
วิธีเฉพาะเจาะจง  (ข) 

จดัท าแบบรูปรายงานงานก่อสร้าง (ขอ้ 21) 

จดัท ารายงานขอซ้ือหรือจา้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
(ขอ้ 78 ประกอบ ขอ้ 22) 

หวัหนา้หน่วยงานของรัฐ 
ใหค้วามเห็นชอบรายงานขอซ้ือขอจา้ง 

จดัท าราคากลางงานก่อสร้าง  
(ม.4 / ประกาศ คก.ก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง) 

ก าหนดเง่ือนไขและคุณสมบติัของ 
ผูย้ืน่ขอ้เสนอ เช่น ก าหนดมูลค่าของ

ผลงาน เป็นตน้ (4.2.1.2) 

ใชพ้สัดุประเภทวสัดุ/ครุภณัฑท่ี์ผลิต
ภายในประเทศ โดยใชไ้ม่นอ้ยกวา่              
ร้อยละ 60 ใชเ้หลก็ในงานก่อสร้าง               
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 90 (4.2.1.1) 

กรณีจดัซ้ือจดัจา้งกบั SMEs ยงัไม่ครบร้อยละ 30 ของงบประมาณ              
ตามแผน หน่วยงานตอ้งจดัซ้ือจดัจา้งกบั SMEs เพ่ือใหไ้ดอ้ตัราครบ            
ร้อยละ 30 ของงบประมาณตามแผน หากจดัซ้ือจดัจา้งกบั SMEs                  

ครบร้อยละ 30 ตามแผนแลว้ จะซ้ือจา้งกบั SMEs อีกหรือไม่กไ็ด ้(4.7) 

เจรจาตกลง 

- ว.110 ลว. 5 มี.ค. 2561 ค่า K 
- ว.118 ลว. 12 มี.ค. 2562 งานฐานราก 
- ว.214 ลว. 18 พ.ค. 2563 
คุณสมบติัของผูย้ืน่ขอ้เสนอฯ 

- ว.281 ลว.19 มิ.ย. 2563 ปรับปรุง Factor F ใหม่ / ว.545 ลว.12 พ.ย. 2563 น ้ามนัดีเซลหมุนเร็ว บี 7 



กรณี ม.56 (2) (ข) (ไม่เกิน 5 แสนบาท) 
เจา้หนา้ท่ี เจรจาตกลงราคากบัผูป้ระกอบการท่ีมีอาชีพ  

หรือรับจา้งนั้นโดยตรง (ขอ้ 79) 

หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีจา้งภายในวงเงินท่ีไดรั้บความเป็นชอบ
จากหวัหนา้หน่วยงานของรัฐ (ขอ้ 79) 

ลงนามในสญัญาตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนด 
หรือขอ้ตกลง (มาตรา 66) และระเบียบฯ ขอ้ 161  

การบริหารสญัญาและการตรวจรับ 
 (ม.100)  ขอ้ 176 -177 ขอ้ 178 

กรณีสญัญาจา้งก่อสร้าง ท่ีมีสญัญาอายไุม่เกิน 60 วนั 
หรือกรณีท่ีวงเงินการจดัจา้งไม่เกิน 5 แสนบาท 

ไม่ต้องใหคู่้สญัญาจดัท าแผนการใชพ้สัดุท่ีผลิตภายในประเทศ
และแผนการใชเ้หลก็ท่ีผลิตภายในประเทศ  

การตรวจสอบพสัดุท่ีผลิตภายในประเทศ  
(มอก./MIT/ขอ้มูลท่ีปรากฎบนฉลากสินคา้ท่ีติดบนบรรจุภณัฑข์องสินคา้ 

ใหค้ณะกรรมการตรวจรับพสัดุ จดัท ารายงานผลการใชพ้สัดุ                          
ท่ีผลิตภายในประเทศ (ภาคผนวก 4)  เสนอหวัหนา้หน่วยงานของรัฐทราบ 

พร้อมกบัรายงานผลการตรวจรับงานงวดสุดทา้ย   

วิธีเฉพาะเจาะจง  (ข) ต่อ 



วิธีคดัเลือก  (ซ) 

จดัท าแบบรูปรายงานงานก่อสร้าง (ขอ้ 21) 

- ว.110 ลว. 5 มี.ค. 2561 ค่า K 
- ว.118 ลว. 12 มี.ค. 2562 งานฐานราก 
- ว.214 ลว. 18 พ.ค. 2563 
คุณสมบติัของผูย้ืน่ขอ้เสนอฯ 

จดัท าแผนจดัซ้ือจดัจา้ง 
(พรบ. ม.11 + ระเบียบฯ ขอ้ 11) 

ก าหนดเง่ือนไขและคุณสมบติัของ 
ผูย้ืน่ขอ้เสนอ เช่น ก าหนดมูลค่าของ

ผลงาน เป็นตน้ (4.2.1.2) 

ใชพ้สัดุประเภทวสัดุ/ครุภณัฑท่ี์ผลิต
ภายในประเทศ โดยใชไ้ม่นอ้ยกวา่              
ร้อยละ 60 ใชเ้หลก็ในงานก่อสร้าง               
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 90 (4.2.1.1) 

เม่ือน างานก่อสร้างท่ีประสงคจ์ะจดัจา้งไปตรวจสอบท่ี www.thaismegp.com  
ปรากฏว่ามีงานจ้างก่อสร้าง ท่ีตอ้งการจดัจา้งนั้นมีผูป้ระกอบการ SMEs มาข้ึนทะเบียน           

งานก่อสร้างไวต้รงตามคุณสมบติัและเง่ือนไขท่ีหน่วยงานของรัฐก าหนดไว ้ไม่น้อยกว่า 6 ราย 

จดัท าราคากลางงานก่อสร้าง  
(ม.4 / ประกาศ คก.ก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง) 

ว.206 ลว.1 พ.ค.2562 (บก 01) 

เจา้หนา้ท่ีจดัท ารายงานขอจา้ง โดยวธีิคดัเลอืก  
(ขอ้ 74 ประกอบ ขอ้ 22)   

- ผลราคากลาง 30 วนั 
- เผยแพร่ 2 แห่ง 
1. กรมบญัชีกลาง 
2. หน่วยงานของรัฐ 

- ผลต่างราคากลาง 
ตั้งแต่ร้อยละ 15 
รายงาน สตง. 

- ว.281 ลว.19 มิ.ย. 2563 ปรับปรุง Factor F ใหม่ / ว.545 ลว.12 พ.ย. 2563 น ้ามนัดีเซลหมุนเร็ว บี 7 

- ประกาศ 3 แห่ง 
1.กรมบญัชีกลาง 
2. หน่วยงานของรัฐ 
3. ปิดประกาศท่ีเปิดเผย 

- ว..279 ลว. 13 พ.ค. 2564 
    การประชุมผา่นส่ือ 

- ว.348 ลว. 14 มิ.ย. 2564 
  ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

http://www.thaismegp.com/


หวัหนา้หน่วยงานของรัฐเห็นชอบรายงานขอซ้ือขอจา้ง 
และค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมซ้ือจา้งโดยวิธีคดัเลือก 

คณะกรรมการซ้ือหรือจา้งโดยวิธีคดัเลือก  
จดัท าหนงัสือเชิญชวนไปยงัผูป้ระกอบการ (ขอ้ 74 (1)) 

ให้จดัท าหนังสือเชิญชวน พร้อมทั้งส่งแบบรูปรายการงานก่อสร้าง เง่ือนไขและคุณสมบติั 
ในการยืน่ขอ้เสนอไปใหผู้ป้ระกอบการ SMEs ดว้ย 

หากในจงัหวดัท่ีหน่วยจดัจา้งก่อสร้างตั้งอยู่
หรือจงัหวดัท่ีพ้ืนท่ีท่ีด าเนินการก่อสร้าง  
 มีรายช่ือ SMEs และมีไม่นอ้ยกวา่ 6 ราย  
ใหจ้ดัจา้งก่อสร้างจาก SMEs ในจงัหวดั              
ท่ีหน่วยจดัจา้งก่อสร้างตั้งอยู ่หรือจงัหวดั              

ท่ีพ้ืนท่ีท่ีด าเนินการก่อสร้าง  
โดยเชิญไม่น้อยกว่า 6 ราย เข้ามาเสนอราคา 

หากในจงัหวดัท่ีหน่วยจดัจา้งก่อสร้างตั้งอยู่
หรือจงัหวดัท่ีพ้ืนท่ีท่ีจะไปด าเนินการ

ก่อสร้างไม่มีรายช่ือ SMEs หรือมีแต่น้อย
กว่า 6 ราย ใหต้รวจสอบบญัชีรายการพสัดุ
และบญัชีรายช่ือของ สสว. ทุกจงัหวดั วา่
พสัดุท่ีประสงคจ์ะจดัจา้งก่อสร้างนั้นมี
รายช่ือ SMEs หรือไม่ หากทุกจงัหวดั                  

ในบญัชีรายการพสัดุและบญัชีรายช่ือของ 
สสว. มีรายช่ือ SMEs ไม่นอ้ยกวา่ 6 ราย               

ให้จดัจ้างก่อสร้างจาก SMEs ที่มีรายช่ือน้ัน
โดยเชิญไม่น้อยกว่า 6 ราย เช้ามาเสนราคา 

พร้อมจดัท าบญัชีรายช่ือผูป้ระกอบการท่ีคณะกรรมการมีหนงัสือเชิญชวน 

วิธีคดัเลือก (ซ) ต่อ 



การยืน่ซองขอ้เสนอและการรับซองขอ้เสนอ (ขอ้ 74 (2))  
ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งผนึกซองจ่าหนา้ถึงประธานคณะกรรมการซ้ือจา้งโดยวิธีคดัเลือก                     

โดยยืน่โดยตรงกบัหน่วยงานของรัฐ  พร้อมรับรองเอกสารหลกัฐานท่ียืน่มาพร้อมกบัซอง                   
ใบเสนอราคาวา่เอกสารดงักล่าวถูกตอ้งและเป็นความจริงทุกประการ  

ให้เจ้าหน้าที่ลงรับ โดยไม่เปิดซองพร้อมระบุวนัและเวลาท่ีรับซอง ในกรณีท่ีผูย้ืน่ขอ้เสนอมายืน่
ซองโดยตรง ให้ออกใบรับให้แก่ผู้ยืน่ข้อเสนอ และส่งมอบซองทั้งหมดและเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ                

ท่ีไดรั้บไวต่้อคณะกรรมการซ้ือจา้งโดยวิธีคดัเลือก เพ่ือด าเนินการต่อไป  
(อนุโลมขอ้ 68) 

เมื่อถงึก าหนดวนั เวลาการรับซองข้อเสนอ ใหรั้บซองขอ้เสนอของผูย้ืน่ขอ้เสนอเฉพาะราย                 
ท่ีคณะกรรมการไดมี้หนงัสือเชิญชวนเท่านั้น พร้อมจดัท าบญัชีรายช่ือผูม้ายืน่ขอ้เสนอ 

เม่ือพน้ก าหนดเวลารับซองขอ้เสนอ ห้ามรับเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ  
เว้นแต่ กรณีการซ้ือหรือจา้งใดมีรายละเอียดท่ีมีความจ าเป็นจะตอ้งใหผู้ย้ืน่ขอ้เสนอน าตวัอยา่งมา

แสดง มาทดสอบ หรือน าเสนองาน หรือน าส่งรายละเอียดภายหลงั 

ผูป้ระกอบการท่ีไดรั้บหนงัสือเชิญชวน ยืน่ข้อเสนอตาม วนั เวลา ที่ก าหนด 
- ว.348 ลว. 14 มิ.ย. 2564 ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

คณะกรรมการซ้ือจ้างโดยวธีิคดัเลอืก เปิดซองขอ้เสนอและด าเนินการพิจารณาผล (ขอ้ 74 (4)) 

วิธีคดัเลือก (ซ) ต่อ 



คณะกรรมการซ้ือจา้งโดยวิธีคดัเลือก ด าเนินการเปิดซองข้อเสนอและตรวจสอบเอกสาร
หลกัฐานต่าง ๆ ของผูย้ืน่ขอ้เสนอทุกราย แลว้ใหก้รรมการทุกคนลงลายมือช่ือก ากบัไว้ 

ในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบการเสนอราคาของผูย้ืน่ขอ้เสนอทุกแผน่ 

คณะกรรมการซ้ือจา้งโดยวิธีคดัเลือก ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกนั พิจารณาตามเง่ือนไข
ท่ีหน่วยงานของรัฐก าหนดไวใ้นเอกสารเชิญชวน  

คดัเลือกโดยจดัล าดบัผูท่ี้เสนอราคาต ่าสุด/ไดค้ะแนนสูงสุด ไม่เกนิ 3 ราย 
คณะกรรมการซ้ือจา้งโดยวิธีคดัเลือก  

รายงานผลการพจิารณาและเสอนความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
(น าความขอ้ 55 (2)-(4) มาใชบ้งัคบั โดดยอนุโลม) 

หวัหนา้หน่วยงานของรัฐ เห็นชอบผลการพจิารณา และผูมี้อ  านาจอนุมติัสัง่จา้ง อนุมติัสัง่จา้ง 
(ขอ้ 42) 

ประกาศผูช้นะการเสนอราคา 
(ขอ้ 77 อนุโลมขอ้ 42) 

ลงนามในสัญญาตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนด หรือขอ้ตกลง  
ภายหลงัจากพน้ระยะเวลาอุทธรณ์ผลการคดัเลือก (ม.66 และระเบียบ ขอ้ 161) 

(ยกเว้นใหล้งนามในสญัญาได ้โดยไม่ตอ้งรออุทธรณ์ ตาม ว.453 ลงวนัท่ี 28 พ.ย. 2560 เร่ือง 
การด าเนินการกรณีมีผูย้ืน่ขอ้เสนอรายเดียว) 

วิธีคดัเลือก (ซ) ต่อ 

- ประกาศ 3 แห่ง 
1.กรมบญัชีกลาง 
2. หน่วยงานของรัฐ 
3. ปิดประกาศท่ีเปิดเผย 



ใหคู่้สญัญาจดัท าแผนการใช้พสัดุท่ีผลิตภายในประเทศไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60  
ของมูลค่าพสัดุท่ีจะใชใ้นงานก่อสร้างทั้งหมดตามสญัญา (ภาคผนวก 2)  
ส่งใหห้น่วยงานของรัฐภายใน 60 วนั นบัถดัจากวนัท่ีลงนามสญัญา 

ใหคู่้สญัญาจดัทารใช้เหลก็ท่ีผลิตภายในประเทศไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 90  
ของปริมาณเหลก็ท่ีตอ้งใชท้ั้งหมดตามสญัญา (ภาคผนวก 3)  

โดยส่งใหห้น่วยงานของรัฐภายใน 60 วนั นบัถดัจากวนัท่ีไดล้งนามสญัญา 

การบริหารสญัญาและการตรวจรับ 
 (ม.100)  ขอ้ 176 -177 ขอ้ 178 

การตรวจสอบพสัดุที่ผลติภายในประเทศ  
(มอก./MIT/ขอ้มูลท่ีปรากฎบนฉลากสินคา้ท่ีติดบนบรรจุภณัฑข์องสินคา้ 

ใหค้ณะกรรมการตรวจรับพสัดุ จดัท ารายงานผลการใชพ้สัดุท่ีผลิต
ภายในประเทศ (ภาคผนวก 4)  เสนอหวัหนา้หน่วยงานของรัฐทราบ 

พร้อมกบัรายงานผลการตรวจรับงานงวดสุดทา้ย   

วิธีคดัเลือก  (ซ) ต่อ 



วิธี e-bidding 

จดัท าแบบรูปรายงานงานก่อสร้าง (ขอ้ 21) 

- ว.110 ลว. 5 มี.ค. 2561 ค่า K 
- ว.118 ลว. 12 มี.ค. 2562 งานฐานราก 
- ว.214 ลว. 18 พ.ค. 2563 
คุณสมบติัของผูย้ืน่ขอ้เสนอฯ 

จดัท าแผนจดัซ้ือจดัจา้ง 
(พรบ. ม.11 + ระเบียบฯ ขอ้ 11) 

ก าหนดเง่ือนไขและคุณสมบติั 
ของผูย้ืน่ขอ้เสนอ  

เช่น ก าหนดมูลค่าของผลงาน เป็นตน้ 
(4.2.1.2) 

ใชพ้สัดุประเภทวสัดุ/ครุภณัฑท่ี์ผลิต
ภายในประเทศ โดยใชไ้ม่นอ้ยกวา่              
ร้อยละ 60 ใชเ้หลก็ในงานก่อสร้าง               
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 90 (4.2.1.1) 

เม่ือน างานก่อสร้างท่ีประสงคจ์ะจดัจา้งไปตรวจสอบท่ี www.thaismegp.com  
ปรากฏว่ามีงานจ้างก่อสร้าง ท่ีตอ้งการจดัจา้งนั้นมีผูป้ระกอบการ SMEs มาข้ึนทะเบียน           

งานก่อสร้างไวต้รงตามคุณสมบติัและเง่ือนไขท่ีหน่วยงานของรัฐก าหนดไว ้ น้อยกว่า 6 ราย 

- ประกาศ 3 แห่ง 
1.กรมบญัชีกลาง 
2. หน่วยงานของรัฐ 
3. ปิดประกาศท่ีเปิดเผย 

- ว..279 ลว. 13 พ.ค. 2564 
    การประชุมผา่นส่ือ 

- ว.348 ลว. 14 มิ.ย. 2564 
  ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

เพิม่เงือ่นไขในเอกสารแนบท้ายเอกสาร
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ  
ขอ้ 1.9 แผนการใช้พสัดุ/เหลก็ 

แนบภาคผนวก 2 , 3  
เว้นแต่ระยะเวลาสัญญาน้อยกว่า 60 วนั 

เพิม่เงือ่นไขในเอกสารประกวดราคาจ้าง
ก่อสร้างฯ ส่วนที่ 2 ข้อ 3.2  

ส าเนาใบขึน้ทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs 

http://www.thaismegp.com/


วิธี e-bidding (ต่อ) 

เพิม่เงือ่นไขในเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง  
ข้อ 4.9 ผูย้ืน่ขอ้เสนอท่ีเป็นผูช้นะการเสนอราคาตอ้งจดัท าแผนการใช้พสัดุ/                         

แผนการใช้เหลก็ โดยยืน่ใหห้น่วยงานของรัฐ ภายใน 60 วนั นบัถดัจากวนัลงนามในสญัญา 

1. ให้ก าหนดเงือ่นไขในการพจิารณา ข้อ 6 หลกัเกณฑแ์ละสิทธ์ิในการพิจารณาวา่  
ข้อ 6.8 หากผูย้ื่นขอ้เสนอซ่ึงเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต ่าสุดของผูย้ื่น
ขอ้เสนอรายอ่ืนท่ีไม่เกินร้อยละ 10 ให้หน่วยงานของรัฐจดัซ้ือจดัจา้งจากผูป้ระกอบการ SMEs 
ดงักล่าว โดยจดัเรียงล าดบัผูย้นืขอ้เสนอซ่ึงเป็นผูป้ระกอบการ SMEs ซ่ึงเสนอราคาสูงกว่าราคา
ต ่าสุดของผูย้ืน่ขอ้เสนอราคารายอ่ืนไม่เกินร้อยละ 10 ท่ีจะเรียกมาท าสญัญาไม่เกนิ 3 ราย  

ก าหนดเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาจา้งก่อสร้างฯ 
กรณใีช้เกณฑ์ราคาในการพจิารณาผู้ชนะ 

2. ให้ก าหนดเงือ่นไขในการพจิารณา ข้อ 6 หลกัเกณฑแ์ละสิทธ์ิในการพิจารณาวา่  
ข้อ 6.9 หากผูย้ื่นขอ้เสนอซ่ึงมิใช่ผูป้ระกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาท่ีถือสญัญาติไทย
หรือนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต ่าสุดของผูย้ื่นขอ้เสนอซ่ึง
เป็นบุคคลธรรมดาท่ีมิไดถื้อสญัชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายของต่างประเทศ
ไม่เกินร้อยละ 3 ใหห้น่วยงานของรัฐจดัซ้ือหรือจดัจา้งจากผุย้ื่นขอ้เสนอท่ีเป็นบุคคท่ีถือสญัชาติ
ไทย หรือนิติบุคคลท่ีจดัต้ึงข้ึนตามกฎหมายไทยดงักล่าว  



วิธี e-bidding (ต่อ) 
จดัท าราคากลางงานก่อสร้าง  

(ม.4 / ประกาศ คก.ก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง) 
ว.206 ลว.1 พ.ค.2562 (บก 01) 

เจา้หนา้ท่ีจดัท ารายงานขอจา้ง โดยวิธี e-bidding  
(ขอ้ 22)   

- เผยแพร่ 2 แห่ง 
1. กรมบญัชีกลาง 
2. หน่วยงานของรัฐ 

- ผลต่างราคากลาง 
ตั้งแต่ร้อยละ 15 
รายงาน สตง. 

- ว.281 ลว.19 มิ.ย. 2563 ปรับปรุง Factor F ใหม่ / ว.545 ลว.12 พ.ย. 2563 น ้ามนัดีเซลหมุนเร็ว บี 7 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐใหค้วามเห็นชอบรายงานขอซ้ือขอจา้ง 

น าร่างประกาศ/เอกสารประกวดเผยแพร่ 
ลงเวบ็ไซต ์เพ่ือรับฟังความคิดเห็น 

- เผยแพร่ 2 แห่ง 
1. กรมบญัชีกลาง 
2. หน่วยงานของรัฐ 

*ไม่น าร่างประกาศ/เอกสารประกวดราคารับ
ฟังความคิดเห็น (ขอ้ 44 (1)) 

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสัดุ เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา 
ระยะเวลาการเผยแพร่เอกสารฯ และจดัเตรียมเอกสารฯ  

เพ่ือยืน่ขอ้เสนอผา่นระบบ e-GP (ขอ้ 51)  

- เผยแพร่ 2 แห่ง 
1. กรมบญัชีกลาง 
2. หน่วยงานของรัฐ 



ดุลพนิิจ ก าหนดวนั เวลา ช้ีแจงรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถา้มี) ก่อนถึงวนัเสนอราคา 
ระยะเวลาตามความเหมาะสม (ขอ้ 52)  

ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP โดยเสนอราคาไดเ้พียงคร้ังเดียว  
(ขอ้ 54) 

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์  
ด าเนินการพจิารณาผล (ขอ้ 55)  

คณะกรรมการฯ จดัท ารายงานผลการพจิารณาพร้อมความเห็นเสนอต่อหวัหนา้
หน่วยงานของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ ตามขอ้ 55 (4)  

หวัหนา้หน่วยงานของรัฐ เห็นชอบผลการพิจารณา  
และผูมี้อ  านาจอนุมติัสัง่จา้ง อนุมติัสัง่จา้ง (ขอ้ 42) 

วิธี e-bidding (ต่อ) 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
(ขอ้ 77 อนุโลมขอ้ 42) 

- ประกาศ 3 แห่ง 
1.กรมบญัชีกลาง 
2. หน่วยงานของรัฐ 
3. ปิดประกาศท่ีเปิดเผย 



ลงนามในสัญญาตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนด หรือขอ้ตกลง  
ภายหลงัจากพน้ระยะเวลาอุทธรณ์ผลการคดัเลือก (ม.66 และระเบียบ ขอ้ 161) 

(ยกเวน้ใหล้งนามในสญัญาได ้โดยไม่ตอ้งรออุทธรณ์ ตาม ว.453 ลงวนัท่ี 28 พ.ย. 2560  
เร่ือง การด าเนินการกรณีมีผูย้ืน่ขอ้เสนอรายเดียว) 

ใหคู่้สญัญาจดัท าแผนการใช้พสัดุท่ีผลิตภายในประเทศไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60  
ของมูลค่าพสัดุท่ีจะใชใ้นงานก่อสร้างทั้งหมดตามสญัญา (ภาคผนวก 2)  
ส่งใหห้น่วยงานของรัฐภายใน 60 วนั นบัถดัจากวนัท่ีลงนามสญัญา 

ใหคู่้สญัญาจดัการใช้เหลก็ท่ีผลิตภายในประเทศไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 90  
ของปริมาณเหลก็ท่ีตอ้งใชท้ั้งหมดตามสญัญา (ภาคผนวก 3)  

โดยส่งใหห้น่วยงานของรัฐภายใน 60 วนั นบัถดัจากวนัท่ีไดล้งนามสญัญา 

การบริหารสัญญาและการตรวจรับ 
 (ม.100)  ขอ้ 176 -177 ขอ้ 178 

การตรวจสอบพสัดุที่ผลติภายในประเทศ  
(มอก./MIT/ขอ้มูลท่ีปรากฎบนฉลากสินคา้ท่ีติดบนบรรจุภณัฑข์องสินคา้ 

ใหค้ณะกรรมการตรวจรับพสัดุ จดัท ารายงานผลการใช้พสัดุที่ผลติภายในประเทศ (ภาคผนวก 4)   
เสนอหวัหนา้หน่วยงานของรัฐทราบพร้อมกบัรายงานผลการตรวจรับงานงวดสุดทา้ย   

วิธี e-bidding (ต่อ) 



ตรวจสอบผูป้ระกอบการ SMEs งานก่อสร้าง 



ตรวจสอบผูป้ระกอบการ SMEs งานก่อสร้าง 


