
Company LOGO

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 6 (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 ใช้วธิีคดัเลอืก

หากหน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะใช้วธีิเฉพาะเจาะจงและวธีิคดัเลือก จะใช้วธีิ e – bidding ก็ได้
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หมวด 2 พสัดุส่งเสริมวสิาหกจิและการประกอบอาชีพ

การจดัซ้ือจดัจ้างผลติภัณฑ์ทีผ่ลติขึน้เองหรือบริการขององค์กรหรือมูลนธิิ
เพือ่คนพกิารทีไ่ด้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐ

ข้อ 6 (4)

ใช้วธิีเฉพาะเจาะจง
กบัองค์กรหรือมูลนิธิ
เพือ่คนพกิารได้รับการ

รับรอง

หรือจะใช้วธิีคดัเลอืก หรือ
วธีิ e – bidding กไ็ด้

*** หน่วยงานสามารถตรวจสอบรายช่ือองค์กร
หรือมูลนิธิเพือ่คนพกิาร ได้ท่ี

กรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพกิาร 
หรือส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพือ่สังคม โดยตรง
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หมวด 2 พสัดุส่งเสริมวสิาหกจิและการประกอบอาชีพ

การจัดซ้ือจัดจ้างกบัผู้ประกอบการ SMEs
ข้อ 6 (6)

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 SMEs เสนอราคาสูงกว่า
ผู้เสนอราคาท่ัวไปไม่เกิน

ร้อยละ 10 ให้ SMEs รายน้ัน
เป็นผู้ชนะ

ถ้าในจงัหวดัที่หน่วยงานตั้งอยู่
มรีายช่ือ SMEs ให้เชิญ SMEs
ในจงัหวดัที่หน่วยงานตั้งอยู่

เข้าเสนอราคาด้วย

ใช้วิธีคัดเลือก 
โดยเชิญไม่น้อยกว่า 
3 ราย เข้าเสนอราคา
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ตวัอย่างการคดิร้อยละ 30 ของงบประมาณส าหรับการจัดซ้ือจัดจ้าง

รายการพสัดุท่ีหน่วยงานของรัฐจะจัดซ้ือจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีจ านวนทั้งหมด 100 
รายการ  งบประมาณรวม 500 ล้านบาท  เมื่อหน่วยงานของรัฐด าเนินการตรวจสอบจากบัญชีรายช่ือแล้ว
ปรากฏว่า  มีรายการพัสดุท่ีหน่วยงานของรัฐประสงค์จะจัดซ้ือจัดจ้างอยู่ในบัญชีรายการพัสดุและบัญชี
รายช่ือผู้ประกอบการ SMEs จ านวน 5 รายการ โดยงบประมาณที่ต้องใช้ในการจัดซ้ือจัดจ้าง 5 รายการ
ดังกล่าวเป็นเงิน 10 ล้านบาท   ดังน้ันหน่วยงานของรัฐจะต้องจัดซ้ือจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 30 ของงบประมาณ 10 ล้านบาท   ก็คือ  ไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท

ท้ังน้ีพสัดุ 5 รายการท่ีอยู่ในบัญชีรายการพสัดุและบัญชีรายช่ือ SMEs ดังกล่าวน้ัน  หน่วยงานของ
รัฐสามารถเลือกซ้ือ/จ้าง รายการใดรายการหน่ึง หรือหลายรายการ โดยต้องไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท ก็ได้

แนวทางปฏิบัตฯิ  ตาม ว.89
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ตวัอย่างการตรวจสอบ SMEs  เพือ่ด าเนินการจัดหาโดยวธีิคัดเลอืก

1.   หน่วยงานของรัฐต้ังอยู่ในจังหวดั ก.  มีความประสงค์จะจัดซ้ือโต๊ะส านักงาน  เม่ือตรวจสอบรายช่ือแล้วพบว่า  
จังหวัด ก. มีรายช่ือผู้ประกอบการ SMEs ท่ีอยู่ในจังหวัด  จ านวน 5 ราย ให้หน่วยงานเชิญชวนแค่ผู้ประกอบการ 
SMES ในจังหวดั ก. ไม่น้อยกว่า 3 ราย (จากจ านวน 5 ราย)  เข้ามาเสนอราคา

แนวทางปฏิบัตฯิ  ตาม ว.89

2.   หน่วยงานของรัฐต้ังอยู่ในจังหวดั ก.  มีความประสงค์จะจัดซ้ือโต๊ะส านักงาน  เม่ือตรวจสอบรายช่ือแล้วพบว่า  
จังหวดั ก. มีรายช่ือผู้ประกอบการ SMEs ท่ีอยู่ในจังหวัด  จ านวน 2 ราย  ให้หน่วยงานเชิญชวนผู้ประกอบการ SMES 
ท่ีอยู่ในจังหวดั ก. จ านวน 2 ราย  และ SMEs จากจังหวดัอืน่ๆ อกีไม่น้อยกว่า 1 ราย  (รวมกันไม่น้อยกว่า 3 ราย)  เข้ามา
เสนอราคา

3.   หน่วยงานของรัฐต้ังอยู่ในจังหวดั ก.  มีความประสงค์จะจัดซ้ือโต๊ะส านักงาน  เม่ือตรวจสอบรายช่ือแล้วพบว่า  
จังหวดั ก. ไม่มีรายช่ือผู้ประกอบการ SMEs ท่ีอยู่ในจังหวัด   ให้หน่วยงานเชิญชวนผู้ประกอบการ SMES จากจังหวัด
อืน่ๆ ไม่น้อยกว่า 3 ราย   เข้ามาเสนอราคา
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ตวัอย่างการคดิแต้มต่อให้ SMEs ร้อยละ 10

การเสนอราคาคร้ังหน่ึงมีผู้เสนอราคา 5 ราย  ดังน้ี
1. บริษัท ก.                                                     5,000,000 บาท
2. บริษัท ข.                                                     5,200,000 บาท
3. บริษัท ค.                                                     5,250,000 บาท
4. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด A  (เป็น SMEs)             5,300,000 บาท
5. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด B  (เป็น SMEs)             5,400,000 บาท  

แนวทางปฏิบัตฯิ  ตาม ว.89

ในการเสนอราคาคร้ังน้ี  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด A และ  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด B ซ่ึงเป็นผู้ประกอบการ SMEs  ได้เสนอ
ราคาสูงกว่าผู้เสนอราคารายอื่นท่ีเสนอราคาต ่าสุด (บริษัท ก.)  ไม่เกินร้อยละ 10
1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด A  (เป็น SMEs) เสนอราคาสูงกว่าร้อยละ = (5,300,000-5,000,000)/5,00,000*100  = 6
2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด B  (เป็น SMEs) เสนอราคาสูงกว่าร้อยละ = (5,400,000-5,000,000)/5,00,000*100 = 8

ดังน้ันในการเสนอราคาคร้ังน้ี  จึงพจิารณาให้   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด A เป็นผู้เสนอราคาต ่าสุดล าดับท่ี 1        
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด B เป็นผู้เสนอราคาต ่าสุดล าดับท่ี 2 และบริษัท ก. เป็นผู้เสนอราคาต ่าสุดล าดับท่ี 3
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การจัดซ้ือจัดจ้างกบัผู้ประกอบการ SMEs  กรณวีงเงินไม่เกนิ  500,000 บาท

กรมบัญชีกลางเคยมีหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0405.2/ว 123  ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 ซ้อมความ
เข้าใจว่า  ในกรณีท่ีมีการจัดซ้ือจัดจ้างตามกฎกระทรวงก าหนดพัสดุท่ีรัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนฯ  
ด้วยวงเงินคร้ังหน่ึงไม่เกิน 500,000 บาท หน่วยงานของรัฐจะด าเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 
วรรคหน่ึง (2) (ข)  ก็ได้   ดังน้ันกรณีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท หน่วยงานจึงสามารถเลือกจัดหาโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง (ข)  กับผู้ประกอบการ SMEs หรือที่ไม่ใช่ SMEs ก็ได้ 

แต่ถ้าหากหน่วยงานเลือกจัดหากับผู้ประกอบการ SMEs ก็จะเป็นผลดีกับหน่วยงาน  ทีจ่ะสามารถ
รวบรวมยอดผลการจัดซ้ือจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs (ตามภาคผนวก 1) ให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
ของงบประมาณที่จะต้องจัดซ้ือจัดจ้างกับ SMEs  ตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงฯ

แนวทางปฏิบัตฯิ  ตาม ว.89
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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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หมวด 7/1 การจดัซ้ือจดัจ้างพสัดุส่งเสริมการผลติภายในประเทศ
1) การจัดซ้ือ

ให้ตรวจสอบรายช่ือผู้ประกอบการท่ีได้รับ
การรับรองและออกเคร่ืองหมายสินค้าที่ผลิต
ภายในประเทศ (Made in Thailand)  ได้ท่ี 

www.mit.fti.or.th
ของสภาอุตสาหกรรมไทย

หากมีไม่น้อยกว่า 3 ราย 
ให้ก าหนด Spec
เป็นพัสดุท่ีผลิต

ภายในประเทศ ที่ได้รับ
การรับรองจากสภา
อุตสาหกรรมไทย

หากไม่มีหรือมีน้อยกว่า 3 ราย 
จะก าหนด Spec เป็นพัสดุท่ี
ผลิตภายในประเทศที่ได้รับ

การรับรองจากสภา
อุตสาหกรรมไทยหรือไม่ก็ได้ 

กรณีท่ีมีพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ แต่ไม่
เพียงพอ/มีผู้ประกอบการเข้าย่ืนข้อเสนอ
น้อยราย/มีความจ าเป็นต้องใช้พัสดุที่ผลิต
จากต่างประเทศ ให้เสนอผู้มีอ านาจเหนือขึน้
ไปหน่ึงช้ันพิจารณา ก่อนท่ีจะก าหนด Spec

เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ ให้เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐพิจารณา

1) การจัดหาอะไหล่ท่ีจ าเป็นต้องระบุ Spec 
และน าเข้าจากต่างประเทศ
2) พัสดุท่ีผลิตหรือน าเข้าจากต่างประเทศ 
วงเงินจัดหาคร้ังหน่ึงไม่เกิน 2 ล้านบาท 
หรือมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 2 ล้านบาท

กรณีทราบต้ังแต่ก่อน
ก าหนด spec ว่าไม่มี
พัสดุที่ผ ลิตภายใน 
ประเทศ แต่มีความ
จ าเ ป็นต้องใช้พัสดุ
น้ันจากต่างประเทศ  
กร ณี น้ี ไ ม่ ต้ อ ง ข อ
อนุมัติจากผู้มีอ านาจ
เหนือขึ้นไปหน่ึงช้ัน 
หรือหัวหน้าหน่วย 
ง า น ข อ ง รั ฐ โ ด ย
สามารถก าหนดไว้ 
ใ น  Spec ไ ด้ ต า ม
วัตถุประสงค์

แนวทางปฏิบัตฯิ  ตาม ว.89

http://www.mit.fti.or.th/
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หมวด 7/1 การจดัซ้ือจดัจ้างพสัดุส่งเสริมการผลติภายในประเทศ
2) การจัดจ้างก่อสร้าง

ต้องก าหนดรายละเอียดใน แบบรูปรายการงานก่อสร้าง 
และก าหนดให้คู่สัญญาต้องใช้พสัดุประเภทวสัดุหรือครุภณัฑ์ที่จะใช้ในงาน
ก่อสร้างเป็นพสัดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

ของมูลค่าพสัดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

ให้พจิารณาการใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ
ก่อน โดยใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของ

ปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งสัญญา

ถ้าเหล็กครบร้อยละ 90 แล้ว แต่มูลค่ายังไม่
ครบร้อยละ 60 ให้ใช้พสัดุประเภทอื่นให้ครบ

กรณีจะไม่ใช้พสัดุที่ผลิตในประเทศ 
หรือจะใช้หรือใช้พสัดุที่ผลิตใน

ประเทศไม่ครบร้อยละ 60 ให้เสนอผู้
มีอ านาจเหนือขึน้ไปหน่ึงช้ันเพือ่
พจิารณาอนุมัตเิห็นชอบก่อน

ให้ดูวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้มีอ านาจ
อนุมัติเห็นชอบแบบฯ

อนุมติัเห็นชอบก่อนวนัที่
18 ก.พ. 64 ใหใ้ชแ้บบเดิม

อนุมติัเห็นชอบตั้งแต่วนัที่ 
18 ก.พ. 64 ใหก้  ำหนด หรือ

แกไ้ข ใหเ้ป็นไปตำมแนวทำงน้ี

แนวทางปฏิบัตฯิ  ตาม ว.89

กรณีทราบต้ังแต่ก่อนก าหนดรายละเอียดใน
แบบรูปรายการงานก่อสร้าง ว่าวัสดุหรือ
ครุ ภัณ ฑ์ที่ ใ ช้ ใน การ ก่อส ร้า ง ไ ม่ มีผ ลิต
ภายในประเทศ และมีความจ าเป็นต้องใช้ของ
ต่างประเทศ  เป็นผลให้การใช้วัสดุหรือ
ครุภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไม่ครบร้อยละ 60  
กรณีน้ีไม่ต้องขออนุมัติจากผู้ มีอ านาจเหนือ
ขึ้นไปหน่ึงช้ัน
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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 เมื่อน า 90 ตัน คิดกลับมาเป็นมูลค่า = 

40,000,000 บาท ซ่ึงยังไม่ครบร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุและคุภัณฑ์ท่ีต้องใช้ คือ 48,000,000 บาท  (ขาด 
8,00,000 บาท) 

ดังน้ัน หน่วยงานต้องใช้วัสดุและครุภัณฑ์ประเภทอื่นเพือ่ให้ครบมูลค่าดังกล่าว เช่น กระเบื้อง ปูนซีเมนต์ 
ฝ้าเพดาน หลอดไฟ ประดู ฯลฯ เป็นต้น

ตวัอยำ่งกำรใชเ้หลก็ และ วสัดุ/ครุภณัฑใ์นประเทศของงำนก่อสร้ำง

แนวทางปฏิบัตฯิ  ตาม ว.89
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3) การจัดจ้างทีไ่ม่ใช่งานก่อสร้าง

ต้องใช้พสัดุประเภทวสัดุหรือครุภณัฑ์ที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
ของมูลค่าวสัดุหรือครุภณัฑ์ที่จะใช้ในงานจ้างน้ัน

กรณีจะไม่ใช้พสัดุที่ผลิตในประเทศ หรือจะใช้หรือใช้พสัดุที่ผลิตในประเทศ        
ไม่ครบร้อยละ 60 ให้เสนอผู้มีอ านาจเหนือขึน้ไปหน่ึงช้ันเพือ่พจิารณา

อนุมัตเิห็นชอบก่อน

แนวทางปฏิบัตฯิ  ตาม ว.89

กรณีทราบต้ังแต่ก่อนก าหนดร่างขอบเขต
ของงานจ้าง ว่าวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงาน
จ้างไม่มีผลิตภายในประเทศ และมีความ
จ าเป็นต้องใช้ของต่างประเทศ  เป็นผลให้การ
ใช้วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไม่ครบ
ร้อยละ 60  กรณีน้ีไม่ต้องขออนุมัติจากผู้มี
อ านาจเหนือขึ้นไปหน่ึงช้ัน
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หมวด 7/1 การจดัซ้ือจดัจ้างพสัดุส่งเสริมการผลติภายในประเทศ
การให้แต้มต่อกบับุคคลธรรมดาที่ถอืสัญชาตไิทย หรือ นิตบุิคคลที่จดัตั้งขึน้ตามกฎหมายไทย

แนวทางปฏิบัตฯิ  ตาม ว.89

หากผู้เสนอราคาซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีตั้ งขึ้นตามกฎหมายไทย        
เสนอราคาสูงกว่าราคาต ่าสุดของผู้เสนอราคาซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาท่ีมิได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ี
จัดตั้งขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ  ไม่เกินร้อยละ 3  ให้หน่วยงานของรัฐจัดซ้ือจัดจ้างจากผู้เสนอราคา
ซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดตั้งขึน้ตามกฎหมายไทยดังกล่าว

* กรณผีู้เสนอราคาเป็นกจิการร่วมค้า ผู้ร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดา   
ที่ถือสัญชาตไิทย หรือ นิตบุิคคลที่จดัตั้งขึน้ตามกฎหมายไทย  จงึจะได้สิทธิ์แต้มต่อ

ตวัอย่าง การเสนอราคาคร้ังหน่ึงมีผู้เสนอราคา 3 ราย   ดังนี้
1. บริษัท ก.  (นิตบุิคคลไทย)                         5,000,000 บาท
2. บริษัท ข.  (นิตบุิคคลต่างประเทศ)            4,900,000 บาท
3. บริษัท ค.  (นิตบุิคคลต่างประเทศ)            5,100,000 บาท

ในการเสนอราคาคร้ังนี้  บริษัท ก. ซ่ึงเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยได้เสนอราคาสูงกว่า นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศที่เสนอราคาต า่สุด (บริษัท ข.)  ไม่เกนิร้อยละ 3

บริษัท ก.   เสนอราคาสูงกว่าร้อยละ = (5,000,000-4,900,000) /4,900,000*100  = 2.04
ดังนั้นในการเสนอราคาคร้ังนี ้ จงึพจิารณาให้   บริษัท ก. เป็นผู้เสนอราคาต า่สุดล าดบัที่ 1 บริษัท ข.  เป็นผู้เสนอราคาต า่สุดล าดับที ่2 และ
บริษัท ค. เป็นผู้เสนอราคาต า่สุดล าดบัที่ 3
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การจัดท าแผนการใช้พสัดุภายในประเทศ

แนวทางปฏิบัตฯิ  ตาม ว.89

การจัดซ้ือ การจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้างการจัดจ้างก่อสร้าง

แจ้งให้คู่สัญญาจดัท าแผนการใช้
พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60  ของมูลค่า
พัสดุที่ จะใ ช้ ในการก่อสร้าง
ทั้งหมดตามสัญญา ภายใน 30 
วันนับถัดจากวันที่ลงนามใน
สัญญา (ตามภาคผนวก 2)

การบริหารสัญญาและการตรวจรับพสัดุ

ไม่ต้องให้คู่สัญญา
จดัท าแผน

หากมูลค่า/ปริมาณของพสัดุไม่สามารถด าเนินการตามแผน สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนได้  ทั้งนี้ ต้องก่อนการส่งมอบงานในแต่ละงวด

แจ้งให้คู่สัญญาจัดท าแผนการ
ใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของ
ปริมาณเหลก็ที่ต้องใช้ทั้งหมด
ตามสัญญา ภายใน 30 วันนับ
ถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา 
(ตามภาคผนวก 3)

แจ้งให้คู่สัญญาจดัท าแผนการใช้
พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60  ของมูลค่า
พัสดุที่จะใช้ในงานจ้างทั้งหมด
ตามสัญญา ภายใน 30 วนันับถัด
จากวนัที่ลงนามในสัญญา (ตาม
ภาคผนวก 2)
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การตรวจรับพสัดุ ส าหรับการจัดซ้ือ/จ้างก่อสร้าง/จ้างทีไ่ม่ใช่ก่อสร้าง

แนวทางปฏิบัตฯิ  ตาม ว.89

ให้ คกก.ตรวจรับพัสดุ   ตรวจสอบว่า
พั ส ดุ ที่ ส่ ง ม อ บ  เ ป็ นพั ส ดุ ที่ ผ ลิ ต
ภายในประเทศตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้
ในสัญญำ

การบริหารสัญญาและการตรวจรับพสัดุ

การตรวจสอบพสัดุที่ผลิตภายในประเทศ

กรณีที่ เ ป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ        
ที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมฯ
ให้ตรวจสอบพัสดุที่ได้การรับรองและ

ออกเคร่ืองหมายสินค้าที่ผลิตในประเทศ
ไทย (Made in Thailand : MiT) จากสภา
อุตสาหกรรมฯ ไ ด้ที่  www.mit.fti.or.th
หากตรวจพบรายช่ือกใ็ห้เช่ือถือตามข้อมูลที่
ปรากฏ

กรณีที่เป็นพัสดุที่ไม่ใช่รายการพัสดุที่
ได้รับการรับรองและออกเคร่ืองหมาย 
MiT จากสภาอุตสาหกรรมฯ
ให้ตรวจจากข้อมูลที่ปรากฏบนฉลาก

ของสินค้าที่ติดบนบรรจุภัณฑ์ของ
สินค้า

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

แนวทางปฏิบัตฯิ  ตาม ว.89

การบริหารสัญญาและการตรวจรับพสัดุ

หากลงนามในสัญญาแล้ว  ปรากฏในภายหลงัว่าไม่สามารถส่งมอบพสัดุ
ทีผ่ลติภายในประเทศตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญา  ให้พจิารณาแก้ไขสัญญา 

ตาม มาตรา 97 แห่ง พ.ร.บ. การจัดซ้ือจัดจ้างฯ



Company Logo

หมวด 7/1 การจดัซ้ือจดัจ้างพสัดุส่งเสริมการผลติภายในประเทศ

การจัดท ารายงานผลการใช้พสัดุภายในประเทศ

แนวทางปฏิบัตฯิ  ตาม ว.89

การจัดซ้ือ การจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้างการจัดจ้างก่อสร้าง

ให้ คกก. ตรวจรับพัสดุ  เป็นผู้จัดทกรายงานผลการใช้
พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (ตามภาคผนวก 4)  เสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ  พร้อมกับรายงานผลการ
ตรวจรับงานงวดสุดท้าย

การบริหารสัญญาและการตรวจรับพสัดุ

ไม่ต้องรายงาน
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แนวทางปฏิบัตฯิ  ตาม ว.89
การก าหนดเงื่อนไขการเสนอราคา  ส าหรับวธีิ e-bidding

เพิม่เงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาฯ
ส่วนที่ 2 ข้อ 3.2
- ส าเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs)  (ถ้าม)ี  หรือ
- ส าเนาหนังสือรับรองสินค้า Made in 
Thailand (MiT)  (ถ้าม)ี

การจดัซ้ือ

กรณใีช้เกณฑ์ราคาในการพจิารณา ให้ก าหนด     
เ งื่ อนไขใน เอกสารประกวดราคาฯ ข้อ  6 
หลกัเกณฑ์และสิทธิ์ในการพจิารณา 
ข้อ 6.8 หากผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ประกอบการ 

SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต ่าสุดของผู้ยื่น
ข้อเสนอรายอืน่ที่ไม่เกนิร้อยละ 10 ให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดซ้ือจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs
ดังกล่าว โดยจดัเรียงล าดับผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงเป็น
ผู้ประกอบการ SMEs ซ่ึงเสนอราคาสูงกว่าราคา
ต า่สุดของผู้ยื่นเสนอราคารายอื่นไม่เกินร้อยละ 
10 ที่จะเรียกมาท าสัญญาไม่เกนิ 3 ราย
*  พิ จ า รณาจากส า เ น า ใ บขึ้ นทะ เ บี ยน

ผู้ประกอบการ SMEs เท่านั้น

ข้อ 6.9 หากผู้ยืน่ข้อเสนอซ่ึงไม่ใช่ผู้ประกอบการ 
SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย 
หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 
เสนอราคาสูงกว่าราคาต ่าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอ
ซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่ถือสัญชาติไทยหรือ
นิ ติ บุ คคลที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ต ามกฎหมายขอ ง
ต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 3 ให้หน่วยงานของ
รัฐจดัซ้ือจดัจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงเป็นบุคคล
ธรรมดาที่ถือสัญชาตไิทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้ง
ขึน้ตามกฎหมายไทย

*ให้ใช้กับวธีิสอบราคาและวธีิคดัเลือกด้วย

21
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แนวทางปฏิบัตฯิ  ตาม ว.89
การก าหนดเงื่อนไขการเสนอราคา  ส าหรับวธีิ e-bidding

การจดัจ้างก่อสร้าง

กรณีใช้เกณฑ์ราคาในการพิจารณา ให้ก าหนด     
เ งื่ อนไขใน เอกสารประกวดราคาฯ ข้อ  6 
หลกัเกณฑ์และสิทธิ์ในการพจิารณา
ข้อ 6.8 หากผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ประกอบการ 

SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต ่าสุดของผู้ยื่น
ข้อเสนอรายอืน่ที่ไม่เกนิร้อยละ 10 ให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดซ้ือจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs
ดังกล่าว โดยจดัเรียงล าดับผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงเป็น
ผู้ประกอบการ SMEs ซ่ึงเสนอราคาสูงกว่าราคา
ต า่สุดของผู้ยื่นเสนอราคารายอื่นไม่เกินร้อยละ 
10 ที่จะเรียกมาท าสัญญาไม่เกนิ 3 ราย
*  พิ จ า รณาจากส า เ น า ใ บขึ้ นทะ เ บี ยน

ผู้ประกอบการ SMEs เท่านั้น

เพิ่มเงื่อนไขในแบบเอกสารประกวดราคาฯ
ส่วนที่ 2 ข้อ 3.2
- ส า เนาใบ ข้ึนทะเ บี ยน ผู้ป ระกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  
(ถ้ามี)   หรือ
- ส าเนาหนังสือรับรองสินค้า Made in 
Thailand (MiT)  (ถ้ามี)

ข้อ 6.9 หากผู้ยืน่ข้อเสนอซ่ึงไม่ใช่ผู้ประกอบการ 
SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย 
หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 
เสนอราคาสูงกว่าราคาต ่าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอ
ซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่ถือสัญชาติไทยหรือ
นิ ติ บุ คคลที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ต ามกฎหมายขอ ง
ต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 3 ให้หน่วยงานของ
รัฐจดัซ้ือจดัจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงเป็นบุคคล
ธรรมดาที่ถือสัญชาตไิทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้ง
ขึน้ตามกฎหมายไทย

เพิ่มเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาฯ
ข้อ 1.9 แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
และแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

เพิ่มเงื่อนไขในแบบเอกสารประกวดราคาฯ
ข้อ 4.9 ผู้ยืน่ข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกเป็น
คู่สัญญา  ต้องจัดท าแผนการใช้พัสดุที่ผลิต
ภายในประเทศ และแผนการใช้เหล็กที่ผลิต
ภายในประเทศ ส่งให้หน่วยงานของรัฐ
ภายใน 30 วันนับถัดจากวันที่ลงนามสัญญา

*ให้ใช้กับวธีิสอบราคาและวธีิคดัเลือกด้วย

1

2

3

4
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แนวทางปฏิบัตฯิ  ตาม ว.89
การก าหนดเงื่อนไขการเสนอราคา  ส าหรับวธีิ e-bidding

กรณีใช้เกณฑ์ราคาในการพิจารณา ให้ก าหนด     
เ งื่ อนไขใน เอกสารประกวดราคาฯ ข้อ  6 
หลกัเกณฑ์และสิทธิ์ในการพจิารณา
ข้อ 6.8 หากผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ประกอบการ 

SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต ่าสุดของผู้ยื่น
ข้อเสนอรายอืน่ที่ไม่เกนิร้อยละ 10 ให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดซ้ือจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs
ดังกล่าว โดยจดัเรียงล าดับผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงเป็น
ผู้ประกอบการ SMEs ซ่ึงเสนอราคาสูงกว่าราคา
ต า่สุดของผู้ยื่นเสนอราคารายอื่นไม่เกินร้อยละ 
10 ที่จะเรียกมาท าสัญญาไม่เกนิ 3 ราย
*  พิ จ า รณาจากส า เ น า ใ บขึ้ นทะ เ บี ยน

ผู้ประกอบการ SMEs เท่านั้น

เพิ่มเงื่อนไขในแบบเอกสารประกวดราคาฯ 
ส่วนที่ 2 ข้อ 3.2
- ส า เนาใบ ข้ึนทะเ บี ยน ผู้ป ระกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  
(ถ้ามี)    หรือ
- ส าเนาหนังสือรับรองสินค้า Made in 
Thailand (MiT)  (ถ้ามี)

ข้อ 6.9 หากผู้ยืน่ข้อเสนอซ่ึงไม่ใช่ผู้ประกอบการ 
SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย 
หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 
เสนอราคาสูงกว่าราคาต ่าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอ
ซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่ถือสัญชาติไทยหรือ
นิ ติ บุ คคลที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ต ามกฎหมายขอ ง
ต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 3 ให้หน่วยงานของ
รัฐจดัซ้ือจดัจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงเป็นบุคคล
ธรรมดาที่ถือสัญชาตไิทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้ง
ขึน้ตามกฎหมายไทย

เพิ่มเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาฯ
ข้อ 1.9 แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

เพิ่มเงื่อนไขในแบบเอกสารประกวดราคาฯ
ข้อ 4.9 ผู้ยืน่ข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกเป็น
คู่สัญญา  ต้องจัดท าแผนการใช้พัสดุที่ผลิต
ภายในประเทศ ส่งให้หน่วยงานของรัฐ
ภายใน 30 วันนับถัดจากวันที่ลงนามสัญญา

การจดัจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง

*ให้ใช้กับวธีิสอบราคาและวธีิคดัเลือกด้วย
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หนังสือรับรอง SMEs

แนวทางปฏิบัตฯิ  ตาม ว.89

หนังสือรับรอง MiT



Company Logo

แนวทางปฏิบัตฯิ  ตาม ว.89

กรณีได้เผยแพร่เอกสารเชิญชวน
ก่ อน วันที่  2 2 ธ . ค .  6 3 ใ ห้
หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตาม
เงือ่นไขที่ก าหนดไว้ในเอกสาร
เชิญชวน

กรณีได้เผยแพร่เอกสารเชิญชวน
ตั้งแต่วนัที่ 18 ก.พ. 64 ให้หน่วยงาน
ของรัฐก าหนดเงือ่นไขในเอกสาร
เชิญชวนให้เป็นไปตามแนวทาง

ปฏิบัตนีิ้

กรณีได้เผยแพร่เอกสารเชิญชวนตั้ งแต่
วนัที่ 22 ธ.ค. 63 แต่ก่อนวนัที่ 18 ก.พ. 64 
เมื่อด า เ นินการจนเสร็จส้ินโครงการ       
ให้หน่วยงานของรัฐจดัท ารายงานผลการ
การจัด ซ้ือจัด จ้างกับผู้ ประกอบการ 
SMEs หรือรายงานการใช้พัสดุที่ผลิต
ภายในประเทศ  (ตามภาคผนวก 1 , 2 , 3
และ 4)

การด าเนินการตามแนวทางปฏิบัตนีิ้



ขั้นตอนกระบวนการ การจดัซื้อจดัจ้าง 
ตาม พ.ร.บ.การจดัซื้อจดัจ้างฯ 60
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MIT

MIT
MIT

MIT

MIT

1. การจัดท าร่างขอบเขตงาน คุณลักษณะ
เฉพาะหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

1. คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่/บุคคลใดบุคคลหน่ึง

2. ท ารายงานขอซ้ือขอจ้าง

ซ้ือ/คุณลกัษณะเฉพำะ

3. เลือกวิธีซ้ือจ้าง

4. ด าเนินการซ้ือจ้าง

จำ้ง/ร่ำงขอบเขต จำ้งก่อสร้ำง/แบบรูปรำยกำรงำนก่อสร้ำง

2. เจ้าหน้าที่/หัวหน้าเจ้าหน้าที่ เง่ือนไขแต่ละวธีิ

1. วิธีเฉพำะเจำะจง

2. คดัเลือก

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

3. คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่

1. วิธีเฉพำะเจำะจง

2. คดัเลือก

3. เชิญชวน
*e-market
*e-bidding
*สอบรำคำ
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5. ท าสัญญาMIT

6. ด าเนินการตามสัญญา

4. คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ

MIT

MIT

7. ตรวจรับพสัดุ

8. ควบคุม เบิกจ่าย รักษา พสัดุ

5. คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ

6. เจ้าหน้าที่

ภำคผนวก 3
ตำรำงกำรจดัท ำ
แผนกำรใช ้เหลก็ท่ี
ผลิตภำยในประเทศ

ภำคผนวก 2
ตำรำงกำรจดัท ำ
แผนกำรใช ้พสัดุท่ี
ผลิตภำยในประเทศ

ขั้นตอนกระบวนการ การจดัซื้อจดัจ้าง 
ตาม พ.ร.บ.การจดัซื้อจดัจ้างฯ 60

ภำคผนวก 4
ตำรำงรำยงำนผลกำรใช้
พสัดุท่ี ผลิต
ภำยในประเทศ

ภำคผนวก 1
ตำรำงรำยงำนกำร
จดัซ้ือจดัจำ้งกบั
ผูป้ระกอบกำร SMEs 



ขั้นตอนกระบวนการ การจัดซ้ือจัดจ้าง ตาม พ.ร.บ.
การจัดซ้ือจัดจ้างฯ 60

Company Logo

MIT 1. การจัดท าร่างขอบเขตงาน คุณลักษณะเฉพาะหรือ
แบบรูปรายการงานก่อสร้าง

1. คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่/บุคคลใดบุคคลหน่ึง

ซ้ือ/คุณลกัษณะเฉพำะ จำ้ง/ร่ำงขอบเขต จำ้งก่อสร้ำง/แบบรูปรำยกำรงำนก่อสร้ำง

1.ดูว่ำอะไรคือ Made in Thailand (MIT) ประเภทไหน
1.1 ข้ึนทะเบียนกบัสภำอุตสำหกรรม (ไดเ้คร่ืองหมำย MIT) โดย ตรวจสอบจำก www.mit.fti.or.th (ประกอบในไทย/จำ้งแรงงำน
ไทย/ท่ีตั้งโรงงำน) 
1.2ไม่ไดข้ึ้นทะเบียนกบัสภำอุตสำหกรรม (อยูร่ะหว่ำงกำรตรวจสอบกำรข้ึนทะเบียน ) โดย ดูจำกสลำกสินคำ้ /บรรจุภณัฑ/์ตวั
กล่อง/ท่ีตั้งโรงงำน

2. การใช้สินค้าไทยแบ่งงานออกเป็น 3 ประเภท (แยกพจิารณาเฉพาะใช้สินค้าไทยไม่เหมือนกัน)
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ซ้ือ/คุณลกัษณะเฉพำะ จำ้ง/ร่ำงขอบเขต จำ้งก่อสร้ำง/แบบรูปรำยกำรงำนก่อสร้ำง

1.จดัท ำคุณลกัษณะเฉพำะ 

2.ตอ้งซ้ือสินคำ้ MIT ก่อน 

3.ซ้ือสินคำ้ MIT 100%

4.เขียนคุณลกัษณะให้เป็น
สินคำ้ท่ีผลิตในประเทศไทย

1.จดัท ำร่ำงขอบเขตงำน
2.ดูมูลค่ำของงำนจำ้งทั้งหมด 
แยกออกมำเป็นรำยกำร 
ปริมำณ/จ ำนวน/รำคำ ส่วนของ
รำยกำร แยกเป็น 2 ประเภท คือ 
1.วสดัุ/ครุภณฑั์
2.ค่ำํแรง
3.โดยมูลค่ำวสัดุ/ครุภณัฑ ์ตอ้ง
ใชข้องMIT ไม่นอ้ยกวส่ง60%
ของวสดัุ/ครุภณฑั ์(ไม่รวม
ค่ำแรง)

1. จดัท ำแบบรูปรำยกำรงำนก่อสร้ำง
2. ดูมูลค่ำของงำนก่อสร้ำงทั้งหมด แยกออกมำเป็นรำยกำร 
ปริมำณ/จ ำนวน/รำคำ (BOQ/แบบปร.ต่ำงๆ)
ส่วนของรำยกำร แยกเป็น 2 ประเภท คือ
1.วสัดุ/ครุภณัฑ ์ 2.ค่ำแรง
3.ดูมูลค่ำของงำนจำ้ง โดย วสัดุ/ครุภณัฑ ์ตอ้งใชข้อง MIT 
ไม่นอ้ยกว่ำ60% ของวสัดุ/ครุภณัฑ ์(ไม่รวมค่ำแรง)
4. เฉพำะในขอ้ 3 ให้ดูเฉพำะเหลก็ ให้ใชเ้หลก็ท่ีเป็น MIT 
90%ของเหลก็ทั้งหมด
5. ดูปริมำณเหลก็90% ตำมขอ้ 4 ว่ำมีมูลค่ำเท่ำใด โดยดูว่ำ
ถึง 60% ของมูลค่ำวสัดุ/ครุภณัฑต์ำมขอ้ 3 หรือยงั หำกยงัไม่
ถึง ให้ก ำหนด วสัดุ/ครุภณัฑ ์ท่ีอยูใ่นโครงกำรให้ใชข้อง 
MIT เพ่ิมเติม จนครบ 60% ตำมขอ้3
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3. วิธีการด าเนินการ

ซ้ือ/คุณลกัษณะเฉพำะ
กำรปฏิบติั ว.89
1. หน่วยงำนของรัฐตอ้งจดัซ้ือพสัดุท่ีผลิตภำยในประเทศโดย
หน่วยงำนของรัฐ จะตอ้งก ำหนดรำยละเอียดคุณลกัษณะเฉพำะ
ใหใ้ชพ้สัดุท่ีผลิตภำยในประเทศ ภำยใน เง่ือนไข 2 วงเลบ็น้ี
(1)ใหห้น่วยงำนของรัฐตรวจรำยช่ือผูป้ระกอบกำรท่ีไดรั้บกำร
รับรองและออกเคร่ืองหมำยสินคำ้ท่ีผลิตในประเทศไทย (Made 
in Thailand) ไดท่ี้ www.mit.fti.or.th ของสภำอุตสำหกรรมแห่ง
ประเทศไทย โดยมีเง่ือนไข หำกมีมำกกว่ำ 3 รำย (4 รำยข้ึนไป ) 
ใหม้ีขอ้ควำมในคุณลกัษณะเฉพำะว่ำ“เป็นพสัดุท่ีผลิต
ภำยในประเทศ ท่ีไดรั้บรองจำกสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศ
ไทย”
(2)ตรวจสอบใน www.mit.fti.or.th ของสภำอุตสำหกรรมแห่ง
ประเทศไทยแลว้ โดยมีเง่ือนไข ปรำกฏว่ำ ไม่มีรำยช่ือ หรือ มี
รำยช่ือนอ้ยกว่ำ 3 รำย (1 หรือ 2 รำย) จะใหม้ีขอ้ควำมใน
คุณลกัษณะเฉพำะว่ำ “เป็นพสัดุท่ีผลิตภำยในประเทศท่ีไดรั้บ
รองจำกสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย”หรือไม่ก็ได ้(แต่
โดยปกติจะไม่ใส่ เพรำะอำจเป็นกำรลอ็คได ้)

จำ้ง/ร่ำงขอบเขต

กำรปฏิบติั ว.89
1.หน่วยงำนของรัฐตอ้งใชพ้สัดุ
ประเภทวสัดุหรือครุภณัฑผ์ลิต
ภำยในประเทศไม่นอ้ยกว่ำร้อย
ละ 60 ของมลูค่ำหรือครุภณัฑท่ี์
จะใชใ้นงำนจำ้งนั้น
ใหแ้ยกค่ำวสัดุ/ครุภณัฑ ์กบั
ค่ำแรงออกมำใหไ้ดเ้พื่อก  ำหนด 
ปริมำณ % ของMITผลของกำร
กระท ำมี 2 แบบ คือ จำ้งท ำของ 
และจำ้งบริกำร

จำ้งก่อสร้ำง/แบบรูปรำยกำรงำนก่อสร้ำง

กำรปฏิบติั ว.89
1.หน่วยงำนของรัฐตอ้งก  ำหนดรำยละเอียดใน
แบบรูปรำยกำรงำน ก่อสร้ำงและก ำหนดให้
คู่สญัญำตอ้งใชพ้สัดุประเภทวสัดุหรือครุภณัฑ์
ท่ีจะใชใ้นงำนก่อสร้ำง เป็นพสั ดุท่ีผลิตใน
ประเทศ โดยตอ้งใชไ้ม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 60
ของมลูค่ำํพสัดุท่ีจะใชใ้นงำนก่อสร้ำง ทั้งหมด
ตำมสญัญำ
2.ใหห้น่วยงำนของรัฐพิจำรณำกำรใชห้ลก็ใน
งำนก่อสร้ำงก่อน โดยหน่วยงำนของรัฐตอ้ง
ก ำหนดรำยละเอียดในแบบรูปรำยกำรงำน 
ก่อสร้ำงใหคู้่สญัญำตอ้งใชเ้หลก็ท่ีผลิต
ภำยในประเทศไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 90 ของ
ปริมำณเหลก็ท่ีตอ้งใชท้ั้งหมดต ำมสญัญำ
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กำรปฏิบติั ว.89
ขอ้ยกเวน้ท่ีจะไม่ใชข้อง MIT 
1.มีพสัดุท่ีผลิตภำยในประเทศแต่ไม่เพียงพอต่อควำมตอ้งกำร
ในประเทศ หรือ 
2.มีผูป้ระกอบกำรเขำ้ยืน่ขอ้เสนอจ ำนวนนอ้ยรำย หรือ 
3.มีควำมจ ำเป็นตอ้งใชพ้สัดุท่ีผลิตจำกต่ำงประเทศหรือน ำเขำ้
พสัดุจำกต่ำงประเทศ

ใหห้น่วยงำนงำนของรัฐ เสนอผูมี้อ  ำนำจเหนือข้ึนไปหน่ึงชั้น
พิจำรณำก่อนท่ีจะก ำหนดรำยละเอียดคุณลกัษณะเฉพำะ

ขอ้ยกเวน้ไม่ตอ้งเสนอผูมี้อ  ำนำจเหนือข้ึนไป 1 ชั้น แต่เสนอท่ี
หวัหนำ้หน่วยงำนของรัฐ พิจำรณำ คือ 
1.เป็นกำรจดัหำอะไหล่ท่ีมีควำมจ ำเป็นจะตอ้งระบุคุณ
ลกัษณะเฉพำะและจ ำเป็นตอ้งน ำเขำ้จำกต่ำงประเทศ 
2.กรณีมีควำมจ ำเป็นจะตอ้งมีกำรใชพ้สัดุท่ีผลิตหรือน ำเขำ้จำก
ต่ำงประเทศซ่ึง เป็นกำรจดัหำคร้ังหน่ึงท่ีมีวงเงินไม่เกินสอง
ลำ้นบำทหรือ รำคำพสัดุท่ีน ำเขำ้จำกต่ำงประเทศมีรำคำต่อ
หน่วยไม่เกินสองลำ้นบำท (2,000,000.-บำท)

กำรปฏิบติั ว.89
ขอ้ยกเวน้ท่ีจะไม่ใชข้อง MIT
1.กรณีหน่วยงำนของรัฐจะไม่ใช้
พสัดุท่ีผลิตภำยในประเทศหรือ จะใช้
พสัดุท่ีผลิตภำยในประเทศไม่ครบ
ร้อยละ 60 ตำมขอ้ 1 ให้หน่วยงำน
ของรัฐเสนอผูมี้อ  ำนำจเหนือข้ึนไป 1 
ชั้น เพ่ือพิจำรณำอนุมติัเห็นชอบก่อน 
(ก่อนกำรจดัท ำ TOR)

กำรปฏิบติั ว.89
ขอ้ยกเวน้ท่ีจะไม่ใชข้อง MIT
1.กรณีหน่วยงำนของรัฐจะไม่ใชพ้สัดุ
ท่ีผลิตภำยในประเทศหรือ จะใชพ้สัดุ
ท่ีผลิตภำยในประเทศไม่ครบร้อยละ 
60 ตำมขอ้ 1 ให้หน่วยงำนของรัฐ
เสนอผูมี้อ  ำนำจเหนือข้ึนไป 1 ชั้น 
เพ่ือพิจำรณำอนุมติัเห็นชอบก่อน 
(ก่อนกำรจดัท ำ TOR)

ซ้ือ/คุณลกัษณะเฉพำะ จำ้ง/ร่ำงขอบเขต จำ้งก่อสร้ำง/แบบรูปรำยกำรงำนก่อสร้ำง
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ขั้นตอนกระบวนการ การจัดซ้ือจัดจ้าง 
ตาม พ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้างฯ 60

MIT

MIT

2. ท ารายงานขอซ้ือขอจ้าง

3. เลือกวิธีซ้ือจ้าง

2. เจ้าหน้าที่/หัวหน้าเจ้าหน้าที่ เง่ือนไขแต่ละวิธี

1. เฉพำะเจำะจง

2. คดัเลือก

3. เชิญชวน
*e-market
*e-bidding
*สอบรำคำ
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เฉพำะงำนประกำศเชิญชวนทั่วไป และเป็นวิธีประกวดรำคำ
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-bidding) ใหห้น่วยงำนของรัฐแกไ้ขแบบเอกสำรฯ ) 
1.แบบเอกสำรประกวดรำคำซ้ือดว้ยวิธีประกวดรำคำอิเลก็ทรอนิกส์ 
2.แบบเอกสำรประกวดรำคำจำ้งดว้ยวิธีประกวดรำคำอิเลก็ทรอนิกส์ 
3.แบบเอกสำรประกวดรำคำจ้ำงก่อสร้ำงด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
ตำมหนังสือ คกก.นโยบำยฯ ด่วนท่ีสุดท่ี กค (กนบ) 0405.2/ว410
ลงวนัท่ี 24 ต.ค.60 โดยก ำหนดเง่ือนไขเพ่ิมเติมไวใ้นแบบเอกสำร
เชิญชวน
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MIT

MIT

4. ด าเนินการซ้ือจ้าง 3. คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่

1. เฉพำะเจำะจง 2. คดัเลือก 3. เชิญชวน
*e-market
*e-bidding
*สอบรำคำ

เชิญชวน/เจรจำ
ต่อรองรำยใดรำยหน่ึง

เชิญชวน
ไม่นอ้ยกวำ่ 3 รำย

เชิญชวนทัว่ไป/
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ขั้นตอนกระบวนการ การจัดซ้ือจัดจ้าง 
ตาม พ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้างฯ 60

MIT 5. ท าสัญญา

6. ด าเนินการตามสัญญา

4. คณะกรรมการตรวจสอบพสัดุ
ภำคผนวก 2
ตำรำงกำรจดัท ำ
แผนกำรใช ้พสัดุท่ี
ผลิตภำยในประเทศ
ภำคผนวก 3
ตำรำงกำรจดัท ำ
แผนกำรใช ้เหลก็ท่ี
ผลิตภำยในประเทศ

การท าสัญญา

งานจ้าง งานจ้างก่อสร้าง

คู่สัญญำจดัท ำแผนฯ ส่งให้กบัหน่วยงำนของรัฐ 
ภำยใน 30 วนั นบัถดัจำกวนัท่ีไดล้งนำมในสัญญำ

กรณี มูลค่ำหรือปริมำณของพสัดุไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมแผนไดฯ้
สำมำรถแกไ้ขเปล่ียนแปลงแผนได้

ทั้งน้ี ตอ้งก่อนกำรส่งมอบงำนในแต่ละงวด
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