แนวทางปฏิบัติ
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หมวด 2 พัสดุส่งเสริมวิสาหกิจและการประกอบอาชีพ และ
หมวด 7/2 พัสดุทเี่ ป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม

หมวด 2 ข้ อ 2 (2) และ (4)
ผลิตภัณฑ์ ของร้ านค้าสหกรณ์หรื อสถาบันเกษตรกรที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับรอง
หน่ วยงานของรัฐจะจัดซื้อจัดจ้ างผลิตภัณฑ์ จากยางพารา
หรื อจะใช้ วิธีคัดเลือก หรื อ
วิธี e – bidding ก็ได้

ใช้ วิธีเฉพาะเจาะจง กับร้ านค้ าสหกรณ์
หรื อสถาบันเกษตรกรที่ได้ รับการรับรอง

หมวด 7/2

กาหนด spec

มีรายเดียว ใช้ วธิ ีเฉพาะเจาะจง
มีต้งั แต่ 2 รายขึน้ ไป ใช้ วธิ ีคดั เลือก

เป็ นพัสดุทั่วไป
ต้ องการพัสดุที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้ อม

ตรวจสอบรายชื่ อผู้ประกอบการทีไ่ ด้ รับรองเรื่ องหมายสิ นค้ าหรื อบริการ
ทีเ่ ป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้ อม กับกรมควบคุมมลพิษ

หากหน่ วยงานของรัฐไม่ ประสงค์จะใช้ วธิ ีเฉพาะเจาะจงและวิธีคดั เลือก จะใช้ วธิ ี e – bidding ก็ได้
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หมวด 2 พัสดุส่งเสริมวิสาหกิจและการประกอบอาชีพ
ข้ อ 2 (2)
การจัดซื้อจัดจ้ างผลิตภัณฑ์ ทผี่ ลิตขึน้ เองหรื อบริการขององค์ กรหรื อมูลนิธิ
เพื่อคนพิการทีไ่ ด้ รับการรับรองจากหน่ วยงานของรัฐ
ใช้ วธิ ีเฉพาะเจาะจง
กับองค์กรหรื อมูลนิธิ
เพื่อคนพิการได้รับการ
รับรอง

หรื อจะใช้ วธิ ีคดั เลือก หรื อ
วิธี e – bidding ก็ได้
*** หน่ วยงานสามารถตรวจสอบรายชื่ อองค์ กร
หรื อมูลนิธิเพื่อคนพิการ ได้ ที่
กรมส่ งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
หรื อสานักงานส่ งเสริมวิสาหกิจเพื่อสั งคม โดยตรง
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หมวด 2 พัสดุส่งเสริมวิสาหกิจและการประกอบอาชีพ
ข้ อ 2 (2)
การจัดซื้ อจัดจ้ างกับผู้ประกอบการ SMEs
ต้ องจัดซื้อจัดจ้ าง
ไม่ น้อยกว่าร้ อยละ 30
ของงบประมาณ
ที่จะต้ องจัดซื้อจัดจ้ าง
กับ SMEs

ใช้ วิธีคัดเลือก
โดยเชิญไม่ น้อยกว่ า
3 ราย เข้ าเสนอราคา

ซื้อสิ นค้ าหรื อบริการกับ SMEs
ที่อยู่ในจังหวัดที่หน่ วยงานตั้งอยู่ก่อน
(หากมี SMEs ตั้งแต่ 3 รายขึน้ ไป)
ถ้ าในจังหวัดที่ต้งั อยู่ไม่ มี SMEs หรื อ
มีแต่น้อยกว่า 3 ราย ที่ขายหรื อรับจ้าง
สิ นค้าหรื อบริการนั้น

ซื้อสิ นค้ าหรื อบริการ
กับ SMEs ที่อยู่ในจังหวัดใดก็ได้

กรณีที่หน่ วยงานของรัฐจัดซื้อ
จัดจ้ างโดยวิธี e – bidding และ
มี SMEs เข้ าเสนอราคาด้ วย
หาก SMRs เสนอราคาสู งกว่ า
ผู้เสนอราคาทั่วไปไม่ เกิน
ร้ อยละ 10 ให้ SMEs รายนั้น
เป็ นผู้ชนะ

ถ้ าในจังหวัดที่หน่ วยงานตั้งอยู่
มีรายชื่ อ SMEs ให้ เชิญ SMEs
ในจังหวัดที่หน่ วยงานตั้งอยู่
เข้ าเสนอราคาด้ วย
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หมวด 7/1 พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ
พัดสุ ที่ได้ รับการรั บรองและออกเครื่ องหมายสินค้ าที่ผลิตในประเทศ
(Made In Thailand) โดยสภาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย
ตรวจรายชื่ อผู้ประกอบการทีไ่ ด้ รับการรับรองและออกเครื่ องหมายสินค้ าทีผ่ ลิตในประเทศไทย
(Made in Thailand) ได้ ที่ www.mit.fti.or.th ของสภาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย

หากมีมากกว่ า 3 ราย ให้ กาหนด
spec เป็ นพัสดุที่ผลิต
ภายในประเทศ
ที่ได้ รับการรับรองจากสภา
อุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย

หากไม่ มีหรื อมีรายชื่ อน้ อยกว่ า
3 ราย จะกาหนด spec เป็ นพัสดุ
ที่ผลิตภายในประเทศ ที่ได้ รับการ
รับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่ ง
ประเทศไทยหรื อไม่ ก็ได้
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หมวด 7/1 พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ
การจัดซื้อ
เว้ นแต่

ต้ องกาหนด spec เป็ นพัสดุทผี่ ลิตภายในประเทศ
กรณีทมี่ พี สั ดุทผี่ ลิตภายในประเทศแต่ ไม่ เพียงพอต่ อความต้ องการในประเทศ
หรื อมีผ้ ปู ระกอบการเข้ ายื่นข้ อเสนอจานวนน้ อยราย หรื อมีความจาเป็ นจะต้ องมีการ
ใช้ พสั ดุทผี่ ลิตจากต่ างประเทศ หรื อนาเข้ าพัสดุจากต่ างประเทศ
เสนอผู้มีอานาจ
เหนือขึน้ ไปหนึ่งชั้นอนุมัติ
เว้นแต่

เสนอ
หัวหน้ าหน่ วยงาน
อนุมัติ

เป็ นการจัดหาอะไหล่ ที่มีความจาเป็ นจะต้องระบุคุณ
ลักษณะเฉพาะ และจาเป็ นต้องนาเข้ าจากต่างประเทศ
กรณีมีความจาเป็ นจะต้องมีการใช้ พสั ดุที่ผลิตหรื อนาเข้ าจากต่างประเทศ
ซึ่งเป็ นการจัดหาครั้งหนึ่งที่มีวงเงินไม่ เกินสองล้ านบาท หรื อราคาพัสดุ
ที่นาเข้ าจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่ วยไม่ เกิน 2 ล้ านบาท
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หมวด 7/1 พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ
การจัดจ้ างก่อสร้ าง
กาหนดรายละเอียดในแบบรู ปรายการงานก่ อสร้ าง
และกาหนดให้ คู่สัญญาต้ องใช้ พสั ดุประเภทวัสดุหรื อครุภัณฑ์ ที่จะใช้ ในงานก่ อสร้ างเป็ นพัสดุที่ผลิต
ภายในประเทศ โดยต้ องใช้ ไม่ น้อยกว่ าร้ อยละ 60 ของมูลค่ าพัสดุที่จะใช้ ในงานก่ อสร้ างทั้งหมดตามสั ญญา

ร้ อยละ 60 ของมูลค่ า
ของพัสดุที่จะใช้ ใน
งานก่ อสร้ างทั้งหมด

1

ให้ พจิ ารณาการใช้ เหล็กที่ผลิตในประเทศก่ อน
โดยใช้ ไม่ น้อยกว่ าร้ อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ ท้งั สั ญญา

2

ถ้ าเหล็กครบตามข้ อ 1 แล้ ว มูลค่ ายังไม่ ครบร้ อยละ 60
ให้ ใช้ พสั ดุประเภทอื่นให้ ครบ

***** หน่ วยงานต้ องให้ ค่ สู ั ญญาจัดทารายงานการใช้ พสั ดุทผี่ ลิตในประเทศ
***** คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะต้ องจัดทารายงานการใช้ พสั ดุภายในประเทศ
เสนอหัวหน้ าหน่ วยงานพร้ อมกับรายงานการตรวจรับงวดสุ ดท้ าย
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วิธีปฏิบัติสาหรับงานจ้ างก่อสร้ าง
การจัดทาแบบรู ปรายการงานก่ อสร้ าง
ให้ ดูวนั ทีห่ ัวหน้ าหน่ วยงานหรื อผู้มอี านาจอนุมตั เิ ห็นชอบแบบฯ
อนุมัติเห็นชอบก่ อนหนังสื อเวียน
ฉบับนี้มีผลใช้ บังคับ ให้ ใช้ แบบเดิม

อนุมัติหลังหนังสื อเวียนฉบับนี้มีผลใช้ บังคับ
ให้ แก้ ไขให้ เป็ นไปตามหนังสื อเวียน

ตัวอย่ างการใช้ เหล็กและพัสดุในประเทศของงานก่ อสร้ าง
โครงการก่ อสร้ างอาคารสานักงานมูลค่ า 100,000,000 บาท โดยมีค่าวัสดุและครุภัณฑ์ ที่ต้องใช้ ในโครงการ 80,000,000 บาท
ซึ่งวัสดุและครุภัณฑ์ ที่ใช้ ในการก่ อสร้ างนั้น ต้ องใช้ เหล็กทั้งหมด 100 ตัน (คิดเป็ นมูลค่ า 40,000,000 บาท)
วิธีการคานวณ
- ร้ อยละ 60 ของมูลค่ าวัสดุและครุภัณฑ์ ท้งั โครงการ คิดจาก 60% ของ 80,000,000 = 48,000,000 ล้ านบาท
- ร้ อยละ 90 ของปริมาณเหล็ก คิดจาก 90% ของ 100 ตัน = 90 ตัน เมื่อนา 90 ตัน คิดกลับมาเป็ นมูลค่ า = 40,000,000 บาท
ซึ่งยังไม่ ครบร้ อยละ 60 ของมูลค่ าวัสดุและคุภัณฑ์ ที่ต้องใช้ คือ 48,000,000 บาท
ดังนั้น หน่ วยงานต้ องใช้ วัสดุและครุภัณฑ์ ประเภทอื่นเพื่อให้ ครบมูลค่ าดังกล่ าว เช่ น กระเบื้อง ปูนซีเมน ฝ้าเพดาน
หลอดไฟ ประดู ฯลฯ เป็ นต้ น
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ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ
วิธีการตรวจสอบพัสดุว่าเป็ นผู้ประกอบการ SMEs หรื อ MIT
1.

2.

ให้ ตรวจสอบจากการขึน้ ทะเบียน SMEs กับ สสว. หรื อ การขึน้ ทะเบียน MIT กับสภา
อุตสาหกรรมฯ ได้ที่เว็บไซต์ ของทั้ง 2 หน่ วยงาน หากตรวจพบรายชื่ อก็ให้ เชื่ อถือตามข้ อมูล
ที่ปรากฏ
กรณีการตรวจสอบว่าเป็ นสินค้าที่ผลิตในประเทศ หากตรวจจากเว็บไซต์ แล้วไม่ ปรากฏรายชื่ อ
ให้ ตรวจจากฉลากของสิ นค้าที่ติดบนบรรจุภณ
ั ฑ์ ของสิ นค้ า

 กรณีการได้ สิทธิแต้ มต่ อในการเสนอราคา ร้ อยละ 10 และร้ อยละ 3
กรณีในการเสนอราคาซึ่งผู้เสนอราคารายนั้นมีคุณสมบัติเป็ นทั้งผู้ประกอบการ SMEs
และเป็ น MIT ด้วย ผู้ประกอบการรายนั้นจะได้สิทธิแต้ มต่ อในการเสนอราคาในสิ ทธิของ
ผู้ประกอบการ SMEs คือ ร้ อยละ 10 เท่ านั้น
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หนังสื อรับรอง MiT
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หนังสื อรับรองอิเล็กทรอนิกส์
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หมวด 7/1 พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ
การจัดทีม่ ิใช่ งานก่อสร้ าง
ต้ องใช้ พสั ดุประเภทวัสดุหรื อครุ ภัณฑ์ ที่ผลิตภายในประเทศไม่ น้อยกว่ า
ร้ อยละ 60 ของมูลค่ าวัสดุหรื อครุ ภัณฑ์ ที่จะใช้ ในงานจ้ างนั้น
หากจะไม่ ใช้ หรื อจะใช้ หรื อใช้ พสั ดุผลิตภายในประเทศไม่ ครบร้ อยละ ๖๐
ให้ เสนอผู้มอี านาจเหนือขึน้ ไปหนึ่งชั้นเพื่อพิจารณาอนุมตั เิ ห็นชอบก่ อน

***** หน่ วยงานต้ องให้ ค่ สู ั ญญาจัดทารายงานการใช้ พสั ดุทผี่ ลิตในประเทศ
***** คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะต้ องจัดทารายงานการใช้ พสั ดุภายในประเทศ
เสนอหัวหน้ าหน่ วยงานพร้ อมกับรายงานการตรวจรับงวดสุ ดท้ าย
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แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ

Company
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เรื่อง การพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้า
หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/
ว 581 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2563

นิยามกิจการร่ วมค้ า
กรณีงานซื้อหรื องานจ้ างทุกวงเงิน
หรื องานก่ อสร้ างที่มีวงเงินงบประมาณ
น้ อยกว่ า 1,000,000 บาท
“กิ จการที่ มี ข้ อ ตกลงระหว่ า งผู้ เข้ า ร่ ว มค้ า เป็ นลาย
ลักษณ์ อักษรว่าจะดาเนินการร่ วมกันเป็ นทางการค้ าหรื อหา
กาไรระหว่ างบริ ษัทกับบริ ษัท บริษัทกับห้ างหุ้ นส่ วนนิ ติ
บุ คคล ห้ างหุ้ นส่ วนนิ ติบุคคลกั บห้ างหุ้ น ส่ วนนิ ติบุ คคล
หรื อระหว่ างบริ ษัท และ/หรื อ ห้ างหุ้ น ส่ วนนิ ติบุคคลกับ
บุคคลธรรมดา คณะบุ คคลที่มิใช่ นิติบุคคล ห้ างหุ้ นส่ วน
สามัญ นิตบิ ุคคลอื่น หรื อนิติบุคคลที่ต้ ังขึ้นตามกฎหมาย
ของต่ า งประเทศ โดยข้ อ ตกลงนั้ นอาจก าหนดให้ มี
ผู้เข้ าร่ วมค้าหลักก็ได้ ”

กรณีงานก่ อสร้ างที่มีวงเงินงบประมาณตั้งแต่
1,000,000 บาท ขึน้ ไป หรื อกรณีกิจการร่ วมค้า
ที่มีสิทธิเป็ นผู้ยื่นข้ อเสนอต่อหน่ วยงานของรัฐ
ในสาขางานก่ อสร้ างที่ขนึ้ ทะเบียนไว้กับ
กรมบัญชีกลางตามที่คณะกรรมการราคากลาง
และขึน้ ทะเบียนผู้ประกอบการกาหนด
“กิจการที่มขี ้ อตกลงระหว่ างผู้เข้ าร่ วมค้ าเป็ นลายลักษณ์
อักษรว่ าจะด าเนิ นการร่ วมกันเป็ นทางการค้ าหรื อหาก าไร
ระหว่างบริษัทกับบริษัท บริษัทกับห้ างหุ้นส่ วนนิตบิ ุคคล ห้ าง
หุ้ นส่ วนนิติบุ คคลกับห้ างหุ้ นส่ วนนิติบุ คคล หรื อระหว่ าง
บริษัทและ/หรื อห้ างหุ้นส่ วนนิติบุคคลกับนิติบุคคลอื่น หรื อ
นิตบิ ุคคลที่ต้งั ขึน้ ตามกฎหมายของต่างประเทศ โดยข้ อตกลง
นั้นอาจกาหนดให้ มผี ้เู ข้ าร่ วมค้าหลักก็ได้ ”

กิจการร่ วมค้ าทีม่ ีสิทธิในการเข้ ายื่นข้ อเสนอ
การกาหนดสั ดส่ วนในการเข้ าร่ วมค้ าของคู่สัญญา
ผู้ เ ข้ า ร่ ว มค้ า รายใดรายหนึ่ ง เป็ นผู้ เ ข้ า ร่ ว มค้ า หลั ก
ข้ อตกลงฯ จะต้ องมี ก ารก าหนดสั ดส่ วนหน้ าที่
และความรั บผิดชอบในปริม าณงาน สิ่ งของ หรื อ มูลค่ า
ตามสั ญญาของผู้เข้ าร่ วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้ าร่ วมค้ าราย
อื่นทุกราย

งานซื้อหรื อจ้ าง และงานก่ อสร้ าง
กรณี ที่ ข้อ ตกลงฯ ก ำหนดให้ ผู้เ ข้ำ ร่ ว มค้ ำ รำยใด
รำยหนึ่งเป็ นผูเ้ ข้ำร่ วมค้ำหลัก กิ จกำรร่ วมค้ำนั้นต้องใช้
ผลงำนของผู้เ ข้ ำ ร่ วมค้ ำ หลัก รำยเดี ย วเป็ นผลงำน
ของกิจกำรร่ วมค้ำที่ยื่นข้อเสนอ
สำหรั บ ข้อ ตกลงฯ ที่ ไม่ได้ก ำหนดให้ผูเ้ ข้ำร่ ว มค้ำ
รำยใดเป็ นผูเ้ ข้ำร่ วมค้ำหลัก ผูเ้ ข้ำร่ วมค้ำทุกรำยจะต้องมี
คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว นตำมเงื่ อนไขที่ ก ำหนดไว้ ใ น
เอกสำรเชิญชวน หรื อหนังสื อเชิญชวน

งานก่ อสร้ างที่ขนึ้ ทะเบียนไว้ กับกรมบัญชีกลาง
ตามสาขางานก่ อสร้ างที่คณะกรรมการราคากลาง
และขึน้ ทะเบียนผู้ประกอบการกาหนด
ผู้เข้ าร่ วมค้ ารายใดรายหนึ่งเป็ นผู้เข้ าร่ วมค้ าหลัก
ผู้ เ ข้ า ร่ วมค้ า หลั ก จะต้ อ งเป็ นผู้ ป ระกอบการที่ ขึ้ น
ทะเบี ย นงานก่ อ สร้ างสาขา ... ไม่ น้ อยกว่ า ชั้ น ...
ประเภท ... ไว้กับกรมบัญชีกลาง ในส่ วนของผู้เข้ าร่ วม
ค้าที่ไม่ ใช่ ผู้เข้ าร่ วมค้ าหลักจะเป็ นผู้ประกอบการที่ขึ้น
ทะเบี ย นในสาขางานก่ อ สร้ า งไว้ กับ กรมบัญ ชี กลาง
หรื อไม่ ก็ได้
สาหรับข้ อตกลงฯ ที่ไม่ ได้ กาหนดให้ ผู้เข้ าร่ วมค้ า
รายใดเป็ นผู้เข้ าร่ วมค้าหลัก ผู้เข้ าร่ วมค้าทุกรายจะต้ อง
มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว นตามเงื่ อ นไขที่ ก าหนดไว้ ใ น
เอกสารเชิญชวน หรื อหนังสื อเชิญชวน

กิจการร่วมค้าที่มีสิทธิในการเข้ายื่นข้อเสนอ
การยื่นข้อเสนอของกิจการร่วมค้า
กรณีที่ข้อตกลงฯ กาหนดให้มีการ
มอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่ง
เป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า
การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมี
หนังสือมอบอานาจ
ส าห รั บ ข้ อ ตก ลง ฯ ที่ ไ ม่ ไ ด้
กาหนดให้ผู้เ ข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่น
ข้อเสนอผู้เข้าร่วมค้าทุ กรายจะต้องลง
ลายมื อ ชื่ อ ในหนั ง สื อ มอบอ านาจให้
ผู้เ ข้ า ร่ ว มค้ า รายใดรายหนึ่ง เป็ น ผู้ ยื่ น
ข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

การยื่นข้อเสนอด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
ใ ห้ ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม ค้ า ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายหรื อ มอบอ านาจตามข้ อ
ดาเนินการซื้อและดาวน์โ หลดเอกสาร
ประกวดราคาอิเ ล็ ก ทรอนิก ส์ก รณี ที่ มี
การจ าหน่ายเอกสารซื้อหรือจ้าง หรือ
ดาวน์ โ หลดเอกสารประกวดราคา
อิเ ล็กทรอนิกส์กรณีที่ไม่มี การจาหน่าย
เอกสารซื้อหรือจ้าง จึงจะมี สิทธิในการ
เข้ายื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้าได้

ให้ใช้บังคับกับการยื่นข้อเสนอในงานซื้อ จ้าง เช่า งานจ้างที่ปรึกษา
หรืองานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

การยื่นข้อเสนอโดยวิธีคัดเลือกและ
วิธีเฉพาะเจาะจง
หากผู้เข้าร่วมค้ารายใดได้รับ
หนั ง สื อ เชิ ญ ชวนจากหน่ ว ยงาน
ของรั ฐแล้ ว ให้ ผู้เ ข้ าร่วมค้าที่ ได้รั บ
มอบหมายหรื อ มอบอ านาจตาม
ข้อ 2.4.1 สามารถด าเนิ นการยื่ น
ข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

การดาเนินการของหน่ วยงานของรัฐ

ให้ ห น่ ว ยงำนของรั ฐ แก้ไ ขข้อ ควำมในแบบประกำศ
แบบเอกสำรเชิญชวน และหนังสื อเชิญชวน ให้สอดคล้อง
กับหนังสื อเวียนฉบับนี้
แต่หำกได้ดำเนิ นกำรนำร่ ำงประกำศและร่ ำงเอกสำร
เ ชิ ญ ช ว น เ ผ ย แ พ ร่ เ พื่ อ รั บ ฟั ง ค ว ำ ม คิ ด เ ห็ น
จ ำ ก ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก ำ ร ห รื อ เ ผ ย แ พ ร่ ป ร ะ ก ำ ศ
และเอกสำรเชิ ญชวน ในระบบเครื อข่ำย สำรสนเทศ
ของกรมบัญชีกลำง (ระบบ e-GP)
หรื อมีหนังสื อเชิญชวนไปแล้วก่อนวันที่แนวทำง
ปฏิบตั ิน้ ีมีผลใช้บงั คับ ให้ดำเนินกำรในขั้นตอนต่อไป
ได้ โดยใช้แบบประกำศ แบบเอกสำรเชิ ญชวน และ
หนังสื อเชิญชวน ตำมแนวทำงเดิมต่อไป

