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ความรู้ที่ได้รับ : 
 จากการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม การพัฒนาความรู้ การจัดซื้อจัดจ้างตาม ระเบียบกระทรวง การคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กฎกระทรวง และหนังสือเวียนต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
ท าให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กฎ ระเบียบที่จะต้องปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง
เพ่ือให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ ให้เกิดความถูกต้อง และความเป็นธรรมแก่ผู้เข้าร่วมการเสนอราคา 
 
สรุปเนื้อหาการฝึกอบรม : 
1. การจัดซื้อ 
  1.1 การจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 
   1.1.1 ให้หน่วยงานของรัฐจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตามวัตถุประสงค์การใช้งาน และเป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศ 
   1.1.2 กรณีที่เป็นพัสดุที่ไม่มีผลิตภายในประเทศ หน่วยงานของรัฐสามารถก าหนดรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุได้ตามวัตถุประสงค์การใช้งานโดยไม่ต้องก าหนดว่าเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ 
กรณีนี้ไม่ต้องขออนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้มีอ านาจเหนือขึ้นไปหนึ่งขั้น 
   1.1.3 กรณีที่พัสดุมีผลิตภายในประเทศแต่มีไม่เพียงพอต่อความต้องการในประเทศ หรือมี
ผู้ประกอบการเข้ายื่นข้อเสนอจ านวนน้อยราย หรือมีความจ าเป็นจะต้องมีการใช้พัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศหรือ
น าเข้าจากต่างประเทศ ให้หน่วยงานของรัฐจัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามวัตถุประสงค์การใช้งาน และ
เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณา โดยเสนอไปพร้อมกับรายงานขอซ้ือขอจ้างก็ได้ ในกรณีดังนี้ 
    1) เป็นการจัดหาอะไหล่ที่มีความจ าเป็นจะต้องระบุคุณลักษณะเฉพาะ และจ าเป็นต้อง
น าเข้าจากต่างประเทศ 
    2) กรณีจ าเป็นจะต้องใช้พัสดุที่ผลิตหรือน าเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นการจัดหาครั้ง
หนึ่งที่มีวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท หรือราคาพัสดุที่น าเข้าจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 2 ล้านบาท 
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  1.2 การตรวจสอบรายการสินค้าหรืองานบริการและรายชื่อผู้ประกอบการ SMEs  
   การค้นหารายชื่อผู้ประกอบการ SMEs ให้ดูว่ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (Spec) ที่
ผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว. นั้นตรงกับความต้องการของหน่วยงานของรัฐที่ต้องการจัดซื้อ 
จากนั้นให้ด าเนินการดังนี้ 
   1.2.1 หากตรวจสอบแล้วไม่พบสินค้าที่ตรงกับความต้องการ ก็ไม่ต้องจัดซื้อพัสดุดังกล่าวกับ
ผู้ประกอบการ SMEs  
   1.2.2 หากตรวจสอบแล้วพบว่าสินค้าดังกล่าวมีผู้ประกอบการ SMEs ตั้งแต่ 6 รายขึ้นไป ให้
ด าเนินการโดยวิธีคัดเลือก แต่หากมีน้อยกว่า 6 ราย ให้ด าเนินการจัดซื้อตามวิธีที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
  1.3 การจัดซื้อโดยวิธีคัดเลือก 
   ให้หน่วยงานของรัฐจัดท าหนังสือเชิญชวน พร้อมทั้งส่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือร่าง
ขอบเขตของงานไปให้ผู้ประกอบการ SMEs โดยให้เชิญผู้ประกอบการ SMEs ไม่น้อยกว่า 6 ราย ในจังหวัดที่
หน่วยงานจัดซื้อตั้งอยู่หรือจังหวัดที่พ้ืนที่ที่จะใช้พัสดุ เข้ามาเสนอราคา และหากในพ้ืนที่ดังกล่าวไม่มีผู้ประกอบการ 
SMEs หรือมีแต่น้อยกว่า 6 ราย ให้ตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบการ SMEs ทุกจังหวัด หากมีไม่น้อยกว่า 6 ราย ให้
ด าเนินการจัดซื้อโดยวิธีคัดเลือก แต่หากไม่มีหรือมีไม่ถึงให้ด าเนินการตามวิธีการที่ก าหนดในพระราชบัญญัติฯ  
   ให้หน่วยงานของรัฐรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ไปยัง สสว. ภายใน 60 
วัน นับถัดจากวันสิ้นปีงบประมาณ (ตามภาคผนวก 1) และหากหน่วยงานของรัฐที่มีหน่วยงานย่อย ให้รายงานไปที่
หน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือสรุปเป็นภาพรวมไปยัง สสว. 
  1.4 การจัดซื้อโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
   ให้น ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะไปตรวจสอบที่ www.mit.fti.or.th ของสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย หากพัสดุมีผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองตั้งแต่ 6 รายขึ้นไป ให้ก าหนดรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ หากไม่มีหรือมีน้อยกว่า 6 ราย ให้ก าหนดตามวัตถุประสงค์การ
ใช้งาน ส่วนการก าหนดเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้ด าเนินการตาม
หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 845 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เรื่อง อนุมัติยกเว้นและก าหนดแนว
ทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงก าหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2563 ข้อ 4.1.4.2 
2. การจัดจ้างก่อสร้าง 
  2.1 การจัดท าแบบรูปรายการงานก่อสร้าง 
   2.1.1 หน่วยงานของรัฐต้องก าหนดรายละเอียดในแบบรูปรายการงานก่อสร้างและก าหนดให้
คู่สัญญาต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศโดยต้องใช้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา โดยให้พิจารณาการใช้เหล็กในงาน
ก่อสร้างก่อน ให้ก าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา 
   2.1.2 กรณีที่หน่วยงานของรัฐจะไม่ใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ หรือใช้แต่ไม่ครบร้อยละ 60 
หากราคาพัสดุที่น าเข้าจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 2 ล้านบาทให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือขอ
อนุมัติก่อน หากเกินให้เสนอผู้มีอ านาจเหนือข้ึนไปหนึ่งชั้นเพื่อขออนุมัติก่อน 
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   2.1.3 กรณีที่หน่วยงานของรัฐทราบตั้งแต่ต้นว่าโครงการก่อสร้างนั้นต้องใช้พัสดุที่น าเข้าจาก
ต่างประเทศ และไม่มีผลิตภายในประเทศ และกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้จัดท าใบแจ้งปริมาณงานและราคา และ
ใบบัญชีรายการก่อสร้างแล้วทราบว่าโครงการนั้นต้องใช้พัสดุที่น าเข้าจากต่างประเทศ และไม่มีผลิตภายในประเทศ 
น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา หน่วยงานของรัฐไม่ต้องขออนุมัติจาก
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้มีอ านาจเหนือข้ึนไปหนึ่งชั้นอนุมัติแต่อย่างใด 
  2.2 การก าหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ 
   เช่น ก าหนดมูลค่าของผลงาน ก าหนดเงื่อนไขของการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง 
เป็นต้น 
  2.3 การตรวจสอบรายการสินค้าหรืองานบริการและรายชื่อผู้ประกอบการ SMEs 
   ให้หน่วยงานของรัฐน างานก่อสร้างที่ประสงค์จะจัดจ้างไปตรวจสอบที่ www.thaismegp.com 
ว่ามีผู้ประกอบการ SMEs มาข้ึนทะเบียนไว้หรือไม่ จากนั้นให้ด าเนินการ ดังนี้ 
    2.3.1 หากตรวจสอบแล้วไม่พบงานก่อสร้างที่ตรงกับความต้องการ ก็ไม่ต้องจัดจ้างก่อสร้างกับ
ผู้ประกอบการ SMEs  
   2.3.2 หากตรวจสอบแล้วพบว่างานก่อสร้างมีผู้ประกอบการ SMEs ตั้งแต่ 6 รายขึ้นไป ให้
ด าเนินการโดยวิธีคัดเลือก แต่หากมีน้อยกว่า 6 ราย ให้ด าเนินการจัดซื้อตามวิธีที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
  2.4 การจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก 
   ให้หน่วยงานของรัฐจัดท าหนังสือเชิญชวน พร้อมทั้งส่งแบบรูปรายการงานก่อสร้าง เงื่อนไขและ
คุณสมบัติในการยื่นข้อเสนอไปให้ผู้ประกอบการ SMEs โดยให้เชิญผู้ประกอบการ SMEs ไม่น้อยกว่า 6 ราย ใน
จังหวัดที่หน่วยงานจัดจ้างก่อสร้างตั้งอยู่หรือจังหวัดที่พ้ืนที่ที่จะจ้างก่อสร้าง เข้ามาเสนอราคา และหากในพ้ืนที่
ดังกล่าวไม่มีผู้ประกอบการ SMEs หรือมีแต่น้อยกว่า 6 ราย ให้ตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบการ SMEs ทุกจังหวัด 
หากมีไม่น้อยกว่า 6 ราย ให้ด าเนินการจัดจ้างก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก แต่หากไม่มีหรือมีไม่ถึงให้ด าเนินการตาม
วิธีการที่ก าหนดในพระราชบัญญัติฯ 
  2.5 การจัดจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
   ให้ด าเนินการตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 845 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 
เรื่อง อนุมัติยกเว้นและก าหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงก าหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐ
ต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ข้อ 4.2.5 
3. การจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 
  3.1 การจัดท าร่างขอบเขตของงานและการก าหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 
   3.1.1 หน่วยงานของรัฐต้องก าหนดร่างขอบเขตของงานและก าหนดให้คู่สัญญาต้องใช้พัสดุ
ประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานจ้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ
มูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานจ้างทั้งหมดตามสัญญา 
   3.1.2 กรณีท่ีหน่วยงานของรัฐทราบว่ารายการพัสดุที่จะน ามาใช้ในงานจ้างมีผลิตภายในประเทศ 
แต่หน่วยงานของรัฐจะไม่ใช้ หรือใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ไม่ครบร้อยละ 60 หากกรณีเป็นดังนี้ 
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    1) กรณีราคาพัสดุที่น าเข้าจากต่างประเทศต่อหน่วยไม่เกิน 2 ล้านบาท ให้เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐอนุมัติก่อน 
    2) กรณีราคาพัสดุที่น าเข้าจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วยรายการใดรายการหนึ่งเกิน 
2 ล้านบาท ให้เสนอผู้มีอ านาจเหนือข้ึนไปหนึ่งชั้นเพื่ออนุมัติก่อน 
   3.1.3 กรณีดังต่อไปนี้หน่วยงานของรัฐไม่ต้องขออนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้มี
อ านาจเหนือข้ึนไปหนึ่งชั้น โดยให้ก าหนดขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะได้ตามความต้องการ 
    - กรณีที่ทราบตั้งแต่ต้นว่างานจ้างนั้น หรือการแจกแจงรายการพัสดุที่ใช้ในงานจ้ างนั้น
ต้องน าเข้าจากต่างประเทศ และไม่มีผลิตภายในประเทศ ซึ่งส่งผลให้อัตราการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศน้อย
กว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานจ้างทั้งหมดตามสัญญา 
  3.2 การก าหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ 
   เช่น ก าหนดมูลค่าของผลงาน เป็นต้น 
  3.3 การตรวจสอบรายการสินค้าหรืองานบริการและรายชื่อผู้ประกอบการ SMEs 
   ให้หน่วยงานของรัฐน างานที่ประสงค์จะจัดจ้างไปตรวจสอบที่ www.thaismegp.com ว่ามี
ผู้ประกอบการ SMEs มาข้ึนทะเบียนไว้หรือไม่ จากนั้นให้ด าเนินการ ดังนี้ 
   3.3.1 หากตรวจสอบแล้วไม่พบงานจ้างที่ตรงกับความต้องการ ก็ไม่ต้องจัดจ้างก่อสร้างกับ
ผู้ประกอบการ SMEs  
   3.3.2 หากตรวจสอบแล้วพบว่างานจ้างมีผู้ประกอบการ SMEs ตั้งแต่ 6 รายขึ้นไป ให้
ด าเนินการโดยวิธีคัดเลือก แต่หากมีน้อยกว่า 6 ราย ให้ด าเนินการจัดซื้อตามวิธีที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
  3.4 การจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก 
   ให้หน่วยงานของรัฐจัดท าหนังสือเชิญชวน พร้อมทั้งส่งขอบเขตของงาน เงื่อนไขและคุณสมบัติใน
การยื่นข้อเสนอไปให้ผู้ประกอบการ SMEs โดยให้เชิญผู้ประกอบการ SMEs ไม่น้อยกว่า 6 ราย ในจังหวัดที่
หน่วยงานจัดจ้างตั้งอยู่หรือจังหวัดที่พ้ืนที่ที่จะจ้างก่อสร้าง เข้ามาเสนอราคา และหากในพ้ืนที่ดังกล่าวไม่มี
ผู้ประกอบการ SMEs หรือมีแต่น้อยกว่า 6 ราย ให้ตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบการ SMEs ทุกจังหวัด หากมีไม่
น้อยกว่า 6 ราย ให้ด าเนินการจัดจ้างก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก แต่หากไม่มีหรือมีไม่ถึงให้ด าเนินการตามวิธีการที่
ก าหนดในพระราชบัญญัติฯ 
  3.5 การจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
   แนบตารางภาคผนวก 2 ด้วย เว้นแต่ กรณีที่ระยะเวลาด าเนินการตามสัญญาไม่เกิน 60 วัน 
   ให้ด าเนินการตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 845 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 
เรื่อง อนุมัติยกเว้นและก าหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงก าหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐ
ต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ข้อ 4.3.5 
4. การก าหนดเงื่อนไขเอกสารประกวดราคากรณีให้แต้มต่อ 
  4.1 การก าหนดเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา กรณีการให้ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ 
SMEs ซึ่งเป็นบุคคลธรรมการที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย รวมทั้งกรณีให้ผู้ยื่น
ข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนไม่เกินร้อยละ 10 นั้น 
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หน่วยงานของรัฐจะต้องก าหนดเงื่อนไขดังกล่าวไว้ในเอกสารประกวดราคาและหนังสือเชิญชวนทุกครั้ง แม้ว่าจะ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ครบร้อยละ 30 ของงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่อยู่ใน
บัญชีรายชื่อผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
5. การต่อรองราคากรณีผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาเกินวงเงินงบประมาณท่ีจะจัดซื้อจัดจ้าง 
  กรณีผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนไม่เกินร้อยละ 10 
แต่สูงกว่าวงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ให้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 57 ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐยังต้องน าหลักการให้แต้มต่อด้านราคากับ
ผู้ประกอบการ SMEs มาด าเนินการด้วย 
6. การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ 
  6.1 การจัดท าแผนการใช้พัสดุไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และการใช้เหล็กไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ที่ผลิต
ภายในประเทศ ส าหรับการจัดจ้างก่อสร้างและการจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 
   6.1.1 งานจ้างก่อสร้าง  
    1) หน่วยงานของรัฐต้องให้คู่สัญญาจัดท าแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา (ภาคผนวก ๒) โดยส่งให้หน่วยงานของรัฐ 
ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา 
    2) หน่วยงานของรัฐต้องให้คู่สัญญาจัดท าแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา (ภาคผนวก 3) โดยส่งให้หน่วยงานของรัฐ ภายใน 
60 วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา 
   6.1.2 งานจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  
    หน่วยงานของรัฐจะต้องให้คู่สัญญาจัดท าแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานจ้างทั้งหมดตามสัญญา (ภาคผนวก 2) โดยส่งให้หน่วยงานของรัฐ 
ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา 
   กรณีงานจ้างก่อสร้าง และงานจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ที่มีสัญญาอายุไม่เกิน 60 วันหรือกรณีที่
วงเงินการจัดจ้างไม่เกิน 500,000 บาท หน่วยงานของรัฐไม่ต้องให้คู่สัญญาจัดท าแผนการใช้พัสดุที่ผลิต
ภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กท่ีผลิตภายในประเทศ 
   หากมูลค่าหรือปริมาณของพัสดุไม่เป็นไปตามที่ก าหนด สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนฯ ได้โดย
ไม่ต้องด าเนินการแก้ไขสัญญา เนื่องจากเป็นเพียงการด าเนินงานระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุกับคู่สัญญา 
โดยหากคู่สัญญาประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนฯ เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ให้คู่สัญญาส่งแผนฯ ให้
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อนการส่งมอบงานในแต่ละงวด 
  6.2 การตรวจรับพัสดุ 
   6.2.1 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบว่าพัสดุที่ส่งมอบ เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญา 
   6.2.2 การตรวจสอบพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ กรณีที่เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่ได้รับ
การรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้ตรวจสอบได้จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และหาก
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ไม่ใช่พัสดุที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตฯ ให้ตรวจสอบข้อมูลที่ปรากฏบนฉลากของสินค้าที่ติดบนบรรจุภัณฑ์ของ
สินค้า 
  6.3 การแก้ไขสัญญา 
   หากลงนามในสัญญาแล้วปรากฏในภายหลังว่า ไม่สามารถส่งมอบพัสดุที่ผลิตภายในประเทศตาม
เงื่อนไขได้ ให้พิจารณาแก้ไขสัญญาตามมาตรา 97 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 
  6.4 การจัดท ารายงานผลการใช้พัสดุตามภาคผนวก 4 ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจัดท ารายงาน
ดังกล่าวเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือทราบพร้อมกับรายงานผลการตรวจรับงานงวดสุดท้าย 
7. กรณีการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท 
  กรณีที่หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ยังไม่ครบร้อยละ 30 ของงบประมาณ
ตามแผน หน่วยงานของรัฐต้องจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs เพ่ือให้ได้อัตราครบร้อยละ 30 ของ
งบประมาณตามแผน แต่หากด าเนินการครบแล้วจะด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs อีกหรือไม่ก็
ได ้
แนวทางการด าเนินการตามกฎกระทรวงฯ ในหมวด 7/2 การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 1. หากหน่วยงานของรัฐประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้หน่วยงานของรัฐ
ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือร่างขอบเขตของงาน เป็นพัสดุที่มีรายละเอียดหรือคุณสมบัติที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 
 2. ให้ตรวจสอบรายชื่อพัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในฐานข้อมูลบัญชีรายชื่อสินค้าและบริการที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมของกรมควบคุมมลพิษ 
  
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


