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ตามกฎกระทรวงกาหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้ าง
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หมวด 2 พัสดุส่งเสริมวิสาหกิจและการประกอบอาชีพ และ
หมวด 7/2 พัสดุทเี่ ป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม

หมวด 2 ข้ อ 6 (2) และ (4)
ผลิตภัณฑ์ ของร้ านค้าสหกรณ์หรือสถาบันเกษตรกรที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับรอง

หน่ วยงานของรัฐจะจัดซื้อจัดจ้ างผลิตภัณฑ์ จากยางพารา
หรือจะใช้ วิธีคัดเลือก หรื อ
วิธี e – bidding ก็ได้

ใช้ วิธีเฉพาะเจาะจง กับร้ านค้ าสหกรณ์
หรือสถาบันเกษตรกรที่ได้ 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

ตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบการทีไ่ ด้ รับรองเรื่องหมายสิ นค้ าหรือบริการ
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 6 (4)
การจัดซื้อจัดจ้ างผลิตภัณฑ์ ทผี่ ลิตขึน้ เองหรือบริการขององค์ กรหรือมูลนิธิ
เพือ่ คนพิการทีไ่ ด้ รับการรับรองจากหน่ วยงานของรัฐ
ใช้ วธิ ีเฉพาะเจาะจง
กับองค์กรหรือมูลนิธิ
เพือ่ คนพิการได้รับการ
รับรอง

หรือจะใช้ วธิ ีคดั เลือก หรือ
วิธี e – bidding ก็ได้
*** หน่ วยงานสามารถตรวจสอบรายชื่อองค์ กร
หรือมูลนิธิเพือ่ คนพิการ ได้ ที่
กรมส่ งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
หรือสานักงานส่ งเสริมวิสาหกิจเพือ่ สั งคม โดยตรง
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หมวด 2 พัสดุส่งเสริมวิสาหกิจและการประกอบอาชีพ
ข้ อ 6 (6)
การจัดซื้อจัดจ้ 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 าหรือบริการกับ SMEs
ที่อยู่ในจังหวัดที่หน่ วยงานตั้งอยู่ก่อน
(หากมี SMEs ตั้งแต่ 3 รายขึน้ ไป)
ถ้ าในจังหวัดที่ต้งั อยู่ไม่ มี SMEs หรือ
มีแต่น้อยกว่า 3 ราย ที่ขายหรือรับจ้าง
สิ นค้าหรือบริการนั้น

ซื้อสิ นค้ าหรือบริการ
กับ SMEs ที่อยู่ในจังหวัดใดก็ได้

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

ถ้ าในจังหวัดที่หน่ วยงานตั้งอยู่
มีรายชื่อ SMEs ให้ เชิญ SMEs
ในจังหวัดที่หน่ วยงานตั้งอยู่
เข้ าเสนอราคาด้ วย
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แนวทางปฏิบัตฯิ ตาม ว.89
ตัวอย่างการคิดร้ อยละ 30 ของงบประมาณสาหรับการจัดซื้อจัดจ้ าง

รายการพัสดุที่หน่ วยงานของรัฐจะจัดซื้อจัดจ้ างในปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 มีจานวนทั้งหมด 100
รายการ งบประมาณรวม 500 ล้ านบาท เมื่อหน่ วยงานของรั ฐดาเนินการตรวจสอบจากบั ญชี รายชื่ อแล้ ว
ปรากฏว่ า มีรายการพัสดุที่หน่ วยงานของรั ฐประสงค์ จะจั ดซื้ อจั ดจ้ างอยู่ ในบั ญชี รายการพัสดุและบั ญชี
รายชื่ อผู้ประกอบการ SMEs จานวน 5 รายการ โดยงบประมาณที่ต้องใช้ ในการจั ดซื้อจั ดจ้ าง 5 รายการ
ดังกล่ าวเป็ นเงิน 10 ล้ านบาท ดังนั้นหน่ วยงานของรัฐจะต้ องจัดซื้อจัดจ้ างกับผู้ประกอบการ SMEs ไม่ น้อย
กว่ าร้ อยละ 30 ของงบประมาณ 10 ล้ านบาท ก็คือ ไม่ น้อยกว่ า 3 ล้ านบาท
ทั้งนี้พสั ดุ 5 รายการที่อยู่ในบัญชีรายการพัสดุและบัญชี รายชื่ อ SMEs ดังกล่ าวนั้น หน่ วยงานของ
รัฐสามารถเลือกซื้อ/จ้ าง รายการใดรายการหนึ่ง หรือหลายรายการ โดยต้ องไม่ น้อยกว่ า 3 ล้ านบาท ก็ได้
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แนวทางปฏิบัตฯิ ตาม ว.89
ตัวอย่างการตรวจสอบ SMEs เพือ่ ดาเนินการจัดหาโดยวิธีคัดเลือก
1. หน่ วยงานของรัฐตั้งอยู่ในจังหวัด ก. มีความประสงค์ จะจัดซื้อโต๊ ะสานักงาน เมื่อตรวจสอบรายชื่ อแล้ วพบว่ า
จังหวัด ก. มีร ายชื่ อผู้ประกอบการ SMEs ที่อยู่ในจัง หวัด จานวน 5 ราย ให้ หน่ วยงานเชิ ญชวนแค่ ผู้ ประกอบการ
SMES ในจังหวัด ก. ไม่ น้อยกว่า 3 ราย (จากจานวน 5 ราย) เข้ ามาเสนอราคา
2. หน่ วยงานของรัฐตั้งอยู่ในจังหวัด ก. มีความประสงค์ จะจัดซื้อโต๊ ะสานักงาน เมื่อตรวจสอบรายชื่ อแล้ วพบว่ า
จังหวัด ก. มีรายชื่อผู้ประกอบการ SMEs ที่อยู่ในจังหวัด จานวน 2 ราย ให้ หน่ วยงานเชิ ญชวนผู้ประกอบการ SMES
ที่อยู่ในจังหวัด ก. จานวน 2 ราย และ SMEs จากจังหวัดอืน่ ๆ อีกไม่ น้อยกว่ า 1 ราย (รวมกันไม่ น้อยกว่ า 3 ราย) เข้ ามา
เสนอราคา
3. หน่ วยงานของรัฐตั้งอยู่ในจังหวัด ก. มีความประสงค์ จะจัดซื้อโต๊ ะสานักงาน เมื่อตรวจสอบรายชื่ อแล้ วพบว่ า
จังหวัด ก. ไม่ มีรายชื่อผู้ประกอบการ SMEs ที่อยู่ในจังหวัด ให้ หน่ วยงานเชิ ญชวนผู้ประกอบการ SMES จากจังหวัด
อืน่ ๆ ไม่ น้อยกว่า 3 ราย เข้ ามาเสนอราคา
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แนวทางปฏิบัตฯิ ตาม ว.89
ตัวอย่างการคิดแต้มต่อให้ SMEs ร้ อยละ 10
การเสนอราคาครั้งหนึ่งมีผ้เู สนอราคา 5 ราย ดังนี้
1. บริษัท ก.
5,000,000 บาท
2. บริษัท ข.
5,200,000 บาท
3. บริษัท ค.
5,250,000 บาท
4. ห้ างหุ้นส่ วนจากัด A (เป็ น SMEs)
5,300,000 บาท
5. ห้ างหุ้นส่ วนจากัด B (เป็ น SMEs)
5,400,000 บาท
ในการเสนอราคาครั้งนี้ ห้ างหุ้นส่ วนจากัด A และ ห้ างหุ้นส่ วนจากัด B ซึ่ งเป็ นผู้ประกอบการ SMEs ได้ เสนอ
ราคาสู งกว่ าผู้เสนอราคารายอื่นที่เสนอราคาต่าสุ ด (บริษัท ก.) ไม่ เกินร้ อยละ 10
1. ห้ างหุ้นส่ วนจากัด A (เป็ น SMEs) เสนอราคาสู งกว่ าร้ อยละ = (5,300,000-5,000,000)/5,00,000*100 = 6
2. ห้ างหุ้นส่ วนจากัด B (เป็ น SMEs) เสนอราคาสู งกว่ าร้ อยละ = (5,400,000-5,000,000)/5,00,000*100 = 8
ดังนั้นในการเสนอราคาครั้งนี้ จึงพิจารณาให้ ห้ างหุ้นส่ วนจากัด A เป็ นผู้เสนอราคาต่าสุ ดลาดับที่ 1
ห้ างหุ้นส่ วนจากัด B เป็ นผู้เสนอราคาต่าสุ ดลาดับที่ 2 และบริษัท ก. เป็ นผู้เสนอราคาต่าสุ ดลาดับที่ 3
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แนวทางปฏิบัตฯิ ตาม ว.89
การจัดซื้อจัดจ้ างกับผู้ประกอบการ SMEs กรณีวงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท

กรมบัญชีกลางเคยมีหนังสื อด่ วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 123 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 ซ้ อมความ
เข้ าใจว่ า ในกรณีที่มีการจัดซื้อจั ดจ้ างตามกฎกระทรวงกาหนดพัสดุที่รัฐต้ องการส่ งเสริ มหรื อสนับสนุนฯ
ด้ วยวงเงินครั้งหนึ่งไม่ เกิน 500,000 บาท หน่ วยงานของรัฐจะดาเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56
วรรคหนึ่ง (2) (ข) ก็ได้ ดังนั้ นกรณีวงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท หน่ วยงานจึงสามารถเลือกจั ดหาโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง (ข) กับผู้ประกอบการ SMEs หรือที่ไม่ ใช่ SMEs ก็ได้
แต่ ถ้าหากหน่ วยงานเลือกจัดหากับผู้ประกอบการ SMEs ก็จะเป็ นผลดีกับหน่ วยงาน ทีจ่ ะสามารถ
รวบรวมยอดผลการจัดซื้อจัดจ้ างกับผู้ประกอบการ SMEs (ตามภาคผนวก 1) ให้ ได้ ไม่ น้อยกว่ าร้ อยละ 30
ของงบประมาณที่จะต้ องจัดซื้อจัดจ้ างกับ SMEs ตามที่กาหนดไว้ ในกฎกระทรวงฯ
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หมวด 7/1 พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ
พัดสุ ที่ได้ รับการรั บรองและออกเครื่ องหมายสินค้ าที่ผลิตในประเทศ
(Made In Thailand) โดยสภาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย
ตรวจรายชื่อผู้ประกอบการทีไ่ ด้ รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้ 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 มีหรือมีรายชื่อน้ อยกว่ า
3 ราย จะกาหนด spec เป็ นพัสดุ
ที่ผลิตภายในประเทศ ที่ได้ รับการ
รับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่ ง
ประเทศไทยหรือไม่ ก็ได้
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แนวทางปฏิบัตฯิ ตาม ว.89
หมวด 7/1 การจัดซื้อจัดจ้ างพัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ
1) การจัดซื้อ
ให้ ตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบการที่ได้ รับ
การรั บรองและออกเครื่ องหมายสิ นค้ าที่ผลิต
ภายในประเทศ (Made in Thailand) ได้ ที่

www.mit.fti.or.th
ของสภาอุตสาหกรรมไทย

หากมีไม่ น้อยกว่ า 3 ราย
ให้ กาหนด Spec
เป็ นพัสดุที่ผลิต
ภายในประเทศ ที่ได้ รับ
การรั บรองจากสภา
อุตสาหกรรมไทย

หากไม่ มีหรื อมีน้อยกว่ า 3 ราย
จะกาหนด Spec เป็ นพัสดุที่
ผลิตภายในประเทศที่ได้ รับ
การรั บรองจากสภา
อุตสาหกรรมไทยหรื อไม่ ก็ได้

กรณีที่มีพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ แต่ ไม่
เพียงพอ/มีผ้ ปู ระกอบการเข้ ายื่นข้ อเสนอ
น้ อยราย/มีความจาเป็ นต้ องใช้ พสั ดุที่ผลิต
จากต่ างประเทศ ให้ เสนอผู้มีอานาจเหนือขึน้
ไปหนึ่งชั้นพิจารณา ก่ อนที่จะกาหนด Spec

เว้ นแต่ กรณีดังต่ อไปนี้ ให้ เสนอหัวหน้ า
หน่ วยงานของรั ฐพิจารณา
1) การจัดหาอะไหล่ ที่จาเป็ นต้ องระบุ Spec
และนาเข้ าจากต่ างประเทศ
2) พัสดุที่ผลิตหรื อนาเข้ าจากต่ างประเทศ
วงเงิ นจั ด หาครั้ ง หนึ่ ง ไม่ เ กิ น 2 ล้ า นบาท
หรื อมีราคาต่ อหน่ วยไม่ เกิน 2 ล้ านบาท

กรณีทราบตั้งแต่ ก่อน
กาหนด spec ว่ าไม่ มี
พั ส ดุ ที่ ผ ลิ ต ภายใน
ประเทศ แต่ มีค วาม
จ าเป็ นต้ องใช้ พั ส ดุ
นั้ น จากต่ างประเทศ
กร ณี นี้ ไ ม่ ต้ อ ง ข อ
อนุ มัติจากผู้มีอานาจ
เหนื อขึ้ น ไปหนึ่ ง ชั้ น
หรื อ หั ว หน้ าหน่ วย
ง า น ข อ ง รั ฐ โ ด ย
สามารถก าหนดไว้
ใ น Spec ไ ด้ ต า ม
วัตถุประสงค์
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แนวทางปฏิบัตฯิ ตาม ว.89
หมวด 7/1 การจัดซื้อจัดจ้ างพัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ
2) การจัดจ้ างก่อสร้ าง
ต้องกาหนดรายละเอียดใน แบบรูปรายการงานก่ อสร้ าง
และกาหนดให้ คู่สัญญาต้องใช้ พสั ดุประเภทวัสดุหรือครุภณ
ั ฑ์ ที่จะใช้ ในงาน
ก่ อสร้ างเป็ นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ ไม่ น้อยกว่าร้ อยละ 60
ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ ในงานก่ อสร้ างทั้งหมดตามสั ญญา
ให้ พจิ ารณาการใช้ เหล็กที่ผลิตในประเทศ
ก่ อน โดยใช้ ไม่ น้อยกว่าร้ อยละ 90 ของ
ปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ ท้ งั สั ญญา
ถ้ าเหล็กครบร้ อยละ 90 แล้ ว แต่มูลค่ายังไม่
ครบร้ อยละ 60 ให้ ใช้ พสั ดุประเภทอื่นให้ ครบ

กรณีจะไม่ ใช้ พสั ดุที่ผลิตในประเทศ
หรือจะใช้ หรือใช้ พสั ดุที่ผลิตใน
ประเทศไม่ ครบร้ อยละ 60 ให้ เสนอผู้
มีอานาจเหนือขึน้ ไปหนึ่งชั้นเพือ่
พิจารณาอนุมัตเิ ห็นชอบก่ อน

ให้ ดูวันที่หัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐ/ผู้มีอานาจ
อนุมัติเห็นชอบแบบฯ
อนุมตั ิเห็นชอบก่อนวันที่
18 ก.พ. 64 ให้ใช้แบบเดิม
อนุมตั ิเห็นชอบตั้งแต่วนั ที่
18 ก.พ. 64 ให้กำหนด หรื อ
แก้ไข ให้เป็ นไปตำมแนวทำงนี้

กรณี ทราบตั้ งแต่ ก่อนกาหนดรายละเอี ยดใน
แบบรู ป รายการงานก่ อสร้ างว่ า วั ส ดุ ห รื อ
ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ใ ช้ ใน การก่ อสร้ างไ ม่ มี ผ ลิ ต
ภายในประเทศ และมีความจาเป็ นต้ องใช้ ของ
ต่ า งประเทศ เป็ นผลให้ การใช้ วั ส ดุ ห รื อ
ครุ ภัณฑ์ ที่ผลิตในประเทศไม่ ครบร้ อยละ 60
กรณี นี้ ไม่ ต้ องขออนุ มั ติจากผู้มอี านาจเหนื อ
ขึ้นไปหนึ่งชั้น
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แนวทางปฏิบัตฯิ ตาม ว.89
ตัวอย่ำงกำรใช้เหล็ก และ วัสดุ/ครุ ภณ
ั ฑ์ในประเทศของงำนก่อสร้ำง
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 (ขาด
8,00,000 บาท)
ดังนั้น หน่ วยงานต้ องใช้ วัสดุและครุภัณฑ์ ประเภทอื่นเพือ่ ให้ ครบมูลค่ าดังกล่ าว เช่ น กระเบื้อง ปูนซีเมนต์
ฝ้ าเพดาน หลอดไฟ ประดู ฯลฯ เป็ นต้ น
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แนวทางปฏิบัตฯิ ตาม ว.89
หมวด 7/1 การจัดซื้อจัดจ้ างพัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ
3) การจัดจ้ างทีไ่ ม่ ใช่ งานก่อสร้ าง
ต้องใช้ พสั ดุประเภทวัสดุหรือครุภณ
ั ฑ์ที่ผลิตภายในประเทศ ไม่ น้อยกว่าร้ อยละ 60
ของมูลค่าวัสดุหรือครุภณ
ั ฑ์ที่จะใช้ ในงานจ้างนั้น

กรณีจะไม่ ใช้ พสั ดุที่ผลิตในประเทศ หรือจะใช้ หรือใช้ พสั ดุที่ผลิตในประเทศ
ไม่ ครบร้ อยละ 60 ให้ เสนอผู้มีอานาจเหนือขึน้ ไปหนึ่งชั้นเพือ่ พิจารณา
อนุมัตเิ ห็นชอบก่ อน

กรณี ท ราบตั้ ง แต่ ก่อนกาหนดร่ างขอบเขต
ของงานจ้ าง ว่ าวัสดุหรื อครุ ภัณฑ์ ที่ใช้ ในงาน
จ้ า งไม่ มี ผ ลิ ต ภายในประเทศ และมี ค วาม
จาเป็ นต้ องใช้ ของต่ างประเทศ เป็ นผลให้ การ
ใช้ วัสดุหรือครุภัณฑ์ ที่ผลิตในประเทศไม่ ครบ
ร้ อยละ 60 กรณี นี้ ไม่ ต้ อ งขออนุ มั ติจ ากผู้ มี
อานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น
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หมวด 7/1 การจัดซื้อจัดจ้ างพัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ
การให้ แต้ มต่ อกับบุคคลธรรมดาที่ถอื สั ญชาติไทย หรือ นิตบิ ุคคลที่จดั ตั้งขึน้ ตามกฎหมายไทย
หากผู้ เ สนอราคาซึ่ ง เป็ นบุ ค คลธรรมดาที่ ถื อ สั ญ ชาติ ไ ทยหรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ ต้ั ง ขึ้ น ตามกฎหมายไทย
เสนอราคาสู งกว่ าราคาต่าสุ ดของผู้เสนอราคาซึ่งเป็ นบุคคลธรรมดาที่มิได้ ถือสั ญชาติไทยหรื อนิติบุคคลที่
จัดตั้งขึน้ ตามกฎหมายต่ างประเทศ ไม่ เกินร้ อยละ 3 ให้ หน่ วยงานของรั ฐจัดซื้อจัดจ้ างจากผู้เสนอราคา
ซึ่งเป็ นบุคคลธรรมดาที่ถือสั ญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึน้ ตามกฎหมายไทยดังกล่ าว
ตัวอย่ าง การเสนอราคาครั้งหนึ่งมีผ้เู สนอราคา 3 ราย ดังนี้
1. บริษัท ก. (นิตบิ ุคคลไทย)
5,000,000 บาท
2. บริษัท ข. (นิตบิ ุคคลต่างประเทศ)
4,900,000 บาท
3. บริษัท ค. (นิตบิ ุคคลต่างประเทศ)
5,100,000 บาท
ในการเสนอราคาครั้งนี้ บริษัท ก. ซึ่งเป็ นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยได้ เสนอราคาสู งกว่ า นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศที่เสนอราคาตา่ สุ ด (บริษัท ข.) ไม่เกินร้ อยละ 3
บริษัท ก. เสนอราคาสู งกว่าร้ อยละ = (5,000,000-4,900,000) /4,900,000*100 = 2.04
ดังนั้นในการเสนอราคาครั้งนี้ จึงพิจารณาให้ บริษัท ก. เป็ นผู้เสนอราคาตา่ สุ ดลาดับที่ 1 บริษัท ข. เป็ นผู้เสนอราคาตา่ สุ ดลาดับที่ 2 และ
บริษัท ค. เป็ นผู้เสนอราคาตา่ สุ ดลาดับที่ 3
* กรณีผ้เู สนอราคาเป็ นกิจการร่ วมค้า ผู้ร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็ นผู้ประกอบการที่เป็ นบุคคลธรรมดา
ที่ถือสัญชาติไทย หรือ นิตบิ ุคคลที่จดั ตั้งขึน้ ตามกฎหมายไทย จึงจะได้Company
สิทธิ์แต้มต่อLogo

แนวทางปฏิบัตฯิ ตาม ว.89
หมวด 7/1 การจัดซื้อจัดจ้ างพัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ
การบริหารสั ญญาและการตรวจรับพัสดุ
การจัดทาแผนการใช้ พสั ดุภายในประเทศ
การจัดซื้อ
ไม่ ต้องให้ ค่สู ัญญา
จัดทาแผน

การจัดจ้ างก่ อสร้ าง
แจ้งให้ ค่สู ัญญาจัดทาแผนการใช้
พัสดุ ที่ผ ลิตภายในประเทศ ไม่
น้ อ ยกว่ าร้ อยละ 60 ของมูล ค่ า
พั ส ดุ ที่ จ ะใช้ ในการก่ อสร้ าง
ทั้ ง หมดตามสั ญ ญา ภายใน 30
วัน นั บ ถั ด จากวั น ที่ ล งนามใน
สัญญา (ตามภาคผนวก 2)

การจัดจ้ างที่ไม่ ใช่ งานก่ อสร้ าง

แจ้งให้ ค่สู ั ญญาจัดทาแผนการ
ใช้ เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อยละ 90 ของ
ปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ ท้ังหมด
ตามสั ญญา ภายใน 30 วันนั บ
ถัด จากวันที่ล งนามในสั ญ ญา

แจ้งให้ ค่สู ัญญาจัดทาแผนการใช้
พัสดุ ที่ผ ลิตภายในประเทศ ไม่
น้ อ ยกว่ าร้ อยละ 60 ของมูล ค่ า
พัสดุ ที่จะใช้ ในงานจ้ างทั้ง หมด
ตามสัญญา ภายใน 30 วันนับถัด
จากวันที่ลงนามในสัญญา (ตาม

(ตามภาคผนวก 3)

ภาคผนวก 2)

หากมูลค่า/ปริมาณของพัสดุไม่ สามารถดาเนินการตามแผน สามารถแก้ ไขเปลี่ยนแปลงแผนได้ ทั้งนี้ ต้องก่ อนการส่ งมอบงานในแต่ละงวด
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แนวทางปฏิบัตฯิ ตาม ว.89
หมวด 7/1 การจัดซื้อจัดจ้ างพัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ
การบริหารสั ญญาและการตรวจรับพัสดุ
การตรวจรับพัสดุ สาหรับการจัดซื้อ/จ้ างก่อสร้ าง/จ้ างทีไ่ ม่ ใช่ ก่อสร้ าง

ให้ คกก.ตรวจรั บพัสดุ ตรวจสอบว่ า
พั ส ดุ ที่ ส่ ง ม อ บ เ ป็ น พั ส ดุ ที่ ผ ลิ ต
ภายในประเทศตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้
ในสัญญำ

การตรวจสอบพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
กรณี ที่ เ ป็ นพั ส ดุ ที่ ผ ลิ ต ภายในประเทศ
ที่ได้ รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมฯ
ให้ ต รวจสอบพัสดุ ที่ ไ ด้ ก ารรั บ รองและ
ออกเครื่ อ งหมายสิ น ค้ าที่ผ ลิต ในประเทศ
ไทย (Made in Thailand : MiT) จากสภา
อุ ต สาหกรรมฯ ได้ ที่ www.mit.fti.or.th
หากตรวจพบรายชื่อก็ให้ เชื่อถือตามข้ อมูลที่
ปรากฏ

กรณีที่เป็ นพัสดุที่ไ ม่ ใ ช่ รายการพัสดุ ที่
ได้ รับการรับ รองและออกเครื่อ งหมาย
MiT จากสภาอุตสาหกรรมฯ
ให้ ตรวจจากข้ อมูลที่ปรากฏบนฉลาก
ของสิ น ค้ าที่ ติ ด บนบรรจุ ภั ณ ฑ์ ข อง
สินค้า
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หมวด 7/1 การจัดซื้อจัดจ้ างพัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ
การบริหารสั ญญาและการตรวจรับพัสดุ

การแก้ไขสั ญญา
หากลงนามในสั ญญาแล้ว ปรากฏในภายหลังว่าไม่ สามารถส่ งมอบพัสดุ
ทีผ่ ลิตภายในประเทศตามทีก่ าหนดไว้ในสั ญญา ให้ พจิ ารณาแก้ไขสั ญญา
ตาม มาตรา 97 แห่ ง พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้ างฯ
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หมวด 7/1 การจัดซื้อจัดจ้ างพัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ
การบริหารสั ญญาและการตรวจรับพัสดุ
การจัดทารายงานผลการใช้ พสั ดุภายในประเทศ
การจัดซื้อ
ไม่ ต้องรายงาน

การจัดจ้ างก่ อสร้ าง

การจัดจ้ างที่ไม่ ใช่ งานก่ อสร้ าง

ให้ คกก. ตรวจรั บพัส ดุ เป็ นผู้จัด ทกรายงานผลการใช้
พัส ดุ ที่ ผ ลิ ต ภายในประเทศ (ตามภาคผนวก 4) เสนอ
หัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐทราบ พร้ อมกับรายงานผลการ
ตรวจรับงานงวดสุ ดท้ าย
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การกาหนดเงื่อนไขการเสนอราคา สาหรับวิธี e-bidding

การจัดซื้อ
1
เพิม่ เงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาฯ
ส่ วนที่ 2 ข้ อ 3.2
- สาเนาใบขึ้น ทะเบีย นผู้ป ระกอบการ
วิส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม
(SMEs) (ถ้ ามี) หรือ
- สาเนาหนังสื อรับรองสิ นค้ า Made in
Thailand (MiT) (ถ้ ามี)

2 กรณีใช้ เกณฑ์ราคาในการพิจารณา ให้ กาหนด
เงื่ อ นไขในเอกสารประกวดราคาฯ ข้ อ 6
หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา
ข้ อ 6.8 หากผู้ยื่นข้ อเสนอเป็ นผู้ประกอบการ
SMEs เสนอราคาสู ง กว่ า ราคาต่าสุ ด ของผู้ ยื่น
ข้ อเสนอรายอืน่ ที่ไม่เกินร้ อยละ 10 ให้ หน่ วยงาน
ของรัฐจัดซื้อจัด จ้ างจากผู้ประกอบการ SMEs
ดังกล่าว โดยจัดเรียงลาดับผู้ยื่นข้ อเสนอซึ่งเป็ น
ผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสู งกว่ าราคา
ตา่ สุ ดของผู้ยื่นเสนอราคารายอื่นไม่ เกินร้ อยละ
10 ที่จะเรียกมาทาสัญญาไม่เกิน 3 ราย
* พิ จ า รณา จา ก ส า เ น า ใ บ ขึ้ น ท ะเ บี ย น
ผู้ประกอบการ SMEs เท่ านั้น

ข้ อ 6.9 หากผู้ยนื่ ข้ อเสนอซึ่งไม่ใช่ ผู้ประกอบการ
SMEs แต่ เป็ นบุคคลธรรมดาที่ถือ สั ญชาติไทย
หรื อ นิ ติบุ ค คลที่ จัด ตั้ง ขึ้ น ตามกฎหมายไทย
เสนอราคาสู งกว่ าราคาต่าสุ ดของผู้ยื่นข้ อเสนอ
ซึ่งเป็ นบุคคลธรรมดาที่ไม่ ถือสั ญชาติไทยหรื อ
นิ ติ บุ ค ค ล ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ต า ม ก ฎ ห ม า ย ข อ ง
ต่ างประเทศไม่ เกินร้ อยละ 3 ให้ หน่ วยงานของ
รัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ยื่นข้ อเสนอซึ่ งเป็ นบุคคล
ธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้ง
ขึน้ ตามกฎหมายไทย

*ให้ ใช้ กับวิธีสอบราคาและวิธีคดั เลือกด้ วย

Company Logo

แนวทางปฏิบัตฯิ ตาม ว.89
การกาหนดเงื่อนไขการเสนอราคา สาหรับวิธี e-bidding

การจัดจ้ างก่ อสร้ าง
1
เพิ่มเอกสารแนบท้ ายเอกสารประกวดราคาฯ
ข้ อ 1.9 แผนการใช้ พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
และแผนการใช้ เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

2

3

เพิ่มเงื่อนไขในแบบเอกสารประกวดราคาฯ
ส่ วนที่ 2 ข้ อ 3.2
- ส าเนาใบขึ้ น ท ะเบี ยนผู้ ป ระกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่ อม (SMEs)
(ถ้ ามี) หรือ
- ส าเนาหนั ง สื อรั บ รองสิ นค้ า Made in
Thailand (MiT) (ถ้ ามี)
เพิ่มเงื่อนไขในแบบเอกสารประกวดราคาฯ
ข้ อ 4.9 ผู้ยนื่ ข้ อเสนอที่ได้ รับการคัดเลือกเป็ น
คู่สัญ ญา ต้ อ งจั ด ท าแผนการใช้ พั สดุ ที่ ผ ลิ ต
ภายในประเทศ และแผนการใช้ เหล็กที่ผ ลิ ต
ภายในประเทศ ส่ งให้ หน่ วยงานของรั ฐ
ภายใน 30 วันนับถัดจากวันที่ลงนามสั ญญา

4

กรณีใช้ เ กณฑ์ ราคาในการพิจารณา ให้ กาหนด
เงื่ อ นไขในเอกสารประกวดราคาฯ ข้ อ 6
หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา
ข้ อ 6.8 หากผู้ยื่นข้ อเสนอเป็ นผู้ประกอบการ
SMEs เสนอราคาสู ง กว่ า ราคาต่าสุ ด ของผู้ ยื่น
ข้ อเสนอรายอืน่ ที่ไม่เกินร้ อยละ 10 ให้ หน่ วยงาน
ของรัฐจัดซื้อจัด จ้ างจากผู้ประกอบการ SMEs
ดังกล่าว โดยจัดเรียงลาดับผู้ยื่นข้ อเสนอซึ่งเป็ น
ผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสู งกว่ าราคา
ตา่ สุ ดของผู้ยื่นเสนอราคารายอื่นไม่ เกินร้ อยละ
10 ที่จะเรียกมาทาสัญญาไม่เกิน 3 ราย
* พิ จ า รณา จา ก ส า เ น า ใ บ ขึ้ น ท ะเ บี ย น
ผู้ประกอบการ SMEs เท่ านั้น

*ให้ ใช้ กับวิธีสอบราคาและวิธีคดั เลือกด้ วย

ข้ อ 6.9 หากผู้ยนื่ ข้ อเสนอซึ่งไม่ใช่ ผู้ประกอบการ
SMEs แต่ เป็ นบุคคลธรรมดาที่ถือ สั ญชาติไทย
หรื อ นิ ติบุ ค คลที่ จัด ตั้ง ขึ้ น ตามกฎหมายไทย
เสนอราคาสู งกว่ าราคาต่าสุ ดของผู้ยื่นข้ อเสนอ
ซึ่งเป็ นบุคคลธรรมดาที่ไม่ ถือสั ญชาติไทยหรื อ
นิ ติ บุ ค ค ล ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ต า ม ก ฎ ห ม า ย ข อ ง
ต่ างประเทศไม่ เกินร้ อยละ 3 ให้ หน่ วยงานของ
รัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ยื่นข้ อเสนอซึ่ งเป็ นบุคคล
ธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้ง
ขึน้ ตามกฎหมายไทย
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แนวทางปฏิบัตฯิ ตาม ว.89
การกาหนดเงื่อนไขการเสนอราคา สาหรับวิธี e-bidding

การจัดจ้ างที่ไม่ ใช่ งานก่ อสร้ าง
1
เพิ่มเอกสารแนบท้ ายเอกสารประกวดราคาฯ
ข้ อ 1.9 แผนการใช้ พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

2

เพิ่มเงื่อนไขในแบบเอกสารประกวดราคาฯ
ส่ วนที่ 2 ข้ อ 3.2
- ส าเนาใบขึ้ น ท ะเบี ยนผู้ ป ระกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่ อม (SMEs)
(ถ้ ามี) หรือ
- ส าเนาหนั ง สื อรั บ รองสิ นค้ า Made in
Thailand (MiT) (ถ้ ามี)

3
เพิ่มเงื่อนไขในแบบเอกสารประกวดราคาฯ
ข้ อ 4.9 ผู้ยนื่ ข้ อเสนอที่ได้ รับการคัดเลือกเป็ น
คู่สัญ ญา ต้ อ งจั ด ท าแผนการใช้ พั สดุ ที่ ผ ลิ ต
ภายในประเทศ ส่ งให้ หน่ วยงานของรั ฐ
ภายใน 30 วันนับถัดจากวันที่ลงนามสั ญญา

4

กรณีใช้ เ กณฑ์ ราคาในการพิจารณา ให้ กาหนด
เงื่ อ นไขในเอกสารประกวดราคาฯ ข้ อ 6
หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา
ข้ อ 6.8 หากผู้ยื่นข้ อเสนอเป็ นผู้ประกอบการ
SMEs เสนอราคาสู ง กว่ า ราคาต่าสุ ด ของผู้ ยื่น
ข้ อเสนอรายอืน่ ที่ไม่เกินร้ อยละ 10 ให้ หน่ วยงาน
ของรัฐจัดซื้อจัด จ้ างจากผู้ประกอบการ SMEs
ดังกล่าว โดยจัดเรียงลาดับผู้ยื่นข้ อเสนอซึ่งเป็ น
ผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสู งกว่ าราคา
ตา่ สุ ดของผู้ยื่นเสนอราคารายอื่นไม่ เกินร้ อยละ
10 ที่จะเรียกมาทาสัญญาไม่เกิน 3 ราย
* พิ จ า รณา จา ก ส า เ น า ใ บ ขึ้ น ท ะเ บี ย น
ผู้ประกอบการ SMEs เท่ านั้น

*ให้ ใช้ กับวิธีสอบราคาและวิธีคดั เลือกด้ วย

ข้ อ 6.9 หากผู้ยนื่ ข้ อเสนอซึ่งไม่ใช่ ผู้ประกอบการ
SMEs แต่ เป็ นบุคคลธรรมดาที่ถือ สั ญชาติไทย
หรื อ นิ ติบุ ค คลที่ จัด ตั้ง ขึ้ น ตามกฎหมายไทย
เสนอราคาสู งกว่ าราคาต่าสุ ดของผู้ยื่นข้ อเสนอ
ซึ่งเป็ นบุคคลธรรมดาที่ไม่ ถือสั ญชาติไทยหรื อ
นิ ติ บุ ค ค ล ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ต า ม ก ฎ ห ม า ย ข อ ง
ต่ างประเทศไม่ เกินร้ อยละ 3 ให้ หน่ วยงานของ
รัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ยื่นข้ อเสนอซึ่ งเป็ นบุคคล
ธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้ง
ขึน้ ตามกฎหมายไทย
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แนวทางปฏิบัตฯิ ตาม ว.89

หนังสือรับรอง SMEs

หนังสือรับรอง MiT

Company Logo

แนวทางปฏิบัตฯิ ตาม ว.89
การดาเนินการตามแนวทางปฏิบัตนิ ี้

กรณีได้ เผยแพร่ เอกสารเชิญชวน
ก่ อ น วั น ที่ 2 2 ธ . ค . 6 3 ใ ห้
หน่ วยงานของรั ฐ ปฏิ บั ติ ต าม
เงือ่ นไขที่กาหนดไว้ในเอกสาร
เชิญชวน

กรณี ได้ เ ผยแพร่ เ อกสารเชิ ญชวนตั้งแต่
วันที่ 22 ธ.ค. 63 แต่ก่อนวันที่ 18 ก.พ. 64
เมื่ อ ด าเนิ น การจนเสร็ จ สิ้ น โครงการ
ให้ หน่ วยงานของรัฐจัดทารายงานผลการ
การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ างกั บ ผู้ ประกอบการ
SMEs หรื อ รายงานการใช้ พัส ดุ ที่ผลิ ต
ภายในประเทศ (ตามภาคผนวก 1 , 2 , 3
และ 4)

กรณีได้ เผยแพร่ เอกสารเชิญชวน
ตั้งแต่วนั ที่ 18 ก.พ. 64 ให้ หน่ วยงาน
ของรัฐกาหนดเงือ่ นไขในเอกสาร
เชิญชวนให้ เป็ นไปตามแนวทาง
ปฏิบัตนิ ี้
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ขั้นตอนกระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้ าง
ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้ างฯ 60
MIT

1. การจัดทาร่ างขอบเขตงาน คุณลักษณะ
เฉพาะหรือแบบรู ปรายการงานก่ อสร้ าง
ซื้ อ/คุณลักษณะเฉพำะ

MIT
MIT

MIT

MIT

1. คณะกรรมการ/เจ้ าหน้ าที่/บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
จ้ำง/ร่ ำงขอบเขต

จ้ำงก่อสร้ำง/แบบรู ปรำยกำรงำนก่อสร้ำง

2. ทารายงานขอซื้อขอจ้ าง

2. เจ้ าหน้ าที่/หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่

3. เลือกวิธีซื้อจ้ าง

1. วิธีเฉพำะเจำะจง

4. ดาเนินการซื้อจ้ าง

3. คณะกรรมการ/เจ้ าหน้ าที่
1. วิธีเฉพำะเจำะจง

2. คัดเลือก

2. คัดเลือก

เงื่อนไขแต่ละวิธี
3. เชิญชวน
*e-market
*e-bidding
*สอบรำคำ

3. เชิญชวน
*e-market
*e-bidding
*สอบรำคำ
Company Logo

ขั้นตอนกระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้ าง
ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้ างฯ 60
MIT

5. ทาสั ญญา

4. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

6. ดาเนินการตามสั ญญา

MIT

MIT

7. ตรวจรับพัสดุ

8. ควบคุม เบิกจ่ าย รักษา พัสดุ

ภำคผนวก 2
ตำรำงกำรจัดทำ
แผนกำรใช้ พัสดุที่
ผลิตภำยในประเทศ
ภำคผนวก 3
ตำรำงกำรจัดทำ
แผนกำรใช้ เหล็กที่
ผลิตภำยในประเทศ

5. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

6. เจ้ าหน้ าที่

ภำคผนวก 4
ตำรำงรำยงำนผลกำรใช้
พัสดุที่ ผลิต
ภำยในประเทศ
ภำคผนวก 1
ตำรำงรำยงำนกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงกับ
ผูป้ ระกอบกำร SMEs

Company Logo

ขั้นตอนกระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้ าง ตาม พ.ร.บ.
การจัดซื้อจัดจ้ างฯ 60
MIT

1. การจัดทาร่ างขอบเขตงาน คุณลักษณะเฉพาะหรือ
แบบรู ปรายการงานก่ อสร้ าง
ซื้ อ/คุณลักษณะเฉพำะ

1. คณะกรรมการ/เจ้ าหน้ าที่/บุคคลใดบุคคลหนึ่ง

จ้ำง/ร่ ำงขอบเขต

จ้ำงก่อสร้ำง/แบบรู ปรำยกำรงำนก่อสร้ำง

1.ดูว่ำอะไรคือ Made in Thailand (MIT) ประเภทไหน
1.1 ขึ้นทะเบียนกับสภำอุตสำหกรรม (ได้เครื่ องหมำย MIT) โดย ตรวจสอบจำก www.mit.fti.or.th (ประกอบในไทย/จ้ำงแรงงำน
ไทย/ที่ต้งั โรงงำน)
1.2ไม่ได้ข้ ึนทะเบียนกับสภำอุตสำหกรรม (อยูร่ ะหว่ำงกำรตรวจสอบกำรขึ้นทะเบียน ) โดย ดูจำกสลำกสิ นค้ำ /บรรจุภณั ฑ์/ตัว
กล่อง/ที่ต้งั โรงงำน

2. การใช้ สินค้ าไทยแบ่ งงานออกเป็ น 3 ประเภท (แยกพิจารณาเฉพาะใช้ สินค้ าไทยไม่ เหมือนกัน)

Company Logo

ซื้ อ/คุณลักษณะเฉพำะ

1.จัดทำคุณลักษณะเฉพำะ
2.ต้องซื้ อสิ นค้ำ MIT ก่อน
3.ซื้ อสิ นค้ำ MIT 100%
4.เขียนคุณลักษณะให้เป็ น
สิ นค้ำที่ผลิตในประเทศไทย

จ้ำง/ร่ ำงขอบเขต

จ้ำงก่อสร้ำง/แบบรู ปรำยกำรงำนก่อสร้ำง

1.จัดทำร่ ำงขอบเขตงำน
2.ดูมูลค่ำของงำนจ้ำงทั้งหมด
แยกออกมำเป็ นรำยกำร
ปริ มำณ/จำนวน/รำคำ ส่วนของ
รำยกำร แยกเป็ น 2 ประเภท คือ
1.วสัดุ/ครุ ภณัฑ์
ํ
2.ค่ำแรง
3.โดยมูลค่ำวัสดุ/ครุ ภณั ฑ์ ต้อง
ใช้ของMIT ไม่นอ้ ยกวส่ง60%
ของวสัดุ/ครุ ภณัฑ์ (ไม่รวม
ค่ำแรง)

1. จัดทำแบบรู ปรำยกำรงำนก่อสร้ำง
2. ดูมูลค่ำของงำนก่อสร้ำงทั้งหมด แยกออกมำเป็ นรำยกำร
ปริ มำณ/จำนวน/รำคำ (BOQ/แบบปร.ต่ำงๆ)
ส่วนของรำยกำร แยกเป็ น 2 ประเภท คือ
1.วัสดุ/ครุ ภณั ฑ์ 2.ค่ำแรง
3.ดูมูลค่ำของงำนจ้ำง โดย วัสดุ/ครุ ภณั ฑ์ ต้องใช้ของ MIT
ไม่นอ้ ยกว่ำ60% ของวัสดุ/ครุ ภณั ฑ์ (ไม่รวมค่ำแรง)
4. เฉพำะในข้อ 3 ให้ดูเฉพำะเหล็ก ให้ใช้เหล็กที่เป็ น MIT
90%ของเหล็กทั้งหมด
5. ดูปริ มำณเหล็ก90% ตำมข้อ 4 ว่ำมีมูลค่ำเท่ำใด โดยดูว่ำ
ถึง 60% ของมูลค่ำวัสดุ/ครุ ภณั ฑ์ตำมข้อ 3 หรื อยัง หำกยังไม่
ถึง ให้กำหนด วัสดุ/ครุ ภณั ฑ์ ที่อยูใ่ นโครงกำรให้ใช้ของ
MIT เพิ่มเติม จนครบ 60% ตำมข้อ3
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3. วิธีการดาเนินการ
ซื้ อ/คุณลักษณะเฉพำะ
กำรปฏิบตั ิ ว.89
1. หน่วยงำนของรัฐต้องจัดซื้อพัสดุที่ผลิตภำยในประเทศโดย
หน่วยงำนของรัฐ จะต้องกำหนดรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ
ให้ใช้พสั ดุที่ผลิตภำยในประเทศ ภำยใน เงื่อนไข 2 วงเล็บนี้
(1)ให้หน่วยงำนของรัฐตรวจรำยชื่อผูป้ ระกอบกำรที่ได้รับกำร
รับรองและออกเครื่ องหมำยสินค้ำที่ผลิตในประเทศไทย (Made
in Thailand) ได้ที่ www.mit.fti.or.th ของสภำอุตสำหกรรมแห่ง
ประเทศไทย โดยมีเงื่อนไข หำกมีมำกกว่ำ 3 รำย (4 รำยขึ้นไป )
ให้มีขอ้ ควำมในคุณลักษณะเฉพำะว่ำ“เป็ นพัสดุที่ผลิต
ภำยในประเทศ ที่ได้รับรองจำกสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศ
ไทย”
(2)ตรวจสอบใน www.mit.fti.or.th ของสภำอุตสำหกรรมแห่ง
ประเทศไทยแล้ว โดยมีเงื่อนไข ปรำกฏว่ำ ไม่มีรำยชื่อ หรื อ มี
รำยชื่อน้อยกว่ำ 3 รำย (1 หรื อ 2 รำย) จะให้มีขอ้ ควำมใน
คุณลักษณะเฉพำะว่ำ “เป็ นพัสดุที่ผลิตภำยในประเทศที่ได้รับ
รองจำกสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย”หรื อไม่ก็ได้ (แต่
โดยปกติจะไม่ใส่ เพรำะอำจเป็ นกำรล็อคได้ )

จ้ำง/ร่ ำงขอบเขต
กำรปฏิบตั ิ ว.89
1.หน่วยงำนของรัฐต้องใช้พสั ดุ
ประเภทวัสดุหรื อครุ ภณ
ั ฑ์ผลิต
ภำยในประเทศไม่นอ้ ยกว่ำร้อย
ละ 60 ของมูลค่ำหรื อครุ ภณ
ั ฑ์ที่
จะใช้ในงำนจ้ำงนั้น
ให้แยกค่ำวัสดุ/ครุ ภณ
ั ฑ์ กับ
ค่ำแรงออกมำให้ได้เพื่อกำหนด
ปริ มำณ % ของMITผลของกำร
กระทำมี 2 แบบ คือ จ้ำงทำของ
และจ้ำงบริ กำร

จ้ำงก่อสร้ำง/แบบรู ปรำยกำรงำนก่อสร้ำง
กำรปฏิบตั ิ ว.89
1.หน่วยงำนของรัฐต้องกำหนดรำยละเอียดใน
แบบรู ปรำยกำรงำน ก่อสร้ำงและกำหนดให้
คู่สญ
ั ญำต้องใช้พสั ดุประเภทวัสดุหรื อครุ ภณ
ั ฑ์
ที่จะใช้ในงำนก่อสร้ำง เป็ นพัส ดุที่ผลิตใน
ประเทศ โดยต้องใช้ไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 60
ํ สดุที่จะใช้ในงำนก่อสร้ำง ทั้งหมด
ของมูลค่ำพั
ตำมสัญญำ
2.ให้หน่วยงำนของรัฐพิจำรณำกำรใช้หล็กใน
งำนก่อสร้ำงก่อน โดยหน่วยงำนของรัฐต้อง
กำหนดรำยละเอียดในแบบรู ปรำยกำรงำน
ก่อสร้ำงให้ค่สู ญ
ั ญำต้องใช้เหล็กที่ ผลิต
ภำยในประเทศไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 90 ของ
ปริ มำณเหล็กที่ตอ้ งใช้ท้งั หมดตำมสัญญำ
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ซื้ อ/คุณลักษณะเฉพำะ
กำรปฏิบตั ิ ว.89
ข้อยกเว้นที่จะไม่ใช้ของ MIT
1.มีพสั ดุที่ผลิตภำยในประเทศแต่ไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำร
ในประเทศ หรื อ
2.มีผปู้ ระกอบกำรเข้ำยืน่ ข้อเสนอจำนวนน้อยรำย หรื อ
3.มีควำมจำเป็ นต้องใช้พสั ดุที่ผลิตจำกต่ำงประเทศหรื อนำเข้ำ
พัสดุจำกต่ำงประเทศ
ให้หน่วยงำนงำนของรัฐ เสนอผูม้ ีอำนำจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น
พิจำรณำก่อนที่จะกำหนดรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ
ข้อยกเว้นไม่ตอ้ งเสนอผูม้ ีอำนำจเหนือขึ้นไป 1 ชั้น แต่เสนอที่
หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ พิจำรณำ คือ
1.เป็ นกำรจัดหำอะไหล่ที่มีควำมจำเป็ นจะต้องระบุคุณ
ลักษณะเฉพำะและจำเป็ นต้องนำเข้ำจำกต่ำงประเทศ
2.กรณี มีควำมจำเป็ นจะต้องมีกำรใช้พสั ดุที่ผลิตหรื อนำเข้ำจำก
ต่ำงประเทศซึ่ง เป็ นกำรจัดหำครั้งหนึ่งที่มีวงเงินไม่เกินสอง
ล้ำนบำทหรื อ รำคำพัสดุที่นำเข้ำจำกต่ำงประเทศมีรำคำต่อ
หน่วยไม่เกินสองล้ำนบำท (2,000,000.-บำท)

จ้ำง/ร่ ำงขอบเขต

จ้ำงก่อสร้ำง/แบบรู ปรำยกำรงำนก่อสร้ำง

กำรปฏิบตั ิ ว.89
ข้อยกเว้นที่จะไม่ใช้ของ MIT
1.กรณี หน่วยงำนของรัฐจะไม่ใช้
พัสดุที่ผลิตภำยในประเทศหรื อ จะใช้
พัสดุที่ผลิตภำยในประเทศไม่ครบ
ร้อยละ 60 ตำมข้อ 1 ให้หน่วยงำน
ของรัฐเสนอผูม้ ีอำนำจเหนือขึ้นไป 1
ชั้น เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิเห็นชอบก่อน
(ก่อนกำรจัดทำ TOR)

กำรปฏิบตั ิ ว.89
ข้อยกเว้นที่จะไม่ใช้ของ MIT
1.กรณี หน่วยงำนของรัฐจะไม่ใช้พสั ดุ
ที่ผลิตภำยในประเทศหรื อ จะใช้พสั ดุ
ที่ผลิตภำยในประเทศไม่ครบร้อยละ
60 ตำมข้อ 1 ให้หน่วยงำนของรัฐ
เสนอผูม้ ีอำนำจเหนือขึ้นไป 1 ชั้น
เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิเห็นชอบก่อน
(ก่อนกำรจัดทำ TOR)
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ขั้นตอนกระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้ าง
ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้ างฯ 60
MIT

2. ทารายงานขอซื้อขอจ้ าง

MIT

3. เลือกวิธีซื้อจ้ าง

2. เจ้ าหน้ าที่/หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่

เงื่อนไขแต่ละวิธี

1. เฉพำะเจำะจง

2. คัดเลือก
3. เชิญชวน
*e-market
*e-bidding
*สอบรำคำ

Company Logo

เฉพำะงำนประกำศเชิ ญ ชวนทั่ ว ไป และเป็ นวิ ธี ป ระกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ให้หน่วยงำนของรัฐแก้ไขแบบเอกสำรฯ )
1.แบบเอกสำรประกวดรำคำซื้ อด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
2.แบบเอกสำรประกวดรำคำจ้ำงด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
3.แบบเอกสำรประกวดรำคำจ้ำ งก่ อ สร้ ำ งด้ว ยวิ ธี อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์
ตำมหนังสื อ คกก.นโยบำยฯ ด่ วนที่ สุ ดที่ กค (กนบ) 0405.2/ว410
ลงวันที่ 24 ต.ค.60 โดยกำหนดเงื่ อนไขเพิ่ มเติ มไว้ในแบบเอกสำร
เชิญชวน
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MIT

MIT

4. ดาเนินการซื้อจ้ าง

3. คณะกรรมการ/เจ้ าหน้ าที่

1. เฉพำะเจำะจง

2. คัดเลือก

เชิญชวน/เจรจำ
ต่อรองรำยใดรำยหนึ่ ง

เชิญชวน
ไม่นอ้ ยกว่ำ 3 รำย

3. เชิญชวน
*e-market
*e-bidding
*สอบรำคำ
เชิญชวนทัว่ ไป/
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ขั้นตอนกระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้ าง
ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้ างฯ 60
MIT

5. ทาสั ญญา

4. คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ

6. ดาเนินการตามสั ญญา

ภำคผนวก 2
ตำรำงกำรจัดทำ
แผนกำรใช้ พัสดุที่
ผลิตภำยในประเทศ
ภำคผนวก 3
ตำรำงกำรจัดทำ
แผนกำรใช้ เหล็กที่
ผลิตภำยในประเทศ

การทาสั ญญา
งานจ้ าง

คู่สัญญำจัดทำแผนฯ ส่ งให้กบั หน่วยงำนของรัฐ
ภำยใน 30 วัน นับถัดจำกวันที่ได้ลงนำมในสัญญำ

งานจ้ างก่ อสร้ าง

กรณี มูลค่ำหรื อปริ มำณของพัสดุไม่สำมำรถดำเนินกำรตำมแผนได้ฯ
สำมำรถแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนได้
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ทั้งนี้ ต้องก่อนกำรส่ งมอบงำนในแต่ละงวด
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