แนวทางปฏิบัติตามตามกฎกระทรวง
กาหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้ างพัสดุ
ทีร่ ัฐต้ องการส่ งเสริมหรือสนับสนุน
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

แนวทางปฏิบัติฯ
อนุมัตยิ กเว้ นการปฏิบตั ติ ามกฎกระทรวงฯ และกาหนดแนวทางปฏิบตั ติ ามกฎกระทรวงฯ ดังนี้
1. ยกเว้ นการดาเนินการตาม
กฎกระทรวงฯ ในกรณีดงั ต่ อไปนี้
1.1 ข้ อ 7 (2) (ก) 1) 2)
1.2 ข้ อ 7 วรรคสอง
1.3 ข้ อ 27/3 (2) (ข)
และวรรคสอง
1.4 ข้ อ 27/3 (3)
1.5 ข้ อ 27/3 วรรคสอง

2. ยกเลิกหนังสื อคณะกรรมการ
วินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้ างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ ด่ วนทีส่ ุ ด ที่
กค (กวจ) 0405.2/ว 89 ลงวันที่ 18
กุมภาพันธ์ 2564 โดยให้ ปฏิบตั ิตาม
คู่มอื การปฏิบตั ิตามกฎกระทรวง
กาหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัด
จ้ างพัสดุทรี่ ัฐต้ องการส่ งเสริมหรือ
สนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

3. หนังสื อเวียนฉบับนีม้ ผี ลใช้
บังคับกับการจัดซื้อจัดจ้ างทีไ่ ด้
เผยแพร่ ประกาศและเอกสารเชิญ
ชวน หรือหนังสื อเชิญชวนตั้งแต่
วันถัดจากวันที่ 1 กันยายน 2564

เจตนารมณ์ ของการออกกฎกระทรวงกาหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้ าง
พัสดุทรี่ ัฐต้ องการส่ งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

1. ส่ งเสริมการจัดซื้อจัดจ้ างกับ
ผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่ อม (SMEs)

2. ส่ งเสริมการจัดซื้อจัดจ้ าง
พัสดุทผี่ ลิตภายในประเทศ

ส่ งเสริมการจัดซื้อจัดจ้ างกับผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่ อม (SMEs)
โดยให้ หน่ วยงานของรั ฐจัดซื้อจัดจ้ างพัสดุจากผู้ประกอบการ SMEs ตามรายการสิ นค้ า
หรื อบริ การที่มีรายชื่ อตามที่สานักงานส่ งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่ อม (สสว.) ได้ ขึ้น
บัญชีไว้ โดยให้ ใช้ เงินงบประมาณจัดซื้อจัดจ้ างพัสดุดังกล่ าวไม่ น้อยกว่ าร้ อยละ 30 ของงบประมาณ
ในการจัดซื้อจัดจ้ างพัสดุที่อยู่ในบัญชี รายชื่ อผู้ประกอบการ SMEs ซึ่ งการส่ งเสริ มหรื อสนับสนุ น
แบ่ งออกเป็ น 2 ลักษณะ
1. การส่ งเสริมหรือสนับสนุน
ผู้ประกอบการ SMEs ในเชิงพืน้ ที่

2. การให้ แต้ มต่ อด้ านราคา
กับผู้ประกอบการ SMEs

การส่ งเสริมหรือสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ในเชิงพืน้ ที่
1
กรณี ที่ ห น่ ว ยจัด ซื้ อ จัด จ้ า งซึ่ ง เป็ นหน่ ว ยที่ ไ ด้ รั บ
จั ด สรรงบประมาณและเป็ นผู้ ใช้ พั ส ดุ น้ั นเอง
ให้ พิ จ ารณา SMEs ในพื้ น ที่ ข องหน่ วยที่ ไ ด้ รั บ
การจัดสรiงบประมาณนั้น

3

2
กรณี ที่ ห น่ ว ยจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งเป็ นหน่ ว ยที่ ไ ด้ รั บ การ
จัดสรรงบประมาณ และเมื่อได้ พัสดุแล้ วหน่ วยจัดซื้อจัด
จ้ า งจะต้ อ งจั ดสรรพัส ดุ ไปให้ ผ้ ูใช้ พัสดุ ซึ่ ง อยู่ ต่า งพื้นที่
ให้ พจิ ารณา SMEs ในพืน้ ที่ของหน่ วยที่ได้ รับการจัดสรร
งบประมาณ

4

กรณีที่หน่ วยจัดซื้อจัดจ้ างไม่ ใช่ หน่ วยที่ได้ รับจัดสรร
งบประมาณ เป็ นเพียงผู้ ดาเนิ น การจั ดซื้ อ จั ดจ้ า งแทน
หน่ วยที่ได้ รับจัดสรรงบประมาณแห่ งอื่น โดยเมื่อจัดซื้อ
จัดจ้ างแล้ ว หน่ วยจัดซื้อจัดจ้ างต้ องจัดสรรพัสดุไปให้ กับ
หน่ ว ยที่ ไ ด้ รั บ จั ด สรรงบประมาณนั้ น ๆ ให้ พิ จ ารณา
SMEs ในพืน้ ทีข่ องหน่ วยทีไ่ ด้ รับจัดสรรงบประมาณ
กรณี ที่ ห น่ ว ยจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งเป็ นหน่ ว ยที่ ไ ด้ รั บ การ
จัดสรรงบประมาณ แต่ ต้องจัดซื้อจัดจ้ างพัสดุเพื่อไปใช้
ในพื้ น ที่ อื่ น ซึ่ ง ไม่ ใ ช่ ที่ ต้ ั ง ที่ ห น่ ว ยจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งตั้ ง อยู่
ให้ พจิ ารณาร SMEs ในพืน้ ทีท่ จี่ ะไปใช้ พสั ดุน้ ัน

ส่ งเสริมการจัดซื้อจัดจ้ างพัสดุทผี่ ลิตภายในประเทศ
กรณีการจัดซื้อ ให้ หน่ วยงานของรัฐ
จัดซื้อพัสดุทผี่ ลิตภายในประเทศ
กรณี ง านจ้ า งที่ มิ ใ ช่ ง านก่ อ สร้ า ง ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ
ก าหนดในขอบเขตของงานหรื อ รายละเอี ย ดคุ ณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะใช้ ในงานจ้ างว่ า “ให้ ใช้ พสั ดุ
ส่ งเสริ มการผลิตภายในประเทศไม่ น้อยกว่ าร้ อยละ 60
ของพัสดุทจี่ ะใช้ ในงานจ้ าง”
หลักการดังกล่ าวข้ างต้ นใช้ บังคับสาหรับการจัดซื้อ การจัดจ้ างก่ อสร้ าง
การจัดจ้ างที่มิใช่ งานก่ อสร้ าง และการเช่ าสั งหาริมทรัพย์ แต่ ไม่ ใช้ กบั
การจ้ างที่ปรึกษา และการจ้ างออกแบบหรือควบคุมงานก่ อสร้ าง

กรณี ก ารจ้ า งก่ อ สร้ า ง ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ก าหนด
รายละเอียดในแบบรู ป รายการงานก่ อ สร้ างว่ า ให้ ใช้
พัสดุส่งเสริ มการผลิตภายในประเทศไม่ น้อยกว่ าร้ อย
ละ 60 ของพัสดุ ที่จ ะใช้ ในงานก่ อ สร้ า ง โดยใช้ เ หล็ ก
ห รื อ เ ห ล็ ก ก ล้ า ที่ เ ป็ น พั ส ดุ ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ผ ลิ ต
ภายในประเทศก่ อ น ซึ่ ง ต้ อ งไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 90
ของปริ มาณเหล็ก หรื อ เหล็ก กล้ า ที่ใช้ ในงานก่ อ สร้ า ง
ทั้ ง หมดในครั้ ง นั้ น หากการใช้ เหล็ ก หรื อ เหล็ ก กล้ า
แล้ ว ยังไม่ ครบร้ อยละของมูลค่ าที่กาหนดให้ ใช้ พัสดุ
ส่ งเสริ มการผลิตภายในประเทศ ให้ หน่ วยงานของรั ฐ
ใช้ พัสดุ ส่ งเสริ มการผลิตภายในประเทศประเภทอื่น
เพือ่ ให้ ครบร้ อยละ ๖๐

การเตรียมการ
การคานวณงบประมาณร้ อยละ 30 ของงบประมาณในการจัดซื้อจัด
จ้ างพัสดุทอี่ ยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการ SMEs
ให้ ค านวณจากงบประมาณของรายการที่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรรงบประมาณ
สาหรับการจัดซื้อจัดจ้ าง ณ วันที่ได้ รับการจัดสรรงบประมาณทุกครั้ง โดยให้ หน่ วยงาน
ของรั ฐ น ารายการพัส ดุ ที่ จ ะจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งไปตรวจสอบที่ www.thaismegp.com ว่ า
รายการพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้ างตรงกับรายการสิ นค้ าหรื อบริการที่ สสว. ได้ ขึน้ ทะเบียน
ไว้ หรื อไม่ และรายการพัสดุที่ตรงกับการขึ้นทะเบียนนั้นมีจานวนกี่รายการ เป็ นมูลค่ า
เท่ าใด เพือ่ นาข้ อมูลดังกล่าวไปจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้ างกับผู้ประกอบการ SMEs

ตัวอย่ าง
รายการพัสดุทหี่ น่ วยงานของรัฐจะจัดซื้อจัดจ้ างในปี งบประมาณนั้นมีท้งั หมด
จานวน 100 รายการ งบประมาณรวม 500 ล้ านบาท เมื่อตรวจสอบแล้ วปรากฏว่ า มีรายการ
พัสดุทปี่ ระสงค์ จะจัดซื้อจัดจ้ างอยู่ในบัญชีรายการพัสดุและบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการ
SMEs จานวน 5 รายการ งบประมาณทีต่ ้ องใช้ ในการจัดซื้อ จัดจ้ าง 5 รายการดังกล่ าว เป็ น
เงิน 10 ล้ านบาท
ให้ จัดซื้อจัดจ้ างพัสดุกบั ผู้ประกอบการ SMEs ไม่ น้อยกว่ าร้ อยละ 30 ของ
งบประมาณ 10 ล้ านบาท = ไม่ น้อยกว่ า 3 ล้ านบาท
ซึ่งพัสดุ 5 รายการที่อยู่ในบัญชีรายการพัสดุและบัญชีรายชื่อ SMEs นั้น สามารถ
เลือกซื้อหรื อจ้ างรายการใดรายการหนึ่ง หรื อหลายรายการ โดยต้ อง ไม่ น้อยกว่ ามูลค่ า 3
ล้ านบาท ก็ได้

ภาคผนวก 1 ตารางรายงานการจัดซื้อจัดจ้ างกับผู้ประกอบการ SMEs

ภาคผนวก 1 ตารางรายงานการจัดซื้อจัดจ้ างกับผู้ประกอบการ SMEs

การจัดซื้อ

การจัดทาร่ างขอบเขตของงานหรือกาหนด
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

ต้ องจัดทาร่ างขอบเขตของงานหรือกาหนดรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตามวัตถุประสงค์ การใช้ งาน และ
เป็ นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
กรณีที่พสั ดุที่ต้องการใช้ งานเป็ นพัสดุที่ไม่ มีผลิต
ภายในประเทศสามารถกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุได้ ตามวัตถุประสงค์ การใช้ งาน
กรณีสามารถแยกราคาต่ อหน่ วยได้ ว่า ราคาต่ อหน่ วยไม่ เกิน ๒ ล้ านบาท
(แม้ วงเงินรวมทั้งสั ญญาจะเกิน 2 ล้ านบาท) ถ้ าเข้ ากรณีใดกรณีหนึ่ง
ให้ ขออนุมัตติ ่ อหัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐ แต่ หากไม่ สามารถแยกพิจารณา
ราคาต่ อหน่ วยได้ ก็ให้ พจิ ารณาจากมูลค่ าของสั ญญา ถ้ าไม่ เกิน 2 ล้ านบาท
ให้ ขออนุมัตติ ่ อหัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐ

กรณีที่พัสดุที่ต้ อ งการใช้ งานเป็ นพัสดุ ที่มีผลิต ภายในประเทศ
แต่ ไม่ เพียงพอต่ อความต้ องการในประเทศ หรือมีผู้ประกอบการเข้ ายื่น
ข้ อเสนอจานวนน้ อยราย หรือมีความจาเป็ นจะต้ องมีการใช้ พสั ดุที่ผลิต
จากต่ างประเทศหรือนาเข้ าพัสดุจากต่ างประเทศ ให้ จัดทารายละเอียด
คุ ณ ลัก ษณะเฉพาะตามวัต ถุ ป ระสงค์ ก ารใช้ งาน และเสนอหั ว หน้ า
หน่ วยงานของรั ฐอนุ มัติ โดยจะเสนอไปพร้ อ มกับ ขั้น ตอนขอความ
เห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้ างก็ได้ ดังนี้
(1) เป็ นการจัดหาอะไหล่ที่มีความจาเป็ นจะต้ องระบุคุณ
ลักษณะเฉพาะและจาเป็ นต้ องนาเข้ าจากต่ างประเทศ
(2) กรณีมีความจาเป็ นจะต้ องมีการใช้ พสั ดุที่ผลิตหรือนาเข้ าจาก
ต่ างประเทศซึ่งเป็ นการจัดหาครั้งหนึ่งที่มีวงเงินไม่ เกิน 2 ล้านบาท หรือ
ราคาพัสดุที่นาเข้ าจากต่ างประเทศมีราคาต่ อหน่ วยไม่ เกิน 2 ล้านบาท

กรณีนอกจากวรรคหนึ่ง (๑) และ
(๒) ให้ เสนอผู้มอี านาจเหนือขึน้
ไปหนึ่งชั้นเพือ่ อนุมตั ิ

การจัดซื้อ
การตรวจสอบรายการสิ นค้ าหรืองานบริการและรายชื่อผู้ประกอบการ SMEs
ให้ นารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ประสงค์ จะจัดซื้อนั้นไปตรวจสอบที่ www.thaismegp.com
หากตรวจสอบแล้ วไม่ พบว่ ามีสินค้ าทีม่ รี ายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงกับความต้ องการ
ของหน่ วยงานของรัฐทีต่ ้ องการจัดซื้อ กรณีนีก้ ไ็ ม่ ต้องจัดซื้อพัสดุดงั กล่ าวกับผู้ประกอบการ SMEs
หากตรวจสอบแล้ วพบว่ ามีสินค้ าที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงกับความต้ องการ
ของหน่ วยงานของรัฐทีต่ ้ องการจัดซื้อ ให้ ดาเนินการดังนี้
(1) กรณีที่สินค้ าดังกล่ าวมีผ้ ูประกอบการ SMEs นาสิ นค้ ามาขึน้ ทะเบียนไว้ และมีต้ังแต่ 6 รายขึน้ ไป
ให้ หน่ วยงานของรัฐดาเนินการจัดซื้อโดยวิธีคดั เลือกกับผู้ประกอบการ SMEs ก่ อน
(2) กรณีที่สินค้ าดังกล่ าวมีผู้ประกอบการ SMEs นาสิ นค้ ามาขึ้นทะเบียนไว้ แต่ มีน้อยกว่ า 6 ราย
ให้ หน่ วยงานของรั ฐดาเนินการจัดซื้อตามวิธีการที่กาหนดในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้ างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

การจัดซื้อ

การจัดซื้อโดยวิธีคดั เลือก

ให้ จัดทาหนังสื อเชิญชวน พร้ อมส่ ง TOR หรือ Spec ไปให้ ผู้ประกอบการ SMEs ด้ วย

1
หากในจังหวัดที่หน่ วยจัดซื้อตั้งอยู่หรือจังหวัดทีพ่ นื้ ที่ที่จะใช้ พสั ดุมีรายชื่อผู้ประกอบการ SMEs
และมีไม่ น้อยกว่า 6 ราย ให้ จัดซื้อจากผู้ประกอบการ SMEs ที่หน่ วยจัดซื้อตั้งอยู่หรืออยู่ในพืน้ ที่ที่จะใช้ พสั ดุก่อน
โดยเชิญไม่ น้อยกว่า 6 ราย เข้ ามาเสนอราคา

2

หากในจังหวัดทีห่ น่ วยจัดซื้อตั้งอยู่หรือจังหวัดทีพ่ นื้ ทีท่ จี่ ะใช้ พสั ดุไม่ มรี ายชื่อผู้ประกอบการ SMEs
หรือมีแต่ น้อยกว่ า 6 ราย ให้ ตรวจสอบบัญชีรายการพัสดุและบัญชีรายชื่อของ สสว. ทุกจังหวัดว่ า
พัสดุทจี่ ะจัดซื้อนั้นมีรายชื่อผู้ประกอบการ SMEs หรือไม่ หากทุกจังหวัดในบัญชีรายการพัสดุและบัญชี
รายชื่อของ สสว. มีรายชื่อผู้ประกอบการ SMEs ไม่ น้อยกว่ า 6 ราย ให้ จัดซื้อจากผู้ประกอบการ SMEs
ทีม่ รี ายชื่อนั้น โดยเชิญไม่ น้อยกว่ า 6 ราย เข้ ามาเสนอราคา

การจัดซื้อ

การจัดซื้อโดยวิธีคดั เลือก

2

หากในจังหวัดที่หน่ วยจัดซื้อตั้งอยู่หรือจังหวัดของพืน้ ที่ที่จะใช้ พสั ดุ มีรายชื่อ SMEs น้ อยกว่ า 6 ราย
ให้ เชิญชวน SMEs ที่มีรายชื่ออยู่ในจังหวัดที่หน่ วยจัดซื้อตั้งอยู่หรือจังหวัดของพืน้ ที่ที่จะใช้ พสั ดุ
ให้ เชิญในจังหวัดที่หน่ วยจัดซื้อตั้งอยู่หรือจังหวัดที่พนื้ ที่ที่จะใช้ พสั ดุก่อน แล้ วจึงพิจารณาจังหวัดอืน่ ๆ ต่ อไป
แต่ หากในจังหวัดที่หน่ วยจัดซื้อตั้งอยู่หรือจังหวัดที่พนื้ ที่ที่จะใช้ พสั ดุไม่ มีรายชื่อร SMEs ให้ เชิญ SMEs
ที่มีรายชื่ออยู่ในจังหวัดอืน่ ๆ โดยเชิญไม่ น้อยกว่ า 6 ราย

3

หากไม่ เข้ ากรณี 1 หรือ 2 ให้ จัดซื้อตามวิธีการที่กาหนดในพระราชบัญญัติฯ
หากจัดซื้อโดยวิธีe – bidding และใช้ เกณฑ์ ราคาในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะ หากผู้ยนื่ ข้ อเสนอซึ่งเป็ น SMEs
เสนอราคาสู งกว่ าราคาตา่ สุ ดของผู้เสนอราคารายอืน่ ไม่ เกินร้ อยละ 10 ให้ จัดซื้อจาก SMEs ดังกล่ าว
โดยจัดเรียงลาดับผู้เสนอราคาซึ่งเป็ น SMEs ซึ่งเสนอราคาสู งกว่ าราคาต่าสุ ดของผู้เสนอราคารายอืน่
ไม่ เกินร้ อยละ 10 ที่จะเรียกมาทาสั ญญาไม่ เกิน 3 ราย

การจัดซื้อ

การจัดซื้อโดยวิธี e-bidding
การกาหนดเงื่อนไขการเสนอราคา

ให้ นา TOR หรือ Spec ไปตรวจสอบ
ที่ www.mit.fti.or.th ว่ ามีผู้ประกอบการมาขึน้
ทะเบียนหรือไม่ หากปรากฏดังนี้
(1) มี ผู้ ประกอบการที่ ไ ด้ รั บการรั บรอง
เครื่ องหมาย MIT ตั้งแต่ 6 รายขึ้นไป ให้ กาหนด
ในTOR ว่ าเป็ นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ที่ได้ รับ
การรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย
(2) ไม่ มีผู้ประกอบการที่ได้ รับการรับรอง MIT
หรื อมีแต่ น้อยกว่ า 6 ราย ให้ กาหนดใน TOR ว่ า
เป็ นพัสดุที่ผลิภายในประเทศ
เว้ นแต่ เป็ นพัสดุที่ไม่ มีผลิตในประเทศ หรื อได้
ขออนุ มัติต่อผู้มีอานาจแล้ วว่ าจะใช้ พัสดุที่นาเข้ า
จากต่ างประเทศแล้ ว

การกาหนดเงือ่ นไขในเอกสารประกวดราคาซื้อฯ

1 ตรวจรายชื่อผู้ประกอบการที่ ww.mit.fti.or.th หากปรากฏว่ า
มีผ้ ูประกอบการที่ได้ รับการรั บรองและออกเครื่ องหมาย MIT
ตั้งแต่ 6 รายขึน้ ไป ให้ เพิ่มเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อฯ
ส่ วนที่ 2 ดัง นี้ “ข้ อ 3.2 ส าเนาหนั ง สื อ รั บ รองสิ น ค้ า Made in
Thailand ของสภาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย”

2 กาหนดเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อฯ ส่ วนที่ 2 ดังนี้
“ข้ อ 3.2 สาเนาใบขึน้ ทะเบียนผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่ อม (SMEs) (ถ้ ามี)”

การจัดซื้อ
3

การจัดซื้อโดยวิธี e-bidding
การกาหนดเงื่อนไขการเสนอราคา

กาหนดเงือ่ นไขการพิจารณาในข้ อ 6 หลักเกณฑ์
และสิ ทธิในการพิจารณา “6.8 หากผู้ยื่นข้ อเสนอซึ่ง
เป็ นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสู งกว่ าราคา
ต่าสุ ดของผู้ยื่นข้ อเสนอรายอื่นที่ไม่ เกินร้ อยละ 10
ให้ หน่ วยงานของรั ฐจัดซื้อจัดจ้ างจาผู้ประกอบการ
SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลาดับผู้ยื่นข้ อเสนอซึ่ง
เป็ นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสู งกว่ า
ราคาต่าสุ ดของผู้ยื่นข้ อเสนอรายอื่นไม่ เกินร้ อยละ
10 ที่จะเรียกมาทาสัญญาไม่ เกิน 3 ราย
ผู้ยื่น ข้ อ เสนอที่เ ป็ นกิจ การร่ ว มค้ าที่ จะได้ สิท ธิ
ตามวรรคหนึ่ ง ผู้ เ ข้ า ร่ วมค้ า ทุ ก รายจะต้ อ งเป็ น
ผู้ประกอบการ SMEs”

4

ให้ กาหนดเงื่อนไขการพิจารณาในข้ อ 6 หลักเกณฑ์ และสิ ทธิในการ
พิจารณา “6.9 หากผู้ยื่นข้ อเสนอซึ่งมิใช่ ผู้ประกอบการ SMEs แต่ เป็ น
บุคคลธรรมดาที่ถือสั ญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึน้ ตามกฎหมาย
ไทยเสนอราคาสู ง กว่ า ราคาต่ า สุ ด ของผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอซึ่ ง เป็ นบุ ค คล
ธรรมดาที่มิได้ ถือสั ญชาติไทยหรื อนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ของต่ างประเทศไม่ เกินร้ อยละ 3 ให้ หน่ วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้ าง
จากผู้ยื่นข้ อเสนอซึ่งเป็ นบุคคลธรรมดาที่ถือสั ญชาติไทยหรือนิติบุคคล
ที่จดั ตั้งขึน้ ตามกฎหมายไทยดังกล่าว
ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอที่ เ ป็ นกิ จ การร่ วมค้ า ที่ จ ะได้ สิ ท ธิ ต ามวรรคหนึ่ ง
ผู้เข้ าร่ วมค้ าทุกรายจะต้ องเป็ นผู้ประกอบการที่เป็ นบุคคลธรรมดาที่ถือ
สัญชาติไทยหรือนิตบิ ุคคลที่จดั ตั้งขึน้ ตามกฎหมายไทย”

ให้ นาเงือ่ นไข 2 ,3 และ 4 ไปใช้ กบั วิธีคดั เลือกด้ วย
Company Logo

การจัดจ้ างก่ อสร้ าง
ต้ องกาหนดรายละเอียดในแบบรู ป
รายการงานก่ อสร้ างและกาหนดให้
คู่สัญญาต้ องใช้
1. พัสดุประเภทวัสดุหรือครุ ภัณฑ์ ที่
จะใช้ ใ นงานก่ อ สร้ า งเป็ นพัส ดุ ที่ ผ ลิ ต
ภายในประเทศ โดยต้ องใช้ ไม่ น้อยกว่ า
ร้ อ ยละ 60 ของมู ล ค่ า พัส ดุ ที่ จ ะใช้ ใ น
งานก่ อสร้ างทั้งหมดตามสั ญญา
2. ให้ ใช้ เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อยละ 90 ของปริ ม าณ
เหล็กที่ต้องใช้ ท้งั หมดตามสั ญญา

การจัดทาแบบรูปรายการงานก่อสร้ าง
กรณีจ่ ดั ทา BOQ แล้ว พบว่าพัสดุที่จะใช้ ในโครงการก่อสร้ างนั้นมีผลิต
ภายในประเทศ แต่ จะไม่ ใช้ พสั ดุที่ผลิตภายในประเทศ หรือจะใช้ หรือใช้ พสั ดุ
ที่ผลิตภายในประเทศไม่ ครบร้ อยละ ๖๐ หากกรณีเป็ น ดังนี้
(1) กรณีที่ราคาพัสดุที่นาเข้ าจากต่ างประเทศมีราคาต่ อหน่ วยไม่ เกิน 2 ล้ านบาท
ให้ เสนอหัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐเพือ่ ขออนุมัตกิ ่อน
(2) กรณีที่ราคาพัสดุที่นาเข้ าจากต่ างประเทศมีราคาต่ อหน่ วยรายการใดรายการ
หนึ่งเกิน 2 ล้านบาท ให้ เสนอผู้มีอานาจเหนือขึน้ ไปหนึ่งชั้นเพือ่ ขออนุมัตกิ ่อน

กรณีที่ไม่ ต้องขออนุมัตจิ ากหัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐหรือผู้มีอานาจเหนือขึน้ ไปหนึ่งชั้นขออนุมัติ
(สามารถกาหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้ างได้ ตามความต้ องการ)
(1) ทราบตั้งแต่ ยงั ไม่ ได้ จดั ทา BOQ ว่าโครงการก่อสร้ างนั้นต้ องใช้ พสั ดุที่นาเข้ าจากประเทศและพัสดุน้ัน
ไม่ มีผลิตภายในประเทศ ซึ่งอัตราการใช้ พสั ดุที่ผลิตภายในประเทศน้ อยกว่าร้ อยละ ๖0 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้
ในงานก่อสร้ างทั้งหมดตามสัญญา
(2) เมื่อจัดทา BOQ แล้วทราบว่าโครงการก่อสร้ างนั้นต้ องใช้ พสั ดุที่นาเข้ าจากต่ างประเทศและพัสดุน้ันไม่
มีผลิตภายในประเทศ ซึ่งทาให้ อตั ราการใช้ พสั ดุที่ผลิตภายในประเทศน้ อยกว่ าร้ อยละ ๖0 ของมูลค่ าพัสดุที่จะ
ใช้ ในงานก่อสร้ างทั้งหมดตามสัญญา

การจัดจ้ างก่ อสร้ าง
การจัดทาแบบรูปรายการงานก่อสร้ าง
1.ต้ อ งก าหนดรายละเอีย ดในแบบรู ปรายการ
งานก่ อ สร้ าง และก าหนดให้ คู่ สั ญ ญาต้ อ งใช้ พัส ดุ
ประเภทวัสดุหรือครุภณ
ั ฑ์ ที่จะใช้ ในงานก่อสร้ างเป็ น
พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้ องใช้ ไม่ น้อยกว่ า
ร้ อ ยละ 60 ของมู ล ค่ า พัส ดุ ที่จ ะใช้ ใ นงานก่ อ สร้ า ง
ทั้งหมดตามสัญญา
2.ต้ อ งก าหนดรายละเอีย ดในแบบรู ปรายการ
งานก่ อสร้ าง ให้ คู่ สั ญญาต้ องใช้ เหล็ ก ที่ ผ ลิ ต
ภายในประเทศไม่ น้อยกว่ าร้ อยละ 90 ของปริ มาณ
เหล็กที่ต้องใช้ ท้ังหมดตามสัญญา

กรณีเมื่อได้ จดั ทา BOQ แล้ว ทราบว่าพัสดุที่จะใช้ ในโครงการก่อสร้ างนั้น
มีผลิตภายในประเทศแต่ จะไม่ ใช้ พสั ดุที่ผลิตภายในประเทศ หรือจะใช้ หรือใช้ พสั ดุที่ผลิต
ภายในประเทศไม่ ครบร้ อยละ ๖๐ หากกรณีเป็ น ดังนี้
(1) กรณีที่ราคาพัสดุที่นาเข้ าจากต่ างประเทศมีราคาต่ อหน่ วยไม่ เกิน 2 ล้านบาท
ให้ เสนอหัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐเพือ่ ขออนุมัตกิ ่อน
(2) กรณีที่ราคาพัสดุที่นาเข้ าจากต่ างประเทศมีราคาต่ อหน่ วยรายการใดรายการหนึ่ง
เกิน 2 ล้านบาท ให้ เสนอผู้มีอานาจเหนือขึน้ ไปหนึ่งชั้นเพือ่ ขออนุมัตกิ ่อน
กรณีที่ไม่ ต้องขออนุมัตจิ ากหัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐหรือผู้มีอานาจเหนือขึน้ ไปหนึ่งชั้นขออนุมัติ
(สามารถกาหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้ างได้ ตามความต้ องการ)
(1) กรณีที่หน่ วยงานของรัฐทราบตั้งแต่ ต้นว่าโครงการก่อสร้ างนั้นต้ องใช้ พสั ดุ
ที่นาเข้ าจากประเทศและพัสดุดงั กล่าวนั้นไม่ มีผลิตภายในประเทศ ซึ่งทาให้ อตั ราการใช้ พสั ดุที่ผลิต
ภายในประเทศน้ อยกว่าร้ อยละ ๖0 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ ในงานก่อสร้ างทั้งหมดตามสัญญา
(2) กรณีเมื่อหน่ วยงานของรัฐได้ จดั ทาใบแจ้ งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการ
ก่อสร้ างแล้ว ทราบว่าโครงการก่อสร้ างนั้นต้ องใช้ พสั ดุที่นาเข้ าจากต่ างประเทศและพัสดุดงั กล่าว
นั้นไม่ มีผลิตภายในประเทศ ซึ่งทาให้ อตั ราการใช้ พสั ดุที่ผลิตภายในประเทศน้ อยกว่าร้ อยละ ๖0
ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ ในงานก่อสร้ างทั้งหมดตามสัญญา

การจัดจ้ างก่ อสร้ าง
การกาหนดเงือ่ นไขและคุณสมบัตขิ องผู้ยนื่ ข้ อเสนอ
หน่ วยงานของรัฐต้ องกาหนดเงือ่ นไขและคุณสมบัตขิ องผู้ยนื่ ข้ อเสนอ เช่ น กาหนดมูลค่ า
ของผลงาน กาหนดเงือ่ นไขเกีย่ วกับการขึน้ ทะเบียนผู้ประกอบการงานก่ อสร้ าง เป็ นต้ น

การตรวจสอบรายการสิ นค้ าหรืองานบริการและรายชื่อผู้ประกอบการ SMEs
ให้ นางานก่ อสร้ างที่ประสงค์ จะจัดจ้ างไปตรวจสอบที่ www.thaismegp.com ว่ า งานจ้ างก่ อสร้ างที่ต้องการจัดจ้ างนั้น
มีผู้ประกอบการ SMEs มาขึน้ ทะเบียนงานก่ อสร้ างไว้ ตรงตามคุณสมบัติและเงือ่ นไขที่หน่ วยงานของรัฐกาหนดไว้ หรือไม่
1. หากตรวจสอบแล้ วไม่ พบว่ ามีงานก่ อสร้ างที่ตรงกับความต้ องการของหน่ วยงานของรัฐที่ต้องการจัดจ้ างก่ อสร้ าง กรณี
นีก้ ไ็ ม่ ต้องจัดจ้ างก่ อสร้ างกับผู้ประกอบการ SMEs
2. หากตรวจสอบแล้ วพบว่ ามีงานก่ อสร้ างตรงกับความต้ องการของหน่ วยงานของรัฐที่ต้องการจัดจ้ างก่ อสร้ าง
(1) กรณีที่มี SMEs มาขึน้ ทะเบียนไว้ และมีต้งั แต่ 6 รายขึน้ ไป ให้ จัดจ้ างก่ อสร้ างโดยวิธีคดั เลือกกับร SMEs ก่ อน
(2) กรณีที่มี SMEs มาขึน้ ทะเบียนไว้ แต่ มีน้อยกว่ า 6 ราย ให้ จัดจ้ างก่ อสร้ างตามวิธีการที่กาหนดในพระราชบัญญัตฯิ

การจัดจ้ างก่ อสร้ าง
การจัดจ้ างก่อสร้ างโดยวิธีคดั เลือก

1

หากในจังหวัดที่หน่ วยจัดจ้ าง
ก่ อสร้ างตั้งอยู่หรือจังหวัดที่พนื้ ที่
ที่จะไปดาเนินการก่ อสร้ างมีรายชื่อ
SMEs และมีไม่ น้อยกว่ า 6 ราย
ให้ จัดจ้ างก่ อสร้ างจาก SMEs
ในจังหวัดที่หน่ วยจัดจ้ างก่ อสร้ าง
ตั้งอยู่หรืออยู่ในพืน้ ที่ที่จะไป
ดาเนินการก่ อสร้ างก่ อนโดยเชิญ
ไม่ น้อยกว่ า 6 ราย เข้ ามาเสนอราคา

2

ให้ จดั ทาหนังสือเชิญชวน พร้ อมทั้งส่ งแบบรูปรายการงานก่อสร้ าง เงือ่ นไขและ
คุณสมบัตใิ นการยืน่ ข้ อเสนอไปให้ ผ้ปู ระกอบการ SMEs ด้ วย

หากในจังหวัดที่หน่ วยจัดจ้ างก่อสร้ างตั้งอยู่
หรือจังหวัดที่พนื้ ที่ที่จะไปดาเนินการก่อสร้ าง
ไม่ มีรายชื่อ SMEs หรือมีแต่ น้อยกว่า 6 ราย
ให้ ตรวจสอบบัญชีรายการพัสดุและบัญชีรายชื่อ
ของ สสว. ทุกจังหวัดว่า พัสดุที่ประสงค์จะจัด
จ้ างก่อสร้ างนั้นมีรายชื่อ SMEs หรือไม่ หากทุก
จังหวัดในบัญชีรายการพัสดุและบัญชีรายชื่อ
ของ สสว. มีรายชื่อ SMEs ไม่ น้อยกว่า 6 ราย
ให้ จดั จ้ างก่อสร้ างจาก SMEs ที่มีรายชื่อนั้น
โดยเชิญไม่ น้อยกว่า 6 ราย เข้ ามาเสนอราคา

3

หากไม่ เข้ า 1 หรือ 2 ให้ จดั จ้ างก่อสร้ าง
ตามวิธีการที่กาหนดในพระราชบัญญัตฯิ
หากจัดจ้ างก่อสร้ างโดยวิธี e – bidding
และใช้ เกณฑ์ ราคาในการพิจารณาคัดเลือก
ผู้ชนะ หากผู้เสนอราคาซึ่งเป็ น SMEs
เสนอราคาสู งกว่าราคาตา่ สุ ดของผู้เสนอ
ราคารายอืน่ ไม่ เกินร้ อยละ 10 ให้ จดั จ้ าง
ก่อสร้ างจาก SMEs โดยจัดเรียงลาดับผู้
เสนอราคาซึ่งเป็ น SMEs ซึ่งเสนอราคา
สู งกว่าราคาตา่ สุ ดของผู้เสนอราคารายอืน่
ไม่ เกินร้ อยละ 10 ที่จะเรียกมาทาสัญญา
ไม่ เกิน 3 ราย

การจัดจ้ างก่ อสร้ าง
1

การจัดจ้ างก่อสร้ างโดยวิธี e-bidding
การกาหนดเงื่อนไขการเสนอราคา

เพิ่มเงื่อนไขในเอกสารแนบท้ ายเอกสารประกวดราคาจ้ าง
ก่ อสร้ างฯ “ข้ อ 1.9 แผนการใช้ พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและ
แผนการใช้ เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ” ทั้งนี้ โดยให้ แนบตาราง
ภาคผนวก 2 และภาคผนวก 3 ไปด้ วย
เว้ นแต่ กรณีทรี่ ะยะเวลาดาเนินการตามสั ญญาไม่ เกิน 60 วัน

4

2

เพิ่มเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้ างก่ อสร้ างฯ ส่ วนที่ 2
ดังนี้ “ข้ อ 3.2 สาเนาใบขึ้นทะเบีย นผู้ ประกอบวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่ อม (SMEs) (ถ้ ามี)”

3

เพิม่ เงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้ างก่ อสร้ างฯ “ข้ อ 4.9
ผู้ยื่นข้ อเสนอที่เป็ นผู้ชนะการเสนอราคาต้ องจัดทาแผนการใช้
พั ส ดุ ที่ ผ ลิ ต ภายในประเทศและแผนการใช้ เหล็ ก ที่ ผ ลิ ต
ภายในประเทศ โดยยื่น ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ภายใน 60 วั น
นับถัดจากวันลงนามในสั ญญา”
เว้ นแต่ กรณีทรี่ ะยะเวลาดาเนินการตามสั ญญาไม่ เกิน 60 วัน

กาหนดเงือ่ นไขในเอกสารประกวดราคาจ้ างก่อสร้ างฯ กรณีใช้ เกณฑ์ ราคา
ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะดังนี้
(1) ให้ ก าหนดเงื่อ นไขการพิจ ารณาในข้ อ 6 หลักเกณฑ์ แ ละสิ ท ธิ
ในการพิจ ารณาว่ า “6.8 หากผู้ ยื่น ข้ อ เสนอซึ่ ง เป็ นผู้ ป ระกอบการ SMEs
เสนอราคาสู งกว่ าราคาต่าสุ ด ของผู้ยื่น ข้ อเสนอรายอื่น ที่ไม่ เกิน ร้ อยละ 10
ให้ หน่ วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้ างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่ าว โดยจัด
เรี ยงลาดับผู้ยื่นข้ อเสนอซึ่ งเป็ นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่ งเสนอราคาสู งกว่ า
ราคาต่าสุ ดของผู้ยื่นข้ อเสนอรายอืน่ ไม่ เกินร้ อยละ 10 ที่จะเรียกมาทาสั ญญา
ไม่ เกิน 3 ราย
(2) ให้ ก าหนดเงื่อ นไขการพิจ ารณาในข้ อ 6 หลัก เกณฑ์ แ ละสิ ท ธิ
ในการพิจ ารณาว่ า “6.9 หากผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอซึ่ ง มิ ใ ช่ ผู้ ป ระกอบการ SMEs
แต่ เ ป็ นบุ ค คลธรรมดาที่ ถื อ สั ญ ชาติ ไ ทยหรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ จั ด ตั้ ง ขึ้น ตาม
กฎหมายไทยเสนอราคาสู งกว่ าราคาต่าสุ ดของผู้ยื่นข้ อเสนอซึ่ งเป็ นบุ คคล
ธรรมดาที่มิได้ ถือสั ญชาติไทยหรื อนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของ
ต่ างประเทศไม่ เกินร้ อยละ 3 ให้ หน่ วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้ างจากผู้ยื่น
ข้ อเสนอซึ่งเป็ นบุคคลธรรมดาที่ถอื สัญชาติไทยหรือนิตบิ ุคคลที่จดั ตั้งขึน้ ตาม
กฎหมายไทยดังกล่าว

การจัดจ้ างที่มิใช่ งานก่ อสร้ าง
การจัดทา TOR และการกาหนดเงือ่ นไขและคุณสมบัติของผู้ยนื่ ข้ อเสนอ
ต้ อ งก าหนดร่ า งขอบเขตของงานและก าหนดให้
คู่สัญญาต้ องใช้ พัสดุประเภทวัสดุหรือครุ ภัณฑ์ ที่จะใช้
ในงานจ้ างเป็ นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้ องใช้
ไม่ น้อยกว่าร้ อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ ในงานจ้ าง
ที่ท้งั หมดตามสัญญา
กรณีที่แจกแจงรายการพัสดุที่จะนามาใช้ ในงานจ้ าง
แล้วทราบว่างานนั้นเป็ นพัสดุที่ไม่ มีผลิภายในประเทศ
สามารถกาหนด TOR หรือ Spec ได้ ตามวัตถุประสงค์
การใช้ งาน โดยไม่ ต้ อ งก าหนดว่ า เป็ นพั ส ดุ ที่ ผ ลิ ต
ภายในประเทศ กรณีนี้ไ ม่ ต้องขออนุ มัติจากหัวหน้ า
หน่ วยงานของรัฐหรือผู้มีอานาจเหนือขึน้ ไปหนึ่งชั้น

กรณีที่แจกแจงรายการพัสดุที่จะนามาใช้ ในงานจ้ างนั้นแล้วทราบว่าพัสดุที่จะใช้ ในงานจ้ าง
นั้นมีผลิตภายในประเทศแต่ หน่ วยงานของรัฐจะไม่ ใช้ พสั ดุที่ผลิตภายในประเทศ
หรือจะใช้ หรือใช้ พสั ดุที่ผลิตภายในประเทศไม่ ครบร้ อยละ ๖๐
(1) กรณีที่ราคาพัสดุ ที่น าเข้ าจากต่ า งประเทศมีราคาต่ อ หน่ วยไม่ เกิน 2 ล้ านบาท
ให้ เสนอหัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐเพือ่ อนุมัตกิ ่อน
(2) กรณีที่ราคาพัสดุที่นาเข้ าจากต่ างประเทศมีราคาต่ อหน่ วยรายการใดรายการหนึ่ง
เกิน 2 ล้านบาท ให้ เสนอผู้มีอานาจเหนือขึน้ ไปหนึ่งชั้นเพือ่ อนุมัตเิ ห็นก่อน
กรณีที่ไม่ ต้องขออนุมัตจิ ากหัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐหรือผู้มีอานาจเหนือขึน้ ไปหนึ่งชั้นอนุมัติ
(สามารถกาหนด TOR หรือ Spec ได้ ตามความต้ องการ)
(1) ทราบตั้ ง แต่ ต้ น ว่ า งานจ้ า งนั้ น ต้ อ งใช้ พั ส ดุ ที่ น าเข้ า จากต่ า งประเทศและพั ส ดุ น้ั น
ไม่ มีผลิตภายในประเทศ ซึ่ งทาให้ อัตราการใช้ พัสดุที่ผลิตภายในประเทศน้ อยกว่ าร้ อยละ ๖0
ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ ในงานจ้ างทั้งหมดตามสัญญา
(2) เมื่อได้ แจกแจงรายการพัสดุที่จะนามาใช้ ในงานจ้ างนั้นแล้ วทราบว่ างานจ้ างนั้นต้ องใช้
พัสดุที่นาเข้ าจากต่ างประเทศและพัสดุน้ันไม่ มีผลิตภายในประเทศ ซึ่งทาให้ อัตราการใช้ พัสดุ
ที่ผลิตภายในประเทศน้ อยกว่าร้ อยละ ๖0 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ ในงานจ้ างทั้งหมดตามสัญญา

การจัดจ้ างที่มิใช่ งานก่ อสร้ าง
กาหนดเงือ่ นไขและคุณสมบัติของผู้ยนื่ ข้ อเสนอ ตามวัตถุประสงค์
การใช้ งานและความต้ องการของหน่ วยงานของรัฐ เช่ น กาหนดมูลค่ าของผลงาน
การตรวจสอบรายการสิ นค้ าหรืองานบริการและรายชื่อผู้ประกอบการ SMEs
นางานที่ประสงค์ จะจัดจ้ างไปตรวจสอบที่ www.thaismegp.com ว่ า มี SMEs มาขึน้ ทะเบียนงานที่รับจ้ างไว้
ตรงตามคุณสมบัติและเงือ่ นไขที่หน่ วยงานของรัฐกาหนดไว้ หรือไม่

ตรวจสอบแล้ วไม่ พบว่ ามีงานจ้ างทีต่ รงกับความต้ องการของหน่ วยงานของรัฐทีต่ ้ องการจัดจ้ าง
ไม่ ต้องจัดจ้ างกับผู้ประกอบการ SMEs
ตรวจสอบแล้ วพบว่ า มีงานจ้ างตรงกับความต้ องการของหน่ วยงานของรัฐที่ต้องการจัดจ้ าง
(1) กรณีที่มีร SMEs มาขึน้ ทะเบียนไว้ และมีต้งั แต่ 6 รายขึน้ ไป ให้ จัดจ้ างโดยวิธีคดั เลือกกับ SMEs ก่ อน
(2) กรณีมี SMEs มาขึน้ ทะเบียนไว้ แต่ มีน้อยกว่ า 6 ราย ให้ จัดจ้ างตามวิธีการที่กาหนดในพระราชบัญญัตฯิ

การจัดจ้ างที่มิใช่ งานก่ อสร้ าง
ให้ จดั ทาหนังสือเชิญชวน พร้ อมทั้งส่ ง TOR เงือ่ นไข และคุณสมบัตใิ นการ
ยืน่ ข้ อเสนอไปให้ ผ้ปู ระกอบการ SMEs ด้ วย โดยให้ ดาเนินการดังนี้

การจัดจ้ างโดยวิธีคดั เลือก
2
1

หากในจั ง หวั ด ที่ ห น่ ว ยจั ด จ้ า งตั้ ง อยู่
หรือจังหวัดที่พนื้ ที่ที่จะไปดาเนินการมี
รายชื่อ SMEs และมีไม่ น้อยกว่ า 6 ราย
ให้ จดั จ้ างจากร SMEs ที่อยู่ในหน่ วยจัด
จ้ างตั้ งอยู่ หรื ออยู่ ในพื้ น ที่ ที่ จ ะไป
ดาเนินการก่ อน โดยเชิญไม่ น้อยกว่ า 6
ราย เข้ ามาเสนอราคา

หากในจังหวัดที่หน่ วยจัดจ้ างตั้งอยู่หรื อ
จังหวัดที่พนื้ ที่ที่จะไปดาเนินการไม่ มีรายชื่อ
SMEs ห รื อ มี แ ต่ น้ อ ย ก ว่ า 6 ร า ย
ให้ ต รวจสอบบั ญ ชี ร ายการพัส ดุ แ ละบั ญ ชี
รายชื่ อ ของ สสว. ทุ ก จั ง หวั ด ว่ า พั ส ดุ ที่
ประสงค์ จะจั ด จ้ างนั้ นมี ร ายชื่ อ SMEs
หรือไม่ หากทุกจังหวัดในบัญชีรายการพัสดุ
และบัญชีรายชื่อของ สสว. มีรายชื่อร SMEs
ไม่ น้อยกว่ า 6 ราย ให้ จัดจ้ างจาก SMEs ที่มี
รายชื่อนั้น โดยเชิญไม่ น้อยกว่ า 6 ราย เข้ ามา
เสนอราคา

3

หากไม่ เข้ า 1 หรือ 2 ให้ จัดจ้ างตามวิธีการ
ที่กาหนดในพระราชบัญญัติฯ หากจัดจ้ าง
โดยวิธี e – bidding และใช้ เกณฑ์ ราคา
ในการพิจารณา หากผู้เสนอราคาซึ่ งเป็ น
SMEs เสนอราคาสู งกว่ าราคาต่าสุ ดของ
ผู้ เสนอราคารายอื่ น ไม่ เกิ น ร้ อยละ 10
ให้ จัด จ้ า งจาก SMEs ดั ง กล่ า ว โดยจั ด
เรี ยงล าดั บ ผู้ เสนอราคาซึ่ งเป็ น SMEs
ซึ่งเสนอราคาสู งกว่ าราคาต่าสุ ดของผู้เสนอ
ราคารายอื่นไม่ เกินร้ อยละ 10 ที่จะเรี ยกมา
ทาสัญญาไม่ เกิน 3 ราย

การจัดจ้ างที่มิใช่ งานก่ อสร้ าง
1

เพิม่ เงื่อนไขในเอกสารแนบท้ ายเอกสารประกวดราคาจ้ างฯ ดังนี้
“ข้ อ 1.7 แผนการใช้ พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ” ทั้ งนี้ โดยให้
แนบตารางภาคผนวก 2 ไปด้ วย
เว้นแต่ กรณีที่ระยะเวลาดาเนินการตามสัญญาไม่ เกิน 60 วัน

2

เพิม่ เงือ่ นไขในเอกสารประกวดราคาจ้ างฯ ส่ วนที่ 2 ดังนี้
“ข้ อ 3.2 สาเนาใบขึน้ ทะเบียนผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่ อม (SMEs) (ถ้ ามี)”

3

เพิม่ เงือ่ นไขในเอกสารประกวดราคาจ้ างฯ “ข้ อ 4.9 ผู้ยื่นข้ อเสนอ
ที่ เ ป็ นผู้ ช นะการเสนอราคาต้ อ งจั ด ท าแผนการใช้ พัส ดุ ที่ ผ ลิต
ภายในประเทศ โดยยื่นให้ หน่ วยงานของรัฐภายใน 60 วัน นับถัด
จากวันลงนามในสัญญา”
เว้นแต่ กรณีที่ระยะเวลาดาเนินการตามสัญญาไม่ เกิน 60 วัน

การจัดจ้ างทีม่ ิใช่ งานก่อสร้ างโดยวิธี e-bidding
การกาหนดเงือ่ นไขการเสนอราคา
กาหนดเงือ่ นไขในเอกสารประกวดราคาจ้ างฯ กรณีใช้ เกณฑ์ ราคาในการ
พิจารณาคัดเลือกผู้ชนะดังนี้
4
(1) ให้ กาหนดเงื่อนไขการพิจารณาในข้ อ 6 หลัก เกณฑ์ และสิ ท ธิ
ในการพิจ ารณาว่ า “6.8 หากผู้ ยื่น ข้ อ เสนอซึ่ ง เป็ นผู้ ป ระกอบการ SMEs
เสนอราคาสู งกว่ าราคาต่าสุ ดของผู้ยื่น ข้ อเสนอรายอื่น ที่ไม่ เกินร้ อ ยละ 10
ให้ หน่ วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้ างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่ าว โดยจัด
เรี ยงลาดับผู้ยื่นข้ อเสนอซึ่ งเป็ นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่ งเสนอราคาสู งกว่ า
ราคาต่าสุ ดของผู้ยื่นข้ อเสนอรายอืน่ ไม่ เกินร้ อยละ 10 ที่จะเรียกมาทาสั ญญา
ไม่ เกิน 3 ราย
(2) ให้ กาหนดเงื่อนไขการพิจารณาในข้ อ 6 หลัก เกณฑ์ และสิ ท ธิ
ในการพิจ ารณาว่ า “6.9 หากผู้ ยื่น ข้ อเสนอซึ่ งมิ ใ ช่ ผู้ ประกอบการ SMEs
แต่ เ ป็ นบุ ค คลธรรมดาที่ ถื อ สั ญ ชาติ ไ ทยหรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ จั ด ตั้ ง ขึ้น ตาม
กฎหมายไทยเสนอราคาสู งกว่ าราคาต่าสุ ดของผู้ยื่นข้ อเสนอซึ่ งเป็ นบุ คคล
ธรรมดาที่มิได้ ถือสั ญชาติไทยหรื อนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของ
ต่ างประเทศไม่ เกินร้ อยละ 3 ให้ หน่ วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้ างจากผู้ยื่น
ข้ อเสนอซึ่ งเป็ นบุ คคลธรรมดาที่ถือสั ญชาติไทยหรื อนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายไทยดังกล่าว

การต่ อรองราคากรณีผู้ประกอบการ SMEs
เสนอราคาเกินวงเงินงบประมาณที่จะจัดซื้อจัดจ้ าง
กรณีผู้ยนื่ ข้ อเสนอที่เป็ นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสู งกว่ าราคาตา่ สุ ดของผู้ยนื่ ข้ อเสนอรายอืน่ ที่ไม่ เกินร้ อยละ 10 แต่
สู งกว่ าวงเงินที่จะจัดซื้อหรือจัดจ้ าง ให้ ดาเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่ าด้ วยการจัดซื้อจัดจ้ างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้ อ 57 ทั้งนี้ หน่ วยงานของรัฐยังต้ องนาหลักการการให้ แต้ มต่ อด้ านราคากับผู้ประกอบการ SMEs
มาดาเนินการด้ วย

ตัวอย่ าง
หน่ วยงานของรัฐมีงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้ าง 5,000,000 บาท การเสนอราคาครั้งนีม้ ีผู้เสนอราคา 5 ราย ได้ แก่ บริษัท ก.
บริษัท ข. บริษัท ค. ห้ างหุ้นส่ วนจากัด A. และห้ างหุ้นส่ วนจากัด B. โดยห้ างหุ้นส่ วนจากัด A. และห้ างหุ้นส่ วนจากัด B. เป็ น
ผู้ประกอบการ SMEs และบริษัท ก. บริษัท ข. และบริษัท ค. เป็ นผู้ประกอบการทั่วไป ซึ่งผู้เสนอราคาแต่ ละรายเสนอราคาดังนี้
บริษัท ก. 5,000,000 บาท
บริษัท ข. 5,200,000 บาท
บริษัท ค. 5,250,000 บาท
ห้ างหุ้นส่ วนจากัด A. 5,300,000 บาท
ห้ างหุ้นส่ วนจากัด B. 5,400,000 บาท

การต่ อรองราคากรณีผู้ประกอบการ SMEs
เสนอราคาเกินวงเงินงบประมาณที่จะจัดซื้อจัดจ้ าง
พิจารณาได้ ว่า ในการเสนอราคาครั้งนี้ ห้ างหุ้นส่ วนจากัด A. และห้ างหุ้นส่ วนจากัด B. ซึ่งเป็ นผู้ประกอบการ SMEs ได้ เสนอราคาสู งกว่ า
ผู้เสนอราคารายอืน่ ที่เสนอราคาตา่ สุ ดแต่ ไม่ เกินร้ อยละ 10 ดังนั้น ในการเสนอราคาครั้งนี้ จึงพิจารณาให้ ห้างหุ้นส่ วนจากัด A. เป็ นผู้เสนอราคา
รายตา่ สุ ดลาดับที่ 1 ห้ างหุ้นส่ วนจากัด B. เป็ นผู้เสนอราคารายตา่ สุ ดลาดับที่ 2 และบริษทั ก. เป็ นผู้เสนอราคารายตา่ สุ ดลาดับที่ 3 แต่ เนื่องจากผู้
เสนอราคาที่เป็ นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเป็ นผู้ชนะลาดับที่ 1 เสนอราคาเกินวงเงินที่จะซื้อหรือจ้ าง ให้ หน่ วยงานของรัฐดาเนินการดังนี้
(1) ให้ ต่อรองราคากับผู้ประกอบการ SMEs ให้ ตา่ ที่สุดเท่ าที่จะทาได้ หากยอมลดราคาและราคาที่เสนอใหม่ ไม่ สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้ าง หรือสู งกว่ าแต่ ส่วนที่สูงกว่ านั้นไม่ เกินร้ อยละ 10 ของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้ าง หรือต่ อรองราคาแล้ วไม่ ยอมลดราคาลงอีกแต่ ส่วนที่สูงกว่ า
นั้นไม่ เกินร้ อยละสิ บของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้ าง ถ้ าเห็นว่ าราคาดังกล่ าวเป็ นราคาที่เหมาะสม ก็ให้ เสนอซื้อหรือจ้ างกับผู้ประกอบการ SMEs
รายนั้น
(2) ถ้ าดาเนินการตาม (1) แล้วไม่ ได้ ผล ให้ แจ้ งผู้ที่เสนอราคาทุกราย เพือ่ มาเสนอราคาใหม่ พร้ อมกันภายในกาหนดระยะเวลาอันสมควร
หากรายใดไม่ ยื่นใบเสนอราคาให้ ถือว่ ารายนั้นยืนราคาตามที่เสนอไว้ เดิม หากผู้ที่เสนอราคาต่าสุ ดในการเสนอราคาครั้งนี้เสนอราคาไม่ สูงกว่ า
วงเงิน ที่จะซื้อ หรื อ จ้ า ง หรื อ สู ง กว่ าแต่ ส่วนที่ สูงกว่ า นั้ น ไม่ เ กิน ร้ อ ยละสิ บ ของวงเงิน ที่จ ะซื้ อ หรื อ จ้ าง ถ้ า เห็ น ว่ า ราคาดังกล่ า วเป็ นราคา
ที่เหมาะสม ก็ให้ เสนอซื้อหรือจ้ างจากผู้ที่เสนอราคารายนั้น
ทั้ง นี้ ยัง ต้ อ งน าหลัก การการให้ แต้ ม ต่ อ ในการเสนอราคาสู ง กว่ าผู้ เ สนอราคารายอื่น ที่ เ สนอราคาต่า สุ ด แต่ ไ ม่ เ กิน ร้ อ ยละ 10 กับ
ผู้ประกอบการ SMEs มาดาเนินการด้ วย
(3) ถ้ าดาเนินการตาม (2) แล้วไม่ ได้ ผล ให้ หน่ วยงานของรัฐยกเลิกการซื้อหรือจ้ าง และดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างตามวิธีการที่กาหนดใน
พระราชบัญญัตฯิ

ภาคผนวก 2 ตารางการจัดทาแผนการใช้ พสั ดุทผี่ ลิตภายในประเทศ

ภาคผนวก 3 ตารางการจัดทาแผนการใช้ เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

การบริหารสั ญญาและการตรวจรับพัสดุ
การจัดทาแผนการใช้ พสั ดุไม่ น้อยกว่ าร้ อยละ 60 และการใช้ เหล็กไม่ น้อยกว่ าร้ อยละ 90
ทีผ่ ลิตภายในประเทศ สาหรับการจัดจ้ างก่ อสร้ างและการจ้ างทีม่ ใิ ช่ งานก่ อสร้ าง

งานจ้ างก่ อสร้ าง
1. ต้ อ ง ใ ห้ คู่ สั ญ ญ า จั ด ท า แ ผ น ก า ร ใ ช้ พั ส ดุ ที่ ผ ลิ ต
ภายในประเทศไม่ น้อยกว่ าร้ อยละ 60 ของมู ลค่ าพัสดุที่จะใช้
ในงานก่ อสร้ างทั้งหมดตามสั ญญา (ภาคผนวก 2) โดยส่ งให้
หน่ วยงานของรั ฐ ภายใน 6๐ วัน นั บ ถัด จากวัน ที่ ไ ด้ ล งนาม
สัญญา
2.ให้ คู่สัญญาจัดทาแผนการใช้ เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อยละ 90 ของปริ ม าณเหล็ก ที่ ต้ อ งใช้ ทั้ ง หมด
ตามสั ญญา (ภาคผนวก 3) โดยส่ งให้ หน่ วยงานของรัฐภายใน
60 วัน นับถัดจากวันที่ได้ ลงนามสัญญา

งานจ้ างทีม่ ใิ ช่ งานก่ อสร้ าง
หน่ วยงานของรั ฐ จะต้ องให้ คู่ สั ญญาจั ด ท าแผนการใช้ พั ส ดุ ที่ ผ ลิ ต
ภายในประเทศไม่ น้อยกว่าร้ อยละ 60 ของมูลค่ าพัสดุที่จะใช้ ในงานจ้ างทั้งหมด
ตามสัญญา (ภาคผนวก 2) โดยส่ งให้ หน่ วยงานของรัฐภายใน 6๐ สัญญา
1. กรณีที่งานจ้ างก่อสร้ างและงานจ้ างที่มิใช่ งานก่อสร้ าง ที่มีสัญญาไม่ เกิน 60 วัน
หรือกรณีที่วงเงินการจัดจ้ างไม่ เกิน 500,000 บาท ไม่ ต้องให้ คู่สัญญาจัดทาแผนการ
ใช้ พสั ดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้ เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
2. สามารถแก้ไขเปลีย่ นแปลงแผนฯ ได้ โดยไม่ ต้องดาเนินการในรูปแบบการแก้ไข
สัญญา เป็ นเพียงการดาเนินการระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุกบั คู่สัญญาก็
ได้ เมื่อแก้ไขเปลีย่ นแปลงแผนฯ แล้ว ให้ คู่สัญญาส่ งแผนฯ ให้ คณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุก่อนการส่ งมอบงานในแต่ ละงวดวัน นับถัดจากวันที่ได้ ลงนาม

การบริหารสั ญญาและการตรวจรับพัสดุ
การตรวจรับพัสดุ
1. ให้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบว่ าพัสดุที่ส่งมอบ เป็ นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศตามเงือ่ นไขที่กาหนดไว้ ในสั ญญา
2. การตรวจสอบพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ สามารถดาเนินการดังนี้
(1) กรณีที่เป็ นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่ได้ รับการรั บรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย ให้ ตรวจสอบรายการพัสดุที่ได้ รับ
การรับรองและออกเครื่องหมายสิ นค้ าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย
(2) กรณีที่เป็ นพัสดุที่ไม่ ใช่ รายการพัสดุตาม (๑) ให้ ตรวจสอบจากข้ อมูลที่ปรากฏบนฉลากของสิ นค้ าที่ตดิ บนบรรจุภัณฑ์ ของสิ นค้ า

การแก้ไขสั ญญา
หากลงนามในสั ญญาแล้ วปรากฏในภายหลังว่ า ไม่ สามารถส่ งมอบพัสดุที่ผลิตภายในประเทศตามเงื่อนไขหรืออัตราที่กาหนด
ไว้ ในสั ญญาได้ ให้ พจิ ารณาแก้ ไขสั ญญาต่ อไป ทั้งนี้ ให้ หน่ วยงานของรัฐพิจารณาแก้ ไขสั ญญาให้ เป็ นไปตามหลักการของมาตรา 97
แห่ งพระราชบัญญัตฯิ

การจัดทารายงานผลการใช้ พสั ดุที่ผลิตภายในประเทศสาหรับงานจ้ างก่ อสร้ างและงานจ้ างที่มิใช่ งานก่ อสร้ าง
ให้ คณะกรรมการตรวจรั บพัสดุเป็ นผู้จัดทารายงานผลการใช้ พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (ตามภาคผนวก 4) เสนอหั วหน้ า
หน่ วยงานของรัฐเพือ่ ทราบพร้ อมกับรายงานผลการตรวจรับงานงวดสุ ดท้ าย

ภาคผนวก 4 ตารางรายงานผลการใช้ พสั ดุที่ผลิตภายในประเทศ

กรณีการจัดซื้อจัดจ้ างครั้งหนึ่งทีม่ ีวงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท
สามารถจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งกั บ ผู้ ป ระกอบการรายใดรายหนึ่ ง โดยวิ ธี เ ฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56
วรรคหนึ่ ง (2) (ข) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ฯ แต่ ก ารด าเนิ น การยั ง ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามกฎกระทรวงฯ
หมวด 2 ข้ อ 6 (6) และหมวด 7/1
กรณีที่หน่ วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้ างกับผู้ประกอบการ SMEs ยังไม่ ครบร้ อยละ 30 ของ
งบประมาณ ตามแผน ต้ องจัดซื้อจัดจ้ างกับผู้ประกอบการ SMEs เพือ่ ให้ ได้ อตั ราครบร้ อยละ 30
ของงบประมาณตามแผน และหากดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างกับผู้ประกอบการ SMEs ครบร้ อยละ 30
ตามแผนแล้ ว หน่ วยงานของรัฐจะจัดซื้อจัดจ้ างกับผู้ประกอบการ SMEs อีกหรือไม่ กไ็ ด้

กรณีทหี่ น่ วยงานของรัฐไม่ ดาเนินการขออนุญาตต่ อผู้มีอานาจเหนือขึน้ ไปหนึ่งชั้นหรือ
หัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐ หน่ วยงานของรัฐสามารถให้ ผ้ มู อี านาจพิจารณาให้ สัตยาบันสาหรับ
การดาเนินการทีไ่ ด้ ดาเนินการไปก่ อนแล้วนั้นในภายหลังได้

แนวทางการดาเนินการตามกฎกระทรวงฯ ในหมวด 2 ข้ อ 6 (2) และ (4)
กรณีทหี่ น่ วยงานของรัฐประสงค์ จะจัดซื้อจัดจ้ างผลิตภัณฑ์ ยางพารา หน่ วยงานของรัฐสามารถดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง
ตามหมวด 2 ข้ อ 6 (2) ผลิตภัณฑ์ ของร้ านค้ าสหกรณ์ หรือสถาบันเกษตรกรทีก่ ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับรอง โดย
หน่ วยงานของรัฐสามารถตรวจสอบรายชื่อร้ านค้ าสหกรณ์ หรือสถาบันเกษตรกรกับกรมส่ งเสริมสหกรณ์ โดยตรง ทั้งนี้
หน่ วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้ างได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กรณีทหี่ น่ วยงานของรัฐประสงค์ จะจัดซื้อจัดจ้ างผลิตภัณฑ์ ทผี่ ลิตขึน้ เองหรือบริการขององค์ กรหรือมูลนิธิเพือ่ คนพิการ
ทีไ่ ด้ รับการรับรองจากหน่ วยงานของรัฐตามหมวด 2 ข้ อ 6 (4) โดยหน่ วยงานของรัฐสามารถตรวจสอบรายชื่อองค์ กร
มูลนิธิ หรือองค์ การสงเคราะห์ คนพิการ กับกรมส่ งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ หรือสานักงานส่ งเสริม
วิสาหกิจเพือ่ สั งคม โดยตรง ทั้งนี้ หน่ วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้ างได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
อนึ่ง การจัดซื้อจัดจ้ างตามข้ อ 5.1 และข้ อ 5.2 หากหน่ วยงานของรัฐไม่ ประสงค์ จะจัดซื้อจัดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จะใช้
วิธีคดั เลือก หรือวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ ไปก็ได้

แนวทางการดาเนินการตามกฎกระทรวงฯ ในหมวด 7/2
การจัดซื้อจัดจ้ างพัสดุทเี่ ป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้ อม
หากหน่ วยงานของรัฐประสงค์ จะจัดซื้อจัดจ้ างพัสดุที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้ อม ให้ หน่ วยงานของรัฐกาหนด TOR หรือ Spec
เป็ นพัสดุที่มีรายละเอียดหรือคุณสมบัตทิ ี่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้ อม

ตัวอย่ าง
หน่ วยงานของรัฐต้ องการจัดซื้อกระดาษ A4 หากประสงค์ จะจัดซื้อกระดาษที่มีคุณสมบัติเป็ นกระดาษที่
เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้ อม ก็ให้ หน่ วยงานของรั ฐกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะได้ ตามที่หน่ วยงานของรั ฐ
ต้ องการ แต่ หากหน่ วยงานของรัฐประสงค์จะจัดซื้อกระดาษ A4 ที่มีคุณลักษณะเฉพาะทั่วไป ก็ให้ หน่ วยงานของรัฐ
กาหนดตามที่หน่ วยงานของรัฐต้ องการ

ตรวจสอบรายชื่อพัสดุทเี่ ป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้ อม ที่ http://gp.pcd.go.th
1. หากมีผู้ขายสิ นค้ าหรือผู้ให้ บริการเพียงรายเดียว ให้ หน่ วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากผู้ขาย
หรือผู้ให้ บริการโดยตรง
2. หากมีผู้ขายสิ นค้ าหรือผู้ให้ บริการตั้งแต่ สองรายขึน้ ไป ให้ หน่ วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้ างโดยวิธีคดั เลือก

