเพื่ออนุมัติเห็นก่อน
๔.๓.๑.๔ กรณีด ัง ต่อ ไปนี้ห น่ว ยงานชองรัฐ ไม่ต ้อ งขออนุม ัต ิจ ากหัว หน้า หน่ว ยงานของรัฐ
หรือผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นอนุมัติแต่อย่างใด โดยหน่ว ยงานของรัฐ สามารถกำหนดขอบเขตของงาน
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุได้ตามความต้องการ
๓ .๑ .

/ (๑) ...

- ๑๐ -

(๑) กรณีท ี่ห น่ว ยงานของรัฐ ทราบตั้ง แต่ต ้น ว่า งานจ้า งนั้น ต้อ งใช้พ ัส ดุท ี่น ำเข้า
จากต่างประเทศและพัสดุดังกล่าวนั้นไม่มีผลิตภายในประเทศ ซึ่งทำให้อัตราการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้[นงานจ้างทั้งหมดตามสัญญา
(๒) กรณีเมื่อหน่วยงานของรัฐได้แจกแจงรายการพัสดุที่จะนำมาใช้ในงานจ้างนั้น
แล้วทราบว่างานจ้างนั้นต้องใช้พัสดุที่นำเช้าจากต่างประเทศและพัสดุดังกล่าวนั้นไม่มีผลิตภายในประเทศ ซึ่งทำให้
อัตราการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานจ้างทั้งหมดตามสัญญา

๔.๓.๒ การกำหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ยืนข้อเสนอ
หน่วยงานของรัฐต้องกำหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน
และความต้องการของหน่วยงานของรัฐ เข่น กำหนดมูลค่าของผลงาน เป็นต้น

๔.๓.๓ การตรวจสอบรายการสินค้าหรืองานบริการและรายขื่อผู้ประกอบการ SMEs

เมื่อ ดำเนิน การกำหนดเงื่อ นไขและคุณ สมบัต ิข องผู้ย ื่น ข้อ เสนอตามข้อ ๔.๓.๒ แล้ว
ให้ห น่ว ยงานของรัฐ นำงานที่ป ระสงค์จ ะจัด จ้า งนั้น ไปตรวจสอบที่ wvwv.thaismegp.com ว่า งานจ้า ง
ที่ห น่วยงานของรัฐต้อ งการจัดจ้างนั้น มีผู้ป ระกอบการ SMEs มาขึ้นทะเบียนงานที่รับจ้างไว้ตรงตามคุณสมบัติ
และเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้หรือไม่ จากนั้นให้ดำเนินการดังนี้
๔.๓.๓.๑ หากตรวจสอบแล้วไม่พบว่ามีงานจ้างที่ตรงกับความต้องการของหน่วยงานของรัฐ
ที่ต้องการจัดจ้าง กรณีนี้ก็ไม่ต้องจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs
๔.๓.๓.๒ หากตรวจสอบแล้ว พบว่า มีง านจ้า งตรงกับ ความต้อ งการของหน่ว ยงานของรัฐ
ที่ต้องการจัดจ้าง ให้ดำเนินการดังนี้
(๑) กรณีท ี่งานจ้างดังกล่าวมีผ ู้ป ระกอบการ SMEs มาขึ้นทะเบียนไว้ และมีต ั้งแต่
๖ รายขึ้นไป ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีดัดเลือกกับผู้ประกอบการ SMEs ก่อน
(๒) กรณีที่งานจ้างดังกล่าวมีผู้ประกอบการ SMEs มาขึ้นทะเบียนไว้ แต่มีน้อยกว่า
๖ ราย ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดจ้างตามวิธีการที่กำหนดในพระราฃบัญญ้ติฯ

๔.๓.๔ การจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก
เมื่อ ดำเนิน การตามข้อ ๔.๒.๓ แล้ว ให้ห น่ว ยงานของรัฐ จัด ทำหนัง สือ เฃิญ ซวน พร้อมทั้ง
ส ่ง ขอบ เขตของงาน เงื่อ น ไขและคุณ ส มบ ัต ิใ น การยื่น ข้อ เส น อไป ให ้ผ ู้ป ระกอบ การ SMEs ด้ว ย
โดยให้ดำเนินการดังนี้
๔.๓.๔.๑ ห ากก รณ ีป ราก ฏ ว่า ใน จัง ห วัด ท ี่ห น ่ว ยจัด จ้า งตั้ง อยู่ห รือ จัง ห วัด ท ี่พ ื้น ท ี่
ที่จะไปดำเนิน การมีรายซื่อผู้ประกอบการ SMEs และมีไม่น้อยกว่า ๖ ราย ให้จัด จ้างจากผู้ป ระกอบการ SMEs
ในจังหวัดที่หน่วยจัดจ้างตั้งอยู่หรือจังหวัดที่พื้นที่ที่จะไปดำเนินการก่อน โดยเชิญไม่น้อยกว่า ๖ ราย เข้ามาเสนอราคา
๔.๓.๔.๒ ห าก ก รณ ีป ราก ฏ ว ่า ใน จัง ห วัด ท ี่ห น ่ว ยจัด จ้า งตั้ง อยู่ห รือ จัง ห วัด ท ี่พ ื้น ท ี่
ที่จะไปดำเนินการไม,มีรายซื่อผู้ประกอบการ SMEs หรือมีแต่น้อยกว่า ๖ ราย ให้ตรวจสอบบัญ ชีรายการพัส ดุ
และบัญ ชีรายซื่อของ สสว. ทุกจังหวัดว่า พัสดุท ี่ป ระสงค์จะจัดจ้างนั้น มีรายซื่อผู้ป ระกอบการ SMEs หรือไม่
หากทุกจังหวัดในบัญชีรายการพัสดุและบัญชีรายซื่อของ สสว.มีรายซื่อผู้ประกอบการ SMEs ไม่น ้อ ยกว่า๖ ราย
ให้จัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ที่มีรายซื่อนั้น โดยเชิญไม,น้อยกว่า ๖ ราย เข้ามาเสนอราคา
หากในจัง หวัด ที่ห น่ว ยจัด จ้า งตั้ง อยู่ห รือ จัง หวัด ที่พ ื้น ที่ท ี่จ ะไปดำเนิน การ
มีร ายชื่อ ผู้ป ระกอบการ SMEs น้อ ยกว่า ๖ ราย ให้ห น่ว ยจัด จ้า งเชิญ ชวนผู้ป ระกอบการ SMEs ที่ม ีร ายซื่อ
อยู่ใบจังหวัดที่หน่วยจัดจ้างตั้งอยู่หรือจังหวัดที่พื้นที่ที่จะไปดำเนินการ ให้เชิญในจังหวัดที่หน่วยจัดจ้างตั้งอยู่หรือ
/จัง'หวัด ...

- (ริ)(9) -

จังหวัดที่พื้นที่ที่จะไปดำเนินการก่อน แล้วจึงพิจารณาจังหวัดอื่น ๆ ต่อไป แต่หากในจังหวัดที่หน่วยจัดจ้างตั้งอยู่
หรือจังหวัดที่พื้นที่ที่จะไปดำเนินการไม,มีรายซื่อผู้ประกอบการ SMEs ให้เชิญผู้ประกอบการ SMEs ที่มีรายซื่อ
อยู่ในจังหวัดอื่น ๆ โดยเชิญไม่น้อยกว่า ๖ ราย เข้ามาเสนอราคา
๔.๓.๔.๓ หากกรณีไม่เป็นไปตามข้อ ๔.๓.๔.๑ และข้อ ๔.๓.๔.๒ ให้ห น่วยจัดจ้างดำเนิน การ
จัด จ้างตามวิธ ีก ารที่ก ำหนดในพระราชบัญ ญัต ิฯ หากหน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา
อิเล็ก ทรอนิก ส์ (Electronic Bidding: e - bidding) และใช้เ กณ ฑ ์ร าคาในการพิจ ารณ าคัด เลือ กผู้ช นะ
หากผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดชองผู้เสนอราคารายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐
ให้จ ัด จ้า งจากผู้ป ระกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัด เรีย งลำดับ ผู้เสนอราคาซึ่ง เป็น ผู้ป ระกอบการ SMEs
ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผู้เสนอราคารายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย
๔. ๕ การจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๔.๓.๔.๑ เพิ่มเงื่อนไชในเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างฯ ดังนี้ “ข้อ ๑.๗ แผนการใช้
พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ” ทั้ง นี้โ ดยให้แ นบตารางภาคผนวก๒ ไปด้วย เว้น แต่ก รณีท ี่ร ะยะเวลาดำเนิน การ
ตามสัญญาไม่เกิน ๖๐ วัน
๔.๓.๔.๒ เพิ่ม เงื่อ นไขในเอกสารประกวดราคาจ้า งฯ ส่วนที่ ๒ ดัง นี้ “ข้อ ๓.๒ ลำเนา
ใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิสาหกิจชนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)”
อนึ่ง สำหรับ การพิจ ารณาผลกรณีก ารกำหนดเงื่อ นไฃที่ให้ผ ู้ยื่น ข้อ เสนอยื่น ลำเนา
ใบขึ้น ทะเบีย นผู้ป ระกอบวิส าหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อ ม (SMEs) มีว ัต ถุป ระสงค์เพื่อ นำมาตรวจสอบ
คุณสมบัติในการให้แต้มต่อแก่ผู้ประกอบการ SMEs กรณีเสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผู้เสนอราคารายอื่น
ไม,เกินร้อยละ ๑๐ หากผู้ประกอบการ SMEs ไม่ยื่นสำเนาใบขึ้นทะเบียนๆ ผู้ประกอบการ SMEs รายนั้น ก็จะไม,ได้
รับสิทธิการได้แต้มต่อในการเสนอราคาดังกล่าว ดังนั้น กรณีที่ผู้ประกอบการ SMEs ไม,ยื่นลำเนาใบขึ้นทะเบียนฯ
ไม่ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นเป็นผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติแต่อย่างใด
๔.๓.๔.๓ เพิ่ม เงื่อ นไชในเอกสารประกวดราคาจ้างฯ “ข้อ ๔.๙ ผู้ยื่น ข้อ เสนอที่เป็น ผู้ช นะ
การเสนอราคาต้อ งจัด ทำแผนการใช้พ ัส ดุท ี่ผ ลิต ภายในประเทศ โดยยื่น ให้ห น่ว ยงานชองรัฐ ภายใน ๖๐ วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญา”
๔.๓.๔.๔ กำหนดเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างๆ กรณีใช้เกณฑ์ราคาในการพิจารณา
คัดเลือกผู้ชนะดังนี้
(๑) ให้กำหนดเงื่อนไขการพิจารณาในข้อ ๖ หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาว่า
“๖.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดชองผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม,เกิน
ร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานชองรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอ
ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดชองผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียก
มาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย
ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย
จะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs”
(๒) ให้กำหนดเงื่อนไขการพิจารณาในข้อ ๖ หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาว่า
“๖.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุด ของผู้ยื่น ข้อ เสนอซึ่งเป็น บุค คลธรรมดาที่ม ิได้ถ ือ สัญ ชาติไทย
หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม,เกินร้อยละ ๓ ให้หน่วยงานชองรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้าง
จากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว
๓

.

- ๑๒ -

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย
จะต้องเป็นผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย”
อนึ่ง (๑) ให้นำเงื่อนไขข้อ ๔.๓.๕.๑ ข้อ ๔.๓.๕.๒ ข้อ ๔.๓.๕.๓ และข้อ ๔.๓.๕.๔ (๑) และ (๒)
มาใช้กับวิธีคัดเถือกด้วย
(๒) ให้น ำเงื่อ นไขข้อ ๔.๓.๕.๑ และข้อ ๔.๓.๕.๓ มาใช้ก ับ วิธ ีเฉพาะเจาะจงด้ว ย
เว้นแต่กรณีที่วงเงินการจัดจ้างไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๔.๔ การกำหนดเงื่อนไขเอกสารประกวดราคากรณีการให้แต้มต่อ
๔.๔.๑ การกำหนดเงื่อ นไขในเอกสารประกวดราคาซื้อ ๆ เอกสารประกวดราคาจ้า งก่อ สร้า งฯ
เอกสารประกวดราคาจ้างฯ กรณีการให้ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุด
ของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าวนั้น
หน่ว ยงานของรัฐ จะต้อ งกำหนดเงื่อ นไขดัง กล่า วไว้ใ นเอกสารประกวดราคาและหนัง สือ เชิญ ซวนทุก ครั้ง
แม้ว่าหน่วยงานของรัฐจะได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ครบร้อยละ ๓๐ ของงบประมาณ
ในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่อยู่ในบัญชีรายซื่อผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
๔.๔.๒ การกำหนดเงื่อ นไขในเอกสารประกวดราคาซื้อ ๆ เอกสารประกวดราคาจ้า งก่อ สร้า งฯ
เอกสารประกวดราคาจ้างฯ กรณีการให้ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญขาติไทย
หรือ นิต ิบ ุค คลที่จ ัด ตั้ง ขึ้น ตามกฎหมายไทย หน่ว ยงานของรัฐ จะต้อ งกำหนดเงื่อ นไขดัง กล่าวไว้ใ นเอกสาร
ประกวดราคาและหนังสือเชิญซวนทุกครั้ง

๔.๕ การต่อรองราคากรณีผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาเกินวงเงินงบประมาณที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
กรณีผ ู้ยื่น ข้อ เสนอที่เป็น ผู้ป ระกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
ที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ แต่สูงกว่าวงเงินที่จะจัดซื้อหรือจัดจ้าง ให้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัด ซื้อ จัด จ้างและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๗ ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐยังต้องน่าหลักการ
การให้แต้มต่อด้านราคากับผู้ประกอบการ SMEs มาดำเนินการด้วย
ตัวอย่าง
หน่ว ยงานของรัฐ มีง บประมาณในการจัด ซื้อ จัด จ้า ง ๕ ,๐ ๐๐ ,๐ ๐ ๐ บาท การเสนอราคาครั้ง นี้
มีผู้เสนอราคา ๕ ราย ได้แก่ บริษัท ก. บริษัท ข. บริษัท ค. ห้างหุ้น ส่วนจำกัด A. และห้างหุ้น ส่วนจำกัด B.
โดยห้า งหุ้น ส่ว นจำกัด A. และห้า งหุ้น ส่ว นจำกัด B. เป็น ผู้ป ระกอบการ SMEs และบริษ ัท ก. บริษัท ข.
และบริษัท ค. เป็นผู้ประกอบการทั่วไป ซึ่งผู้เสนอราคาแต่ละรายเสนอราคาดังนี้
บริษัท ก.
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
บริษัท ข.
๕,๒๐๐,๐๐๐ บาท
บริษัท ค.
๕,๒๕๐,๐๐๐ บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด A. ๕,๓๐๐,๐๐๐ บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด B. ๕,๔๐๐,๐๐๐ บาท
พิจ ารณาได้ว ่า ในการเสนอราคาครั้ง นี้ ห้า งหุ้น ส่ว นจำกัด A. และห้า งหุ้น ส่ว นจำกัด B. ซึ่งเป็น
ผู้ประกอบการ SMEs ได้เสนอราคาสูงกว่าผู้เสนอราคารายอื่น ที่เสนอราคาตํ่าสุดแต่ไม่เกิน ร้อยละ ๑๐ ดังนั้น
ในการเสนอราคาครั้ง นี้ จึง พิจ ารณาให้ห ้า งหุ้น ส่ว นจำกัด A. เป็น ผู้เ สนอราคารายตํ่า สุด ลำดับ ที่ ๑
ห้างหุ้นส่วนจำกัด B. เป็นผู้เสนอราคารายตรสุดลำดับที่ ๒ และบริษัท ก. เป็นผู้เสนอราคารายตํ่าสุดลำดับ ที่ ๓
แต่เนื่อ งจากผู้เสนอราคาที่เป็น ผู้ป ระกอบการ SMEs ซึ่งเป็น ผู้ช นะลำดับ ที่ ๑ เสนอราคาเกิน วงเงิน ที่จ ะซื้อ
หรือจ้าง ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการดังนี้
/ (๑) ...

- ๑๓ -

(๑) ให้ต ่อ รองราคากับ ผู้ป ระกอบการ SMEs ให้ต ํ่า ที่ส ุด เท่าที่จ ะทำได้ หากยอมลดราคาและราคา
ที่เสนอใหม่ไ ม่ส ูงกว่าวงเงิน ที่จ ะซื้อ หรือ จ้าง หรือ สูงกว่าแต่ส ่ว นที่ส ูง กว่านั้น ไม่เกิน ร้อ ยละ ๑๐ ของวงเงิน
ที่จะซื้อหรือจ้าง หรือ ต่อ รองราคาแล้วไม่ยอมลดราคาลงอีก แต่ส ่ว นที่ส ูงกว่านั้น ไม่เกิน ร้อ ยละสิบ ของวงเงิน
ที่จะซื้อหรือจ้าง ล้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs รายนั้น
(๒) ถ้าดำเนิน การตาม (๑) แล้วไม่ได้ผล ให้แจ้งผู้ที่เสนอราคาทุกราย เพื่อมาเสนอราคาใหม่พร้อมกัน
ภายในกำหนดระยะเวลาอัน สมควร หากรายใดไม่ยื่นใบเสนอราคาให้ถือว่ารายนั้นยืนราคาตามที่เสนอไว้เดิม
หากผู้ท ี่เสนอราคาตํ่า สุด ในการเสนอราคาครั้ง นี้เสนอราคาไม่ส ูง กว่า วงเงิน ที่จ ะซื้อ หรือ จ้า ง หรือ สูงกว่า
แต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็น ว่าราคาดัง กล่าวเป็น ราคาที่เหมาะสม
ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ที่เสนอราคารายนั้น
ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐยังต้องนำหลักการการให้แต้มต่อในการเสนอราคาสูงกว่าผู้เสนอราคารายอื่น
ที่เสนอราคาตํ่าสุดแต่ไม,เกินร้อยละ ๑๐ กับผู้ประกอบการ SMEs มาดำเนินการด้วย
(๓) ล้าดำเนิน การตาม (๒) แล้วไม,ได้ผล ให้ห น่วยงานของรัฐยกเลิกการซื้อหรือจ้าง และดำเนิน การ
จัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการที่กำหนดในพระราฃบัญญติๆ

๔.๖ การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ
๔.๖.๑ การจัดทำแผนการใช้พ ัสดุไม,น้อ ยกว่า ร้อ ยละ ๖๐ และการใช้เหล็ก ไม่น ้อ ยกว่าร้อ ยละ ๙๐
ที่ผลิตภายในประเทศ สำหรับการจัดจ้างก่อสร้างและการจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
๔.๖.๑.๑ งานจ้างก่อสร้าง
(๑) หน่วยงานของรัฐจะต้องให้คู่สัญญาจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
ไม,น้อ ยกว่า ร้อ ยละ ๖๐ ของมูล ค่าพัส ดุท ี่จะใช้ในงานก่อ สร้างทั้งหมดตามสัญ ญา (ภาคผนวก ๒) โดยส่งให้
หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา
(๒) หน่วยงานของรัฐจะต้องให้คู่สัญญาจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา (ภาคผนวก ๓) โดยส่งให้หน่วยงานของรัฐ
ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา
๔.๖.๑.๒ งานจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
หน่ว ยงานของรัฐ จะต้อ งให้ค ู่ส ัญ ญาจัด ทำแผนการใช้พ ัส ดุท ี่ผ ลิต ภายในประเทศ
ไม'น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานจ้างทั้งหมดตามสัญญา (ภาคผนวก ๒) โดยส่งให้หน่วยงานของรัฐ
ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา
กรณีท ี่ง านจ้า งก่อ สร้า งและงานจ้า งที่ม ิใ ช่ง านก่อ สร้า ง ที่ม ีส ัญ ญาอายุไ ม่เกิน ๖๐ วัน
หรือกรณีที่วงเงินการจัดจ้างไม่เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานของรัฐไม่ต้องให้คู่สัญญาจัดทำแผนการใช้พัสดุ
ที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
หากมูล ค่า หรือ ปริม าณของพัส ดุไ ม่ส ามารถดำเนิน การตามข้อ ๔.๖.๑.๑ และข้อ ๔.๖.๑.๒
สามารถแก่ไขเปลี่ยนแปลงแผนฯ ไดโดยไม'ต้องดำเนินการในรูปแบบการแก่ไขสัญญา เป็น เพียงการดำเนิน การ
ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุกับคู่สัญญาก็ได้ ทั้งนี้ เมื่อคู่สัญญามีความประสงค์จะแก่ไขเปลี่ยนแปลงแผนฯ
เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้คู่สัญญาส่งแผนฯ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อนการส่งมอบงานในแต่ละงวด
๔.๖.๒ การตรวจรับพัสดุ
๔.๖.๒.๑ ให้ค ณะกรรมการตรวจรับ พัส ดุต รวจสอบว่า พัส ดุท ี่ส ่ง มอบ เป็น พัส ดุท ี่ผ ลิต
ภายในประเทศตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา
/ ๔.๖.๒.๒ ...

- <S)Gl -

๔.๖.๒.๒ การตรวจสอบพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ สามารถดำเนินการดังนี้
(๑) กรณีที่เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย ให้ตรวจสอบรายการพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย
(Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(๒) กรณีที่เป็นพัสดุที่ไม่ใช่รายการพัสดุตาม (๑) ให้ตรวจสอบจากข้อมูลที่ป รากฏ
บนฉลากของสินค้าที่ติดบนบรรจุภัณฑ์ของสินค้า
๔.๖.๓ การแก้ไขสัญญา
หากลงนามในสัญญาแล้วปรากฏในภายหลังว่า ไม่สามารถส่งมอบพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
ตามเงื่อนไขหรืออัตราที่กำหนดไวในสัญญาได้ ให้พิจารณาแก้ไขสัญญาต่อไป ทั้งนี้ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณา
แก้ไขสัญญาให้เป็นไปตามหลักการของมาตรา ๙๗ แห่งพระราฃบัญญัติฯ
๔.๖.๔ การจัด ทำรายงานผลการใข้พ ัส คุท ี่ผ ลิต ภายในประเทศสำหรับ งานจ้างก่อ สร้างและงานจ้าง
ที่มิ'ใช่งานก่อสร้าง
ให้ค ณะกรรมการตรวจรับ พัส ดุเป็น ผู้จ ัด ทำรายงานผลการใช้พ ัส ดุท ี่ผ ลิต ภายในประเทศ
(ตามภาคผนวก ๔) เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อทราบพร้อมกับรายงานผลการตรวจรับงานงวดสุดท้าย

๔.๗ กรณีการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนี่งที่มีวงเงินไม่เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท
หน่ว ยงานของรัฐ สามารถจัด ซื้อ จัด จ้า งกับ ผู้ป ระกอบการรายใดรายหนึ่ง โดยวิธ ีเฉพาะเจาะจง
ตามมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) แห่งพระราชบัญ ญัติฯ แต่ก ารดำเนิน การยังต้องปฏิบ ัติตามกฎกระทรวงฯ
หมวด ๒ ข้อ ๖ (๖) และหมวด ๗/๑
อนึ่ง กรณีที่หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ยังไม,ครบร้อยละ ๓๐ ของงบประมาณ
ตามแผน หน่ว ยงานของรัฐ ต้อ งจัด ซื้อ จัด จ้า งกับ ผู้ป ระกอบการ SMEs เพื่อ ให้ไ ต้อ ัต ราครบร้อ ยละ ๓๐
ของงบประมาณตามแผน และหากดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ครบร้อยละ ๓๐ ตามแผนแล้ว
หน่วยงานของรัฐจะจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs อีกหรือ'ไม่ก็ไต้

๔.๘ การให้สัตยาบัน
กรณีท ี่ห น่ว ยงานของรัฐ ไม่ด ำเนิน การขออนุญ าตต,อผู้ม ีอ ำนาจเหนือ ขึ้น ไปหนึ่ง ขั้น หรือ หัว หน้า
หน่วยงานของรัฐ หน่ว ยงานของรัฐ สามารถให้ผ ู้ม ีอ ำนาจพิจ ารณาให้ส ัต ยาบัน สำหรับ การดำเนิน การ
ที่ไต้ดำเนินการไปก่อนแล้วนั้นในภายหลังไต้

๔. แนวทางการดำเนินการตามกฎกระทรวงฯ ในหมวด ๒ ข้อ ๖ (๒) และ (๔)
๔.๑ กรณีที่หน่วยงานของรัฐประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์ยางพารา หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการ
จัด ซื้อ จัด จ้างตามหมวด ๒ ข้อ ๖ (๒) ผลิต กัณ ฑ์ข องร้านค้าสหกรณ์ห รือสถาบัน เกษตรกรที่กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์รับรอง โดยหน่ว ยงานของรัฐ สามารถตรวจสอบรายซื่อ ร้า นค้า สหกรณ์ห รือ สถาบัน เกษตรกร
กับกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยตรง ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างไค้โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๔.๒ กรณีท ี่ห น่ว ยงานของรัฐ ประสงค์จ ะจัด ซื้อ จัด จ้า งผลิต ภัณ ฑ์ท ี่ผ ลิต ขึ้น เองหรือ บริก ารขององค์ก ร
หรือมูลนิธิเพื่อคนพิการที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐตามหมวด ๒ ข้อ ๖ (๔) โดยหน่วยงานของรัฐ
สามารถตรวจสอบรายซื่อองค์กร มูลนิธิ หรือองค์การสงเคราะห์คนพิการ กับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณ ภาพ
ชีว ิต คนพิก าร หรือ สำนัก งาบส่ง เสริม วิส าหกิจ เพื่อ สัง คม โดยตรง ทังนื หน่ว ยงานของรัฐ จัด ซือ จัด จ้า งได้
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
/อนิง ...

- ๑๕ -

อนึ่ง การจัด ซื้อ จัด จ้า งตามข้อ ๕.๑ และข้อ ๕.๒ หากหน่ว ยงานของรัฐ ไม่ป ระสงค์จ ะจัด ซื้อ จัด จ้า ง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จะใข้วิธีคัดเลือก หรือวิธีประกาศเชิญซวนทั่วไปก็ได้

๖. แนวทางการดำเนิน การตามกฎกระทรวงฯ ในหมวด ๗/๒ การจัด ซื้อ จัด จ้า งพัส ดุท ี่เป็น มิต ร
กับสิงแวดล้อม
๖.๑ หากหน่ว ยงานของรัฐ ประสงค์จ ะจัด ซื้อ จัด จ้างพัส ดุท ี่เป็น มิต รกับ สิ่ง แวดล้อ ม ให้ห น่วยงานของรัฐ
กำหนดรายละเอีย ดคุณ ลัก ษณะเฉพาะหรือ ร่า งขอบเขตของงาน เป็น พัส ดุท ี่ม ีร ายละเอีย ดหรือ คุณ สมบัต ิ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตัวอย่าง
หน่วยงานของรัฐต้องการจัดซื้อกระดาษ A4 หากประสงค์จะจัดซื้อกระดาษที่มีคุณสมบัติเป็นกระดาษ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ก็ให้หน่วยงานของรัฐกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะได้ตามที่หน่วยงานของรัฐ
ต้องการ แต่หากหน่วยงานของรัฐประสงค์จะจัดซื้อกระดาษ A4 ที่มีคุณลักษณะเฉพาะทั่วไป ก็ให้หน่วยงานของรัฐ
กำหนดตามที่หน่วยงานของรัฐต้องการ
๖.๒ เมื่อ ดำเนิน การตามข้อ ๖.๑ แล้ว ให้หน่วยงานของรัฐตรวจสอบรายซื่อพัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
โดยตรวจสอบในฐานข้อ มูล บัญ ฃีร ายซื่อ สิน ค้าและบริก ารที่เป็น มิต รกับ สิ่ง แวดล้อ มของกรมควบคุม มลพิษ
ไต้ที่ http://gp.pcd.go.th
๖.๓ เมื่อตรวจสอบรายขื่อแล้วปรากฏว่า พัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้างตังกล่าวมีผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการเพียงรายเดียว
ให้ห น่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากผู้ขายหรือ ผู้โห้บ ริก ารโดยตรง หากพัสดุที่จะจัดซื้อ
จัดจ้างมีผู้ขายสินค้าหรือผูใ้ ห้บริการตั้งแต่ ๒ รายขึ้นไป ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก
หากดำเนินการตรวจสอบรายซื่อแล้วไม,ปรากฏรายซื่อ ผู้ป ระกอบการที่ไต้ร ับ การรับ รองว่าเป็น พัส ดุ
ที่ม ีเครื่อ งหมายรับ รองว่าเป็น พัส ดุท ี่เป็น มิต รกับ สิ่ง แวดล้อ ม ให้ห น่ว ยงานของรัฐ ดำเนิน การจัด ซื้อ จัด จ้า ง
ตามวิธีการที่กำหนดในพระราขบัญญ้ตา
อนึ่ง หากหน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้หน่วยงานของรัฐ
กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือร่างขอบเขตของงาน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ

ภาคผนวก ๑

ตารางรายงานการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs
ซื่อหน่วยงาน ........................................................................................

๑. รายการพัสดุที่ตรงกับการขึ้นทะเบียนสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบการ SMEs
ลำดับ

งบประมาณ

รายการพัสดุ

- งบประมาณทั้งหมดที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดซื้อจัดจ้าง .........................................บาท
- คิด เบีบ ร้อ ยละ ๓๐ ของงบประมาณสำหรับ การจัด ซื้อ จัด จ้า งที่ห น่ว ยงานของรัฐ จะต้อ งจัด ซื้อ จัด จ้า ง
บาท

๒. รายการพัสดุที่หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs
ลำดับ

งบประมาณ

รายการพัสดุ

- งบประมาณที่หน่วยงานของรัฐสามารถจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs..........................................บาท

□

□

, ,

„ 1,

v

.

r

เป็น ไปตามกฎกระทรวงกำหนดพัส ดุแ ละวิธ ีก ารจัด ซอจัด จ้า งพัส ดุท รัฐ ต้อ งการส่ง เสริม
หรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ร้อยละ ๓๐ ของงบประมาณสำหรับ การจัด ซื้อ จัด จ้าง
จากพัสดุท ี่ห น่วยงานของรัฐประสงค์จะจัดซื้อจัด จ้างที่อยู่ในบัญ ชีรายการพัสดุและบัญ ชีรายซื่อ
ผู้ประกอบการ SMEs
ไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงฯ
บีญหาอุปสรรคที่หน่วยงานของรัฐไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อให้ครบร้อยละ ๓๐

ข้อ เสนอแนะอื่น ๆ

ภาคผนวก ๒

ตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
โครงการ ..............................................................................
รายการพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
ลำดับ

รายการ

หน่วย

ปริมาณ

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

เป็นเงิน
(รวม)

พัสดุ
ในประเทศ

พัสดุ
ต่างประเทศ

๑
๒
๓

(^
๕

รวม

XXX

XXX

XXX

อัตรา

๑0๐

๗๐

๓๐

(ร้อยละ)
ลงขื่อ

(คู่ส ัญ ญาฝ่ายผู้ร ับ จ้าง)
)

ภาคผนวก ๓

ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
โครงการ ...............................................................................
รายการพัสดุหรือครุกัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ XXX (ตัน)
ปริมาณ

เหล็ก
ในประเทศ

เหล็ก
ต่างประเทศ

รวม

XXX

XXX

XXX

อัตรา

๑00

๙0

๑0

ลำตับ

รายการ

หน่วย

๑

เหล็กเส้น

ตัน

๒

เหล็กข้องอ

ตัน

๓

เหล็กเส้นกรม

ตัน

(
๕

(ร้อยละ)

ลงซื่อ

(คู่ส ัญ ญาฝ่ายผู้ร ับ จ้าง)
)

ภาคผนวก ๔

ตารางรายงานผลการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
การใช้พัสดุทั้งโครงการ
รายการพัสดุทั้งโครงการ
มูลค่าพัสดุทั้งโครงการ

XXX รายการ
XXX บาท

มูลค่าการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
หน่วย

จำนวนเงิน

มูลค่าพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

(บาท)

(บาท)

มูลค่าพัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศ

(บาท)

(บาท)

รายการ

อัตรา (ร้อยละ)

ปริมาณการใช้เหล็กทั้งโครงการ
ปริมาณการใช้เหล็กทั้งโครงการ XXX ตัน
รายการ
ปริมาณการใช้เหล็ก

□

มูลค่าเหล็กทั้งโครงการ XXX บาท
จำนวน
หน่วย
ต้น

อัตรา (ร้อยละ)

ต้น

เป็น ไปตามกฎกระทรวงกำหนดพัส ดุแ ละวิธ ีก ารจัด ซื้อ จัด จ้า งพัส ดุท ี่ร ัฐ ต้อ งการส่ง เสริม
หรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
©. ร้อยละ ๖๐ พัสดุทั่วไป (มูลค่า)
๒. ร้อยละ ๙๐ เหล็ก (ปริมาณ)

|~ๅ ไม่เป็น ไปตามกฎกระทรวงกำหนดพัส ดุแ ละวิธ ีก ารจัด ซื้อ จัด จ้า งพัส ดุท ี่ร ัฐ ต้อ งการส่ง เสริม
หรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒<£๖๓
เหตุผล/ความจำเป็นที่หน่วยงานของรัฐไม่สามารถดำเนินการได้

ลงขื่อ .......................................... (ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ)
(
)

การจัดฃิอ

การจัดจ้างก่อสร้าง

การจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
จัดทำร่าง TOR
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