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ตามกฎกระทรวงก าหนดพสัดุและวธีิการจดัซ้ือจดัจ้าง
พสัดุทีรั่ฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2563

ที ่กค (กวจ) 0405.2/ว 89 ลงวนัที ่18 กมุภาพนัธ์ 2564

แนวทางปฏิบัติ
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หมวด 2 พสัดุส่งเสริมวสิาหกจิและการประกอบอาชีพ และ
หมวด 7/2 พสัดุทีเ่ป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม

ผลติภณัฑ์ของร้านค้าสหกรณ์หรือสถาบันเกษตรกรที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรอง

หน่วยงานของรัฐจะจัดซ้ือจัดจ้างผลติภณัฑ์จากยางพารา

หมวด 2 ข้อ 2 (2) และ (4)

ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง กับร้านค้าสหกรณ์
หรือสถาบันเกษตรกรที่ได้รับการรับรอง

หรือจะใช้วิธีคัดเลือก หรือ
วิธี e – bidding ก็ได้

หมวด 7/2 ก าหนด spec
เป็นพสัดุท่ัวไป

ต้องการพสัดุท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม

ตรวจสอบรายช่ือผู้ประกอบการทีไ่ด้รับรองเร่ืองหมายสินค้าหรือบริการ
ทีเ่ป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม กบักรมควบคุมมลพษิ

มรีายเดยีว ใช้วธิีเฉพาะเจาะจง

มตีั้งแต่ 2 รายขึน้ไป ใช้วธิีคดัเลือก

หากหน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะใช้วธีิเฉพาะเจาะจงและวธีิคดัเลือก จะใช้วธีิ e – bidding ก็ได้



Company Logo

หมวด 2 พสัดุส่งเสริมวสิาหกจิและการประกอบอาชีพ

การจดัซ้ือจดัจ้างผลติภัณฑ์ทีผ่ลติขึน้เองหรือบริการขององค์กรหรือมูลนธิิ
เพ่ือคนพกิารทีไ่ด้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐ

ข้อ 2 (2)

ใช้วธีิเฉพาะเจาะจง
กบัองค์กรหรือมูลนิธิ
เพ่ือคนพกิารได้รับการ

รับรอง

หรือจะใช้วธิีคดัเลือก หรือ
วธิี e – bidding กไ็ด้

*** หน่วยงานสามารถตรวจสอบรายช่ือองค์กร
หรือมูลนิธิเพ่ือคนพกิาร ได้ท่ี

กรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพกิาร 
หรือส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยตรง
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หมวด 2 พสัดุส่งเสริมวสิาหกจิและการประกอบอาชีพ

การจัดซ้ือจัดจ้างกบัผู้ประกอบการ SMEs
ข้อ 2 (2)

ต้องจัดซ้ือจัดจ้าง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
ของงบประมาณ

ที่จะต้องจัดซ้ือจัดจ้าง
กบั SMEs

ซ้ือสินค้าหรือบริการกับ SMEs 
ท่ีอยู่ในจังหวัดท่ีหน่วยงานตั้งอยู่ก่อน 
(หากมี SMEs ตั้งแต่ 3 รายขึน้ไป)

ถ้าในจงัหวดัที่ตั้งอยู่ไม่มี SMEs หรือ
มีแต่น้อยกว่า 3 ราย ที่ขายหรือรับจ้าง

สินค้าหรือบริการน้ัน 

ซ้ือสินค้าหรือบริการ
กับ SMEs ท่ีอยู่ในจังหวัดใดก็ได้

กรณีที่หน่วยงานของรัฐจัดซ้ือ
จัดจ้างโดยวิธี e – bidding และ
มี SMEs เข้าเสนอราคาด้วย 
หาก SMRs เสนอราคาสูงกว่า
ผู้เสนอราคาท่ัวไปไม่เกิน

ร้อยละ 10 ให้ SMEs รายน้ัน
เป็นผู้ชนะ

ถ้าในจงัหวดัที่หน่วยงานตั้งอยู่
มรีายช่ือ SMEs ให้เชิญ SMEs
ในจงัหวดัที่หน่วยงานตั้งอยู่

เข้าเสนอราคาด้วย

ใช้วิธีคัดเลือก 
โดยเชิญไม่น้อยกว่า 
3 ราย เข้าเสนอราคา
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หมวด 7/1 พสัดุส่งเสริมการผลติภายในประเทศ

พดัสุที่ได้รับการรับรองและออกเคร่ืองหมายสินค้าที่ผลิตในประเทศ 
(Made In Thailand) โดยสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ตรวจรายช่ือผู้ประกอบการทีไ่ด้รับการรับรองและออกเคร่ืองหมายสินค้าทีผ่ลติในประเทศไทย 
(Made in Thailand) ได้ที ่www.mit.fti.or.th ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

หากมีมากกว่า 3 ราย ให้ก าหนด
spec เป็นพสัดุท่ีผลิต
ภายในประเทศ 

ที่ได้รับการรับรองจากสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

หากไม่มีหรือมีรายช่ือน้อยกว่า 
3 ราย จะก าหนด spec เป็นพสัดุ
ที่ผลิตภายในประเทศ ที่ได้รับการ
รับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทยหรือไม่ก็ได้

http://www.mit.fti.or.th/
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การจัดซ้ือ ต้องก าหนด spec เป็นพสัดุทีผ่ลติภายในประเทศ

เว้นแต่
กรณทีีม่พีสัดุทีผ่ลติภายในประเทศแต่ไม่เพยีงพอต่อความต้องการในประเทศ 

หรือมผู้ีประกอบการเข้าย่ืนข้อเสนอจ านวนน้อยราย หรือมคีวามจ าเป็นจะต้องมกีาร
ใช้พสัดุทีผ่ลติจากต่างประเทศ หรือน าเข้าพสัดุจากต่างประเทศ

หมวด 7/1 พสัดุส่งเสริมการผลติภายในประเทศ

เสนอผู้มีอ านาจ
เหนือขึน้ไปหน่ึงช้ันอนุมัติ

เป็นการจดัหาอะไหล่ที่มีความจ าเป็นจะต้องระบุคุณ
ลักษณะเฉพาะ และจ าเป็นต้องน าเข้าจากต่างประเทศ

กรณีมีความจ าเป็นจะต้องมีการใช้พสัดุที่ผลิตหรือน าเข้าจากต่างประเทศ
ซ่ึงเป็นการจดัหาคร้ังหน่ึงที่มีวงเงนิไม่เกินสองล้านบาท หรือราคาพสัดุ

ที่น าเข้าจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 2 ล้านบาท

เสนอ
หัวหน้าหน่วยงาน

อนุมัติ

เว้นแต่
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หมวด 7/1 พสัดุส่งเสริมการผลติภายในประเทศ

การจัดจ้างก่อสร้าง
ก าหนดรายละเอียดในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง 

และก าหนดให้คู่สัญญาต้องใช้พสัดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ท่ีจะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพสัดุท่ีผลิต
ภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพสัดุท่ีจะใช้ในงานก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา

ร้อยละ 60 ของมูลค่า
ของพสัดุท่ีจะใช้ใน
งานก่อสร้างทั้งหมด

1 ให้พจิารณาการใช้เหลก็ที่ผลิตในประเทศก่อน
โดยใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งสัญญา

ถ้าเหล็กครบตามข้อ 1 แล้ว มูลค่ายังไม่ครบร้อยละ 60
ให้ใช้พสัดุประเภทอ่ืนให้ครบ2

*****  หน่วยงานต้องให้คู่สัญญาจัดท ารายงานการใช้พสัดุทีผ่ลติในประเทศ 
***** คณะกรรมการตรวจรับพสัดุจะต้องจัดท ารายงานการใช้พสัดุภายในประเทศ

เสนอหัวหน้าหน่วยงานพร้อมกบัรายงานการตรวจรับงวดสุดท้าย



วธิีปฏบิัติส าหรับงานจ้างก่อสร้าง

การจดัท าแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

ให้ดูวนัทีหั่วหน้าหน่วยงานหรือผู้มอี านาจอนุมตัเิห็นชอบแบบฯ

ตวัอย่างการใช้เหลก็และพสัดุในประเทศของงานก่อสร้าง
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อนุมัติเห็นชอบก่อนหนังสือเวียน
ฉบับน้ีมีผลใช้บังคับ ให้ใช้แบบเดิม

อนุมัติหลังหนังสือเวียนฉบับน้ีมีผลใช้บังคับ 
ให้แก้ไขให้เป็นไปตามหนังสือเวียน

โครงการก่อสร้างอาคารส านักงานมูลค่า 100,000,000 บาท โดยมีค่าวัสดุและครุภัณฑ์ท่ีต้องใช้ในโครงการ 80,000,000 บาท 
ซ่ึงวัสดุและครุภัณฑ์ท่ีใช้ในการก่อสร้างน้ัน ต้องใช้เหล็กท้ังหมด 100 ตัน (คิดเป็นมูลค่า 40,000,000 บาท) 
วิธีการค านวณ
- ร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุและครุภัณฑ์ท้ังโครงการ คิดจาก 60% ของ 80,000,000 = 48,000,000 ล้านบาท
- ร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็ก คิดจาก 90% ของ 100 ตัน = 90 ตัน เม่ือน า 90 ตัน คิดกลับมาเป็นมูลค่า = 40,000,000 บาท 
ซ่ึงยังไม่ครบร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุและคุภัณฑ์ท่ีต้องใช้ คือ 48,000,000 บาท 
ดังน้ัน หน่วยงานต้องใช้วัสดุและครุภัณฑ์ประเภทอ่ืนเพ่ือให้ครบมูลค่าดังกล่าว เช่น กระเบ้ือง ปูนซีเมน ฝ้าเพดาน 
หลอดไฟ ประดู ฯลฯ เป็นต้น



ขั้นตอนการตรวจรับพสัดุ

วธีิการตรวจสอบพสัดุว่าเป็นผู้ประกอบการ SMEs หรือ MIT
1. ให้ตรวจสอบจากการขึน้ทะเบียน SMEs กบั สสว. หรือ การขึน้ทะเบียน MIT กบัสภา

อุตสาหกรรมฯ ได้ที่เวบ็ไซต์ของทั้ง 2 หน่วยงาน หากตรวจพบรายช่ือกใ็ห้เช่ือถือตามข้อมูล
ที่ปรากฏ

2. กรณกีารตรวจสอบว่าเป็นสินค้าที่ผลติในประเทศ หากตรวจจากเวบ็ไซต์แล้วไม่ปรากฏรายช่ือ 
ให้ตรวจจากฉลากของสินค้าที่ติดบนบรรจุภณัฑ์ของสินค้า 

 กรณีการได้สิทธิแต้มต่อในการเสนอราคา ร้อยละ 10 และร้อยละ 3

กรณใีนการเสนอราคาซ่ึงผู้เสนอราคารายน้ันมีคุณสมบัติเป็นทั้งผู้ประกอบการ SMEs 
และเป็น MIT ด้วย ผู้ประกอบการรายนั้นจะได้สิทธิแต้มต่อในการเสนอราคาในสิทธิของ
ผู้ประกอบการ SMEs คือ ร้อยละ 10 เท่านั้น
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หนังสือรับรอง MiT
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หนังสือรับรองอเิลก็ทรอนิกส์
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หมวด 7/1 พสัดุส่งเสริมการผลติภายในประเทศ

การจัดทีม่ิใช่งานก่อสร้าง

ต้องใช้พสัดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ท่ีผลติภายในประเทศไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุหรือครุภัณฑ์ท่ีจะใช้ในงานจ้างน้ัน

หากจะไม่ใช้ หรือจะใช้ หรือใช้พสัดุผลติภายในประเทศไม่ครบร้อยละ ๖๐ 
ให้เสนอผู้มอี านาจเหนือขึน้ไปหน่ึงช้ันเพ่ือพจิารณาอนุมตัเิห็นชอบก่อน

*****  หน่วยงานต้องให้คู่สัญญาจัดท ารายงานการใช้พสัดุทีผ่ลติในประเทศ 
***** คณะกรรมการตรวจรับพสัดุจะต้องจัดท ารายงานการใช้พสัดุภายในประเทศ

เสนอหัวหน้าหน่วยงานพร้อมกบัรายงานการตรวจรับงวดสุดท้าย
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แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ

เรื่อง   การพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้า
หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/     

ว 581 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2563



นิยามกจิการร่วมค้า

กรณีงานซ้ือหรืองานจ้างทุกวงเงิน 
หรืองานก่อสร้างที่มีวงเงินงบประมาณ

น้อยกว่า 1,000,000 บาท  
“กิจการที่มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลาย

ลักษณ์อักษรว่าจะด าเนินการร่วมกันเป็นทางการค้าหรือหา
ก าไรระหว่างบริษัทกับบริษัท บริษัทกับห้างหุ้นส่วนนิติ
บุคคล ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลกับห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 
หรือระหว่างบริษัทและ/หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลกับ
บุคคลธรรมดา คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วน
สามัญ นิตบุิคคลอ่ืน หรือนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ของต่างประเทศ โดยข้อตกลงน้ันอาจก าหนดให้มี
ผู้เข้าร่วมค้าหลักก็ได้”

กรณีงานก่อสร้างที่มีวงเงนิงบประมาณตั้งแต่ 
1,000,000 บาท ขึน้ไป หรือกรณีกิจการร่วมค้า
ที่มีสิทธิเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ

ในสาขางานก่อสร้างที่ขึน้ทะเบียนไว้กับ
กรมบัญชีกลางตามที่คณะกรรมการราคากลาง

และขึน้ทะเบียนผู้ประกอบการก าหนด 
“กจิการที่มข้ีอตกลงระหว่างผู้ เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์

อักษรว่าจะด าเนินการร่วมกันเป็นทางการค้าหรือหาก าไร 
ระหว่างบริษัทกบับริษัท บริษัทกบัห้างหุ้นส่วนนิตบุิคคล ห้าง
หุ้นส่วนนิติบุคคลกับห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือระหว่าง
บริษัทและ/หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลกับนิติบุคคลอ่ืน หรือ
นิตบุิคคลที่ตั้งขึน้ตามกฎหมายของต่างประเทศ โดยข้อตกลง
นั้นอาจก าหนดให้มผีู้เข้าร่วมค้าหลกักไ็ด้”



กจิการร่วมค้าทีม่ีสิทธิในการเข้าย่ืนข้อเสนอ

การก าหนดสัดส่วนในการเข้าร่วมค้าของคู่สัญญา
ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหน่ึงเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก 

ข้อตกลงฯ  จะ ต้องมี ก ารก าหนด สัด ส่ วนหน้ าที่ 
และความรับผิดชอบในปริมาณงาน ส่ิงของ หรือมูลค่า
ตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้าราย
อ่ืนทุกราย

งานซ้ือหรือจ้าง และงานก่อสร้าง
กรณีท่ีข้อตกลงฯ ก ำหนดให้ผู ้เข้ำร่วมค้ำรำยใด

รำยหน่ึงเป็นผูเ้ขำ้ร่วมคำ้หลกั กิจกำรร่วมคำ้นั้นตอ้งใช้
ผลงำนของผู้เข้ำร่วมค้ำหลักรำยเ ดียวเป็นผลงำน
ของกิจกำรร่วมคำ้ท่ียื่นขอ้เสนอ 

ส ำหรับข้อตกลงฯ ท่ีไม่ได้ก ำหนดให้ผูเ้ข้ำร่วมค้ำ
รำยใดเป็นผูเ้ขำ้ร่วมคำ้หลกั ผูเ้ขำ้ร่วมคำ้ทุกรำยจะตอ้งมี
คุณสมบัติครบถ้วนตำมเ ง่ือนไข ท่ีก ำหนดไว้ใน
เอกสำรเชิญชวน หรือหนงัสือเชิญชวน

งานก่อสร้างที่ขึน้ทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง
ตามสาขางานก่อสร้างที่คณะกรรมการราคากลาง

และขึน้ทะเบียนผู้ประกอบการก าหนด 
ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหน่ึงเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก 

ผู้ เข้าร่วมค้าหลักจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้น
ทะเบียนงานก่อสร้างสาขา ... ไม่น้อยกว่าช้ัน .. . 
ประเภท ... ไว้กับกรมบัญชีกลาง ในส่วนของผู้เข้าร่วม
ค้าที่ไม่ใช่ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้น
ทะเบียนในสาขางานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลาง
หรือไม่ก็ได้ 

ส าหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้า
รายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้อง
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ใน
เอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน



กรณีท่ีข้อตกลงฯ ก าหนดให้มีการ
มอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหน่ึง
เป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า 

การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมี
หนังสือมอบอ านาจ 

ส าห รับ ข้อตกลงฯ ที่ ไ ม่ ไ ด้
ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่น
ข้อเสนอผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลง
ลายมือช่ือในหนังสือมอบอ านาจให้
ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่น
ข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

การยื่นข้อเสนอด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

ใ ห้ ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม ค้ า ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายหรือมอบอ านาจตามข้อ 
ด าเนินการซื้อและดาวน์โหลดเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กรณีที่มี
การจ าหน่ายเอกสารซื้อหรือจ้าง หรือ
ดาวน์ โหลดเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์กรณีที่ไม่มีการจ าหน่าย
เอกสารซื้อหรือจ้าง จึงจะมีสิทธิในการ
เข้าย่ืนข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้าได้

การยื่นข้อเสนอโดยวิธีคัดเลือกและ
วิธีเฉพาะเจาะจง

หากผู้เข้าร่วมค้ารายใดได้รับ
หนังสื อ เ ชิญชวนจากหน่วยงาน
ของรัฐแล้ว ให้ผู้เข้าร่วมค้าที่ได้รับ
มอบหมายหรือมอบอ านาจตาม
ข้อ 2.4.1 สามารถด าเนินการยื่น
ข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า 

ให้ใช้บังคับกับการยื่นข้อเสนอในงานซ้ือ จ้าง เช่า งานจ้างที่ปรึกษา 
หรืองานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานกอ่สรา้ง

กิจการร่วมค้าที่มีสิทธิในการเข้ายื่นข้อเสนอ

การยื่นข้อเสนอของกิจการร่วมค้า



ให้หน่วยงำนของรัฐแก้ไขข้อควำมในแบบประกำศ
แบบเอกสำรเชิญชวน และหนงัสือเชิญชวน ให้สอดคลอ้ง
กบัหนงัสือเวียนฉบบัน้ี

แต่หำกไดด้ ำเนินกำรน ำร่ำงประกำศและร่ำงเอกสำร
เ ชิ ญ ช ว น  เ ผ ย แพ ร่ เ พ่ื อ รั บ ฟั ง ค ว ำ ม คิ ด เ ห็ น
จ ำ ก ผู้ป ร ะ ก อ บ ก ำ ร  ห รื อ เ ผ ย แ พ ร่ ป ร ะ ก ำ ศ
และเอกสำรเชิญชวน ในระบบเครือข่ำย สำรสนเทศ
ของกรมบญัชีกลำง (ระบบ e-GP)

หรือมีหนงัสือเชิญชวนไปแลว้ก่อนวนัท่ีแนวทำง
ปฏิบติัน้ีมีผลใชบ้งัคบั ให้ด ำเนินกำรในขั้นตอนต่อไป
ได้ โดยใช้แบบประกำศ แบบเอกสำรเชิญชวน และ
หนงัสือเชิญชวน ตำมแนวทำงเดิมต่อไป

การด าเนินการของหน่วยงานของรัฐ


