
ด่วนท่ีสุด
ท่ี กค (กวจ) 0๔0๕.๒/ว ท ี่/ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือ 

จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

กรมบัญชีกลาง

ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เร่ือง แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ร ัฐต้องการส่งเสริม

หรือสนับสนุน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญ'ซาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการ 

กรุงเทพมหานคร ผู้ว่าการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถ่ิน และหัวหน้าหน่วยงานอ่ืนของรัฐ

อ้างถึง หน ังส ือคณ ะกรรมการนโยบายการจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างและการบร ิหารพ ัสด ุภาคร ัฐ  ด ่วนที่ส ุด 

ท่ี กค (กนบ) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๑๐ ลงวันท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย แนวทางปฏิบ้ตตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม 

หรือสนับสนุน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

ไต้กำหนดแบบประกาศและเอกสารเชิญซวนในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 

Market ะ e - market) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) และวิธีสอบราคา 

ประกอบกับกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธ ีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุท ี่ร ัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผลไข้บังคับเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยที่กฎกระทรวงฉบับดังกล่าว 

มีการกำหนดเงื่อนไขให้หน่วยงานของรัฐจะต้องปฏิบัติหลายกรณี เข่น การจัดซ้ือจัดจ้างผลิตภัณฑ์ของร้านค้า 

สหกรณีหรือสถาบันเกษตรกร การจัดซื้อจัดจ้างกับองค์กรหรือมูลนิธิเพื่อคนพิการหรือองค์การสงเคราะห์ 

ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐ การจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย และการจัดซื้อจัดจ้าง 

สินค้าหรือบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ความละเอียดแจ้งแล้ว น้ัน

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) 

โดยได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พิจารณาแล้วเห็นว่า 

เพ ื่อให ้หน ่วยงานของรัฐม ีความเข ้าใจและสามารถปฏ ิบ ัต ิตามเง ื่อนไขท ี่กฎกระทรวงกำหนดพ ัสด ุ 

และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสมูน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนด ถูกต้อง

/และ ...



-๒-

และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จีงอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง (๖) ประกอบมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง (๔) และ (๗) 

กำหนดแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงๆ รายละเอียดปรากฏตามสิงที่ส่งมาด้วย

จีงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายประภาศ คงเอียด)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ปฏิน้ตราซการแทนปลัดกระทรวงการคลัง 

ประธานกรรมการวินิจฉัย

กองการพัสดุภาครัฐ 

ฝ่ายเลขานุการ

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๕๓ 

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ -  ๖



แนวทางปฏิบัติ

ตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อ 

จัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

แนบท้ายหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย{เญหา 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

ด่วนที่สุด ท่ี กค (กวจ) ๐๔0๕.๒/ว ๘๙ 
ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๔



สารบัญ

หัวข้อ หน้า

แนวทางการดำเนินการในหมวด ๒ ข้อ ๖ (๒) (๔) และ (๖) ๑
แนวทางการดำเนินการในหมวด ๗/๑ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ ๓
แนวทางการดำเนินการในหมวด ๗/๒ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ๖
การกำหนดเงื่อนไขการเสนอราคาสำหรับวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ๖
ลิทธิตามข้อ ๑.๓.๕ และข้อ ๒.๔ ของผู้เสนอราคาที่เป็นกิจการร่วมค้า ๗

การดำเนินการตามแนวทางปฏิบัตินี้ ๗

ภาคผนวก
ภาคผนวก ๑ : ตารางรายงานการจัดซ้ือจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs 
ภาคผนวก ๒ : ตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ 
ภาคผนวก ๓ : ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กท่ีผลิตภายในประเทศ 
ภาคผนวก ๔ : ตารางรายงานผลการใช้พัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ



" แนวทางปฏิบ้ตตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม

หรือสนับสบุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบท้ายหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
ด่วนที่สุด ท่ี กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ด ํ/  ลงวันท่ี *3 ท่ี กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑. แนวทางการดำเนินการในหมวด ๒ ข้อ ๖ (๒) (๔) และ (๖)
๑.๑ กรณีท่ีหน่วยงานของรัฐประสงค์จะจัดซ้ือจัดจ้างผลิตภัณฑ์ยางพารา หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการ 

จัดซื้อจัดจ้างตามหมวด ๒ ข้อ ๖ (๒) ผลิตภัณฑ์ของร้านค้าสหกรณ์หรือสถาบันเกษตรกรที่กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์รับรอง โดยหน่วยงานของรัฐสามารถตรวจสอบรายซื่อร้านค้าสหกรณ์หรือสถาบันเกษตรกร 
กับกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยตรง ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐจัดซ้ือจัดจ้างได้โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑.๒ กรณีที่หน่วยงานของรัฐประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์ที่ผลิตซื้นเองหรือบริการขององค์กรหรือ 
มูลนิธิเพื่อคนพิการที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐตามหมวด ๒ ข้อ ๖ (๔) โดยหน่วยงานของรัฐ 
สามารถตรวจสอบรายซื่อองค์กร มูลนิธิ หรือองค์การสงเคราะห์คบพิการ กับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ 
ขีวิตคนพิการ หรือสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยตรง ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างได้ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อนี่ง การจัดซื้อจัดจ้างตามข้อ ๑.๑ และข้อ ๑.๒ หากหน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้าง 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จะใข้วิธีคัดเลือก หรือวิธีประกาศเชีญซวนท่ัวไปก็ได้

๑.๓ การจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามหมวด ๒ ข้อ ๖ (๖)
๑.๓.๑ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจากผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(SMEs) ตามรายการสินค้าที่มีรายซื่อตามที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้ขึ้นบัญฃีไว้ 
ซื่งพัสดุด้งกล่าวตรงตามความต้องการของหน่วยงานของรัฐโดยให้ใช้เงินงบประมาณจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุดังกล่าว 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่อยู่ในบัญซีรายซื่อผู้ประกอบการวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

๑.๓.๒ วิธีการคำนวณงบประมาณท่ีต้องจัดซื้อจัดจ้างไม'น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของงบประมาณสำหรับ 
การจัดซ้ือจัดจ้างน้ัน ให้คำนวณจากพัสดุที่หน่วยงานของรัฐประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้างที่อยู่ในบัญชีรายการพัสดุ 
และบัญชีรายซ่ือผู้ประกอบการ SMEs 

ตัวอย่างการคำนวณ
รายการพัสดุท ี่หน่วยงานของรัฐจะจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณนั้นมีท ั้งหมดจำนวน 

๑๐๐ รายการ งบประมาณรวม ๕๐๐ ล้านบาท เมื่อหน่วยงานของรัฐดำเนินการตรวจสอบตามข้อ ๑.๓.๓ 
แล้วปรากฎว่า มีรายการพัสดุที่หน่วยงานของรัฐประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้างอยู่ในบัญชีรายการพัสดุและบัญชี 
รายซื่อผู้ประกอบการ SMEs จำนวน ๕ รายการ งบประมาณที่ต้องใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๕ รายการดังกล่าว 
เปีนเงิน ๑๐ ล้านบาท ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับผู้ประกอบการ SMEs ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ 
ของงบประมาณ ๑๐ ล้านบาท หน่วยงานของรัฐต้องจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุกับผู้ประกอบการ SMEs ไม่น้อยกว่า ๓ ล้านบาท 

ซ่ืงพัสดุ ๕ รายการท่ีอยู่ในบัญชีรายการพัสดุและบัญชีรายซ่ือ SMEs ดังกล่าวน้ัน หน่วยงานของรัฐ 
สามารถเลือกซ้ือรายการใดรายการหน่ึง หรือหลายรายการ โดยต้องไม่น้อยกว่ามูลค่า ๓ ล้านบาท ก็ได้

๑.๓.๓ หน่วยงานของรัฐสามารถตรวจรายซ่ือสินค้าหรือบริการ และรายซ่ือผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อม (SMEs) ได้ท่ี www.thaismG5p.com ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

/ ๑.๓.๔ ...

http://www.thaismG5p.com


- ๒ -

๑.๓.๔ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับผู้ประกอบการ SMEs หน่วยงาน,บองรัฐที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

จะต้องจัดซื้อจัดจ้างจากจังหวัดของหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งอยู่ก่อน โดยหากพัสดุ 
ที่หน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้างนั้น มีรายขื่อผู้ประกอบการ SMEs 

ท่ีอยู่ในจังหวัดที่หน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งอยู่ และมีไม่น้อยกว่า ๓ ราย ให้หน่วยงานของรัฐ 
ดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ท่ีอยู่ในจังหวัดท่ีหน่วยงานของรัฐท่ีดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างต้ังอยู่ 
โดยให้ใช้วิธีคัดเสือก โดยเข็ญไม่น้อยกว่า ๓ ราย เข้ามาเสนอราคา 

ตัวอย่าง
(๑) หน่วยงานของรัฐต้ังอยู่ในจังหวัด ก. มีความประสงค์จะจัดซื้อโต๊ะสำนักงาน เมื่อตรวจสอบ 

รายขื่อแล้วพบว่า จังหวัด ก. มีรายขื่อผู้ประกอบการ SMEs ที่อยู่ในจังหวัด ก. จำนวน ๕ ราย ให้เขิญขวน 
ผู้ประกอบการ SMEs จำนวน ๕ รายดังกล่าวเข้ามาเสนอราคา โดยใช้วิธีคัดเสือก โดยเขิญไม่น้อยกว่า ๓ ราย

(๒) หน ่วยงานของรัฐต ั้งอย ู่ในจังหวัด ก. ม ีความประสงค ์จะจ ัดซ ื้อโต ๊ะสำน ักงาน 
เมื่อตรวจสอบรายขื่อแล้วพบว่า จังหวัด ก. ไม่มีรายขื่อผู้ประกอบการ SMEs ที่อยู่ในจังหวัด ก. หรือมีแต่ไม่ถึง 
๓ ราย ให้ดำเนินการตามข้อ ๑.๓.๕ ต่อไป

๑.๓.๕: หากตรวจสอบรายขื่อแล้วปรากฏว่า ใบจังหวัดที่หน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
ต้ังอยู่ ไม่มีรายข่ือผู้ประกอบการ SMEs หรือมีแต'น้อยกว่า ๓ ราย ให้หน่วยงานของรัฐท่ีดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ตั้งอยู่ตรวจสอบจากบัญขีรายการพัสดุและบัญขีรายขื่อของ สสว. ทุกจังหวัดว่า พัสดุที่หน่วยงานของรัฐที่ 
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งอยู่ประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้างนั้นมีรายขื่อผู้ประกอบการ SMEs หรือไม่ หากทุกจังหวัด 
ในบัญขีรายการพัสดุและบัญขีรายขื่อของ สสว. มีรายข่ือผู้ประกอบการ SMEs ไม่น้อยกว่า ๓ ราย ให้หน่วยงาน 
ของรัฐท่ีดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างต้ังอยู่ จัดซ้ือจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ท่ีมีรายข่ือน้ัน โดยวิธีคัดเสือก

หากในจังหวัดท่ีหน่วยงาบของรัฐท่ีดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างต้ังอยู่ มีรายข่ือผู้ประกอบการ SMEs 

น้อยกว่า ๓ ราย ให้หน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเข็ญขวนผู้ประกอบการ SMEs ที่มี,ราย'ข่ืออยู่'โน 
จังหวัดที่หน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งอยู่ ให้เข็ญในจังหวัดที่หน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการ 
จัดซื้อจัดจ้างตั้งอยู่ก่อน แล้วจึงพิจารผาจังหวัดอื่น  ๆ ต่อไป แต่หากในจังหวัดที่หน่วยงาบของรัฐที่ดำเนินการ 
จัดซื้อจัดจ้างตั้งอยู่ไม่มีรายขื่อผู้ประกอบการ SMEs ให้เข็ญผู้ประกอบการ SMEs ที่มีรายขื่ออยู่ในจังหวัดอ่ืน  ๆ
โดยเข็ญไม่น้อยกว่า ๓ ราย 

ตัวอย่าง
(๑)หน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งอยู่ในจังหวัด ก. จะจัดซื้อโต๊ะสำนักงาน 

เม่ือดำเนินการตามข้อ ๑.๓.๑ พบว่า จังหวัด ก. มีรายขื่อผู้ประกอบการ SMEs ท่ีอยู่ในจังหวัด ก. จำนวน ๒ ราย 

ให้เข็ญขวนผู้ประกอบการจาก ๒ รายดังกล่าวเข้ามาเสนอราคา และให้เข็ญผู้ประกอบการ SMEs จากจังหวัดอ่ืน  ๆ
เข้ามาเสนอราคา โดยเข็ญไม'น้อยกว่า ๓ ราย

(๒) หน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งอยู่ใบจังหวัด ก. จะจัดซื้อโต๊ะสำนักงาน 

เมื่อดำเนินการตรวจสอบรายขื่อแล้วแล้วพบว่า จังหวัด ก. ไม'มีรายขื่อผู้ประกอบการ SMEs ท่ีอยู่ในจังหวัด ก. 
ให้เข็ญขวนผู้ประกอบการ SMEs จากจังหวัดอ่ืน ๆ เข้ามาเสนอราคาด้วย โดยเข็ญไม่น้อยกว่า ๓ ราย

๑.๓.๖ หากไม่สามารถดำเนินการตามข้อ ๑.๓.๔ และข้อ ๑.๓.๕ ได้ ให้หน่วยงานของรัฐท่ีดำเนินการ 

จัดซ้ือจัดจ้างต้ังอยู่ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการของพระราขบัญญ้ตการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖0 หากหน่วยงานของรัฐท่ีดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e -  bidding) และใข้เกณฑ์ราคาในการพิจารณาคัดเสือกผู้ชนะ
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หากผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผู้เสนอราคารายอื่นไม่เกิน 

ร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับ 
ผู้เสนอราคาซ่ึงเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซ่ึงเสนอราคาสูงกว่าราคาตรสุดของผู้เสนอราคารายอ่ืนไม่เกินร้อยละ ๑๐ 

ท่ีจะเรียกมาทำสัญญาไม,เกิน ๓ ราย 

ดัวรย่าง
การเสนอราคาครั้งนี้มีผู้เสนอราคา ๕ ราย ได้แก่ บริษัท ก. บริษัท ข. บริษัท ค. ห้างหุ้นส่วน 

จำกัด A. และห้างหุ้นส่วนจำกัด B. โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด A. และห้างหุ้นส่วนจำกัด B. เป็นผู้ประกอบการ 
SMEs และบริษัท ก. บริษัท ข. และบริษัท ค. เป็นผู้ประกอบการท่ัวไป ซึ่งผู้เสนอราคาแต่ละรายเสนอราคาดังน้ี 

บริษัท ก. ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
บริษัท ข. ๕,๒๐๐,๐๐๐ บาท 
บริษัท ค. ๕,๒๕๐,๐๐๐ บาท 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด A. ๕,๓๐๐,๐๐๐ 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด B. ๕,๔๐๐,๐๐๐ บาท

พิจารณาได้ว่า ในการเสนอราคาครั้งนี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด A. และห้างหุ้นส่วนจำกัด B. ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ 

SMEs ได้เสนอราคาสูงกว่าผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เสนอราคาตํ่าสุดแต่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ดังน้ัน ในการเสนอราคา 
ครั้งนี้ จึงพิจารณาให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด A. เป็นผู้เสนอราคารายตํ่าสุดลำดับที่ ๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัด B. 
เป็นผู้เสนอราคารายต่ําสุดลำดับที่ ๒ และบริษัท ก. เป็นผู้เสนอราคารายตํ่าสุดลำดับท่ี ๓

๑.๓.๗ ให้หน่วยงานของรัฐรายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ไปยัง สสว. ภายใบ ๓๐ วับ 
นับกัดจากวับสิ้นปีงบประมาณ (ตามภาคผนวก ๑)

ลำหรับหน่วยงานของรัฐท่ีมีหน่วยงานย่อย ให้รายงานไปท่ีหน่วยงานด้นสังกัด และให้หน่วยงาน 

ต้นสังกัดรายงานใบภาพรวมท้ังหน่วยงานของรัฐไปยัง สสว.
ตัวอย่าง
กรม ข. มีหน่วยงาบในสังกัดท่ีต้ังอยู่ใบต่างจังหวัด ให้หน่วยงานในสังกัดสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง 

กับผู้ประกอบการ SMEs ไปยังส่วนกลาง เพ่ือให้กรม ข. จัดทำรายงานการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs 
ในภาพรวมของกรม ข. ไปยัง สสว.

๒. แนวทางการดำเนินการในหมวด ๗/๑ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ 
๒.® การจัดซื้อพัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ

๒.๑.๑ หน่วยงานของรัฐต้องจัดซื้อพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยหน่วยงานของรัฐจะต้องกำหนด 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะให้ใข้พัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ

(๑) ให้หน่วยงานของรัฐตรวจรายซ่ึอผู้ประกอบการท่ีได้รับการรับรองและออกเคร่ืองหมายสินค้า 
ที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) ได้ท่ี wvwv.mit.fti.or.th ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
หากมีมากกว่า ๓ ราย ให้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเป็นพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ ท่ีได้รับการรับรอง 
จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

(๒) หากดำเนินการตาม (๑) แล้ว ปรากฏว่าไม่มีหรือมีรายข่ือน้อยกว่า ๓ ราย หน่วยงาบของรัฐ 
จะกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเป็นพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ ท่ีได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทยหรือไม่ก็ได้
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๒.๑.๒ ใบกรณ ีท ี่ม ีพ ัสด ุท ี่ผล ิตภายใบประเทศแต ่ไม ่เพ ียงพอต ่อความต ้องการในประเทศ 
หรือมีผู้ประกอบการเข้าย่ืนข้อเสนอจำนวนน้อยราย หรือมีความจำเป็นจะต้องมีการใข้พัสคุท่ีผลิตจากต่างประเทศ 
หรือนำเข้าพัสดุจากต่างประเทศ ให้หน่วยงานของรัฐเสนอผู้มีอำนาจเหนือข้ึนไปหน่ึงข้ึนพิจารณา ก่อนท่ีจะกำหนด 
รายละเอยดคุณลักษณะเฉพาะ แต่หากเป็นกรณีดังต่อไปน้ีให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณา

(๑) เป็นการจัดหาอะไหล่ที่มีความจำเป็นจะต้องระบุคุณลักษณะเฉพาะ และจำเป็นต้อง 
น่าเข้าจากต่างประเทศ

(๒) กรณีมีความจำเป็นจะต้องมีการใช้พัสดุที่ผลิตหรือน่าเข้าจากต่างประเทศซึ่งเป็นการ 
จัดหาครั้งหนึ่งที่มีวงเงินไม่เกินสองล้านบาท หรือราคาพัสดุที่น่าเข้าจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 
สองล้านบาท

๒.๒ การจัดจ้างก่อสร้าง

๒.๒.๑ หน่วยงานของรัฐต้องกำหนดรายละเอียดในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดให้ 
คู่สัญญาต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุท่ีจะใช้ในงานก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา

ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาการใช้เหล็กในงาบก่อสร้างก่อน โดยหน่วยงานของรัฐต้องกำหนด 
รายละเอียดในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ให้คู่สัญญาต้องใช้เหล็กท่ีผลิตภายใบประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
ของปริมาณเหล็กท่ีต้องใช้ท้ังหมดตามสัญญา

๒.๒.๒ กรณีที่หน่วยงานของรัฐจะไม่ใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ หรือจะใช้หรือใช้พัสดุที่ผลิต 
ภายในประเทศไม่ครบร้อยละ ๖๐ ให้หน่วยงานของรัฐเสนอผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งขึ้นเพื่อพิจารณาอบุมัติ 

เห็นขอบก่อน
๒.๓ การจัดจ้างที่มิใช่งาบก่อสร้าง

๒.๓.๑ หน่วยงาบของรัฐต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุหรือครุภัณฑ์ท่ีจะใช้ในงานจ้างน้ัน

๒.๓.๒ กรณีที่หน่วยงานของรัฐจะไมใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ หรือจะใช้หรือใช้พัสดุที่ผลิต 
ภายในประเทศไม่ครบร้อยละ ๖๐ ให้หน่วยงานของรัฐเสนอผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งขึ้นเพื่อพิจารณาอบุมัติ 

เห็นซอบก่อน
๒.๔ การให้แต้มต่อกับบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

ใบกรณีที่การจัดชื้อจัดจ้างครั้งนั้น มีผู้เสนอราคาที่เป็นบุคคลธรรมดาซึ่งมิไต้ถือสัญชาติไทยหรือ 

นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศเช้าเสนอราคาแข่งขันกับผู้เสนอราคาซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา 
ท่ีถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทย หากผู้เสนอราคาซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทย 
หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุตของผู้เสนอราคาซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา 
ท ี่ม ิไต ้ถ ือส ัญ ชาต ิไทยหร ือน ิต ิบ ุคคลท ี่จ ัดต ั้งข ึ้นตามกฎหมายของต ่างประเทศไม ่เก ินร ้อยละ ๓ 
ให้หน่วยงานของรัฐจัดชื้อหรือจัดจ้างจากผู้เสนอราคาซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคล 
ท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทยดังกล่าว 

ยกตัวอย่าง
การเสนอราคาครั้งนี้มีผู้เสนอราคา ๓ ราย ได้แก่ บริษัท ก. บริษัท ข. และบริษัท ค. โดยบริษัท ก. 

เป็นนิติบุคคลที่จัตตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย บริษัท ข. และบริษัท ค. เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย 
ของต่างประเทศ ซ่ึงผู้เสนอราคาแต่ละรายเสนอราคา ดังน้ี

/บริษัท ...



- ๕ -

บริษัท ก. ๕,๐0๐,000 บาท 
บริษัท ข. ๔,๙00,๐00 บาท 
บริษัท ค. ๕,๑๐๐,๐๐๐ บาท

พิจารณาได้ว่า ในการเสนอราคาครั้งบี้ บริษัท ก. ซึ่งเนินนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ได้เสนอราคา 
สูงกว่าบริษัท ข. ผู้เสนอราคาที่เนินนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศแต่ไม่เกินร้อยละ ๓ 
ดังนั้น ในการเสนอราคาครั้งบี้ จึงพิจารณาให้บริษัท ก. เนินผู้เสนอราคารายตรสุดลำดับที่ ๑ บริษัท ข. 
เนินผู้เสนอราคารายต่ําสุดลำดับท่ี ๒ และบริษัท ค. เนิบผู้เสนอราคารายตั้าสุดลำดับท่ี ๓ 

๒.๕ การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ
๒.๕.๑ การจัดทำแผนการใข้พัสดุไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ และการใช้เหล็กไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 

ท่ีผลิตภายใบประเทศ ลำหรับการจัดจ้างตามข้อ ๒.๒ และข้อ ๒.๓ 
๒.๕.๑.๑ งานจ้างก่อสร้าง

(๑) หน่วยงานของรัฐจะต้องให้คู่สัญญาจัดทำแผนการใช้พัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุท่ีจะใช้ในงานก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันท่ีได้ 
ลงนามสัญญา (ภาคผนวก ๒)

(๒) หน่วยงานของรัฐจะต้องให้คู่สัญญาจัดทำแผนการใช้เหล็กท่ีผลิตภายในประเทศ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา ภายใบ ๓๐ วัน นับถัดจากวันท่ีได้ลงนาม 
สัญญา (ภาคผนวก ๓)

๒.๕.๑.๒ งานจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง
หน่วยงานของรัฐจะต้องให้คู่สัญญาจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงาบจ้างทั้งหมดตามสัญญา ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวับที่ 
ได้ลงนามสัญญา ตามแผนการใช้พัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ

อน่ีง หากมูลค่าหรือปริมาณของพัสดุไม่สามารถดำเนินการ ตามข้อ ๒.๕.๑.๑ และข้อ ๒.๕.๑.๒ 
สามารถแก้ไขเปล่ียนแปลงแผนได้ ทั้งบี้ ต้องก่อนการส่งมอบงานในแต่ละงวด

๒.๕.๒ การตรวจรับพัสดุ ลำหรับการจัดซ้ือจัดจ้างตามข้อ ๒.๑ ข้อ ๒.๒ และข้อ ๒.๓
๒.๕.๒.๑ ให ้คณะกรรมการตรวจรับพ ัสด ุตรวจสอบว่าพ ัสด ุท ี่ส ่งมอบ เนินพัสดุที่ผลิต 

ภายในประเทศตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไวในสัญญา
๒.๕.๒.๒ การตรวจสอบพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ สามารถดำเนินการ ดังบี้

(๑) กรณีที่เนินพัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย ให้ตรวจสอบรายการพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย 
(Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

(๒) กรณีที่เนินพัสดุที่ไมใช่รายการพัสดุตาม (๑) ให้ตรวจสอบจากข้อมูลที่ปรากฏ 

บนฉลากของสินค้าท่ีติดบนบรรจุภัณฑ์ของสินค้า 
๒.๕.๓ การแก้ไขสัญญา

หากลงนามในสัญญาแล้วปรากฏในภายหลังว่าไม่สามารถส่งมอบพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ 
ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาได้ ให้พิจารณาแก้ไขสัญญาต่อไป ทั้งบี้ ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาแก้ไขสัญญา
ให ้เน ิน ไบ ตามห ล ัก การข องมาตรา ๙๗ แห ่งพ ระราข น ัญ ญ ัต ิก ารจ ัด ซ ื้อ จ ัด จ ้างน ละก ารบ ร ิห ารพ ัส ด ุภ าค ร ัฐ  

พ.ศ. ๒๕๖๐
/ ๒.๕.๔ ...



๒.๔.๔ การจัดทำรายงาบผลการใซ้พัสดุที่ผลิตภายในประเทคสำหรับงาบจ้างก่อสร้างและงานจ้าง 
ท่ีมิ'ใช่งานก่อสร้าง

ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นผู้จัดทำรายงานผลการใข้พัสคุที่ผลิตภายใบประเทศ 
(ตามภาคผนวก ๔) เสนอหัวVIน้า‘หน่วยงานของรัฐเพ่ือทราบพร้อมกับรายงานผลการตรวจรับงานงวดสุดท้าย

๓. แนวทางการดำเนินการในหมวด ๗/๒ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เป็นมิตรกับสิงแวดล้อม
๓.๑ หากหน่วยงานของรัฐประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้หน่วยงานของรัฐ 

กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือร่างขอบเขตของงาน เป็นพัสดุที่มีรายละเอียดหรือคุณสมบัติ 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ตัวร ย่าง
หน่วยงานของร ัฐต ้องการจ ัดซื ้อกระดาษ A4 หากประสงค ์จะซ ื ้อกระดาษท ี ่ม ีค ุณสมบัต ิ  

เป ็นกระดาษที่เป ็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ก็ให้หน่วยงานของรัฐกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะใต้ 
ตามท่ีหน่วยงานของรัฐต้องการ แด'หากหน่วยงานของรัฐประสงค์จะจัดซ้ือกระดาษ A4 ท่ีมีคุณลักษณะเฉพาะท่ัวไป 
ก็ให้หน่วยงานของรัฐกำหนดตามท่ีหน่วยงานของรัฐต้องการ

๓.๒ เมื่อดำเนินการตามข้อ ๓.๑ แล้ว ให้หน่วยงานของรัฐตรวจสอบรายซื่อพัสดุทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ใดยตรวจสอบในฐานข้อมูลบัญชีรายซื่อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของกรมควบคุมมลพิษ 
ไต้ท่ี http://gp.pcd.go.th

๓.๓ เม่ือตรวจสอบรายซ่ือแล้วปรากฏว่า พัสดุท่ีจะจัดซ้ือจัดจ้างตังกล่าวมีผู้ขายสินค้า■หรือผู้ให้บริการเพียงรายเดียว 
ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างใดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากผู้ขายหรือผู้ให้บริการโดยตรง หากพัสดุที่จะจัดซื้อ 
จัดจ้างมีผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการต้ังแต่สองรายข้ึนไป ให้หน่วยงานของรัฐจัดซ้ือจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก

หากดำเนินการตรวจสอบรายซื่อแล้วไม่ปรากฏรายซื่อผู้ประกอบการที่ไต้รับการรับรองว่าเป็นพัสดุ 
ที่มิเครื่องหมายรับรองว่าเป็นพัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

ตามวิธีการของพระราขบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐

อน่ึง หากหน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้หน่วยงานของรัฐ 
กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือร่างขอบเขตของงาน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ

๔. การกำหนดเงื่อนไขการเสนอราคาสำหรับวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ให้หน่วยงานของรัฐแก้ไขหนังสือแบบเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

แบบเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และแบบเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามหนังสือคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
ภาครัฐ ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กนบ) ๐๔๐๔.๒/ว ๔๑๐ ลงวันท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๔๖๐ โดยกำหนดเป็นเง่ือนไขเพ่ิมเติม 
ไว้ในแบบเอกสารเชีญซวนท่ีคณะกรรมการนโยบายกำหนด ตังน้ี

๔.๑ เพิ่มเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างฯ ตังนี้ “ ข้อ ๑.๗ แผนการใข้พัสคุท่ีผลิตภายใบประเทศ” 
และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ “ ข้อ ๑.๙ แผนการ1โข้พัสคุท่ีผลิตภาย'ใน,ประเทศและแผนการ'ไข้เหล็ก 
ท่ีผลิตภายในประเทศ”

๔.๒ เพิ่มเงื่อนไขในแบบเอกสารประกวดราคาซื้อๆ แบบเอกสารประกวดราคาจ้างๆ และแบบเอกสาร 
บระกวดราคาจ้างก่อสร้างๆ ส่วนท่ี ๒ ดังนี้ “ ข้อ ๓.๒ ลัาเบาใบขึ้นทะเบียนผู้บระกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อม (SMEs)” หรือ “สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made in Thailand”

/ ๔.๓ ...
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๔.๓ เพิ่มเงื่อนไขในแบบเอกสารประกวดราคาจ้างๆ ดังนี้ “ ข้อ ๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำแผนการใข้ 
พัสดุท ี่ผลิตภายใบประเทศ” และแบบเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างๆ “ ข้อ ๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอต้อง 
จัดทำแผนการใข้พัสคุท่ีผลิตภายในประเทศและแผนการใข้เหล็กท่ีผลิตภายในประเทศ”

๔.๔ กำหนดเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อๆ เอกสารประกวดราคาจ้างๆ และเอกสารประกวดราคา 
จ้างก่อสร้างฯ กรณีใช้เกณฑ์ราคาในการพิจารณาคัดเลือกผู้ขนะ ให้กำหนดเงื่อนไขการพิจารณา ในข้อ ๖ 
หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา “ ๖.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซื้งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่า 
ราคาตรสุดชองผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ 
SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเลนอซื่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุด 
ของผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนไม่เกินร้อยละ ๑๐ ท่ีจะเรียกมาทำลัญญาไม่เกิน ๓ ราย

อนึ่ง การพิจารณาผลตามเง ื ่อนไขเอกสารประกวดราคาซ ื ้อๆ ให้พ ิจารณาจากเอกสาร 
สำเนาใบซ้ืนทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เท่าบั้น”

๔.๖ กรณีใช้เกณฑ์ราคาในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะ ให้กำหนดเงื่อนไขเอกสารประกวดราคาซ้ือๆ เอกสาร 
ประกวดราคาจ้างๆ และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างๆ ในข้อ ๖ หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
“๖.๙ หากผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทยหรีอนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึน 
ตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มิไต้ถือสัญชาติไทย 
หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
จากผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทยดังกล่าว” 

เง่ือนไขตามวรรคหน่ึงให้ใช้กับการจัดซ้ือจัดจ้างวิธีสอบราคาและวิธีคัดเลือกด้วย

๔. สิทธิตามข้อ ๑.๓.๕ และข้อ ๒.๔ ของผู้เสนอราคาที่เป็นกิจการร่วมค้า
๔.๑ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs
๔.๒ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคล 

ท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทย

๖. การดำเนินการตามแนวทางปฏิบัตินี้
๖.๑ กรณีท่ีหน่วยงานของรัฐไต้เผยแพร่เอกสารเชิญชวนก่อนวันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๔๖๓ ให้หน่วยงานปฏิบัติตาม 

เง่ือนไฃท่ีกำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน
๖.๒ กรณีที่หน่วยงานของรัฐไต้เผยแพร่เอกสารเชิญชวนตั้งแต่วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๔๖๓ แต่ก่อนวันที่ 

หนังสือเวียนฉบับนี้มีผลใช้'บังคับ เมื่อดำเนินการจนเสร็จสิ้นโครงการ ให้หน่วยงาบของรัฐจัดทำรายงานผล 
การจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs หรือรายงาบการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ตามตารางรายงาน 
การจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ตารางแผนการใช้พัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ ตารางแผนการใช้เหล็ก 
ท่ีผลิตภายในประเทศ และตารางรายงานผลการใช้พัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ

๖.๓ กรณีที่หน่วยงานชองรัฐไต้เผยแพร'เอกสารเชิญซวนตั้งแต่วันที่หนังลือเวียนฉบับนี้มีผลใช้บังคับ 
ให้หน่วยงานของรัฐกำหนดเง่ือนไชในเอกสารเชิญขวนให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติน้ี
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ตารางรายงานการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs

ชื่อหน่วยงาน

รายการพัสดุที่ตรงกับรายชื่อสินค้าหริอบริการ และรายชื่อผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
ลำดับ รายการพัสดุ มลค่าที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง

๑
๒
๓
๔
๕

รวม

- งบประมาณทั้งหมดที่หน่วยงาบของรัฐต้องจัดซื้อจัดจ้าง.................................... บาท
- คิดเป็นร้อยละ ๓๐ ของงบประมาณสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่หน่วยงาบของรัฐจะต้องจัดซื้อจัดจ้าง 

 บาท

สๅ}ป

□  เป็นไปตามกฎกระทรวงกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม 
หรีอสนับสบุบ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒<£๖๓ ร้อยละ ๓0 ของงบประมาณสำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง 
จากพัสดุที่หน่วยงานของรัฐประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้างที่อยู่ในนัญขีรายการพัสดุและนัญ3รายชื่อ 
ผู้ประกอบการ SMEs

□  ไม่เป็นไปตามกฎกระทรวง
ปัญหาอุปสรรคที่หน่วยงาบของรัฐไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อให้ครบร้อยละ ๓0

ข้อเสนอแนะอื่นๆ
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ตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ 

โครงการ ......................................................................

รายการพัสดุหรือครุภัณฑ์ท่ีใช้ในโครงการ 
แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำคับ รายการ หน่วย ปริมาณ ราคาต่อหน่วย 
(บาท)

เป็นเงิน 
(รวม)

พัสดุ
ในประเทศ

พัสดุ
ต่างประเทศ

๑

๒

๓

๔

๕

รวม XXX XXX XXX
อัตรา 

(รัอยละ)
๑๐๐ ๗๐ ๓๐

ลงซื่อ.................................... (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)

)(
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ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กท่ีผลิตภายในประเทศ 

โครงการ .......................................................................

รายการพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ 
แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ 
ปริมาณเหล็กที่1งโครงการ XXX (ตัน)

ลำตับ รายการ หน่วย ปริมาณ เหล็ก
ในประเทศ

เหล็ก
ต่างประเทศ

๑ เหล็กเส้น ตับ
๒ เหล็กข้องอ ตัน
๓ เหล็กเส้นกรม ตัน

๕

รวม XXX XXX XXX
อัตรา 

(รัอยละ)
๑๐๐ ๙๐ ๑๐

ลงซื่อ.................................... (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)

( )
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ตารางรายงานผลการใช้พัสดุท่ีผลิตภายใบประเทศ

การใช้พัสดุทั้งโครงการ
รายการพัสดุทั้งโครงการ XXX รายการ
มูลค่าพัสดุทั้งโครงการ XXX บาท

มูลค่าการใช้พัสดุที่ผลิตภายใบประเทศ

รายการ หน่วย (บาท) จำนวนเงิน อัตรา (ร้อยละ)

มูลค่าพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
มูลค่าพัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศ

ปริมาณการใช้เหล็กทั้งโครงการ

ปริมาณการใช้เหล็กทั้งโครงการ XXX ตัน มูลค่าเหล็กทั้งโครงการ XXX บาท

รายการ หน่วย จำนวน อัตรา (ร้อยละ)
ปริมาณการใช้เหล็ก ตัน ตับ

□  เป็นไปตามกฎกระทรวงกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม 
หรือสนับสนุน (ฉบับที่ to) พ.ศ. ๒๕๖๓
©. ร้อยละ ๖๐ พัสดุทั่วไป (มูลค่า) 
to. ร้อยละ ๙๐ เหล็ก (ปริมาณ)

□  ไม ่เป ็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดพ ัสด ุและว ิธ ีการจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างพ ัสด ุท ี่ร ัฐต ้องการส ่งเสร ิม  
หรือสนับลนุน (ฉบับที่ to) พ.ศ. ๒๕๖๓
เหตุผล/ความจำเป็นที่หน่วยงานของรัฐไม่สามารถดำเนินการใต้

ลงข ื่อ....................................(ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ)

( )


