
สรปุ ว. 89
แนวทางปฏบิตักิารจัดซือ้จัดจา้งพัสดุ
ทีรั่ฐตอ้งการสง่เสรมิหรอืสนับสนุน

ฝ่ายทรัพยส์ินและพสัดุ



หมวด 2 พสัดสุง่เสรมิวสิาหกจิและการประกอบอาชพี

ขอ้ 6 (2) ผลติภณัฑข์องรา้นสหกรณ์หรอืสถาบนั
เกษตรกร ทีก่ระทรวงเกษตรและสหกรณ์รบัรอง

การจดัซือ้จดัจา้งผลติภณัฑย์างพารา

ขอ้ 6 (4) ผลติภณัฑท์ีผ่ลติขึน้เองหรอืงานจา้ง
ใหบ้รกิารขององคก์รหรอืมลูนธิเิพือ่คนพกิาร

ทีไ่ดร้บัการรบัรอง

ตรวจสอบรายชือ่รา้นคา้กับ
กรมสง่เสรมิสหกรณ์

สามารถจัดซือ้จัดจา้งไดโ้ดย
วธิเีฉพาะเจาะจง

การจดัซือ้จดัจา้งผลติภณัฑท์ีผ่ลติขึน้เอง
หรอืงานจา้งบรกิารขององคก์รหรอืมลูนธิ ิ

เพือ่คนพกิาร

ตรวจสอบรายชือ่องคก์ร มลูนธิ ิ
หรอืองคก์ารสงเคราะหค์นพกิาร 
กับกรมสง่เสรมิและพัฒนาคณุภาพ

ชวีติคนพกิาร

สามารถจัดซือ้จัดจา้งไดโ้ดย
วธิเีฉพาะเจาะจง

*หากหน่วยงานของรัฐไมป่ระสงคจ์ะใชว้ธิเีฉพาะเจาะจง
จะใชว้ธิคัีดเลอืก หรอืวธิปีระกาศเชญิชวนท่ัวไปก็ได ้ 2



หมวด 2 พสัดสุง่เสรมิวสิาหกจิและการประกอบอาชพี

ขอ้ 6 (6) การจดัซือ้จดัจา้งพสัดกุบัผูป้ระกอบการ SMEs

ตรวจสอบรายชือ่สนิคา้หรอืบรกิาร
และรายชือ่ผูป้ระกอบการ SMEs ที่

web สสว. (www.thaismegp.com)

ในจงัหวัดตนเองม ีSMEs 
ไมน่อ้ยกวา่ 3 ราย ใหใ้ชว้ธิคีดัเลอืก

โดยเชญิไมน่อ้ยกวา่ 3 ราย

*ใหร้ายงานผลการจดัซือ้จดัจา้งกบั SMEs ไปทีต่น้สงักดั และ
ตน้สงักดัรายงานภาพรวมไปที ่สสว. ภายใน 30 วนั นับถัดจาก

วันสิน้ปีงบประมาณ (ตามภาคผนวก1)

ตอ้งจัดซือ้จด้จา้งพัสดไุมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 30 
ของงบประมาณทีอ่ยูใ่นบัญชรีายชือ่ SMEs

หากจงัหวัดตนเองม ีSMEs 
นอ้ยกวา่ 3 ราย ใหเ้ชญิจงัหวัดอืน่
รว่มดว้ย แตใ่หเ้ชญิจงัหวัดตนเอง
กอ่น โดยเชญิรวมกนัทกุจงัหวัด

ไมน่อ้ยกวา่ 3 ราย

หากทกุจงัหวัดในประเทศม ีSMEs 
นอ้ยกวา่ 3 ราย ใหใ้ชว้ธิ ีe-bidding
และใชเ้กณฑร์าคาในการพจิารณา
โดย SMEs มแีตม้ตอ่ 10%

(หากราคาทีเ่สนอไมเ่กนิรอ้ยละ 10
ของราคาทีต่ า่สดุของ Non SMEs)

ถา้วงเงนิไมเ่กนิ 5 แสน ใหเ้ลอืก 
SMEs ในจงัหวัดตนเอง 1 ราย 
และใชว้ธิเีฉพาะเจาะจงไดเ้ลย
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ตวัอยา่ง การคดิแตม้ตอ่และการพจิารณาผูช้นะตามเกณฑร์าคาของ SMEs

ผูป้ระกอบการ แตม้ตอ่ ราคาทีเ่สนอ
ล าดบั

กอ่นคดิแตม้ตอ่

บรษัิท A  (SMEs) 10 % 1,090,000 3

บรษัิท B  (Non SMEs) - 1,000,000 1

บรษัิท C  (Non SMEs) - 1,050,000 2

ผูป้ระกอบการ แตม้ตอ่ ราคาทีเ่สนอ
ล าดบั

หลงัคดิแตม้ตอ่

บรษัิท A  (SMEs) 10 % 1,090,000 1

บรษัิท B  (Non SMEs) - 1,000,000 2

บรษัิท C  (Non SMEs) - 1,050,000 3

*SMEs ไดแ้ตม้ตอ่ไมเ่กนิรอ้ยละ 10 
ของราคาต า่สดุที่ Non SMEs เสนอ
1,000,000 + (10% x 1,000,000) 
= 1,100,000 

*ใหเ้รยีงล าดบั SMEs ขึน้กอ่น

1 ถา้เกนิงบประมาณใหต้อ่รองกอ่น
2 ถา้ยงัเกนิงบประมาณอยู ่ให ้
ของบเพิม่
3 ถา้ขอเพิม่ไมไ่ด ้ใหย้กเลกิการ
จดัซือ้จดัจา้ง 4

ฝ่ายทรัพยส์นิและพัสดุ



แบบฟอรม์ รายงานการตรวจสอบรายการพัสดกุบัผูป้ระกอบการ SMEs

5

ใหภ้าควชิา/หน่วยงาน จดัท า

รายงานการตรวจสอบรายการ

พัสดกุบัผูป้ระกอบการ SMEs 

และแนบมากบัรายงานขอซือ้ขอ

จา้ง (PR) ดว้ยทกุครัง้

*Download แบบฟอรม์ไดท้ีเ่วบ

ไซตฝ่์ายทรัพยส์นิและพัสดุ



ภาคผนวก 1 : ตารางรายงานการจดัซือ้จดัจา้งกบัผูป้ระกอบการ SMEs

ใหค้ณะฯ รายงานผลการจดัซือ้จดัจา้งกบั 

SMEs ไปทีต่น้สงักดั และตน้สงักดัจะ

รายงานภาพรวมไปที ่สสว. ภายใน 30 

วนั นับถัดจากวันสิน้ปีงบประมาณ ทัง้นี้

ตอ้งไมเ่กนิ 60 วัน
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หมวด 7/1 การจดัซือ้จดัจา้งพสัดสุง่เสรมิการผลติภายในประเทศ (MIT)

การจดัซือ้พสัดุ

หน่วยงานตรวจสอบรายชือ่ผูป้ระกอบการ
ทีไ่ดรั้บการรับรองจากสภาอตุสาหกรรม
แหง่ประเทศไทย (www.mit.fti.or.th)

ใหจั้ดซือ้พัสดทุีผ่ลติภายในประเทศ 100%
โดยใหห้น่วยงานก าหนดรายละเอยีด
คณุลักษณะเฉพาะเป็นพัสดทุีผ่ลติ

ภายในประเทศ

หากมมีากกวา่ 3 ราย
ใหก้ าหนดรายละเอยีดคณุลกัษณะเฉพาะ
เป็นพัสดทุีผ่ลติภายในประเทศ ทีไ่ดรั้บ
การรับรองจากสภาอตุสาหกรรมฯ

หากไมม่ ีหรอื มนีอ้ยกวา่ 3 ราย
ใหก้ าหนดรายละเอยีดคณุลกัษณะเฉพาะ
เป็นพัสดทุีผ่ลติภายในประเทศ ทีไ่ดรั้บ
การรับรองจากสภาอตุสาหกรรมฯ (ถา้ม)ี

วธิกีารตรวจสอบสนิคา้
ทีผ่ลติในประเทศไทย
1. ตรวจสอบจาก Website 
สภาอตุสาหกรรมฯ
2. ตรวจสอบจากฉลากสนิคา้
วา่ผลติทีใ่ด ดจูากทีต่ัง้
โรงงานทีผ่ลติ

กรณี
• พัสดทุีผ่ลติในประเทศไมเ่พยีงพอตอ่ความ
ตอ้งการในประเทศ หรอื

• มผีูป้ระกอบการเขา้ยืน่ขอ้เสนอนอ้ยราย หรอื
• มคีวามจ าเป็นตอ้งใชพ้ัสดจุากตา่งประเทศ
*ใหห้น่วยงานเสนอผูม้อี านาจเหนือขึน้ไปหนึง่ชัน้
พจิารณากอ่นก าหนดรายละเอยีดคณุลกัษณะ
เฉพาะ (ใหด้คู าสัง่ที ่24/2564 จากสภา
มหาวทิยาลยัฯ)

กรณี
• การจดัหาอะไหลท่ีจ่ าเป็นตอ้งน าเขา้จาก
ตา่งประเทศ (ไมจ่ ากดัวงเงนิ) หรอื

• มคีวามจ าเป็นตอ้งใชพ้ัสดนุ าเขา้จากตปท. 
วงเงนิไมเ่กนิ 2 ลา้นบาทตอ่ครัง้ หรอืราคาตอ่
หน่วยไมเ่กนิ 2 ลา้นบาท

*ใหเ้สนอหัวหนา้หน่วยงานพจิารณา

ถา้วงเงนิไมเ่กนิ 5 แสน ให ้
เลอืกผูป้ระกอบการไทย 1 ราย
และใชว้ธิเีฉพาะเจาะจงไดเ้ลย

การใชพ้สัดทุ ีผ่ลติหรอืน าเขา้จาก
ตา่งประเทศ
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ตัวอยา่ง หนังสอืรับรอง MIT
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แบบฟอรม์ ขออนุมัตใิชพั้สดทุีผ่ลติหรอืน าเขา้จากตา่งประเทศ

9

กรณีทีห่น่วยงานมคีวามจ าเป็น

จะตอ้งใชพ้ัสดนุ าเขา้จาก

ตา่งประเทศ ใหภ้าควชิา/หน่วยงาน

ด าเนนิการขอความเห็นชอบในการ

ใชพ้ัสดจุากตา่งประเทศ กอ่น

ก าหนดรายละเอยีดคณุลกัษณะ

เฉพาะ

*Download แบบฟอรม์ไดท้ีเ่วบ

ไซตฝ่์ายทรัพยส์นิและพัสดุ



การเสนอผูม้อี านาจพจิาณาเห็นชอบเรือ่ง MIT. ไดม้กีารมอบอ านาจจากสภามหาวทิยาลัยมหดิล 
ตามค าสัง่ที ่24/2564
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หมวด 7/1 การจดัซือ้จดัจา้งพสัดสุง่เสรมิการผลติภายในประเทศ (MIT)

การจดัจา้งงานกอ่สรา้ง การจดัจา้งงานท ัว่ไป

(ไมใ่ชง่าน จา้งกอ่สรา้ง/จา้งทีป่รกึษา/
จา้งออกแบบ/จา้งคมุงาน)

กรณีทีห่น่วยงานจะไมใ่ชพ้ัสดทุีผ่ลติในประเทศ หรอื
จะใชไ้มค่รบรอ้ยละ 60 หรอืใชเ้หล็กในประเทศไม่
ครบรอ้ยละ 90 ใหเ้สนอผูม้อี านาจขึน้ไปหนึง่ชัน้ เพือ่
พจิารณาอนุมัตเิห็นชอบกอ่นจดัท าแบบฯ และให ้
ก าหนดลงในแบบฯดว้ย

กรณีทีห่น่วยงานจะไมใ่ชพ้ัสดทุีผ่ลติในประเทศ หรอื
จะใชไ้มค่รบรอ้ยละ 60 ใหเ้สนอผูม้อี านาจขึน้ไปหนึง่
ชัน้ เพือ่พจิารณาอนุมัตเิห็นชอบกอ่นจดัท า TOR และ
ใหก้ าหนดลงใน TOR ดว้ย

*ผูป้ระกอบการไทยมแีตม้ตอ่ 3% คอื หากผูป้ระกอบการไทยเสนอราคาสงูกวา่ราคาต า่สดุของผูป้ระกอบการตา่งประเทศ
ไมเ่กนิรอ้ยละ 3 ใหห้น่วยงานจดัซือ้จด้จา้งกบัผูป้ระกอบการไทยกอ่น

ใหห้น่วยงานก าหนดรายละเอยีดในแบบรปูรายการ
งานกอ่สรา้ง ใหคู้ส่ญัญาตอ้งใช ้

• ตอ้งใชว้ัสดหุรอืครภุัณฑ ์ทีผ่ลติภายในประเทศ 
ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 60 ของมลูคา่พัสดทุัง้หมดตาม
สญัญา

• ตอ้งใชเ้หล็กทีผ่ลติภายในประเทศไมน่อ้ยกว่ารอ้ย
ละ 90 ของปรมิาณเหล็กทีต่อ้งใชท้ัง้หมดตาม
สญัญา

*a

*a การค านวณมลูคา่พัสดใุหต้ดัคา่แรง 
Factor F และ VAT ออกดว้ย

ใหห้น่วยงานก าหนดรายละเอยีดใน TOR ใหคู้ส่ญัญา
ตอ้งใช ้ วัสดหุรอืครภุัณฑ ์ทีผ่ลติภายในประเทศ ไม่
นอ้ยกวา่รอ้ยละ 60 ของมลูคา่วัสดหุรอืครภุัณฑ์
ทัง้หมดตามสญัญา *a
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ตวัอยา่งการคดิแตม้ตอ่ และการพจิารณาผูช้นะตามเกณฑร์าคาของ MIT

ผูป้ระกอบการ แตม้ตอ่ ราคาทีเ่สนอ
ล าดบั

กอ่นคดิแตม้ตอ่

บรษัิท A  (ไทย) 3 % 1,020,000 2

บรษัิท B  (ไทย) 3 % 1,050,000 3

บรษัิท C  (ตา่งประเทศ) - 1,000,000 1

ผูป้ระกอบการ แตม้ตอ่ ราคาทีเ่สนอ
ล าดบั

หลงัคดิแตม้ตอ่

บรษัิท A  (ไทย) 3 % 1,020,000 1

บรษัิท B  (ไทย) 3 % 1,050,000 3

บรษัิท C  (ตา่งประเทศ) - 1,000,000 2

*ผูป้ระกอบการไทย ไดแ้ตม้ตอ่ไม่
เกนิรอ้ยละ 3 ของราคาต า่สดุที่
ผูป้ระกอบการตา่งประเทศเสนอ
1,000,000 + (3% x 1,000,000) 
= 1,030,000 

*ใหเ้รยีงล าดบัผูป้ระกอบการไทย
ขึน้กอ่น
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ผูป้ระกอบการ แตม้ตอ่ ราคาทีเ่สนอ
ล าดบั

กอ่นคดิแตม้ตอ่

บรษัิท A  (ไทย SMEs) 10 % 1,050,000 3

บรษัิท B  (ไทย Non SMEs) - 1,030,000 2

บรษัิท C  (ไทย Non SMEs) - 1,000,000 1

ผูป้ระกอบการ แตม้ตอ่ ราคาทีเ่สนอ
ล าดบั

หลงัคดิแตม้ตอ่

บรษัิท A  (ไทย SMEs) 10 % 1,050,000 1

บรษัิท B  (ไทย Non SMEs) - 1,030,000 3

บรษัิท C  (ไทย Non SMEs) - 1,000,000 2

*SMEs ไดแ้ตม้ตอ่ไมเ่กนิรอ้ยละ 10 
ของราคาต า่สดุที่ Non SMEs เสนอ
1,000,000 + (10% x 1,000,000) 
= 1,100,000 

*กรณีผูเ้สนอราคามแีตผู่ป้ระกอบการไทย และมบีางรายเป็น SMEs กรณีนีใ้หใ้ชห้ลกัการแตม้ตอ่ของ SMEs 

ตวัอยา่งการคดิแตม้ตอ่ และการพจิารณาผูช้นะตามเกณฑร์าคาของ MIT
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*ใหเ้รยีงล าดบั SMEs ขึน้กอ่น



สรปุหลกัการคดิแตม้ตอ่ และการพจิารณาผูช้นะตามเกณฑร์าคา

ผูป้ระกอบการ แตม้ตอ่
การเรยีงล าดบั

(ราคาทีเ่สนอจากนอ้ยไปมาก)

SMEs SMEs กับ Non SMEs
SMEs ไดแ้ตม้ตอ่ 10%

(ราคาทีเ่สนอไมเ่กนิรอ้ยละ 10 ของราคา
ต า่สดุของ Non SMEs)

SMEs ไดข้ึน้กอ่นและ
ตามดว้ย Non SMEs

MIT
ผูป้ระกอบการไทย กับ
ตา่งประเทศ 

ไทย ไดแ้ตม้ตอ่ 3% 
(ราคาทีเ่สนอไมเ่กนิรอ้ยละ 3 ของราคา
ต า่สดุของผูป้ระกอบการตา่งประเทศ)

ไทยไดข้ึน้กอ่นและ
ตามดว้ยตา่งประเทศ

* MIT หากผูเ้สนอราคามแีตผู่ป้ระกอบการไทย และมบีางรายเป็น SMEs กรณีนีใ้หใ้ชห้ลักการแตม้ตอ่ของ SMEs 
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ตวัอยา่งการค านวณ

ตวัอยา่งที่ 1

ตวัอยา่งที่ 2

มลูคา่รวมของเหล็ก
ไมถ่งึ 60% ของ
มลูคา่พัสดทุัง้หมด

มลูคา่รวมของเหล็ก
เกนิ 60% ของมลูคา่

พัสดทุัง้หมด
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การบรหิารสญัญาและการตรวจรบัพสัด ุ(MIT)

งานจา้งกอ่สรา้ง : ใหคู้ส่ญัญาจดัท าแผนการใชพ้ัสดภุายในประเทศ (ตามภาคผนวก 2) และแผนการ
ใชเ้หล็กทีผ่ลติในประเทศ (ตามภาคผนวก 3) สง่ภายใน 30 วัน นับจากวันทีล่งนามสญัญา

งานจา้งท ัว่ไป : ใหคู้ส่ญัญาจดัท าแผนการใชพ้ัสดภุายในประเทศ (ตามภาคผนวก 2) สง่ภายใน 30 
วัน นับจากวันทีล่งนามสญัญา

การบรหิารสญัญา

*หากมลูคา่หรอืปรมิาณของพัสด ุไมส่ามารถด าเนนิการได ้สามารถแกไ้ขเปลีย่นแปลงได ้ ทัง้นี้ตอ้ง
กอ่นการสง่มอบงานในแตล่ะงวด

หากคูส่ญัญาไมส่ามารถสง่มอบพัสดทุีผ่ลติในประเทศไดต้ามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญา ใหพ้จิารณาแกไ้ข
สญัญาตามหลกัการของมาตรา 97 พรบ. 2560

การแกไ้ขสญัญา

ใหค้ณะกรรมการตรวจรับพัสด ุตรวจสอบพัสดทุีส่ง่มอบทกุงวดวา่ใชพ้ัสดตุามภาคผนวก2 และภาคผนวก 
3 ตามปรมิาณทีก่ าหนดไวห้รอืไม่ (งานจา้งกอ่สรา้งใหผู้ค้มุงานชว่ยตรวจสอบดว้ย)

การตรวจรบัพสัดุ

ส าหรบังานจา้งกอ่สรา้งและงานจา้งท ัว่ไป
ใหค้ณะกรรมการตรวจรับพัสด ุเป็นผูจ้ดัท ารายงานผลการใชพ้ัสดทุีผ่ลติภายในประเทศ 
(ตามภาคผนวก 4) เสนอหัวหนา้หน่วยงานเพือ่ทราบพรอ้มกบัรายงานผลการตรวจรับงานงวดสดุทา้ย

การตรวจสอบพัสดทุีผ่ลติภายในประเทศ สามารถด าเนนิการไดด้งันี้
1. ตรวจสอบรายการพัสดจุาก website สภาอตุสาหกรรมฯ (www.mit.fti.or.th)
2. ตรวจสอบจากฉลากสนิคา้โดยใหด้ทูีต่ัง้ของผูผ้ลติ
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ภาคผนวก 2 : ตารางการจดัท าแผนการใชพ้สัดทุ ีผ่ลติภายในประเทศ

ใหคู้ส่ญัญาจดัท าแผนการใชพ้ัสดุ

ทีผ่ลติภายในประเทศ (ตามภาคผนวก 2) 

สง่ใหค้ณะฯ ภายใน 30 วนั นับจากวันที่

ลงนามสญัญา
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ภาคผนวก 3 : ตารางการจดัท าแผนการใชเ้หล็กทีผ่ลติภายในประเทศ

ใหคู้ส่ญัญาจดัท าแผนการใชเ้หล็ก

ทีผ่ลติภายในประเทศ (ตามภาคผนวก 3) 

สง่ใหค้ณะฯ ภายใน 30 วนั นับจากวันที่

ลงนามสญัญา
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ภาคผนวก 4 : ตารางรายงานผลการใชพ้สัดทุ ีผ่ลติภายในประเทศ

ใหค้ณะกรรมการตรวจรบัพสัดเุป็น

ผูจ้ดัท ารายงานผลการใชพ้ัสดทุีผ่ลติ

ภายในประเทศ (ตามภาคผนวก 4) เสนอ

หัวหนา้หน่วยงานเพือ่ทราบพรอ้มกบั

รายงานผลการตรวจรบังานงวด

สดุทา้ย

19



การก าหนดเงือ่นไขการเสนอราคาส าหรบัวธิ ีe-bidding

เอกสารประกวดราคาซือ้ e-bidding

เพิม่เง ือ่นไขในเอกสารประกวดราคา 
- “ขอ้ 3.2 ส าเนาใบขึน้ทะเบยีนผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs)” หรอื “ส าเนาหนังสอืรับรองสนิคา้ 
Made in Thailand”

ก าหนดเงือ่นไขในเอกสารประกวดราคา
- “ขอ้ 6.8 หากผูย้ืน่ขอ้เสนอซึง่เป็นผูป้ระกอบการ SMEs เสนอราคาสงูกวา่ราคาต า่สดุของผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอืน่ทีไ่มเ่กนิรอ้ยละ 10 
ใหห้น่วยงานของรัฐจดัซือ้จดัจา้งจากผูป้ระกอบการ SMEs ดงักลา่ว โดยจดัเรยีงล าดบัผูย้ืน่ขอ้เสนอซึง่เป็นผูป้ระกอบการ SMEs ซึง่
เสนอราคาสงูกวา่ราคาต า่สดุของผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอืน่ไมเ่กนิรอ้ยละ 10 ทีจ่ะเรยีกมาท าสญัญาไมเ่กนิ 3 ราย อนึง่ การพจิารณาผลตาม
เงือ่นไขเอกสารประกวดราคาซือ้ฯ ใหพ้จิารณาจากเอกสารส าเนาใบขึน้ทะเบยีนผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
(SMEs) เทา่นัน้”
- “ขอ้ 6.9 หากผูย้ืน่ขอ้เสนอซึง่ไมใ่ชผู่ป้ระกอบการ SMEs แตเ่ป็นบคุคลธรรมดาทีถ่อืสญัชาตไิทยหรอืนติบิคุคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ตาม
กฏหมายไทยเสนอราคาสงูกวา่ราคาต า่สดุของผูย้ืน่ขอ้เสนอซึง่เป็นบคุคลธรรมดาทีม่ไิดถ้อืสญัชาตไิทยหรอืนติบิคุคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ตาม
กฏหมายของตา่งประเทศไมเ่กนิรอ้ยละ 3 ใหห้น่วยงานของรัฐจดัซือ้จดัจา้งจากผูย้ืน่ขอ้เสนอซึง่เป็นบคุคลธรรมดาทีถ่อืสญัชาตไิทย
หรอืนติบิคุคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฏหมายไทยดงักลา่ว”
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การก าหนดเงือ่นไขการเสนอราคาส าหรบัวธิ ีe-bidding

เอกสารประกวดราคาจา้ง e-bidding

เพิม่เอกสารแนบทา้ยเอกสารประกวดราคา 
- “ขอ้ 1.7 แผนการใชพ้ัสดทุีผ่ลติภายในประเทศ”

เพิม่เง ือ่นไขในเอกสารประกวดราคา 
- “ขอ้ 3.2 ส าเนาใบขึน้ทะเบยีนผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs)” หรอื “ส าเนาหนังสอืรับรองสนิคา้ 
Made in Thailand”
- “ขอ้ 4.9 ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งจดัท าแผนการใชพ้ัสดทุีผ่ลติภายในประเทศ”

ก าหนดเงือ่นไขในเอกสารประกวดราคา
- “ขอ้ 6.8 หากผูย้ืน่ขอ้เสนอซึง่เป็นผูป้ระกอบการ SMEs เสนอราคาสงูกวา่ราคาต า่สดุของผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอืน่ทีไ่มเ่กนิรอ้ยละ 10 
ใหห้น่วยงานของรัฐจดัซือ้จดัจา้งจากผูป้ระกอบการ SMEs ดงักลา่ว โดยจดัเรยีงล าดบัผูย้ืน่ขอ้เสนอซึง่เป็นผูป้ระกอบการ SMEs ซึง่
เสนอราคาสงูกวา่ราคาต า่สดุของผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอืน่ไมเ่กนิรอ้ยละ 10 ทีจ่ะเรยีกมาท าสญัญาไมเ่กนิ 3 ราย อนึง่ การพจิารณาผล
ตามเงือ่นไขเอกสารประกวดราคาซือ้ฯ ใหพ้จิารณาจากเอกสารส าเนาใบขึน้ทะเบยีนผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด
ยอ่ม (SMEs) เทา่นัน้”
- “ขอ้ 6.9 หากผูย้ืน่ขอ้เสนอซึง่ไมใ่ชผู่ป้ระกอบการ SMEs แตเ่ป็นบคุคลธรรมดาทีถ่อืสญัชาตไิทยหรอืนติบิคุคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ตาม
กฏหมายไทยเสนอราคาสงูกวา่ราคาต า่สดุของผูย้ืน่ขอ้เสนอซึง่เป็นบคุคลธรรมดาทีม่ไิดถ้อืสญัชาตไิทยหรอืนติบิคุคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ตาม
กฏหมายของตา่งประเทศไมเ่กนิรอ้ยละ 3 ใหห้น่วยงานของรัฐจดัซือ้จดัจา้งจากผูย้ืน่ขอ้เสนอซึง่เป็นบคุคลธรรมดาทีถ่อืสญัชาตไิทย
หรอืนติบิคุคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฏหมายไทยดงักลา่ว”
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การก าหนดเงือ่นไขการเสนอราคาส าหรบัวธิ ีe-bidding

เอกสารประกวดราคาจา้งกอ่สรา้ง e-bidding

เพิม่เอกสารแนบทา้ยเอกสารประกวดราคา
- “ขอ้ 1.9 แผนการใชพ้ัสดทุีผ่ลติภายในประเทศและแผนการใชเ้หล็กทีผ่ลติภายในประเทศ”

เพิม่เง ือ่นไขในเอกสารประกวดราคา 
- “ขอ้ 3.2 ส าเนาใบขึน้ทะเบยีนผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs)” หรอื “ส าเนาหนังสอืรับรองสนิคา้ 
Made in Thailand”
- “ขอ้ 4.9 ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งจดัท าแผนการใชพ้ัสดทุีผ่ลติภายในประเทศและแผนการใชเ้หล็กทีผ่ลติใน ประเทศ”

ก าหนดเงือ่นไขในเอกสารประกวดราคา
- “ขอ้ 6.8 หากผูย้ืน่ขอ้เสนอซึง่เป็นผูป้ระกอบการ SMEs เสนอราคาสงูกวา่ราคาต า่สดุของผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอืน่ทีไ่มเ่กนิรอ้ยละ 10 
ใหห้น่วยงานของรัฐจดัซือ้จดัจา้งจากผูป้ระกอบการ SMEs ดงักลา่ว โดยจดัเรยีงล าดบัผูย้ืน่ขอ้เสนอซึง่เป็นผูป้ระกอบการ SMEs ซึง่
เสนอราคาสงูกวา่ราคาต า่สดุของผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอืน่ไมเ่กนิรอ้ยละ 10 ทีจ่ะเรยีกมาท าสญัญาไมเ่กนิ 3 ราย อนึง่ การพจิารณาผล
ตามเงือ่นไขเอกสารประกวดราคาซือ้ฯ ใหพ้จิารณาจากเอกสารส าเนาใบขึน้ทะเบยีนผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
(SMEs) เทา่นัน้”
- “ขอ้ 6.9 หากผูย้ืน่ขอ้เสนอซึง่ไมใ่ชผู่ป้ระกอบการ SMEs แตเ่ป็นบคุคลธรรมดาทีถ่อืสญัชาตไิทยหรอืนติบิคุคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ตาม
กฏหมายไทยเสนอราคาสงูกวา่ราคาต า่สดุของผูย้ืน่ขอ้เสนอซึง่เป็นบคุคลธรรมดาทีม่ไิดถ้อืสญัชาตไิทยหรอืนติบิคุคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ตาม
กฏหมายของตา่งประเทศไมเ่กนิรอ้ยละ 3 ใหห้น่วยงานของรัฐจดัซือ้จดัจา้งจากผูย้ืน่ขอ้เสนอซึง่เป็นบคุคลธรรมดาทีถ่อืสญัชาตไิทย
หรอืนติบิคุคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฏหมายไทยดงักลา่ว”
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สทิธขิองผูเ้สนอราคาทีเ่ป็นกจิการรว่มคา้ (เร ือ่งแตม้ตอ่)

จะไดส้ทิธแิตม้ตอ่ 10% (SMEs) เมือ่

ผูเ้ขา้รว่มคา้ทกุรายเป็นผูป้ระกอบการ SMEs

จะไดส้ทิธแิตม้ตอ่ 3% (MIT) เมือ่

ผูเ้ขา้รว่มคา้ทกุรายเป็นผูป้ระกอบการทีเ่ป็นบุคคล

ธรรมดาทีถ่อืสญัชาตไิทย หรอืนติบิคุคลทีจ่ดัต ัง้ข ึน้

ตามกฎหมายไทย
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หมวด 7/2 การจดัซือ้จดัจา้งพสัดทุ ีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม

หากหน่วยงานประสงคจ์ะจัดซือ้จัดจา้งพัสดุ
ทีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดลอ้ม ใหก้ าหนด
รายละเอยีดไวใ้น SPEC หรอื TOR 

ใหห้น่วยงานตรวจสอบรายชือ่พัสดแุละรายชือ่
ผูป้ระกอบการทีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดลอ้มใน

ฐานขอ้มลู http://gp.pcd.go.th

*หากหน่วยงานไมป่ระสงคจ์ะจัดซือ้จัดจา้งพัสดทุีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดลอ้ม
ใหห้น่วยงานก าหนด SPEC หรอื TOR เป็นไปตามวัตถปุระสงคข์องหน่วยงานนัน้ๆ

หากมผีูป้ระกอบการเพยีงรายเดยีว
ใหจั้ดซือ้จัดจา้งโดยวธิเีฉพาะเจาะจง

หากมผีูป้ระกอบการตัง้แต ่2 รายขึน้ไป
ใหจั้ดซือ้จัดจา้งโดยวธิคีัดเลอืก

หากไมป่รากฏรายชือ่ผูป้ระกอบการทีไ่ดรั้บ
การรับรองฯใหท้ าการจัดซือ้จัดจา้งตาม พรบ.2560
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การด าเนนิการตามแนวปฏบิตัิ

ชว่งเวลา

วันทีบ่ังคับใชต้าม
กฎกระทรวง

22 ธ.ค. 63 18 ก.พ. 64

วันทีอ่อกแนวปฏบิัต ิ
ว.89

ใหห้น่วยงานปฏบิัตติาม
เงือ่นไขทีก่ าหนดไวต้าม

เอกสารเชญิชวน

หากโครงการนัน้ยังไมไ่ด ้
ประกาศเชญิชวน ใหย้กเลกิ
การจัดซือ้จัดจา้งและ

ด าเนนิการใหมต่าม ว.89

ใหห้น่วยงานก าหนดเงือ่นไขใน
เอกสารเชญิชวนประกวดราคา
ใหเ้ป็นไปตามแนวปฏบิัต ิว.89 
ตัง้แต ่18 ก.พ.64 เป็นตน้ไป

เมือ่ด าเนนิการจนเสร็จสิน้
โครงการแลว้ ใหห้น่วยงาน
จัดท ารายงานผล SMEs หรอื
MIT ตามภาคผนวก 1-4 ดว้ย

กรณีทีห่น่วยงานของรัฐจะไมป่ฏบิตัติาม
กฎกระทรวงฉบบันี้ ใหท้ าหนังสอืขอ

ผอ่นผันยกเวน้ไปทีค่ณะกรรมการวนิจิฉัย
ปัญหาการจัดซือ้จัดจา้งภาครัฐ
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กรมบญัชกีลางชีแ้จง
แนวปฏบิตั ิว.89

1 เม.ย.64
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ถาม - ตอบ


