
หน้า ๑
ราชกิจจานุณกษา ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓เล่ม ๑๓๗ ตอนท ๑๐๔

กฎกระทรวง
กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับท่ี ๒)

พ.ศ. ๒๔๖๓

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง (๑) (ซ) (๒) (ซ) 
และวรรคสอง มาตรา ๖๔ วรรคสอง และมาตรา ๗๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ 
ดังต่อไปน้ี

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกซื่อหมวด ๒ พัสดุส่งเสริมวิสาหกิจและการประกอบอาชีพและพัสดุส่งเสริม 
ผู้ด้อยโอกาส และความในข้อ ๔ ข้อ ๖ และข้อ ๗ แห่งกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. ๒๔๖๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“หมวด ๒
พัสดุส่งเสริมวิสาหกิจและการประกอบอาชีพ

ข้อ ๔ ในหมวดนี้
“พัสดุส่งเสริมวิสาหกิจและการประกอบอาชีพ” หมายความว่า ผลิตผล ชิ้นงาน หรือบริการ 

ที่ผลิตหรือจัดทำขึ้น เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจเริ่มต้นของประเทศไทย หรือพัฒนาขีดความสามารถ 
ด้านเทคโนโลยี อุตสาหกรรม หรือสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบวิสาหกิจชนาดกลางและขนาดย่อม 
วิสาหกิจชุมขน กลุ่มอาชีพที่อยู่ในการกำกับดูแลของหน่วยงานของรัฐหรือที่หน่วยงานของรัฐรับรอง 
หรือกลุ่มอาชีพอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน หรือองค์กรหรือมูลนิธิเพื่อคนพิการหรือองค์การสงเคราะห์ที่ได้รับ 
การรับรองจากหน่วยงานของรัฐ

ข้อ ๖ ให้พัสดุส่งเสริมวิสาหกิจและการประกอบอาชีพดังต่อไปนี้ เป็นพัสดุท่ีรัฐต้องการส่งเสริม 
หรือสนับสมุน

(๑) ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพในหมู่บ้านและตำบลที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(ก) เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในชุมชนพื้นที่นั้นรวมตัวกันเป็นกลุ่มตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป ประกอบอาชีพ 

เพื่อเสริมสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตในพื้นที่หมู่บ้านและตำบลนั้น



(ข) ม ีการบร ิหารจ ัดการกล ุ่มและม ีการทำก ิจกรรมของกล ุ่มอย ่างต ่อเน ื่อง รวมทั้ง 
มีทรัพย์สินหรือเงินทุนของกลุ่มเพื่อดำเนินกิจการร่วมกัน

(ค) สมาซิกของกลุ่มต้องมีความรู้ ความสามารถ และมีความพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพ 
ในการผลิตงานที่รับมาทำและงานที่รับมาทำนั้นต้องดำเนินการโดยสมาซิกในกลุ่ม

(ง) ม ีการรับรองการดำเน ินงานของกล ุ่มหรือจดทะเบ ียนกลุ่มโดยหน่วยงานของรัฐ 
ที่มีหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อประกอบอาขีพ

(๒) ผลิตกัณฑ์ของร้านค้าสหกรณ์หรือสถาบันเกษตรกรที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรอง 
(๓) ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นเองหรืองานจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัยขององค์การสงเคราะห์ 

ทหารผ่านศึก ในพระบรมราขูปถัมภ์
(๔) ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นเองหรือบริการขององค์กรหรือมูลนิธิเพื่อคนพิการที่ไต้รับการรับรอง 

จากหน ่วยงานของรัฐท ี่ม ีหน ้าท ี่ตามกฎหมาย ได้แก่ สถานสงเคราะห ์คนพ ิการและท ุพพลภาพ 
โรงพยาบาลศรีธัญญา สถานพยาบาลพระประแดง โรงเรียนสอนคนตาบอด ศูนย์ผีเกอาชีพคนตาบอด 
โรงเรียนสอนคนหูหนวก มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ มูลนิธิพระมหาไถ่ 
เพื่อการพัฒนาคนพิการ หรือองค์กรหรือมูลนิธิเพื่อคนพิการอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน

(๔) ผลิตกัณฑ์จากเรือนจำ สถานกักกัน หรือสถานกักขัง รวมถึงงานก่อสร้าง งานรับจ้าง 
งานบริการ หรืองานใด  ๆ ที่ใข้ผีเมือแรงงานของผู้ถูกคุมขัง และผลิตภ ัณฑ ์จากร้านจำหน่ายของ 
กรมราขทัณฑ์

(๖) ผลิตผล ขึ้นงาน หรือบริการที่ผลิต จัดทำขึ้น จำหน่าย หรือให้บริการโดยผู้ประกอบ 
ว ิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท ี่ไต ้ข ึ้นบ ัญช ีรายการพ ัสด ุและบ ัญชีรายข ื่อผ ู้ประกอบวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อมไว้กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ข้อ ๗ ว ิธ ีการจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างพ ัสด ุส ่งเสร ิมว ิสาห ก ิจและการประกอบอาช ีพ ตามข ้อ  ๖ 
ให้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(๑) ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามข้อ ๖ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๔) โดยวิธี 
เฉพาะเจาะจง หรือหากหน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยงาน 
ของรัฐจะใข้วิธีประกาศเซิญชวนทั่วไปหรือวิธีดัดเลือกก็ไต้

(๒) ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามข้อ ๖ (๖) ดังต่อไปนี้
(ก) ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจากผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ซ ึ่งไต ้ข ึ้นบ ัญช ีรายการพ ัสด ุและบ ัญช ีรายข ื่อผ ู้ประกอบวิสาหก ิจขนาดกลางและขนาดย ่อมไว ้ก ับ  
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยให้ใช้เงินงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างพัสดุดังกล่าว 
ไม ่น ้อยกว่าร้อยละสามสิบของงบประมาณสำหรับการจัดซ ื้อจ ัดจ้างพ ัสดุท ี่อย ู่ในบัญชีรายการพัสดุ 
และบัญชีรายขื่อผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยดำเนินการ ดังต่อไปนี้

หน้า ๒
เล่ม ๑๓๗ ตอนท่ี ๑๐๔ ก ราซกิจจานเุบกษา ๒๒ ธันวาคม ๒๔๖๓



หนา ๓

๑) ในกรณ ีท ี่หน ่วยงานของรัฐอยู่ในจ ังหว ัดท ี่ม ีผ ู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อมซึ่งได้ขึ้นบัญชีรายขื่อไว้กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสำหรับ 
จังหวัดนั้นไม่น้อยกว่าสามราย และมีกำลังการผลิตหรือส่งมอบได้ตามความต้องการของหน่วยงานของรัฐ 
ให ้หน ่วยงานของรัฐจัดซ ื้อจ ัดจ้างโดยวิธ ีค ัดเล ือกจากผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ซึ่งได้ขึ้นบัญชีรายขื่อไว้กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสำหรับจังหวัดนั้น

๒) ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐอยู่ในจังหวัดที่มีผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อมซึ่งได้ขึ้นบัญชีรายขื่อไว้กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสำหรับจังหวัดนั้น 
น้อยกว่าสามราย ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกจากผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อมทั้งหมดซึ่งได้ขึ้นบัญชีรายขื่อไว้กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

(ข) ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจากผู้ประกอบ 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตาม (ก) ๑) หรือ ๒) ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
ตามวิธีการที่กำหนดไว่ในพระราขบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐

ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม (๒) (ข) หากหน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวด 
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือกผู้เสนอราคาตํ่าสุดเป็นผู้ชนะการซื้อหรือการจ้าง 
หากผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่งได้ขึ้นบัญชีรายขื่อไว้กับสำนักงาน 
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผู้เสนอราคารายอื่นไม่เกิน 
ร้อยละสิบ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างจากผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมดังกล่าว 
โดยจัดเรียงลำดับผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่งเสนอราคาสูงกว่า 
ราคาตํ่าสุดของผู้เสนอราคารายอื่นไม่เกินร้อยละสิบที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกินสามราย และให้เรียกมา 
ทำสัญญาตามข้อ ๔๔ (๓) แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐ ต่อไป

ภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 
จากผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้งบีญหาและอุปสรรคจากการจัดซื้อจัดจ้าง 
ในปีงบประมาณที่ล่วงมานั้นไปยังสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม”

ข้อ ๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด ๗/๑ พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ ข้อ ๒๗/๑ 
ข้อ ๒๗/๒ และข้อ ๒๗/๓ และหมวด ๗/๒ พัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ข้อ ๒๗/๔ ข้อ ๒๗/๔ 
และข้อ ๒๗/๖ แห่งกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ 
สนับสนุน พ.ศ. ๒๔๖๓

“หมวด ๗/๑
พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ

เล่ม ๑๓๗ ตอนท่ี ๑๐๔ ก ราชกจิจานเุบกษา ๒๒ ธันวาคม ๒๔๖๓

ข้อ ๒๗/๑ ในหมวดนี้



“ พ ัสด ุส ่งเสร ิมการผล ิตภายใน ประเทศ” ห มายความว ่า พ ัสด ุท ี่ได ้ร ับการรับรองและ 
ออกเคร่ืองหมายสินค้าท่ีผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

“ การใช ้พ ัสด ุท ี่ผล ิตจากต ่างประเทศหรือนำเข ้าพ ัสด ุจากต ่างประเทศ” หมายถึง การใช้ 
หรือการนำเช้าพัสดุที่ผลิตสำเร็จรูปแล้วจากต่างประเทศไม่ว่าจะนำเช้าโดยคู'สัญญาหรือบุคคลอื่นใด

ข้อ ๒๗/๒ ให้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศที่ได้ขึ้นบัญชีรายการพัสดุและบัญชีรายชื่อ 
ไว้กับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน 

ข้อ ๒๗/๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามข้อ ๒๗/๒ ดังต่อไปนี้ 
(๑) การจัดซื้อ

(ก) ให้หน่วยงานชองรัฐจัดซื้อพัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศตามวิธีการที่กำหนดไว้ใน 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐

(ข) ในกรณ ีท ี่ม ีพ ัสด ุส ่งเสริมการผลิตภายในประเทศแต่ไม ่เพ ียงพอต่อความต้องการ 
ในประเทศ หรือมีผู้ประกอบการเข้ายื่นข้อเสนอจำนวนน้อยราย หรือมีความจำเป็นจะต้องมีการใช้พัสดุ 
ที่ผลิตจากต่างประเทศหรือนำเข้าพัสดุจากต่างประเทศ ให้หน่วยงานของรัฐเสนอผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไป 
หนึ่งชั้นพิจารณายกเว้นการดำเนินการตาม (ก) หากการจัดซื้อพัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ 
จะเป็นประโยชน์น้อยกว่า เว้นแต่เป ็นการจัดหาพัสดุด ังต่อไปนี้ ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
เป็นผู้พิจารณา

๑) เป ็น ก าร จ ัด ห าอ ะ ไ ห ล ่ท ี่ม ีค ว าม จ ำ เป ็น จ ะ ต ้อ ง ร ะ บ ุค ุณ ล ัก ษ ณ ะ เฉ พ าะ  
และจำเป็นต้องนำเข้าจากต่างประเทศ

๒) กรณีมีความจำเป็นจะต้องมีการใช้พัสดุที่ผลิตหรือนำเข้าจากต่างประเทศซึ่งเป็น 
การจัดหาครั้งหนึ่งที่มีวงเงินไม่เกินสองล้านบาท หรือราคาพัสดุที่นำเข้าจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วย 
ไม่เกินสองล้านบาท

(๒) การจ ัดจ ้างงานก่อสร้าง ให ้หน ่วยงานของรัฐกำหนดรายละเอ ียดในแบบรูปรายการ 
งานก่อสร้างว่า “ให้ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของพัสดุที่จะใช้ใน 
งานก่อสร้าง” และดำเนินการตามเงื่อนไข ดังต่อไปน้ี

(ก) ให้หน่วยงานของรัฐใช้เหล็กหรือเหล็กกล้าที่เป็นพัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศก่อน 
ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบของมูลค่าหรือปริมาณเหล็กหรือเหล็กกล้าที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมด 
ในคร้ังน้ัน

(ข) หากการใช้เหล็กหรือเหล็กกล้าตาม (ก) ยังไม่ครบร้อยละของมูลค่าหรือปริมาณ 
ที่กำหนดให้ใช้พ ัสดุส ่งเสริมการผลิตภายในประเทศ ให้หน่วยงานของรัฐใช้พ ัสดุส่งเสริมการผลิต 
ภายในประเทศประเภทอื่นให้ครบตามร้อยละของมูลค่าหรือปริมาณที่กำหนดไว้

ในกรณ ีท ี่ไม ่สามารถใช ้พ ัสด ุส ่งเสริมการผล ิตภายในประเทศได ้ตามอ ัตราท ี่กำหนด 
หน่วยงานของรัฐต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นก่อน

หน้า ๔
เล่ม ๑๓๗ ตอนท่ี ๑๐๔ ก ราชกจิจานเุบกษา ๒๒ ธันวาคม ๒๔๖๓



(๓) การจ ัดจ ้างท ี่ม ิใช ่งานก ่อสร้าง ให ้หน ่วยงานของรัฐกำหนดในขอบเขตของงานหรือ 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช่ในงานจ้างว่า “ให้ใช่พัสดุส่งเสริมการผลิต 
ภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช่ในงานจ้าง”

ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาซึ่งมิได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคล 
ที่จ ัดตั้งข ึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศเข้าเสนอราคาแช่งขันภับผู้เสนอราคาซึ่งเป ็นบุคคลธรรมดา 
ที่ถ ือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หากผู้เสนอราคาซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา 
ที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผู้เสนอราคา 
ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายชองต่างประเทศไม่เกิน 
ร้อยละสาม ให้จัดซื้อหรือจัดจ้างจากผู้เสนอราคาซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคล 
ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ให้หน่วยงานของรัฐที่เป็นคู,สัญญาในการจัดจ้างตามความใน (๒) และ (๓) กำหนดวิธีปฏิบัติ 
เพื่อให้คู่สัญญารายงานมูลค่าหรือปริมาณการใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศให้หน่วยงานของรัฐ 
ที่เป็นคู่สัญญาทราบ

หมวด ๗/๒
พัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

หน้า ๕
เล่ม ๑๓๗ ตอนท่ี ๑๐๔ ก ราขกจิจานณุกษา ๒๒ ธันวาคม ๒๔๖๓

ข้อ ๒๗/๔ ในหมวดนี้
“ พ ัสด ุท ี่เป ็น ม ิตรก ับ ส ิ่งแวดล ้อม” ห ม ายความ ว ่า ส ินค ้าหร ือบร ิการท ี่ส ่งผลกระทบ 

ต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าสินค้าหรือบริการประเภทเดียวกัน แต่มิคุณสมบัติหรือคุณภาพเทียบเท่าหรือ 
ส ูงกว ่าส ินค ้าหรือบริการประเภทเด ียวก ัน โดยพ ิจารณาจากข ั้นตอนการจัดหาว ัตถ ุด ิบ การผลิต 
การชนส่ง การใช้งาน การนำกลับไปใช้ (reuse) การแปรใช่ใหม่ (recycle) และการนำไปกำจัด

ข้อ ๒๗/๔ ให้พัสดุที่เป ็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามบัญชีรายซื่อสินค้าและบริการที่เป ็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อมของกรมควบคุมมลพิษ เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน

ข้อ ๒๗/๖ วิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามข้อ ๒๗/๔ ให้ดำเนินการ 
ดังต่อไปน้ี

(๑) หากพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้างมีผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการเพียงรายเดียว ให้หน่วยงานของรัฐ 
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากผู้ขายหรือผู้ให้บริการโดยตรง

(๒) หากพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้างมิผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการตั้งแต่สองรายขึ้นไป ให้หน่วยงาน 
ของรัฐจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก

หากหน่วยงานของรัฐไม ่ประสงค์จะจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างโดยวิธ ีตาม (๑) และ (๒) จะใช้วิธี 
ประกาศเชิญชวนทั่วไปก็ได้”



หน้า ๖
ราชกิจจานุเบกษา ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓เล่ม ๑๓๗ ตอนท่ี ๑0๕

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความใน (ก) ของ (๑) ของข้อ ๒๙ แห่งกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและ 
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(ก) สถาบันอุดมศึกษาของรัฐทุกแห่ง”
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓๑ แห่งกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 

ที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้ใข้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๓๑ ให้หน่วยงานของรัฐจัดจ้างที่ปรึกษาตามข้อ ๒๙ (๑) (ก) ในขอบเขตสาขาที่จัดให้ 

มีการเรียนการสอนภายในสถาบันอุดมศึกษานั้น  ๆ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมทางด้านวิขาการและ 
การวิจัยอย่างแท้จริง โดยให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปน้ี

(๑) หัวหน้าโครงการหรือผู้บริหารโครงการจะต้องเป็นบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐนั้น 
(๒) การดำเน ินงานจะต้องดำเน ินการโดยบ ุคลากรหลักของสถาบ ันอุดมศึกษาของรัฐน ั้น 

ไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของจำนวนบุคลากรทั้งหมดในโครงการ
การจัดจ้างที่ปรึกษาตามวรรคหนี่ง ให้ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หรือหากหน่วยงาน 

ของรัฐไม่ประสงค์จะจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยงานของรัฐจะใช้วิธีประกาศเชิญขวนทั่วไปหรือ 
วิธีคัดเลือกก็ได้ ทั้งนี้ การให้บริการทางวิชาการหรือการวิจัยและพัฒนาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
จะต ้องไม ่ม ีผลกระทบเส ียหายต่อการเร ียนการสอน การวิจ ัย หรือการปฏิบ ัต ิหน้าที่อ ื่นโดยปกติ 
ของข้าราชการ คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา”

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
อาคม เติมพิทยาไพสิฐ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง



หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี คือ โดยท่ีเป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวง
กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. ๒๔๖๓ เพื่อกำหนด 
ให้พัสดุที่จัดทำขึ้นหรือจำหน่ายโดยผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พัสดุส่งเสริมการผลิต 
ภายในประเทศ และพัสดุท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม เป็นพัสดุที,รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน อันจะเป็น 
การช่วยเหลือผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและเกษตรกร ส่งเสริมให้มีการใช้พัสดุที่ผลิต 
ภายในประเทศและพัสดุที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ 
และแก้ไขเพิ่มเติมที่ปรึกษาที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนประเภทที่ปรึกษาที่เป็นหน่วยงานของรัฐ 
ให้ครอบคลุมถึงสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทุกแห่งเพ่ือให้เหมาะสมย่ิงข้ึน จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงน้ี

หน้า ๗
เล่ม ๑๓๗ ตอนท่ี ๑๐๔ ก ราชกจิจาบเุบกษา ๒๒ ธันวาคม ๒๔๖๓


