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นาย จิราภาส  อุดปวง  ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
หลักสูตร  เรื่อง การพัฒนาความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือเวียนด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 78  
ลงวันที่ 31 มกราคม 2565 
สรุปผลการอบรม 
 กลุ่มพัสดุ กองคลัง ได้ด าเนินการพัฒนาความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือเวียนด่วนที่สุด ที่ กค
(กวจ) 0405.2/ว 78 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565 เรื่อง อนุมัติยกเว้นและก าหนดแนวทางการปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงก าหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563  
1. การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และพัสดุที่ผลิต
ภายในประเทศ 
 1.1 การจัดซื้อ  
  1.1.1 การจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 
   - ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือก าหนดรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตามวัตถุประสงค์การใช้งาน และเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ 
   - กรณีท่ีพัสดุที่ต้องการไม่มีผลิตภายในประเทศสามารถก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุได้ตามวัตถุประสงค์การใช้งานโดยไม่ต้องก าหนดว่าเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ 
   - กรณีที่พัสดุที่ต้องการเป็นพัสดุที่มีผลิตภายในประเทศแต่ไม่เพียงพอต่อความต้องการใน
ประเทศ หรือมีผู้ยื่นข้อเสนอน้อยราย หรือมีความจ าเป็นต้องใช้พัสดุที่ ผลิตหรือน าเข้าจากต่างประเทศ ให้
หน่วยงานของรัฐจัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามการใช้งาน และเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณา 
โดยเสนอไปพร้อมข้ันตอนขอความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้างก็ได้ ดังนี้ 
    1) เป็นการจัดหาอะไหล่ที่มีความจ าเป็นจะต้องระบุคุณลักษณะเฉพาะและต้องน าเข้า
จากต่างประเทศ 
    2) ต้องการใช้พัสดุที่ผลิตหรือน าเข้าจากต่างประเทศซึ่งเป็นการจัดหาครั้งหนึ่งที่มีวงเงิน
ไมเ่กิน 2 ล้านบาท หรือราคาพัสดุที่น าเข้าจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 2 ล้าน 
  1.1.2 การจัดซื้อโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
   - กรณีจัดซื้อโดยใช้เกณฑ์ราคาในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะ ให้พิจารณาให้แต้มต่อในการยื่น
ข้อเสนอ ดังนี้ 
   1) หากผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอ
รายอื่นไม่เกินร้อยละ 10 ให้จัดซื้อจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงล าดับผู้ยื่นข้อเสนอที่จะเรียกมา
ท าสัญญาไม่เกิน 3 ราย 



   2) หากผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ที่ได้รับการรับรองและออก
เครื่องหมายสินค้าท่ีผลิตภายในประเทศ (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เสนอราคา
สูงกว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ 5 ให้จัดซื้อจากผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าว 
       กรณีที่มีการเสนอราคาหลายรายการ และก าหนดเงื่อนไขเป็นกรณีการพิจารณาราคารวม
หากผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่เป็น MIT ที่มีสัดส่วนมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป ให้ได้แต้มต่อในการเสนอราคา
ตามวรรคหนึ่ง 
       หากในการเสนอราคาครั้งนั้น ผู้ยื่นข้อเสนอมีคุณสมบัติทั้ง 1) และ 2) ให้ผู้ยื่นข้อเสนอราย
นั้นได้แต้มต่อในการเสนอราคาสูงกว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ 15 
   3) หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่ใช่ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ าสุดของผู้ เสนอราคารายอ่ืนไม่เกินร้อยละ 3 ให้จัดซื้อจากผู้ยื่น
ข้อเสนอดังกล่าว 
   - การก าหนดเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อ กรณีใช้เกณฑ์ราคาให้ด าเนินการตามหนังสือ
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 78 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565 เรื่อง อนุมัติยกเว้นและก าหนดแนวทางการ
ปฏิบัติตามกฎกระทรวงก าหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2563 ข้อ 1.1.2.2 
 1.2. การจัดจ้างก่อสร้าง 
  1.2.1 การจัดท าแบบรูปรายการงานก่อสร้าง 
   - หน่วยงานของรัฐต้องก าหนดรายละเอียดในแบบรูปรายการงานก่อสร้างและก าหนดให้
คู่สัญญาต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศโดยต้องใช้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และให้พิจารณาการใช้เหล็กในงาน
ก่อสร้างก่อน ให้คู่สัญญาต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้
ทั้งหมดตามสัญญา 
   - กรณีที่หน่วยงานของรัฐได้จัดท าใบแจ้งปริมาณงาน และราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้าง
แล้ว ทราบว่าจะไม่ใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ หรือใช้แต่ไม่ครบร้อยละ 60 หากราคาพัสดุที่น าเข้าจาก
ต่างประเทศมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 2 ล้านบาทให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือขออนุมัติก่อน หากเกินให้
เสนอผู้มีอ านาจเหนือข้ึนไปหนึ่งชั้นเพื่อขออนุมัติก่อน 
   - กรณีที่หน่วยงานของรัฐทราบตั้งแต่ต้นว่าโครงการก่อสร้างนั้นต้องใช้พัสดุที่น าเข้ าจาก
ต่างประเทศ และไม่มีผลิตภายในประเทศ และกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้จัดท าใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบ
บัญชีรายการก่อสร้างแล้วทราบว่าโครงการนั้นต้องใช้พัสดุที่น าเข้าจากต่างประเทศ และไม่มีผลิตภายในประเทศ 
น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา หน่วยงานของรัฐไม่ต้องขออนุมัติจาก
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้มีอ านาจเหนือข้ึนไปหนึ่งชั้นอนุมัติแต่อย่างใด 
 
 



  1.2.2. การจัดจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
   ให้ด าเนินการตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 78 ลงวันที่ 31 มกราคม 
2565 เรื่อง อนุมัติยกเว้นและก าหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงก าหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ข้อ 1.2.2 
 1.3 การจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 
  1.3.1 การจัดท าร่างขอบเขตของงานและการก าหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 
   - หน่วยงานของรัฐต้องก าหนดร่างขอบเขตของงานและก าหนดให้คู่สัญญาต้องใช้พัสดุประเภท
วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานจ้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่า
พัสดุที่จะใช้ในงานจ้างทั้งหมดตามสัญญา 
   - กรณีท่ีหน่วยงานของรัฐได้แจกแจงรายการพัสดุที่จะน ามาใช้ในงานจ้างนั้นแล้วทราบว่า งาน
นั้นเป็นพัสดุที่ไม่มีผลิตภายในประเทศ หน่วยงานของรัฐสามารถก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุได้
ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน โดยไม่ต้องก าหนดว่าเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (ไม่ต้ องขออนุมัติจากหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐหรือผู้มีอ านาจเหนือข้ึนไป) 
   - กรณีที่หน่วยงานของรัฐแจกแจงรายการพัสดุที่จะน ามาใช้ทราบว่าพัสดุที่จะน ามาใช้ในงาน
จ้างมีผลิตภายในประเทศ แต่หน่วยงานของรัฐจะไม่ใช้ หรือใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ไม่ครบร้อยละ 60 หาก
กรณีเป็นดังนี้ 
    1) กรณีราคาพัสดุที่น าเข้าจากต่างประเทศต่อหน่วยไม่เกิน 2 ล้านบาท ให้เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐอนุมัติก่อน 
    2) กรณีราคาพัสดุที่น าเข้าจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วยรายการใดรายการหนึ่งเกิน 2 
ล้านบาท ให้เสนอผู้มีอ านาจเหนือข้ึนไปหนึ่งชั้นเพื่ออนุมัติก่อน 
   - กรณีที่ทราบตั้งแต่ต้น หรือแจกแจงรายการพัสดุที่ ใช้ในงานจ้างนั้นต้องน าเข้าจาก
ต่างประเทศ และไม่มีผลิตภายในประเทศ ซึ่งส่งผลให้อัตราการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศน้อยกว่าร้อยละ 60 
ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานจ้างทั้งหมดตามสัญญา หน่วยงานของรัฐไม่ต้องขออนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
หรือผู้มีอ านาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น โดยให้ก าหนดขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะได้ตามความ
ต้องการ   
  1.3.2 การจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
   แนบตารางภาคผนวก 1 ด้วย เว้นแต่ กรณีที่ระยะเวลาด าเนินการตามสัญญาไม่เกิน 60 วัน 
   ให้ด าเนินการตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 78 ลงวันที่ 31 มกราคม 
2565เรื่อง อนุมัติยกเว้นและก าหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงก าหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ข้อ 1.3.2   
 1.4 การต่อรองราคากรณีผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาเกินวงเงินงบประมาณที่จะจัดซ้ือจัดจ้าง 
    กรณีผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนไม่เกินร้อยละ 
10 แต่สูงกว่าวงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ให้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ



บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 57 ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐยังต้องน าหลักการให้แต้มต่อด้านราคากับ
ผู้ประกอบการ SMEs มาด าเนินการด้วย 
 1.5 กรณีการจัดซื้อจัดจ้างท่ีมีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท 
  ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs เป็นล าดับแรกก่อน (ถ้าไม่มีก็ไม่
เป็นไร แต่ต้องตอบค าถามให้ได้) 
 1.6 การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ 
  1.6.1 การจัดท าแผนการใช้พัสดุไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และการใช้เหล็กไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ที่
ผลิตภายในประเทศ ส าหรับการจัดจ้างก่อสร้างและการจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 
   งานจ้างก่อสร้าง  
    1) หน่วยงานของรัฐต้องให้คู่สัญญาจัดท าแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา (ภาคผนวก 1) โดยส่งให้หน่วยงานของรัฐ 
ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา 
    2) หน่วยงานของรัฐต้องให้คู่สัญญาจัดท าแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา (ภาคผนวก 2) โดยส่งให้หน่วยงานของรัฐ ภายใน 
60 วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา 
   งานจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  
   หน่วยงานของรัฐจะต้องให้คู่สัญญาจัดท าแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานจ้างทั้งหมดตามสัญญา (ภาคผนวก 2) โดยส่งให้หน่วยงานของรัฐ ภายใน 60 
วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา 
   กรณีงานจ้างก่อสร้าง และงานจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ที่มีสัญญาอายุไม่เกิน 60 วัน หรือกรณีที่
วงเงินการจัดจ้างไม่เกิน 500,000 บาท หน่วยงานของรัฐไม่ต้องให้คู่สัญญาจัดท าแผนการใช้พัสดุที่ผลิต
ภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กท่ีผลิตภายในประเทศ 
   หากมูลค่าหรือปริมาณของพัสดุ (ตามใบ BOQ, รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ) ไม่เป็นไป
ตามที่ก าหนด สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนฯ ได้  โดยไม่ต้องด าเนินการแก้ไขสัญญา เนื่องจากเป็นเพียงการ
ด าเนินงานระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุกับคู่สัญญา โดยหากคู่สัญญาประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนฯ 
เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ให้คู่สัญญาส่งแผนฯ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อนการส่งมอบงานในแต่ละงวด 
  1.6.2 การตรวจรับพัสดุ 
   - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบว่าพัสดุที่ส่งมอบ เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศตาม
เงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญา 
   - การตรวจสอบพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ กรณีที่เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่ได้รับการ
รับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้ตรวจสอบได้จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และหากไม่ใช่
พัสดุที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมฯ ให้ตรวจสอบข้อมูลที่ปรากฏบนฉลากของสินค้าที่ติดบนบรรจุภัณฑ์
ของสินค้า 



  1.6.3 การแก้ไขสัญญา 
   หากลงนามในสัญญาแล้วปรากฏในภายหลังว่า ไม่สามารถส่งมอบพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
ตามเงื่อนไขหรืออัตราที่ก าหนดไว่ในสัญญาได้ ให้พิจารณาแก้ไขสัญญาตามมาตรา 97 แห่งพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
  1.6.4 การจัดท ารายงานผลการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ตามภาคผนวก 3 ส าหรับงานจ้าง
ก่อสร้างและงานจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นผู้จัดท ารายงานดังกล่าวเสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐเพ่ือทราบพร้อมกับรายงานผลการตรวจรับงานงวดสุดท้าย 
แนวทางการด าเนินการตามกฎกระทรวงฯ ในหมวด 7/2 การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 1. หากหน่วยงานของรัฐประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้หน่วยงานของรัฐ
ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือร่างขอบเขตของงาน เป็นพัสดุที่มีรายละเอียดหรือคุณสมบัติที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 
 2. ให้ตรวจสอบรายชื่อพัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในฐานข้อมูลบัญชีรายชื่อสินค้าและบริการที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมของกรมควบคุมมลพิษ 
 
  


