
ตามกฎกระทรวง

ก าหนดพสัดุและวิธีการจดัซ้ือจดัจา้ง

พสัดุที่รฐัตอ้งการส่งเสริมหรือสนบัสนุน 

(ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2563
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o ภาพรวมขั้นตอนด าเนินการตาม พ.ร.บ. การจดัซ้ือจดัจา้งฯ โดยสงัเข 



จดัท ารายงานเสนอหวัหนา้หน่วยงาน

ของรฐัเพือ่พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ

 รายงานขอซ้ือหรือขอจา้ง (ระเบยีบฯ ขอ้ 22 หรือ 23 แลว้แต่กรณี)

 รายงานขอเช่าสงัหาริมทรพัย ์(ระเบยีบฯ ขอ้ 92  ระกอบขอ้ 22)

 รายงานขอเช่าอสงัหาริมทรพัย ์(ระเบยีบฯ ขอ้ 93)

 รายงานขอแลกเ ลีย่น (ระเบยีบฯ ขอ้ 97)

 รายงานขอจา้งที ่รึกษา (ระเบยีบฯ ขอ้ 104)

 รายงานขอจา้งออกแบบหรือควบคุมงาน (ระเบยีบฯ ขอ้ 140)



จดัท า “แผนการจดัซ้ือจดัจา้ง ระจ า ี”

 ระกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ

กรมบญัชีกลางและของหน่วยงานของรฐั

และ ิด ระกาศโดยเ ิดเผย

(มาตรา 11)

จดัท าขอบเขตของงาน  หรือรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ  หรือแบบรู รายการก่อสรา้ง
จดัท าราคากลาง

(มาตรา 4,63)



1. กรณีเร่งด่วนหรือ ใช้ใน

ราชการลบั

2. กรณีที่มีวงเงินตามที่ก าหนด

ในกฎกระทรวงห รือมีความ

จ า เ  ็นฉุกเ ฉิน หรือที่ จะขาย

ทอดตลาด

3. การจา้งที ่รึกษาทีม่ีวงเงิน

ค่าจา้งตามก าหนดใน

กฎกระทรวง หรือเกีย่วกบัความ

มัน่คงของชาติ

4. กรณีงานจา้งออกแบบหรือ

ควบคุมงานก่อสรา้งทีเ่ร่งด่วน

หรือเกีย่วกบัความมัน่คงของชาติ

ยกเวน้
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ด าเนนิการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุ

เมือ่หวัหนา้หน่วยงานของรฐั

ใหค้วามเห็นชอบ

การจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุ

• วิธี ระกาศเชิญชวนทัว่ไ 

- วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส ์(e-market)

- วิธี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(e-bidding)

- วิธีสอบราคา

• วิธีคดัเลือก

• วิธีเฉพาะเจาะจง

เกณฑก์ารพิจารณา

• วิธี ระกาศเชิญชวนทัว่ไ  และวิธีคดัเลือก
- เกณฑร์าคา โดยพิจารณาจากรายที่เสนอราคาต า่สุด

- เกณฑร์าคาและเกณฑอ่ื์น เช่น ตน้ทุนของพสัดุตลอดอายุการ

ใชง้าน / มาตรฐานของสินคา้หรือบริการ / บริการหลงัการขาย / 

พสัดุที่รฐัตอ้งการส่งเสริม / การ ระเมินผลการ ฏิบติังานของ

ผู ้ระกอบการ / ขอ้เสนอดา้นเทคนิคหรือขอ้เสนออ่ืน โดย

พิจารณาจากรายที่ไดค้ะแนนรวมสูงสุด

• วิธีเฉพาะเจาะจง ใชเ้กณฑร์าคา

การจา้งที่ รึกษา

• วิธี ระกาศเชิญชวนทัว่ไ 

• วิธีคดัเลือก

• วิธีเฉพาะเจาะจง

เกณฑก์ารพิจารณา

• กรณีเ ็นงาน ระจ า หรืองานที่มีมาตรฐานเชิงคุณภาพตามหลกั

วิชาชีพ หรืองานที่ไม่ซบัซอ้น ใหค้ดัเลือกผูย้ืน่ขอ้เสนอที่ผ่านเกณฑ์

ดา้นคุณภาพซ่ึงเสนอราคาต า่สุด

• กรณีเ ็นงานตามมาตรฐานของหน่วยงานของรฐั หรืองานที่

ซบัซอ้น ใหค้ดัเลือกผูย้ืน่ขอ้เสนอที่ผ่านเกณฑด์า้นคุณภาพและได้

คะแนนรวมดา้นคุณภาพและดา้นราคามากที่สุด

• กรณีเ ็นงานที่มีความซบัซอ้นมาก ใหค้ดัเลือก ผูย้ื่นขอ้เสนอที่

ผ่านเกณฑด์า้นคุณภาพและไดค้ะแนนดา้นคุณภาพมากที่สุด

การจา้งออกแบบหรือควบคุมงาน

• วิธี ระกาศเชิญชวนทัว่ไ 
• วิธีคดัเลือก
• วิธีเฉพาะเจาะจง
• วิธี ระกวดแบบ

เกณฑก์ารพิจารณา

• พิจารณาจากแนวคิดของผูใ้หบ้ริการที่ไดค้ะแนนดา้นคุณภาพ

มากที่สุด

การเช่า

• สงัหาริมทรพัย ์ ใหใ้ชข้อ้ก าหนดเกีย่วกบั

การซ้ือ โดยอนุโลม

• อสงัหาริมทรพัย ์ใหต้กลงราคากบัผูใ้หเ้ช่า

เกณฑก์ารพิจารณา

• สงัหาริมทรพัย ์ใชเ้กณฑร์าคา หรือเกณฑร์าคาร่วมกบัเกณฑอ่ื์น

• อสงัหาริมทรพัย ์ใชเ้กณฑร์าคา



C
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 ระกาศผล

การจดัซ้ือจดัจา้ง

(ม.66 วรรคหนึง่,

ม.77, ม.91)

1.  ระกาศในระบบสารสนเทศ

- ของกรมบญัชีกลาง (ระบบ e-GP)

- ของหน่วยงานของรฐั

2.  ิด ระกาศโดยเ ิดเผย ณ สถานที ิ่ด ระกาศของหน่วยงานของรฐั



เสนอผูม้ีอ านาจอนุมติั

สัง่ซ้ือหรือสัง่จา้งพสัดุ

(มาตรา 15)

ผูม้ีอ านาจ
การสัง่ซ้ือหรือสัง่จา้ง

(ระเบียบฯ ขอ้ 84 - 87)

หวัหนา้

หน่วยงานของรฐั

เหนือข้ึนไ 

หนึง่ชั้น

การสัง่จา้งที ่รึกษา

(ระเบียบฯ ขอ้ 127)

การสัง่จา้งออกแบบฯ

(ระเบียบฯ ขอ้ 158)

 วิธี ระกาศเชิญชวนฯ

- ไม่เกิน 200 ลา้นบาท

 วิธีคดัเลือก

- ไม่เกิน 100 ลา้นบาท

 วิธีเฉพาะเจาะจง

- ไม่เกิน 50 ลา้นบาท

 วิธี ระกาศเชิญชวนฯ

- เกิน 200 ลา้นบาท

 วิธีคดัเลือก

- เกิน 100 ลา้นบาท

 วิธีเฉพาะเจาะจง

- เกิน 50 ลา้นบาท

ไม่เกิน 

100 ลา้นบาท

เกินกว่า

100 ลา้นบาท

ไม่เกิน

50 ลา้นบาท

เกินกว่า

50 ลา้นบาท

หมายเหตุ : อ านาจสัง่ซ้ือสัง่จา้งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง

และการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
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การพิจารณาอุทธรณ์

(ถา้ม)ี

(ม.114 – ม.119)

 องค ์ระกอบ

ของการอุทธรณ์

• ผูม้ีสิทธิอุทธรณ ์ไดแ้ก่ ผูที้่ได ้

ยืน่ขอ้เสนอเท่านั้น

 อุทธรณไ์ดเ้ฉพาะเรื่องที่ไม่

ตอ้งหา้ม

 ตอ้งท าเ ็นหนงัสือลงลายมือ

ช่ือผูอุ้ทธรณ์

 ตอ้งใชถ้อ้ยค าสุภาพ ระบุ

ขอ้เท็จจริงและเหตุผลอนัเ ็น

เหตุแห่งการอุทธรณใ์หช้ดัเจน 

พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐาน

 ยืน่อุทธรณต่์อหน่วยงานของ

รฐัภายใน 7 วนัท าการ นบัแต่

วนั ระกาศผลในระบบ

กรมบญัชีกลาง 

 การพิจารณาของ   

หน่วยงานของรฐั

 ตอ้งเสร็จภายใน 7 วนั 

ท าการนบัแต่วนัที่ไดร้บั

อุทธรณ์

 กรณีเห็นดว้ย 

- ใหด้ าเนินการตาม

ความเห็นนั้นภายในเวลา 

 กรณีไม่เห็นดว้ย 

- ตอ้งรายงานไ ยงั

คณะกรรมการพจิารณา

อุทธรณ ์ภายใน 3 วนั 

ท าการ

 การพิจารณาของ

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

 วินิจฉยัใหแ้ลว้เสร็จภายใน 30 วนั

(ขยายได ้2 ครั้งๆ ละไม่เกิน 15 วนั)

 อุทธรณฟั์งข้ึนและมีผลอย่างมีนยัส าคญั 

แจง้ใหห้น่วยงานของรฐัด าเนินการใหม่ หรือ

เริม่จากขั้นตอนใดตามทีเ่ห็นสมควร

 อุทธรณฟั์งไม่ข้ึนหรือ

ไม่มีผลอย่างมีนยัส าคญั แจง้ให ้หน่วยงาน

ของรฐั ด าเนินการต่อไ 

 การวินิจฉยัถอืเ ็นทีสุ่ด 

 ผูอุ้ทธรณม์ีสิทธิฟ้องคดีต่อศาล

 ถา้พิจารณาเกินก าหนด ใหยุ้ติเรือ่ง และให้

แจง้ผูอุ้ทธรณ ์/ ผูช้นะหรือไดร้บัคดัเลือก /

และแจง้หน่วยงานของรฐั ด าเนินการต่อไ  



การลงนามในสญัญา

(ม.93, ม.96)

 การลงนามในสญัญา

จะกระท าไดต่้อเมือ่ล่วงพน้ระยะเวลาอุทธรณ์

และไม่มีผูอุ้ทธรณต์าม ม.117 หรือในกรณีทีม่ีการ

อุทธรณแ์ต่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณใ์ห้

ด าเนินการต่อไ ได ้เวน้แต่ (มาตรา 66 วรรคสอง)

 การจดัซ้ือจดัจา้งทีม่ีความจ าเ ็นเร่งด่วนตาม 

ม.56(1)(ค) หรือ

 วิธีเฉพาะเจาะจง หรือ

 กรณีทีม่ีวงเงินเล็กนอ้ยตามทีก่ าหนดใน

กฎกระทรวง

 การแกไ้ขสญัญา

 กรณีแกไ้ขสญัญาเพือ่เพิม่วงเงิน หากรวมกบัวงเงินตาม

สญัญาเดิมแลว้มีผลท าใหผู้ม้ีอ านาจสัง่ซ้ือหรือสัง่จา้ง

เ ลีย่นแ ลงไ  ตอ้งเสนอผูม้ีอ านาจเหนือข้ึนไ (มาตรา 

97 วรรคสี)่

 กรณีทีม่ีการแกไ้ขสญัญาหรือขอ้ตกลงเพือ่ลดวงเงินใหผู้ม้ี

อ านาจอนุมติัสัง่ซ้ือหรือสัง่จา้ง ตามวงเงินเดิมเ ็นผูอ้นุมติั

การแกไ้ขสญัญาหรือขอ้ตกลง (มาตรา 97 วรรคหา้)

 ตอ้ง ระกาศเผยแพร่ในระบบสารสนเทศของ

กรมบญัชีกลาง และของหน่วยงานของรฐั (มาตรา 98)




6



การบริหารสญัญา 

และการตรวจรบัพสัดุ

(ม.100-105)

การงดหรือลดค่า รบั

หรือการขยายเวลา

ท าการตามสญัญา

การบอกเลิกสญัญา การตรวจรบัพสัดุ



การบริหารพสัดุ

11

การ ระเมินผล

และเ ิดเผยผลสมัฤทธ์ิ

ของการจดัซ้ือ

จดัจา้งและการบริหารพสัดุ

(มาตรา 8)

 ควบคุมและดูแลพสัดุใหม้ีการใชแ้ละการบริหารพสัดุ  

ทีเ่หมาะสม คุม้ค่า และเกิด ระโยชนใ์หม้ากทีสุ่ด

(มาตรา 112)

 การเก็บ การบนัทึก การเบิกจ่าย การยมื การตรวจสอบ 

การบ ารุงรกัษา และการจ าหน่ายพสัดุ 

(มาตรา 113)



การจดัท ารายงาน

ผลการพจิารณา

(มาตรา 12)



ก าหนดใหห้น่วยงานอ่ืนเ ็นหน่วยงานของรฐัตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครฐั

พ.ศ. 2560 ลงวนัที ่23 ส.ค. 60

ก าหนดหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัผูม้ีสิทธิขอข้ึนทะเบียนผู ้ระกอบการ พ.ศ. 2560 ลงวนัที ่23 ส.ค. 60

ก าหนดพสัดุและวิธีการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุทีร่ฐัตอ้งการส่งเสริมหรือสนบัสนุน พ.ศ. 2563

ลงวนัที ่29 ม.ค. 63 (ฉบบัที ่1) และ ลงวนัที ่22 ธ.ค. 63 (ฉบบัที ่2)

ก าหนดวงเงินการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วงเงินการจดัซ้ือจดัจา้งทีไ่ม่ท าขอ้ตกลงเ ็นหนงัสือ

และวงเงินการจดัซ้ือจดัจา้งในการแต่งตั้งผูต้รวจรบัพสัดุ พ.ศ. 2560 ลงวนัที ่23 ส.ค. 60

ก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงือ่นไขการข้ึนทะเบียนที ่รึกษา พ.ศ. 2560 ลงวนัที ่23 ส.ค. 60

ก าหนดเรือ่งการจดัซ้ือจดัจา้งกบัหน่วยงานของรฐัทีใ่ชสิ้ทธิอุทธรณไ์ม่ได ้พ.ศ. 2560 ลงวนัที่ 23 ส.ค. 60

ก าหนดอตัราค่าจา้งผูใ้หบ้ริการงานจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสรา้ง พ.ศ. 2562 ลงวนัที ่15 ก.ค. 62

ก าหนดกรณีการจดัซ้ือจดัจา้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2561 ลงวนัที ่2 ก.พ. 61 (ฉบบัที ่1)

และ ลงวนัที ่28 พ.ย. 61 (ฉบบัที ่2) ( ระชมุสุดยอดอาเซียน) 7

กฎกระทรวง

1

2

3

4

5

6

7

8
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แ น ว ท า ง ก า ร ป ฏิ บั ติ
ตามกฎกระทรวงก าหนด
พั ส ดุ แ ล ะ วิ ธี ก า ร จั ด ซ้ื อ
จัดจ้างพัสดุที่ รัฐต้องการ
ส่ ง เ ส ริมห รือส นับส นุน
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
(ว 89 ลว. 18 ก.พ. 64)



ด่วนทีสุ่ด ที ่กค (กวจ) 0405.2/ว 332 ลว 8 มถุินายน 2564
อนุมตัผ่ิอนผนัการไม่ปฏิบัตติามกฎกระทรวงฯ และหนังสือแจ้งเวยีนฯ

การรับทราบ

อนุมตัผ่ิอนผนั

รายงานสรุป





หมวด 2
พสัดุส่งเสริมวสิาหกจิและการประกอบอาชีพ

ผู้ประกอบการ SMEs
ส่งเสริมในเชิงพืน้ที่ และ แต้มต่อด้านราคา

หมวด 7/1 
พสัดุส่งเสริมการผลติภายในประเทศ

หมวด 7/2 พสัดุทีเ่ป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม

แต้มต่อกบับุคคลธรรมดาทีถื่อสัญชาติไทย
หรือนิตบุิคคลทีจ่ดัตั้งขึน้ตามกฎหมายไทย



ขั้นตอน : ก าหนดความตอ้งการ วตัถุ ระสงคก์ารใชง้าน 
(Spec. หรือขอบเขตของงาน หรือแบบรู รายการงานก่อสรา้ง)

ขั้นตอน : การตรวจสอบรายการพสัดุ และ ตรวจสอบรายช่ือผู ้ระกอบการ SMEs

ขั้นตอน : การด าเนินการจดัหา

ขั้นตอน : การบริหารสญัญาและการตรวจรบัพสัดุ
12

ขั้นตอนและกระบวนการ (การซ้ือ/การจ้างก่อสร้าง/การจ้างที่มิใช่จ้างก่อสร้าง)

1

2

3

4



หมวด 7/1 พสัดุส่งเสริมการผลติภายในประเทศ
ส าหรับการจัดซ้ือ การจัดจ้างก่อสร้าง
การจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
และการเช่าสังหาริมทรัพย์
แต่ไม่ใช้กบัการจ้างทีป่รึกษาและการจ้างออกแบและควบคุมงานก่อสร้าง

13



ขั้นตอน : ก าหนดความตอ้งการ

วตัถุ ระสงคก์ารใชง้าน 

(Spec. หรือขอบเขตของงาน 

หรือแบบรู รายการงานก่อสรา้ง)

14

1



ตรวจรายช่ือผู้ประกอบการ
ทีไ่ด้รับการรับรองและออกเคร่ืองหมายสินค้า
ทีผ่ลติในประเทศไทย (Made in Thailand) 

ได้ที ่www.mit.fti.or.th
ของสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย

หากมีมากกว่า 3 ราย ตั้งแต่ 6 รายขึน้ไป 
ให้ก าหนด spec. ว่า

“เป็นพสัดุทีผ่ลติภายในประเทศ 
ทีไ่ด้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย”

หากมรีายช่ือน้อยกว่า 3 6 รายจะก าหนด spec. ว่า
“เป็นพสัดุทีผ่ลติภายในประเทศ”

หากไม่มผีลติภายในประเทศกไ็ม่ต้องก าหนดว่า 
“เป็นพสัดุทีผ่ลติภายในประเทศ”

การจัดซ้ือ ต้องก าหนด spec. เป็นพสัดุทีผ่ลติภายในประเทศ
กรณเีป็นพสัดุทีไ่ดรัับการรับรองและออกเคร่ืองหมายสินค้าที่ผลติในประเทศ 

(Made In Thailand) โดยสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย

หมวด 7/1 พสัดุส่งเสริมการผลิตภายใน ระเทศ

การจัดซ้ือ

http://www.mit.fti.or.th/


กรณทีีม่พีสัดุทีผ่ลติภายในประเทศแต่ไม่เพยีงพอต่อ
ความต้องการในประเทศ หรือมผู้ีประกอบการเข้าย่ืน
ข้อเสนอจ านวนน้อยราย หรือมคีวามจ าเป็นจะต้องมี
การใช้พสัดุทีผ่ลติจากต่างประเทศหรือน าเข้าพสัดุจาก

ต่างประเทศ

กรณทีี ่1 
หากเป็นการจัดหาอะไหล่
ทีม่คีวามจ าเป็นจะต้อง

ระบุ spec. และจ าเป็นต้อง
น าเข้าจากต่างประเทศ

กรณทีี ่2 
หากกรณมีีความจ าเป็นจะต้องมีการใช้พสัดุ

ที่ผลติหรือน าเข้าจากต่างประเทศ
ซ่ึงเป็นการจดัหาคร้ังหนึ่งทีม่ีวงเงินไม่เกนิ 2 ล้านบาท 

หรือราคาพสัดุทีน่ าเข้าจากต่างประเทศมีราคา
ต่อหน่วยไม่เกนิ 2 ล้านบาท

หลกัการ คือ ใหใ้ชพ้สัดุที่ผลิตในไทย  ขอ้ยกเวน้ ขออนุมติัผูม้ีอ านาจ!!!

การจัดซ้ือ โดยหลกัการ ต้องก าหนด spec. เป็นพสัดุทีผ่ลติภายในประเทศ

ขอ้ยกเวน้ ให้เสนอผู้มีอ านาจ
เหนือขึน้ไปหน่ึงช้ัน

อนุมัตก่ิอน

ให้เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ
อนุมตั ิโดยสามารถ
ขอไปพร้อมกบั
ขั้นตอนขอความ
เห็นชอบรายงาน
ขอซ้ือขอจ้าง

ขอ้ยกเวน้



ต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพสัดุทีจ่ะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

ข้อ 1 ให้พจิารณาใช้เหลก็ที่ผลติในประเทศ
ก่อน โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของ
ปริมาณเหลก็ที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

ข้อ 2 ถ้าใช้เหลก็ตาม ข้อ 1 แล้ว 
มูลค่ายงัไม่ครบร้อยละ 60

ให้ใช้พสัดุประเภทอ่ืนให้ครบร้อยละ 60

หมวด 7/1 พสัดุส่งเสริมการผลิตภายใน ระเทศ

การจัดจา้ง

ก่อสรา้ง

การจัดจ้างงานก่อสร้าง ต้องก าหนดรายละเอยีดในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
และก าหนดให้คู่สัญญาต้องใช้พสัดุประเภทวสัดุหรือครุภณัฑ์ทีจ่ะใช้ในงานก่อสร้าง

เป็นพสัดุทีผ่ลติภายในประเทศ

ตามแนวทาง >>ขั้นตอนการเชิญชวนใหแ้นบไ ดว้ย ขั้นตอนการยืน่ยงัไม่ตอ้งยืน่

ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกใหย้ืน่ภาคผนวก 2 ภาคผนวก 3 ภายใน 30 60 วนันบัถดัจากวนัลงนามสญัญา

***แนวทางใหม่ >>>ไม่ตอ้งด าเนินการจดัท าภาคผนวก 2 ภาคผนวก 3 ส่งหน่วยงานของรฐั

ถ้ามวีงเงนิการจัดจ้างก่อสร้างไม่เกนิ 5 แสนบาท และมรีะยะเวลาด าเนินการตามสัญญาไม่เกนิ 60 วนั 



เม่ือจัดท าใบแจ้งปริมาณงานและราคา 
และใบบัญชีรายการก่อสร้างแล้ว พบว่า

มผีลติภายในประเทศแต่จะไม่ใช้ 
หรือมผีลติภายในประเทศแต่จะใช้ไม่ถึง

ร้อยละ 60 ของมูลค่าพสัดุทีจ่ะใช้ในงานก่อสร้าง
ทั้งหมดตามสัญญา

ราคาพสัดุทีน่ าเข้าจากประเทศมรีาคาต่อหน่วย
ไม่เกนิ 2 ล้านบาท

ราคาพสัดุทีน่ าเข้าจากต่างประเทศมรีาคา
ต่อหน่วยรายการใดรายการหน่ึงเกนิ 2 ล้านบาท

ขอ้ยกเวน้
ให้เสนอผู้มีอ านาจเหนือขึน้ไป

หน่ึงช้ันอนุมัตก่ิอน

ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐอนุมัตก่ิอน

ขอ้ยกเวน้

การจดัจา้ง

ก่อสรา้ง

การจัดจ้างงานก่อสร้าง ต้องก าหนดรายละเอยีดในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
และก าหนดให้คู่สัญญาต้องใช้พสัดุประเภทวสัดุหรือครุภณัฑ์ทีจ่ะใช้ในงานก่อสร้าง

เป็นพสัดุทีผ่ลติภายในประเทศ

หลกัการ คือ ใหใ้ชพ้สัดุที่ผลิตในไทย  ขอ้ยกเวน้ ขออนุมติัผูม้ีอ านาจ!!!

ให้เสนอผู้มีอ านาจเหนือขึน้ไป
หน่ึงช้ันอนุมัตก่ิอน



หน่วยงานของรัฐสามารถก าหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้างได้ตามความต้องการ

กรณีที่ 1 
หน่วยงานของรัฐทราบตั้งแต่ต้นว่าโครงการ

ก่อสร้างน้ันต้องใช้พสัดุทีน่ าเข้าจากต่างประเทศ
และพสัดุดงักล่าวน้ัน

ไม่มีผลติภายในประเทศ ซ่ึงท าให้อตัรา
การใช้พสัดุทีผ่ลติภายในประเทศน้อยกว่า

ร้อยละ 60 ของมูลค่าพสัดุทีจ่ะใช้ใน
งานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

กรณีที่ 2 
เม่ือหน่วยงานของรัฐจัดท าใบแจ้งปริมาณงาน
และราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้างแล้ว

จึงทราบว่าโครงการก่อสร้างน้ันต้องใช้พสัดุที่
น าเข้าจากต่างประเทศและพสัดุดงักล่าวน้ัน
ไม่มีผลติภายในประเทศ ซ่ึงท าให้อตัรา
การใช้พสัดุทีผ่ลติภายในประเทศน้อยกว่า

ร้อยละ 60 ของมูลค่าพสัดุทีจ่ะใช้ใน
งานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

กรณีดงัต่อไ นี้  ไม่ตอ้งขออนุมติัจากผูม้ีอ านาจ!!!

การจดัจา้ง

ก่อสรา้ง



กรณทีีห่น่วยงานของรัฐได้แจกแจงรายการพสัดุ
ทีจ่ะน ามาใช้ในงานจ้างแล้ว พบว่า
มผีลติภายในประเทศแต่จะไม่ใช้ 
หรือมผีลติภายในประเทศแต่จะใช้

ไม่ถึงร้อยละ 60

ราคาพสัดุทีน่ าเข้าจากประเทศมรีาคาต่อหน่วย
ไม่เกนิ 2 ล้านบาท

ราคาพสัดุทีน่ าเข้าจากต่างประเทศมรีาคา
ต่อหน่วยรายการใดรายการหน่ึงเกนิ 2 ล้านบาท

ขอ้ยกเวน้
ให้เสนอผู้มีอ านาจเหนือขึน้ไป

หน่ึงช้ันอนุมัตก่ิอน

ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐอนุมัตก่ิอน

ขอ้ยกเวน้

หลกัการ คือ ใหใ้ชพ้สัดุที่ผลิตในไทย  ขอ้ยกเวน้ ขออนุมติัผูม้ีอ านาจ!!!

ให้เสนอผู้มีอ านาจเหนือขึน้ไป
หน่ึงช้ันอนุมัตก่ิอน

การจดัจา้ง

ที่มิใช่งาน

ก่อสรา้ง

ต้องใช้พสัดุประเภทวสัดุหรือครุภัณฑ์ทีผ่ลติภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
ของมูลค่าวสัดุหรือครุภัณฑ์ทีจ่ะใช้ในงานจ้างน้ัน



หน่วยงานของรัฐสามารถก าหนดขอบเขตของงานได้ตามความต้องการ

กรณีที่ 1 
หน่วยงานของรัฐทราบตั้งแต่ต้นว่าโครงการน้ัน
ต้องใช้พสัดุทีน่ าเข้าจากต่างประเทศและพสัดุ
ดังกล่าวน้ันไม่มีผลติภายในประเทศ ซ่ึงท าให้
อตัราการใช้พสัดุทีผ่ลติภายในประเทศน้อยกว่า

ร้อยละ 60 ของมูลค่าพสัดุทีจ่ะใช้ใน
งานจ้างทั้งหมดตามสัญญา

กรณีที่ 2 
เม่ือกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้แจกแจงรายการ

พสัดุทีจ่ะน ามาใช้ในงานจ้างแล้ว
จึงทราบว่าโครงการน้ันต้องใช้พสัดุทีน่ าเข้า

จากต่างประเทศและพสัดุดงักล่าวน้ัน
ไม่มีผลติภายในประเทศ ซ่ึงท าให้อตัรา
การใช้พสัดุทีผ่ลติภายในประเทศน้อยกว่า

ร้อยละ 60 ของมูลค่าพสัดุทีจ่ะใช้ใน
งานจ้างทั้งหมดตามสัญญา

กรณีดงัต่อไ นี้  ไม่ตอ้งขออนุมติัจากผูม้ีอ านาจ!!!

การจดัจา้ง

ที่มิใช่งาน

ก่อสรา้ง



ขั้นตอน : การตรวจสอบรายการพสัดุ และ 
ตรวจสอบรายช่ือผู ้ระกอบการ SMEs

22
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หากมีรายชื่อ SMEs ทีอ่ยู่ในจังหวัดที่
หน่วยงานของรัฐตัง้อยู่ 

และมีไม่น้อยกว่า 3 6 ราย 
ใหเ้ชิญ SMEs ดังกล่าว

เข้ามาเสนอราคา โดยใช้วิธีคัดเลือก

หากไม่มีรายชื่อ SMEs ทีอ่ยู่ในจังหวัดที่
หน่วยงานของรัฐตัง้อยู่ 

หรือมีแต่น้อยกว่า 3 6 ราย 
ใหต้รวจสอบจากทุกจังหวัด 

ใหเ้ชิญ SMEs ดังกล่าวเข้ามาเสนอ
ราคา โดยใช้วิธีคัดเลือก 

หากในจังหวัดทีห่น่วยงานของรัฐตัง้อยู่ 
มีรายชื่อ SMEs น้อยกว่า 3 6 ราย

ใหเ้ชิญ SMEs ภายในจังหวัดก่อน แล้ว
จงึพจิารณาเชิญในจังหวัดอืน่ ๆ ต่อไ 

SMEs

ตรวจสอบรายการพสัดุและรายชื่อ SMEs 
ได้ที ่www.thaismegp.com ของ สสว.

ตรวจสอบแล้วไม่พบว่า
มสีินค้าหรือบริการทีม่ี Spec.
ตรงกับความต้องการ = กไ็ม่
ต้องจัดซือ้จัดจา้งกับ SMEs

http://www.thaismegp.com/


หมวด 2
พสัดุส่งเสริมวสิาหกจิและการประกอบอาชีพ
ผู้ประกอบการ SMEs
ส่งเสริมในเชิงพืน้ที่

24



กรณีที่หน่วยด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งเ ็นหน่วยรบัการจัดสรรงบ ระมาณ
และเ ็นผูใ้ชพ้สัดุนั้นเอง

ใหใ้ชร้ายช่ือ SMEs ในพื้ นที่ของหน่วยที่ไดร้บัการจดัสรรงบ ระมาณนั้น

กรณีที่หน่วยด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งเ ็นหน่วยรบัการจัดสรรงบ ระมาณ
และเมือ่ไดพ้สัดุแลว้จะตอ้งจดัสรรพสัดุนั้นไ ใหผู้ใ้ชพ้สัดุซ่ึงอยู่ต่างพื้ นที่
ใหใ้ชร้ายช่ือ SMEs ในพื้ นที่ของหน่วยที่ไดร้บัการจดัสรรงบ ระมาณนั้น

กรณีที่หน่วยด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งไม่ไดเ้ ็นหน่วยรบัการจดัสรรงบ ระมาณ
เ ็นเพยีงผูด้ าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งแทนหน่วยรบัการจดัสรรงบ ระมาณแห่งอื่น 
โดยเมือ่จดัซ้ือจดัจา้งแลว้หน่วยด าเนินกาจดัซ้ือจดัจา้งตอ้งจดัสรรพสัดุไ ใหก้บั

หน่วยที่ไดร้บัการจดัสรรงบ ระมาณนั้น ๆ 
ใหใ้ชร้ายช่ือ SMEs ในพื้ นที่ของหน่วยที่ไดร้บัการจดัสรรงบ ระมาณนั้น

กรณีที่หน่วยด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งเ ็นหน่วยรบัการจัดสรรงบ ระมาณ
แต่ตอ้งจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุเพือ่ไ ใชใ้นพื้ นที่อ่ืนซ่ึงไม่ใช่ทีต่ั้งที่หน่วยด าเนินการจดัซ้ือ
จดัจา้งตั้งอยู่ ใหใ้ชร้ายช่ือ SMEs ในพื้ นที่ของหน่วยที่ไดร้บัการจดัสรรงบ ระมาณนั้น

25
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1. แนวทางการด าเนินการในหมวด 2 

ขอ้ 6(2)(4)และ(6)

(1) การจดัซ้ือจดัจา้งผลิตภณัฑย์างพารา 

(ตรวจสอบรายช่ือรา้นคา้สหกรณ/์สถาบนัเกษตรกร ไดที้ก่รมส่งเสริมสหกรณ)์

(2) การจดัซ้ือจดัจา้งผลิตภณัฑที์ผ่ลิตข้ึนเองหรือบริการขององคก์รหรือมูลนธิิ

เพือ่คนพิการ (ตรวจสอบรายช่ือไดที้ก่รมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

หรือ สนง.ส่งเสริมวิสาหกิจเพือ่สงัคม)

(3) การจดัซ้ือจดัจา้ง

จาก SMEs

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของ
งบ ระมาณในการจัดซือ้
จัดจ้างพสัดุทีอ่ยู่ในบัญชี

รายชื่อ

ตรวจสอบรายชื่อ SMEs
และรายการพสัดุได้ที่
www.thaismegp.com

ของ สสว.

(1)(2)

ไม่บงัคบั
ใช้วธีิ
เฉพาะ
เจาะจง
ได้

(3)

SMEs

หมวด 2 พสัดุส่งเสริมวิสาหกิจและการ ระกอบอาชีพ

หากไม่ประสงค์จะใช้วธีิเฉพาะเจาะจง จะใช้วธีิคดัเลือก หรือ วธีิประกาศเชิญชวนทั่วไป กไ็ด้

http://www.thaismegp.com/


ค านวณรอ้ยละ 30 ณ วนัทีไ่ดร้บัการจดัสรรงบ ระมาณทุกครั้ง

หน่วยงานมีรายงานพสัดุทีจ่ะตอ้งจดัซ้ือจดัจา้งอยู่ 100 รายการ รวม 50 ลา้นบาท 

น ารายการพสัดุไ ตรวจสอบ ที ่www.thaismegp.com ว่า รายการพสัดุดงักล่าวตาม

ความตอ้งการของหน่วยงานตรงกบัรายการสินคา้หรือบริการทีไ่ดข้ึ้นทะเบยีนไวห้รือไม่

“การค านวณงบ ระมาณที่จะใชจ้ดัซ้ือจดัจา้งจาก SMEs”

และรายการพสัดุที่ตรงมีจ านวนกีร่ายการ และ เ ็นเงิบงบ ระมาณจ านวนเท่าใด 

เพือ่น าขอ้มูลดงักล่าวไ จดัท าแผนการจดัซ้ือจดัจา้งกบั SMEs (ตารางผนวก 1)

เช่น ตามแผนฯ มี 5 รายการ คิดเ ็นเงินงบ ระมาณ 10 ลา้นบาท ดงันั้น ไม่นอ้ยกว่า

รอ้ยละ 30 ของเงินงบ ระมาณ 10 ลา้นบาท ก็คือ ไม่นอ้ยกว่า 3 ลา้นบาท

หมายความว่า หน่วยงานตอ้งจดัซ้ือจดัจา้งกบัผู ้ระกอบการ SMEs ไม่นอ้ยกว่า 3 ลา้นบาท 

ซ่ึงหน่วยงานสามารถเลือกไดว่้าจะซ้ือ/จา้ง รายการใดรายการหนึง่ หรือหลายรายการ ก็ได้

รอ้ยละ 30

http://www.thaismegp.com/


หากมีรายชื่อ SMEs ทีอ่ยู่ในจังหวัดที่
หน่วยงานของรัฐตัง้อยู่ 

และมีไม่น้อยกว่า 3 6 ราย 
ใหเ้ชิญ SMEs ดังกล่าว

เข้ามาเสนอราคา โดยใช้วิธีคัดเลือก

หากไม่มีรายชื่อ SMEs ทีอ่ยู่ในจังหวัดที่
หน่วยงานของรัฐตัง้อยู่ 

หรือมีแต่น้อยกว่า 3 6 ราย 
ใหต้รวจสอบจากทุกจังหวัด 

ใหเ้ชิญ SMEs ดังกล่าวเข้ามาเสนอ
ราคา โดยใช้วิธีคัดเลือก 

หากในจังหวัดทีห่น่วยงานของรัฐตัง้อยู่ 
มีรายชื่อ SMEs น้อยกว่า 3 6 ราย

ใหเ้ชิญ SMEs ภายในจังหวัดก่อน แล้ว
จงึพจิารณาเชิญในจังหวัดอืน่ ๆ ต่อไ 

SMEs

ตรวจสอบรายการพสัดุและรายชื่อ SMEs 
ได้ที ่www.thaismegp.com ของ สสว.

ตรวจสอบแล้วไม่พบว่า
มสีินค้าหรือบริการทีม่ี Spec.
ตรงกับความต้องการ = กไ็ม่
ต้องจัดซือ้จัดจา้งกับ SMEs

http://www.thaismegp.com/


หากกรณีไม่สามารถด าเนินการโดยวิธีคดัเลือกได ้

ใหห้น่วยงานของรฐัด าเนินการจดัซ้ือจัดจา้งตามวิธีการของพระราชบญัญติัฯ 

เช่น วิธี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์วิธีเฉพาะเจาะจง เ ็นตน้

หากด าเนินการโดยวิธี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์

(e – bidding) และใชเ้กณฑร์าคาในการพิจารณาคดัเลือกผูช้นะ 

ใหน้ าหลกัการการใหแ้ตม้ต่อดา้นราคากบัผู ้ระกอบการ SMEs 

ไม่เกินรอ้ยละ 10 มาก าหนดดว้ย

29



ด าเนินการ 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ม. 56 (2) (ข)

วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท 

30



กรณีการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังหน่ึงที่มีวงเงินไม่เกนิ 500,000 บาท

หน่วยงานของรัฐสามารถจดัซ้ือจดัจ้างกบัผู้ประกอบการรายใดรายหน่ึง
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง ตาม ม. 56 วรรคหน่ึง (2) (ข) 

แต่การด าเนินการยงัต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ ในหมวด 2 ข้อ 6 และในหมวด 7/1
อน่ึง กรณทีีจ่ดัซ้ือจดัจ้างกบัผู้ประกอบการ SMEs ยงัไม่ครบร้อยละ 30 ตามแผน 
หน่วยงานของรัฐยงัต้องจัดซ้ือจัดจ้างกบั SMEs เพ่ือให้ได้อตัราครบร้อยละ 30

แต่หากจัดซ้ือจัดจ้างครบร้อยละ 30 แล้ว 
จะจดัซ้ือจดัจ้างกบัผู้ประกอบการ SMEs อกีหรือไม่กไ็ด้



32

ด าเนินการ “ซ้ือ” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ม. 56 (2) (ข)

1

2 3

4

ก าหนดความต้องการ วตัถุประสงค์การใช้งาน (Spec.)

ตรวจสอบพสัดุทีผ่ลติภายในประเทศ ขั้นตอนการขออนุมตัจิากผู้มอี านาจ

ให้คณะกรรมการซ้ือโดยวธีิเฉพาะเจาะจงหรือเจ้าหน้าทีพ่สัดุ (แล้วแต่กรณ)ี 
จัดท าหนังสือเชิญชวนไปยงัผู้ประกอบการทีป่ระสงค์จะเชิญชวนเข้าย่ืนข้อเสนอ
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1

2 3

4

ก าหนดความตอ้งการ วตัถุ ระสงคก์ารใชง้าน (จดัท าแบบรู รายการงานก่อสรา้ง) 

หลักการ คือ ใชพ้สัดุที่ผลิตในไทย ขอ้ยกเวน้ บางส่วนใชพ้สัดุที่น าเขา้ ตอ้งขออนุมติัผูมี้อ านาจ!!!

ก าหนดการใช้พสัดุทีผ่ลติภายในประเทศ ขั้นตอนการขออนุมตัจิากผู้มอี านาจ

ให้คณะกรรมการจ้างก่อสร้างโดยวธีิเฉพาะเจาะจงหรือเจ้าหน้าทีพ่สัดุ (แล้วแต่กรณ)ี 
จัดท าหนังสือเชิญชวนไปยงัผู้ประกอบการทีป่ระสงค์จะเชิญชวนเข้าย่ืนข้อเสนอ

ด าเนินการ “จา้งก่อสรา้ง” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ม. 56 (2) (ข)
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1

2 3

4

ก าหนดความตอ้งการ วตัถุ ระสงคก์ารใชง้าน (จดัท าขอบเขตของงาน) 

หลักการ คือ ใชพ้สัดุที่ผลิตในไทย ขอ้ยกเวน้ บางส่วนใชพ้สัดุที่น าเขา้ ตอ้งขออนุมติัผูมี้อ านาจ!!!

ก าหนดการใช้พสัดุทีผ่ลติภายในประเทศ ขั้นตอนการขออนุมตัจิากผู้มอี านาจ

ให้คณะกรรมการจ้างโดยวธีิเฉพาะเจาะจงหรือเจ้าหน้าที่พสัดุ (แล้วแต่กรณ)ี 
จัดท าหนังสือเชิญชวนไปยงัผู้ประกอบการทีป่ระสงค์จะเชิญชวนเข้าย่ืนข้อเสนอ

ด าเนินการ “จา้งท่ีมิใช่งานก่อสรา้ง” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ม. 56 (2)(ข)



หากด าเนินการดว้ยวิธี e–bidding 

(การซ้ือ//การจา้งก่อสรา้ง//การจา้งทีม่ิใช่จา้งก่อสรา้ง)

และใชเ้กณฑร์าคา ใหก้ าหนดเงือ่นไขการใหแ้ตม้ต่อ SMEs

หากผูเ้สนอราคาทีเ่ ็น SMEs เสนอราคาสูงกว่า

ราคาต า่สุดของผูเ้สนอราคารายอ่ืนไม่เกินรอ้ยละ 10

ใหห้น่วยงานของรฐั

ซ้ือหรือจา้งจาก SMEs 

รายดงักล่าว

เรียงล าดบัผูเ้สนอราคา

ทีเ่ ็น SMEs ทีเ่สนอ

ราคาสูงกว่าราคาต า่สุด

ของผูเ้สนอราคารายอ่ืน

ไม่เกินรอ้ยละ 10

ท่ีจะเรียกมาท า

สญัญา

ไม่เกิน 3 ราย

ใหห้น่วยงานของรัฐรายงานผลการจัดซ้ือจัดจา้งกับ SMEs ไปยงั สสว. 

ภายใน 60 วนั (ตามกฎกระทรวงฯ) 

โดยนับถดัจากวนัสิ้ นปีงบประมาณ (ตามภาคผนวก 1) ส าหรับหน่วยงานย่อย ใหร้ายงานไปที่

หน่วยงานตน้สังกัด และใหห้น่วยงานตน้สังกัดรายงานในภาพรวมไปยงั สสว.

เงือ่นไข

การให้

แตม้ต่อ 

SMEs



1. กรณีเชิญทั้งผู ้ระกอบการ SMEs 

และที่ไม่ใชผู้ ้ระกอบการ SMEs 

เขา้ยืน่ขอ้เสนอ

2. หน่วยงานเลือกใชเ้กณฑร์าคา 

3. ตอ้งก าหนดเงือ่นไขแตม้ต่อ 

SMEs ไม่เกินรอ้ยละ 10 ดว้ย 

4. กรณียืน่ในนามกิจการร่วมคา้ 

จะไดสิ้ทธิแตม้ต่อ 

ตอ้งเ ็น SMEs ทั้งคู่

วิธีคดัเลือก

ม. 56 (1)



ด าเนินการ 

โดยวิธี e - bidding

ม. 56 วรรคหนึง่

วงเงินเกิน 500,000 บาท 
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ด าเนินการ “ซ้ือ” โดยวิธี e – bidding

1

2 3

ก าหนดความต้องการ วตัถุประสงค์การใช้งาน (Spec.)

ตรวจสอบพสัดุทีผ่ลติภายในประเทศ ขั้นตอนการขออนุมตัจิากผู้มอี านาจ



ก. ไม่ใช่ SMEs
เสนอราคา 

1,000,000 บ.
(ราคาต า่สุด)

ข. ไม่ใช่ SMEs
เสนอราคา 

1,100,000 บ.

A. เป็น SMEs
เสนอราคา 

1,050,000 บ.

B. เป็น SMEs
เสนอราคา 

1,100,000 บ.

C. เป็น SMEs
เสนอราคา 

1,150,000 บ.

งปม. 
1,050,000 
บาท

ด าเนินการตามพระราชบัญญัตฯิ และระเบียบฯ ตามขั้นตอนปกติ

>>>กรณผู้ีย่ืนข้อเสนอทีเ่ป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต า่สุดของผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน
ทีไ่ม่เกนิร้อยละ 10 แต่สูงกว่าวงเงนิทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ให้ด าเนินการต่อรองราคาตามระเบียบฯ ข้อ 57

โดยที่ยงัต้องน าหลกัการการให้แต้มต่อด้านราคา SMEs ไม่เกนิร้อยละ 10
มาใช้ในขั้นตอนต่อรองราคาตามระเบียบฯ ข้อ 57 (1) และ (2) ด้วย

4

5
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ด าเนินการ “จา้งก่อสรา้ง” โดยวิธี e – bidding

1

2 3

ก าหนดความตอ้งการ วตัถุ ระสงคก์ารใชง้าน (จดัท าแบบรู รายการงานก่อสรา้ง) 

หลักการ คือ ใชพ้สัดุที่ผลิตในไทย ขอ้ยกเวน้ บางส่วนใชพ้สัดุที่น าเขา้ ตอ้งขออนุมติัผูมี้อ านาจ!!!

ก าหนดการใช้พสัดุทีผ่ลติภายในประเทศ ขั้นตอนการขออนุมตัจิากผู้มอี านาจ



ด าเนินการตามพระราชบัญญัติฯ และระเบียบฯ ตามขั้นตอนปกติ

>>>กรณผู้ีย่ืนข้อเสนอทีเ่ป็นผู้ประกอบการ SMEs
เสนอราคาสูงกว่าราคาต า่สุดของผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนทีไ่ม่เกนิร้อยละ 10

แต่สูงกว่าวงเงนิทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ให้ด าเนินการต่อรองราคาตามระเบียบฯ ข้อ 57
โดยที่ยงัต้องน าหลกัการการให้แต้มต่อด้านราคา SMEs ไม่เกนิร้อยละ 10

มาใช้ในขั้นตอนต่อรองราคาตามระเบียบฯ ข้อ 57 (1) และ (2) ด้วย
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ด าเนินการ “จา้งก่อสรา้ง” โดยวิธี e – bidding
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ด าเนินการ “จา้งที่มิใช่งานก่อสรา้ง” โดยวิธี e – bidding
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ก าหนดความตอ้งการ วตัถุ ระสงคก์ารใชง้าน (จดัท าขอบเขตงานท่ีจะจา้ง) 

หลักการ คือ ใชพ้สัดุที่ผลิตในไทย ขอ้ยกเวน้ บางส่วนใชพ้สัดุที่น าเขา้ ตอ้งขออนุมติัผูมี้อ านาจ!!!

ก าหนดการใช้พสัดุทีผ่ลติภายในประเทศ

ขั้นตอนการขออนุมตัิจากผู้มีอ านาจ

ตามแนวทาง >>ขั้นตอนการเชิญชวนใหแ้นบไ ดว้ย ขั้นตอนการยืน่ยงัไม่ตอ้งยืน่

ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกใหย้ืน่ภาคผนวก 2 ภายใน 30 60 วนันบัถดัจากวนัลงนามสญัญา

***แนวทางใหม่ >>>ไม่ตอ้งด าเนินการจดัท าภาคผนวก 2 ส่งหน่วยงานของรฐั

ถ้ามวีงเงนิการจัดจ้างไม่เกนิ 5 แสนบาท และมรีะยะเวลาด าเนินการตามสัญญาไม่เกนิ 60 วนั 



ด าเนินการตามพระราชบัญญัติฯ และระเบียบฯ ตามขั้นตอนปกติ

>>>กรณผู้ีย่ืนข้อเสนอทีเ่ป็นผู้ประกอบการ SMEs
เสนอราคาสูงกว่าราคาต า่สุดของผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนทีไ่ม่เกนิร้อยละ 10

แต่สูงกว่าวงเงนิทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ให้ด าเนินการต่อรองราคาตามระเบียบฯ ข้อ 57
โดยที่ยงัต้องน าหลกัการการให้แต้มต่อด้านราคา SMEs ไม่เกนิร้อยละ 10

มาใช้ในขั้นตอนต่อรองราคาตามระเบียบฯ ข้อ 57 (1) และ (2) ด้วย
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ด าเนินการ “จา้งที่มิใช่จา้งก่อสรา้ง” โดยวิธี e – bidding



การบริหารสัญญาและการตรวจรับพสัดุ
วธีิปฏบัิตทิีคู่่สัญญาต้องจดัท ารายงานภาคผนวก 2 ภาคผนวก 3 ให้หน่วยงานของรัฐทราบ

•งานจ้างก่อสร้าง >>> คู่สัญญาต้องท าภาคผนวก 2 และภาคผนวก 3 ส่งให้หน่วยงานของรัฐคู่สัญญา 
ภายใน 30 60 วนั นับถดัจากวนัลงนามในสัญญา
(***แนวทางใหม่ เพิม่กรอบเวลาเป็น 60 วนั แต่ถ้ามีวงเงินการจัดจ้างก่อสร้างไม่เกนิ 5 แสนบาท 
และมรีะยะเวลาด าเนินการตามสัญญาไม่เกนิ 60 วนั คู่สัญญาไม่ต้องท าภาคผนวก 2 และผนวก 3 
ส่งให้หน่วยงานของรัฐแต่อย่างใด)

•กรณคู่ีสัญญาต้องท าภาคผนวก 2 และภาคผนวก 3 ส่งหน่วยงานของรัฐ 
หากไม่สามารถด าเนินการได้ตามภาคผนวกที่ได้ส่งไว้แล้ว ให้คณะกรรมการตรวจรับพสัดุพจิารณา 
ทั้งนี ้สามารถแก้ไขเปลีย่นแปลงได้โดยไม่ต้องจดัท าในรูปแบบแก้ไขสัญญา การแก้ไขเปลีย่นแปลง
ต้องด าเนินการก่อนส่งมอบงานแต่ละงวด

•งานจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง >>> คู่สัญญาต้องท าภาคผนวก 2 ส่งให้หน่วยงานของรัฐคู่สัญญา 
ภายใน 30 60 วนั นับถดัจากวนัลงนามในสัญญา
(***แนวทางใหม่ เพิม่กรอบเวลาเป็น 60 วนั แต่ถ้ามีวงเงินการจัดจ้างก่อสร้างไม่เกนิ 5 แสนบาท 
และมีระยะเวลาด าเนินการตามสัญญาไม่เกนิ 60 วนั คู่สัญญาไม่ต้องท าภาคผนวก 2 
ส่งให้หน่วยงานของรัฐแต่อย่างใด)

•กรณคู่ีสัญญาต้องท าภาคผนวก 2 ส่งหน่วยงานของรัฐ 
หากไม่สามารถด าเนินการได้ตามภาคผนวกที่ได้ส่งไว้แล้ว ให้คณะกรรมการตรวจรับพสัดุพจิารณา 
ทั้งนี ้สามารถแก้ไขเปลีย่นแปลงได้โดยไม่ต้องจดัท าในรูปแบบแก้ไขสัญญา การแก้ไขเปลีย่นแปลง
ต้องด าเนินการก่อนส่งมอบงานแต่ละงวด



การบริหารสัญญาและการตรวจรับพสัดุ

วธีิปฏิบัตใินขั้นตอนการตรวจรับพสัดุ
•งานซ้ือ >>> งานจ้างก่อสร้าง >>> งานจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ให้คณะกรรมการตรวจรับพสัดุตรวจสอบว่าพสัดุที่ส่งมอบเป็นพสัดุทีผ่ลติภายในประเทศ
ตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือไม่
โดยการตรวจสอบพสัดุทีผ่ลติภายในประเทศ สามารถด าเนินการได้ ดงันี ้
1. กรณทีีเ่ป็นพสัดุทีไ่ด้รับการรับรองและออกเคร่ืองหมายสินค้าที่ผลติในประเทศไทย

(Made in Thailand) ให้ตรวจสอบรายการพสัดุจากสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2. กรณทีีไ่ม่ใช่รายการพสัดุตามข้อ 1. ให้ตรวจสอบจากข้อมูลบนฉลากของสินค้า

วธีิปฏิบัติในการแก้ไขสัญญา 
หากลงนามในสัญญาแล้วปรากฏภายหลงัว่า ไม่สามารถส่งมอบพสัดุทีผ่ลติภายในประเทศ

ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาได้  ให้พจิารณาแก้ไขสัญญาโดยต้องยดึหลกัการพจิารณาตามมาตรา 97

วธีิปฏิบัติในการจัดท ารายงานผล 
กรณเีป็นงานจ้างก่อสร้าง และ งานจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (ไม่รวมงานซ้ือ)

ให้คณะกรรมการตรวจรับพสัดุต้องจดัท ารายงานผลการใช้พสัดุที่ผลติภายในประเทศ (ภาคผนวก 4)
เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือทราบไปพร้อมกบัรายงานผลการตรวจรับงานงวดสุดท้าย



หน่วยงานของรัฐก าหนดขอบเขตของงาน หรือ spec. 
ให้ตรงตามความต้องการใช้งาน

เป็นพสัดุทีม่คุีณลกัษณะ
เฉพาะทัว่ไป

เป็นพสัดุทีเ่ป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม

หมวด 7/2 พสัดุท่ีเ ็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม

ให้ตรวจสอบรายช่ือพสัดุทีเ่ป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อมได้ที ่http://gp.pcd.go.th ของกรมควบคุมมลพษิ 
ว่ามผู้ีประกอบการทีไ่ด้รับการรับรองว่าเป็นพสัดุทีม่เีคร่ืองหมายเป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม

มเีพยีงรายเดยีว ให้ใช้วธีิเฉพาะเจาะจง มตีั้งแต่ 2 รายขึน้ไป ให้ใช้วธีิคดัเลือก

หากไม่ประสงคจ์ะใชว้ธิีเฉพาะเจาะจงและวธิีคดัเลอืก จะใชว้ธิีการตามพระราชบญัญตัฯิ กไ็ด ้ไม่บงัคบั

http://gp.pcd.go.th/


การให้แต้มต่อผู้ประกอบการไทย 
ในการซ้ือหรือการจ้างก่อสร้างหรือการจ้างที่มิใช่จ้างก่อสร้าง
โดยวธีิ e – bidding หรือ โดยวธีิคดัเลือก และใช้เกณฑ์ราคา 

ในกรณทีีก่ารจดัซ้ือจดัจ้างคร้ังน้ัน มผู้ีเสนอราคาทีเ่ป็นบุคคลธรรมดาซ่ึงมิได้ถือ
สัญชาตไิทยหรือนิตบุิคคลทีจ่ดัตั้งตามกฎหมายของต่างประเทศ เข้าแข่งขนักบัผู้เสนอ
ราคาซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิตบุิคคลทีถื่อสัญชาตไิทย หากบุคคลธรรมดาหรือ
นิตบุิคคลไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต า่สุดของผู้เสนอราคาซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาหรือ
นิตบุิคคลตามกฎหมายต่างประเทศไม่เกนิร้อยละ 3 ให้หน่วยงานของรัฐจัดซ้ือจัดจ้าง

กบับุคคลธรรมดาหรือนิตบุิคคลไทย



ติดต่อสอบถามเพิม่เติม
กองการพสัดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง

โทร. Call Center 0  2270 6400
หรือสอบถามผ่านช่องทาง

Facebook : “จัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ”

THANK YOU ( AJ. JOY )


