ด่วนที่สุด
ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐
6^9

มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
ที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสบุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญซาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ผู้ว่าการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น และหัวหน้าหน่วยงานอื่นชองรัฐ
อ้างถึง หนัง สือ คณะกรรมการวิน ิจ ฉัย ปัญ หาการจัด ซื้อ จัด จ้า งและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ ด่วนที่ส ุด
ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๘๔๕ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม
หรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
ตามที่ก ระทรวงการคลังได้อ อกกฎกระทรวงกำหนดพัส ดุแ ละวิธ ีก ารจัด ซื้อ จัด จ้างพัส ดุท ี่รัฐ
ต้องการส่งเสริมหรือสนับสบุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งมืผ ลใช้บ ังคับ ตั้งแต่วัน ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓
และคณะกรรมการวิน ิจ ฉัย ปัญ หาการจัด ซื้อ จัด จ้า งและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ (คณะกรรมการวิน ิจ ฉัย )
โดยได้ร ับ มอบหมายจากคณะกรรมการนโยบายการจัด ซื้อ จัด จ้า งและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ ได้มีหนังสือ
ที่อ ้า งถึง อนุม ัต ิย กเว้น และกำหนดแนวทางการปฏิบ ัต ิต ามกฎกระฑรวงา ซึ่ง การอนุม ัต ิย กเว้น การปฏิบ ัต ิ
ตามกฎกระทรวงๆ นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการสมยอมกันในการเสนอราคาชองผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ชนาดกลางและขนาดย่อ ม (ร/\/แะร) และกรณีท ี่ห น่ว ยงานของรัฐ เชิญ เฉพาะผู้ป ระกอบการ ร/VIธร รายเดิม
เช้ายื่น ข้อ เสนอ ทำให้ไ ม่เกิด การแข่ง ขัน ราคาอย่างเป็น ธรรม จากเดิม ที่ก ำหนดให้เชิญ ผู้ป ระกอบการ ร/ทรร
ที่ฃ ึ้น ทะเบีย นสิน ค้า หรือ งานบริก ารไว้ก ับ สำนัก งานส่ง เสริม วิส าหกิจ ชนาดกลางและขนาดย่อ ม (สสว.)
และตรงกับ ที่ห น่ว ยงานของรัฐ จะดำเนิน การจัด ซื้อ จัด จ้าง ในจังหวัด ที่ห น่วยงานของรัฐ ผู้จัด ซื้อ จัด จ้างตั้งอยู่
ไม่น ้อ ยกว่า ๓ ราย โดยเพิ่ม เป็น ให้เชิญ ไม่น ้อ ยกว่า ๖ ราย แต่ก ารดำเนิน การเข่น นี้ก ็ย ัง ไม่ส ามารถแก้ไ ข
ปัญ หาดัง กล่า วได้ รวมถึง ขั้น ตอนที่ก ำหนดให้ห น่ว ยงานของรัฐ ต้อ งค้น หารายการสิน ค้า หรือ งานบริก าร
ที่ พพผ.■ ชาล!5๓651ว.๓ ค ของ สสว. เพื่อตรวจสอบรายละเอียดของพัสดุและคุณสมบัติของผู้ประกอบการ ร/VIธร
รวมทั้งในการจัดซื้อโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ที่หน่วยงานของรัฐต้องนำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ไปตรวจสอบที่ พ ผ พ .๓ เธฒ.01-,1:เา ชองสภาอุต สาหกรรมแห่ง ประเทศไทยว่า พัส ดุน ั้น มีผ ู้ป ระกอบการ
มาขึ้น ทะเบียนไม,น้อ ยกว่า ๖ ราย หรือไม่ ซึ่ง ปัจ จุบ ัน ยัง เป็น ปัญ หาในทางปฏิบ ัต ิแ ละเป็น การเพิ่ม ขั้น ตอน
อันเป็นการสร้างภาระงานให้แก'เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก นั้น
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย)
โดยได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พิจารณาแล้วเห็นว่า
เพื่อแก้ไขปัญหาการสมยอมกันใบการเสนอราคา ลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ผู้ป ฏิบ ัติงานด้านการจัดซื้อจัด จ้าง
/รวม ..-

-๒ รวมทั้ง ลดความผิด พลาดในการใช้ด ุล พิน ิจ ในการพิจ ารณาดำเนิน การในส่ว นที่เกี่ย วข้อ ง จึง อาศัย อำนาจ
ตามพระราชบัญ ญัต ิก ารจัด ซื้อ จัด จ้า งและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ พ.ศ. ๒๕:๖๐ มาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง (๖)
ประกอบมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง (๔) และ (๗) ดำเนินการดังนี้
๑. ยกเว้น การดำเนิน การตามกฎกระทรวงฯ ในกรณีดังต่อไปนี้
๑.๑ ข้อ ๗ วรรคหนึ่ง (๒) (ก) (ช) และ วรรคสาม
๑.๒ ข้อ ๒๗/ ๓ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) และ (๒) วรรคสอง
๒. ยกเลิก หนังสือ ที่อ ้า งถึง โดยให้ป ฏิบ ัต ิต ามคู่ม ือ การปฏิบ ัต ิต ามกฎกระทรวงกำหนดพัส ดุ
และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๖๓ รายละเอีย ดปรากฏตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย
๓. หนังสือฉบับนี้ให้มืผลใช้บังคับดังนี้
๓.๑ การจัด ซื้อ จัด จ้า งด้ว ยวิธ ีป ระกวดราคาอิเ ล็ก ทรอนิก ส์ (เปรเะ^โอท^ ธเฟฟเท5 :
6 - ๖[๗๐!เทฐ) ที่จะประกาศเชิญ ชวนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (6 - 0?) ตั้งแต่วันถัดจาก
วันที่ลงนามในหนังสือฉบับนี้เบ็เนต้นไป
๒ การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีดัดเลือก สำหรับกรณีที่หน่วยงานชองรัฐได้ส่งหนังสือเชิญขวน
ไปยัง ผู้ป ระกอบการ ร^าธร จนถึงวัน ที่ล งนามในหนังสือ ฉบับ นี้ ให้ห น่ว ยงาบชองรัฐ ยกเลิก การเชิญ ชวน
และดำเนินการใหม่ภายใต้เงื่อนไขตามหนังสือฉบับนี้

๓.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
1

โ) ต /* า (ต า^!)ว ) !) โ ^ /

(นางสาวกุลยา ตันติเตมิท)
อธิบดีกรมบัญชีกลาง ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการวินิจฉัย

กองการพัสดุภาครัฐ
ฝ่ายเลขานุการ
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๔๔๓
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๔ - ๖

คู่มือ

การปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสบับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

แนบท้ายหนังสือคณะกรรมการวินจิ ฉัยปีญหาการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ด่วนทีส่ ดุ ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวัน ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

สารบัญ
เรือง

การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ร ^ ร)
และพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
การจัดซื้อ
- การจัดทำร่างขอบเขตของงาน
หรือกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
- การจัดซื้อโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
การจัดจ้างก่อสร้าง
- การจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
- การจัดจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
การจัดจ้างที่มิใข่งานก่อสร้าง
- การจัดทำร่างขอบเขตของงาน
- การจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
การต่อรองราคากรณีผู้ประกอบการ ร/ห^ร เสนอราคาเกินวงเงินงบประมาณที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
กรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินไม่เกิน ๕ ๐๐,00๐ บาท
การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ
การให้สัตยาบัน
แนวทางการดำเนินการตามกฎกระทรวงฯ ในหมวด ๒ ข้อ ๖ (๒) และ (๔)
แนวทางการดำเนินการตามกฎกระทรวงฯ ในหมวด ๗/ ๒ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ๑
ภาคผนวก ๒
ภาคผนวก ๓

หน้า

๑
๑
๑
๒
๓
๓
๔
๕
๕
๕

๖
๗
๗
๘
๙
๙

๑. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ร/^ร) และพัสดุที่ผลิต
ภายในประเทศ
๑.๑ การจัดซื้อ
๑,.๑.๑ การจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
๑.๑.๑.๑

ให้ห น่วยงานของรัฐดำเนิน การจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือกำหนดรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตามวัตถุประสงค์การใช้งาน และเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
๒ กรณีท ี่พ ัส ดุท ี่ห น่วยงานของรัฐต้องการใช้งานเป็น พัส ดุท ี่ไม่มีผลิตภายในประเทศ
หน่ว ยงานของรัฐ สามารถกำหนดรายละเอีย ดคุณ ลัก ษณะเฉพาะของพัส ดุไ ด้ต ามวัต ถุป ระสงค์ก ารใช้ง าน
โดยไม่ต ้อ งกำหนดว่า เป็น พัส ดุท ี่ผ ลิต ภายในประเทศ กรณีนี้ไม่ต้องขออนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัจ
หรือผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งขั้น
๑.๑.๑.๓ ในกรณีท ี่พ ัส ดุท ี่ห น่วยงานของรัฐ ต้องการใช้งานเป็น พัส ดุท ี่ม ีผ ลิต ภายในประเทศ
แต่ไม,เพียงพอต่อความต้องการในประเทศ หรือมีผู้ประกอบการเช้ายื่นข้อเสนอจำนวนน้อยราย หรือมีความจำเป็น
จะต้องมีการใช้พัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศหรือนำเช้าพัสดุจากต่างประเทศให้หน่วยงานของรัฐจัดทำรายละเอียด
คุณ ลัก ษณะเฉพาะตามวัต ถุป ระสงค์ก ารใช้ง าน และเสนอหัว หน้าหน่ว ยงานของรัฐ พิจ ารณา โดยจะเสนอ
ไปพร้อมกับขั้นตอนขอความเห็นขอบรายงานขอซื้อขอจ้างก็ได้ ในกรณีดังนี้
(๑) เป็น การจัด ห าอะไห ล่ท ี่ม ีค วามจำเป็น จะต้อ งระบุค ุณ ลัก ษณ ะเฉพ าะ
และจำเป็นต้องนำเช้าจากต่างประเทศ
(๒) กรณีม ีค วามจำเป็น จะต้อ งมีก ารใช้พ ัส ดุท ี่ผ ลิต หรือ นำเช้า จากต่า งประเทศ
ซึ่งเป็นการจัดหาครั้งหนึ่งที่มีวงเงินไม่เกิน ๒ ล้านบาท หรือราคาพัสดุที่นำเช้าจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วย
ไม,เกิน ๒ ล้านบาท
กรณีนอกจากวรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) ให้เสนอผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งขั้นเพื่ออนุมัติ
กรณีต ามวรรคหนึ่ง (๒) หากพิจ ารณาแล้ว สามารถแยกราคาต่อ หน่ว ยได้ว ่า
ราคาต่อหน่วยไม่เกิน ๒ ล้านบาท กรณีน ี้แ ม้วงเงิน รวมทั้งสัญ ญาจะเกิน ๒ ล้านบาท ถ้าเช้ากรณีใดกรณีห นึ่ง
ให้ขออนุมัติต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ แต่ห ากไม่ส ามารถแยกพิจารณาราคาต่อ หน่วยได้ ก็ให้พ ิจารณาจาก
มูลค่าของสัญญา ถ้าไม,เกิน ๒ ล้านบาท ให้ขออนุมัติต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
๑

. ๑

. ๑

.

๑.๑.๒ การจัดซื้อโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑.๒.๑ กรณีดำเนิน การจัดซื้อโดยวิธีป ระกวดราคาอิเล็กทรอนิก ส์ (1ะ๒(ะ1:โ๐ท^ 8!ฟฟ!กฐ :
6 - เว!ฟฟเกฐ) และใช้เกณฑ์ราคาในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะ ให้พิจารณาให้แต้มต่อในการยื่นข้อเสนอดังนี้
(๑) หากผู้ยื่น ข้อเสนอซึ่งเป็น ผู้ประกอบการ ร/ฬ8ร เสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุด
ของผู้ย ื่น ข้อ เสนอรายอื่น ไม่เกิน ร้อ ยละ ๑๐ ให้จ ัด ซื้อ จากผู้ป ระกอบการ ร/ฟ8ร ดังกล่าว โดยจัด เรีย งลำดับ
ผู้ย ื่น ข้อ เสนอซึ่ง เป็น ผู้ป ระกอบการ ร/VIธร ซึ่งเสนอราคาสูงกว่า ราคาตํ่า สุด ของผู้ย ื่น ข้อ เสนอรายอื่น ไม,เกิน
ร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย
(๒) หากผู้ย ื่น ข้อ เสนอได้เสนอพัส ดุท ี่เป็น พัส ดุท ี่ผ ลิต ภายในประเทศ ที่ได้รับ
การรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (/ฟฝ็ฟ6 เท ปเาล!๒ทฟ) จากสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย เสนอราคาสูง กว่า ราคาตํ่า สุด ของผู้ย ื่น ข้อ เสนอรายอื่น ไม่เกิน ร้อ ยละ ๕ ให้จ ัด ซื้อ จัด จ้าง
จากผู้ยื่น ข้อ เสนอที่เสนอพัส ดุท ี่เป็น พัส ดุท ี่ผ ลิต ภายในประเทศที่ได้รับ การรับ รองและออกเครื่อ งหมายสิน ค้า
ที่ผลิตภายในประเทศไทยๆ
/ลำ-หรับ -..

- ๒สำหรับ การประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิก ส์ ที่ม ีก ารเสนอราคาหลายรายการ
และกำหนดเงื่อ นไขเป็น กรณีก ารพิจ ารณาราคารวม หากผู้ย ื่น ข้อ เสนอได้เสนอพัส ดุท ี่เป็น พัส ดุท ี่ผ ลิต
ภายในประเทศ ที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทยฯ มีสัดส่วนมูลค่าตั้งแต่
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป ให้ได้แต้มต่อใบการเสนอราคาตามวรรคหนึ่ง
อนึ่ง หากในการเสนอราคาครั้งนั้น ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติทั้ง (๑) และ (๒)
ให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นได้แต้มต่อในการเสนอราคาสูงกว่าผู้ประกอบการรายอื่นไม,เกินร้อยละ ๑๕:
(๔) หากผู้ย ื่น ข้อ เสนอซึ่ง มิใ ช่ผ ู้ป ระกอบการ ร/VIธร แต่เ ป็น บุค คลธรรมดา
ที่ถ ือ สัญ ชาติไ ทยหรือ นิต ิบ ุค คลที่จ ัด ตั้งขึ้น ตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูง กว่าราคาตํ่า สุด ของผู้ย ื่น ข้อ เสนอ
ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓
ให้จ ัด ซื้อ หรือ จัด จ้า งจากผู้ย ื่น ข้อ เสนอซึ่ง เป็น บุค คลธรรมดาที่ถ ือ สัญ ชาติไ ทยหรือ นิต ิบ ุค คลที่จ ัด ตั้ง ขึ้น
ตามกฎหมายไทย
๑.๑.๒.๒ การกำหนดเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีป ระกวดราคาอิเล็ก ทรอนิก ส์
กรณีใช้เกณฑ์ราคาในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะ ดังนี้
(๑) กำหนดเงื่อ นไขในเอกสารประกวดราคาซื้อ ฯ ส่วนที่ ๒ ดัง นี้ “ ข้อ ๓.๒
สำเนาหนังสือรับรองสินค้า 1ฬ3ป6 เก 7เาล!1ลทป ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ถ้ามี)”
สำหรับ การพิจ ารณาผลกรณีก ารกำหนดเงื่อ นไขที่ให้ผ ู้ยื่น ข้อ เสนอยื่น สำเนา
หนังสือรับรองสินค้า ๒ เท Xหล![ลกป ชองสภาอุต สาหกรรมแห่งประเทศไทย มีว ัต ถุป ระสงค์เพื่อ นำมา
ตรวจสอบคุณสมบัติในการให้แต้มต่อ กรณีเสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม,เกินร้อยละ ๕
หากผู้ย ื่บ ข้อ เสนอไม่ย ื่น สำเนาหนัง สือ รับ รองสิน ค้าฯ ผู้ยื่น ข้อเสนอรายนั้น ก็จะไม่ได้รับ สิท ธิก ารได้แต้ม ต่อ
ในการเสนอราคาดังกล่าว ดังนั้น กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่ยื่นสำเนาหนังสือรับรองฯ ไม่ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
เป็นผู้ไม,ผ่านคุณสมบัติแต่อย่างใด
(๒) กำหนดเงื่อ นไขในเอกสารประกวดราคาซื้อ ฯ ส่วนที่ ๒ ดัง นี้ “ข้อ ๓.๒
สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิสาหกิจชนาดกลางและขนาดย่อม (ร/Vไธร) (ถ้ามี)”
สำหรับ การพิจ ารณาผลกรณีก ารกำหนดเงื่อ นไขที่ให้ผ ู้ยื่น ข้อ เสนอยื่น สำเนา
ใบขึ้น ทะเบียนผู้ป ระกอบการวิส าหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ร/VIธร) มีวัตถุประสงค์เพื่อนำมาตรวจสอบ
คุณสมบัติในการให้แต้มต่อแก่ผู้ประกอบการ ร/VIธร กรณีเสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดชองผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
ไม,เกินร้อยละ ๑ ๐ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ประกอบการ ร/\/ธ5ไม่ยื่นสำเนาใบขึ้นทะเบียนฯ ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
ก็จะไม่ได้รับสิทธิการได้แต้มต่อในการเสนอราคาดังกล่าว ดังนั้น กรณีผ ู้ย ื่น ข้อ เสนอที่ผ ู้ป ระกอบการ ร/VIธร
แต่ไม่ยื่นสำเนาใบขึ้นทะเบียนฯ ไม่ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นเป็นผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติแต่อย่างใด
(๓) กำหนดเงื่อนไชในเอกสารประกวดราคาซื้อฯ ดังนี้
(๓.๑) ให้กำหนดเงื่อนไชการพิจารณาในข้อ ๖ หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
“๖.๘ หากผู้ย ื่น ข้อ เสนอซึ่งเป็น ผู้ป ระกอบการ ร/\/ธร เสนอราคาสูง กว่าราคาตํ่าสุด ของผู้ยื่น ข้อ เสนอรายอื่น
ที่ไม,เกิน ร้อ ยละ ๑๐ ให้ห น่ว ยงานชองรัฐ จัด ซื้อ จัด จ้างจากผู้ป ระกอบการ ร/VIธร ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับ
ผู้ย ื่น ข้อ เสนอซึ่ง เป็น ผู้ป ระกอบการ ร/Vธร ซึ่ง เสนอราคาสูง กว่า ราคาตํ่า สุด ชองผู้ย ื่น ข้อ เสนอรายอื่น ไม่เกิน
ร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย
ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย
จะต้องเป็นผู้ประกอบการ ร/V'ธร”
/ (๓.๒) -..

-๓(๓.๒) ให้กำหนดเงื่อนไขการพิจารณาในข้อ ๖ หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
“ข้อ ๖.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย
(1\/เลฟ6 เท 'ทาล!๒ทฟ) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผู้เสนอราคารายอื่น
ไม่เกินร้อยละ ๕ให้จัดซื้อจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิต
ภายในประเทศไทย (/ท3ฟ6 เก 7เา3เ(ลทฟ) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กรณีท ี่ม ีการเสนอราคาหลายรายการและกำหนดเงื่อนไขการพิจารณา
ราคารวม หากผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมาย
สินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย ([ห3ฟ6 เก ๆ“หล!(ลกฟ) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีลัดส่วนมูลค่า
ตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป ให้ได้แต้มต่อในการเสนอราคาตามวรรคหนึ่ง
อนึ่ง หากในการเสนอราคาครั้งนั้น ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติทั้งข้อ ๖.๘
และข้อ ๖.๙ ให้ผู้เสนอราคารายนั้นได้แต้มต่อในการเสนอราคาสูงกว่าผู้ประกอบการรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๕
(๓.๓) ให้กำหนดเงื่อนไขการพิจารณาในข้อ ๖ หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
“๖.๑๐ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใซ่ผู้ประกอบการ ร/VIธร แต่เป็น บุคคลธรรมดาที่ถือสัญ ชาติไทยหรือนิติบุคคล
ที่จ ัด ตั้ง ขึ้น ตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูง กว่า ราคาตํ่า สุด ของผู้ย ื่น ข้อ เสนอซึ่ง เป็น บุค คลธรรมดาที่ม ิไ ด้
ถือสัญ ชาติไทยหรือ นิติบ ุคคลที่จัดตั้งขึ้น ตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกิน ร้อยละ ๓ ให้จ ัด ซื้อ หรือ จัด จ้าง
จากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว
ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย
จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย”
อนึ่ง ให้นำเงื่อนไขข้อ ๑.๑.๒.๒ (๑) (๒) (๓) (๓.๑) (๓.๒) และ (๓.๓) มาใช้กับวิธีดัดเลือกด้วย

๑.๒ การจัดจ้างก่อสร้าง
๑.๒.๑ การจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
๒. หน่ว ยงานของรัฐ ต้อ งกำห นดรายละเอีย ดในแบบรูป รายการงานก่อ สร้า ง
และกำหนดให้คู่สัญญาต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาการใช้เหล็กในงานก่อสร้างก่อน โดยหน่วยงานของรัฐ
ต้องกำหนดรายละเอียดในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ให้คู่สัญญาต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา
๑.๒.๑.๒ กรณีเมื่อหน่วยงานชองรัฐได้จัดทำใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการ
ก่อสร้างแล้ว ทราบว่าพัสดุที่จะใช้ในโครงการก่อสร้างนั้นมีผลิตภายในประเทศแต่หน่วยงานของรัฐจะไม่ใช้พัสดุ
ที่ผลิตภายในประเทศ หรือจะใช้หรือใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่ครบร้อยละ ๖๐ หากกรณีเป็นดังนี้
(๑) กรณีท ี่ราคาพัส ดุท ี่น ำเข้าจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน ๒ ล้านบาท
ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขออนุบัติก่อน
(๒) กรณีที่ราคาพัสดุที่นำเข้าจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วยรายการใดรายการหนึ่ง
เกิน ๒ ล้านบาท ให้เสนอผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นเพื่อขออนุมัติก่อน
๒. ๓ กรณีด ัง ต่อ ไปนี้ไ ม่ต ้อ งขออนุม ัต ิจ ากหัว หน้า หน่ว ยงานของรัฐ หรือ ผู้ม ีอ ำนาจ
เหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นขออนุมัติแต่อย่างใด โดยหน่ว ยงานของรัฐ สามารถกำหนดแบบรูป รายการงานก่อ สร้าง
ได้ตามความต้องการ
๑

๑

.

.

๑

๑

.

๑

.

/ (๑) -..

(๑) กรณีท ี่ห น่ว ยงานของรัฐ ทราบตั้ง แต่ต ้น ว่าโครงการก่อ สร้างนั้น ต้อ งใช้พ ัส ดุ
ที่น ำเช้า จากประเทศและพัส ดุด ัง กล่า วนั้น ไม่ม ีผ ลิต ภายในประเทศ ซึ่ง ทำให้อ ัต ราการใช้พ ัส ดุท ี่ผ ลิต
ภายในประเทศน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
(๒) กรณีเมื่อหน่วยงานของรัฐได้จัดทำใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชี
รายการก่อสร้างแล้ว ทราบว่าโครงการก่อสร้างนั้น ต้องใช้พ ัส ดุท ี่น ำเข้าจากต่างประเทศและพัส ดุดังกล่าวนั้น
ไม่มีผลิตภายในประเทศ ซึ่งทำให้อัตราการใช้พ ัส ดุท ี่ผลิตภายในประเทศน้อ ยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุ
ที่จะใช้โนงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

๑.๒.๒ การจัดจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๒.๒.๑ เพิ่มเงื่อนไขในเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ “ข้อ ๑.๙ แผนการใช้
พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ”
อนึ่ง กรณีที่งานก่อสร้างนั้นไม่มีการใช้เหล็กเป็นส่วนประกอบ จะไม,กำหนดให้ยื่น
แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศก็ได้
๑.๒.๒.๒ เพิ่ม เงื่อ นไขในเอกสารประกวดราคาจ้า งก่อ สร้า งๆ ส่วนที่ ๒ ดัง นี้ “ข้อ ๓.๒
สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ร/Vธร) (ถ้ามี)”
อนึ่ง สำหรับ การพิจ ารพาผลกรณีก ารกำหนดเงื่อ นไขที่ให้ผ ู้ยื่น ข้อ เสนอยื่น สำเนา
ใบขึ้น ทะเบียนผู้ป ระกอบการวิส าหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ร/VIธร) มีวัตถุประสงค์เพื่อนำมาตรวจสอบ
คุณสมบัติในการให้แต้มต่อแก่ผู้ประกอบการ ร/Vธร กรณีเสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
ไม'เกินร้อยละ ๑ ๐ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ประกอบการ ร/\/ธรไม่ยื่นสำเนาใบขึ้นทะเบียนๆ ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
ก็จะไม่ได้รับสิทธิการได้แต้มต่อในการเสนอราคาดังกล่าว ดังนั้น กรณีผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ประกอบการ ร/VIธร
ไม'ยื่นสำเนาใบขึ้นทะเบียนฯ ไม่ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นเป็นผู้โม่ผ่านคุณสมบัติแต่อย่างใด
๑.๒.๒.๓ เพิ่ม เงื่อ นไขในเอกสารประกวดราคาจ้า งก่อ สร้า งฯ “ข้อ ๔.๙ ผู้ย ื่น ข้อ เสนอ
ที่เป็น ผู้ช นะการเสนอราคาต้อ งจัด ทำแผนการใช้พ ัส ดุท ี่ผ ลิต ภายในประเทศและแผนการใช้เหล็ก ที่ผ ลิต
ภายในประเทศ โดยยื่นให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับ ถัดจากวัน ลงนามในสัญ ญา” ทั้งนี้โดยให้แนบ
ตารางภาคผนวก ๑ และภาคผนวก ๒ ไปด้วย เว้นแต่กรณีที่ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาไม่เกิน ๖๐ วัน
๑.๒.๒.๔ กำหนดเงื่อ นไขในเอกสารประกวดราคาจ้า งก่อ สร้า งฯ กรณีใ ช้เกณฑ์ร าคา
ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ขนะดังนี้
(๑) ให้กำหนดเงื่อนไขการพิจารณาในข้อ ๖ หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาว่า
“๖.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ ร/VIธร เสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกิน
ร้อ ยละ ๑๐ ให้จ ัด ซื้อ จัด จ้า งจากผู้ป ระกอบการ ร/เ/ธร ดัง กล่าว โดยจัด เรีย งลำดับ ผู้ย ื่บ ข้อ เสนอซึ่ง เป็น
ผู้ประกอบการ ร/VIธร ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จ ะเรีย กมา
ทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย
ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย
จะต้องเป็นผู้ประกอบการ ร/*/ธร”
(๒) ให้กำหนดเงื่อนไขการพิจารณาในข้อ ๖ หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาว่า
“๖.๙ หากผู้ยื่น ข้อเสนอซึ่งมิใซ่ผู้ป ระกอบการ ร/หใธร แต่เป็น บุค คลธรรมดาที่ถ ือ สัญ ชาติไทยหรือ นิต ิบ ุค คล
ที่จ ัด ตั้ง ขึ้น ตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูง กว่า ราคาตํ่า สุด ของผู้ย ื่น ข้อ เสนอซึ่ง เป็น บุค คลธรรมดาที่ม ิไ ด้
ถือสัญ ชาติไทยหรือ นิติบ ุคคลที่จัดตั้งขึ้น ตามกฎหมายของต่างประเทศไม'เกิน ร้อยละ ๓ ให้จัดซื้อหรือจัดจ้าง
จากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

-

๕-

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย
จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย”
อนง (๑) ใหนำเงอนไฃขอ ๑.๒.๒.๑ ขอ ๑.๒.๒.๒ ขอ ๑.๒.๒.๓ และขอ ๑.๒.๒.๔ (๑) และ (๒)
มาใช้กับวิธีคัดเลือกด้วย
(๒) ให้น ำเงื่อ นไขข้อ ๑.๒.๒.๑ และข้อ ๑.๒.๒.๓ มาใช้ก ับ วิธ ีเฉพาะเจาะจงด้ว ย
เว้นแต่กรณีที่วงเงินการจัดจ้างก่อสร้างไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๑.๓

การจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
๑. ๑ การจัดทำร่างขอบเขตของงานและการกำหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
๓

.

๑.๓.๑.๑ หน่วยงานของรัฐต้องกำหนดร่างขอบเขตของงานและกำหนดให้คู่สัญญาต้องใช้พัสดุ
ประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานจ้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น ้อยกว่าร้อยละ ๖๐
ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานจ้างที่ทั้งหมดตามสัญญา
๒ กรณีท ี่ห น่ว ยงานของรัฐ ได้แ จกแจงรายการพัส ดุท ี่จ ะนำมาใช้ในงานจ้างนั้น แล้ว
ทราบว่า งานนั้น เป็น พัส ดุท ี่ไ ม่ม ีผ ลิต ภายในประเทศ หน่ว ยงานของรัฐ สามารถกำหนดรายละเอีย ด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุได้ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน โดยไม่ต้องกำหนดว่าเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
กรณีนี้ไม,ต้องขออนุม่ตจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งขั้น
๑. ๓.๑. ๓ กรณีเมื่อ หน่ว ยงานของรัฐ ได้แ จกแจงรายการพัส ดุท ี่จ ะนำมาใช้ใ นงานจ้า งนั้น แล้ว
ทราบว่าพัสดุที่จะใช้ในงานจ้างนั้นมีผลิตภายในประเทศแต่หน่วยงานของรัฐจะไม่ใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
หรือจะใช้หรือใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่ครบร้อยละ ๖๐ หากกรณีเป็นดังนี้
(๑) กรณีที่ราคาพัส ดุท ี่น ่าเช้าจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน ๒ ล้านบาท
ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่ออนุมัติก่อน
(๒) กรณีที่ราคาพัสดุที่น่าเช้าจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วยรายการใดรายการหนึ่ง
เกิน ๒ ล้านบาท ให้เสนอผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งขั้นเพื่ออนุมัติเห็นก่อน
๔ กรณีด ัง ต่อ ไปนี้ห น่ว ยงานของรัฐ ไม่ต ้อ งขออนุม ัต ิจ ากหัว หน้า หน่ว ยงานของรัฐ
หรือผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งขั้นอนุมัติแต่อย่างใด โดยหน่ว ยงานของรัฐ สามารถกำหนดขอบเขตของงาน
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุได้ตามความต้องการ
(๑) กรณีท ี่ห น่ว ยงานของรัฐ ทราบตั้ง แต่ต ้น ว่า งานจ้า งนั้น ต้อ งใช้พ ัส ดุท ี่น ่า เช้า
จากต่างประเทศและพัสดุดังกล่าวนั้นไม่มีผลิตภายในประเทศ ซึ่งทำให้อัตราการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานจ้างทั้งหมดตามสัญญา
(๒) กรณีเมื่อหน่วยงานของรัฐได้แจกแจงรายการพัสดุที่จะน่ามาใช้ในงานจ้างนั้น
แล้วทราบว่างานจ้างนั้นต้องใช้พัสดุที่น่าเช้าจากต่างประเทศและพัสดุดังกล่าวนั้นไม่มีผลิตภายในประเทศ ซึ่งทำให้
อัตราการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานจ้างทั้งหมดตามสัญญา
๑ .๓ .๑ .

๑ .๓ .๑ .

๑ . ๓

.

๒ การจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๓.

๑. ๒.๑ เพิ่มเงื่อนไขในเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างฯ ดังนี้ “ข้อ ๑.๗ แผนการใช้
พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ”
๑ .๓ . ๒.๒ เพิ่ม เงื่อ นไซในเอกสารประกวดราคาจ้า งๆ ส่วนที่ ๒ ดัง นี้ “ข้อ ๓ . ๒ สำเนา
ใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ร/Vพร) (ถ้ามี)”
/อนิง -..

-๖อนึ่ง สำหรับ การพิจ ารณาผลกรณีก ารกำหนดเงื่อ นไขที่ให้ผ ู้ยื่น ข้อ เสนอยื่น สำเนา
ใบฃึน ทะเบียนผู้ป ระกอบการวิส าหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ร^/ใ^ร) มีวัตถุประสงค์เพื่อนำมาตรวจสอบ
คุณสมบัติในการให้แต้มต่อแก'ผู้ประกอบการ ร/ทเ^ร กรณีเสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผู้เสนอราคารายอื่น
ไม,เกินร้อยละ ๑๐ หากผู้ประกอบการ ร/ท[ะร ไม่ยื่นสำเนาใบขึ้นทะเบียนฯ ผู้ยืนข้อเสนอรายนั้น ก็จะไม่ได้รับสิทธิ
การได้แต้มต่อในการเสนอราคาดังกล่าว ดังนั้น กรณีท ี่ผ ู้ป ระกอบการ ร/Vใธร ไม่ย ื่น สำเนา'ใบขึ้น ทะเบีย นฯ
ไม่ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นเป็นผู้!ม,ผ่านคุณสมบัติแต่อย่างใด
๑.๓.๒.๓ เพิ่ม เงื่อ นไขในเอกสารประกวดราคาจ้า งฯ “ข้อ ๔.๙ ผู้ย ื่น ข้อ เสนอที่เป็น ผู้ช นะ
การเสนอราคาต้อ งจัด ทำแผนการใช้พ ัส ดุท ี่ผ ลิต ภายในประเทศ โดยยื่น ให้ห น่ว ยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน
นับ ถัด จากวัน ลงนามในสัญ ญา” ทั้งนี้ โดยให้แ นบตารางภาคผนวก ๑ ไปด้วย เว้น แต่ก รณีท ี่ร ะยะเวลา
ดำเนินการตามสัญญาไม่เกิน ๖๐ วัน
๑.๓.๒.๔ กำหนดเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างฯ กรณีใช้เกณฑ์ราคาในการพิจารณา
คัดเลือกผู้ชนะดังนี้
(๑) ให้กำหนดเงื่อนไขการพิจารณาในข้อ ๖ หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาว่า
“๖.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ ร/ท^ร เสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกิน
ร้อ ยละ ๑๐ ให้จ ัด ซื้อ จัด จ้า งจากผู้ป ระกอบการ ร/ท[ะ5 ดังกล่าว โดยจัด เรีย งลำดับ ผู้ย ื่น ข้อ เสนอซึ่ง เป็น
ผู้ประกอบการ ร/ท^ร ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จ ะเรีย กมา
ทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย
ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย
จะต้องเป็นผู้ประกอบการ รเท!:ร”
(๒) ให้กำหนดเงื่อนไขการพิจารณาในข้อ ๖ หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาว่า
“๖.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใฃ่ผู้ประกอบการ ร/ท^5 แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุด ของผู้ยื่น ข้อ เสนอซึ่งเป็น บุค คลธรรมดาที่ม ิได้ถ ือ สัญ ชาติไทย
หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้จัดซื้อหรือจัดจ้างจากผู้ยื่น ข้อเสนอ
ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว
ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย
จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย”
อนง (๑) ให้'นำเงือนไฃขอ ๑.๓.๒.๑ ข้อ ๑.๓.๒.๒ ขอ ๑.๓.๒.๓ และขอ ๑.๓.๒.๔ (๑) และ (๒)
มาใช้กับวิธีคัดเลือกด้วย
(๒) ให้น ำเงื่อ นไขข้อ ๑.๓.๒.๑ และข้อ ๑.๓.๒.๓ มาใช้ก ับ วิธ ีเฉพาะเจาะจงด้ว ย
เว้นแต่กรณีที่วงเงินการจัดจ้างไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๑ .๕ การต,อรองราคากรณีผู้ประกอบการ ร/ทเะร เสนอราคาเกินวงเงินงบประมาณที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
กรณีผ ู้ยื่น ข้อ เสนอที่เป็น ผู้ป ระกอบการ ร/ท^ร เสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
ที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ แต่สูงกว่าวงเงินที่จะจัดซื้อหรือจัดจ้าง ให้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัด ซื้อ จัด จ้างและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๗ ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐยังต้องนำหลักการ
การให้แต้มต่อด้านราคากับผู้ประกอบการ รเท^ร มาดำเนินการด้วย
/ตัว อย่าง ...

-๗ ตัวอย่าง
หน่ว ยงานของรัฐ มีง บประมาณในการจัด ซื้อ จัด จ้า ง ๕ ,๐๐๐,๐๐๐ บาท การเสนอราคาครั้ง นี้
มีผู้เสนอราคา ๕ ราย ได้แก่ บริษัท ก. บริษัท ข. บริษัท ค. ห้างหุ้นส่วนจำกัด /\. และห้างหุ้น ส่วนจำกัด 8.
โดยห้า งหุ้น ส่ว นจำกัด /\. และห้า งหุ้น ส่ว นจำกัด 8. เป็น ผู้ป ระกอบการ ร/ปใธร และบริษ ัท ก. บริษัท ข.
และบริษัท ค. เป็นผู้ประกอบการทั่วไป ซึ่งผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายเสนอราคาดังนี้
บริษัท ก.
๕,๐๐๐,๐0๐ บาท
บริษัท ข.
๕,๒๐๐,๐๐๐ บาท
บริษัท ค.
๕,๒๕๐,๐๐๐ บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด /\. ๕,๓๐๐,๐๐๐ บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด 8. ๕,๔๐๐,๐๐๐ บาท
พิจารณาได้ว่า ในการเสนอราคาครั้งนี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด /\. และห้างหุ้นส่วนจำกัด 8. ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ
ร/ฬ8ร ได ้เ ส น อราคาส ูง ก ว่า ผู้ย ื่น ข้อ เส น อรายอื่น ท ี่เ ส น อราคาตํ่า ส ุด แต ่ไ ม ่เ ก ิน ร้อ ยละ ๑๐ ดัง นั้น
ในการเสนอราคาครั้ง นี้ จึง พิจ ารณาให้ห ้า งหุ้น ส่ว นจำกัด /\. เป็น ผู้เ สนอราคารายตํ่า สุด ลำดับ ที่ ๑
ห้างหุ้นส่วนจำกัด 8. เป็นผู้เสนอราคารายตํ่าสุดลำดับที่ ๒ และบริษัท ก. เป็นผู้เสนอราคารายตํ่าสุดลำดับ ที่ ๓
แต่เนื่อ งจากผู้ยื่น ข้อ เสนอที่เป็น ผู้ป ระกอบการ ร/ปใธร ซึ่งเป็น ผู้ช นะลำดับ ที่ ๑ เสนอราคาเกิน วงเงิน ที่จ ะซื้อ
หรือจ้าง ให้หน่วยงาบของรัฐดำเนินการดังนี้
(๑) ให้ต ่อ รองราคากับ ผู้ป ระกอบการ ร/ให้ ตํ ่ าที ่ สุ ดเท่ าที ่ 'จะทำ'ได้ หากยอมลดราคาและราคา
ที่เสนอใหม่ไม,สูง กว่า วงเงิน ที่จ ะซื้อ หรือ จ้าง หรือ สูงกว่าแต่ส ่ว นที่ส ูง กว่านั้น ไม่เกิน ร้อ ยละ ๑๐ ของวงเงิน
ที่จะซื้อหรือจ้าง หรือต่อ รองราคาแล้วไม่ยอมลดราคาลงอีก แต่ส ่ว นที่ส ูงกว่านั้น ไม่เกิน ร้อ ยละสิบ ของวงเงิน
ที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างกับผู้ประกอบการ 5/^85 รายนั้น
(๒) ถ้าดำเนินการตาม (๑) แล้วไม่ได้ผล ให้แจ้งผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย เพื่อมาเสนอราคาใหม่พร้อมกัน
ภายในกำหนดระยะเวลาอัน สมควร หากรายใดไม่ยื่นใบเสนอราคาให้ถือว่ารายนั้นยืนราคาตามที่เสนอไว้เดิม
หากผู้ย ื่น ข้อ เสนอที่ไ ด้เสนอราคาตํ่าสุด ในการเสนอราคาครั้ง นี้เสนอราคาไม่ส ูง กว่าวงเงิน ที่จ ะซื้อ หรือ จ้า ง
หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม,เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็น ว่าราคาดังกล่าวเป็น ราคาที่
เหมาะสม ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ยื่นเสนอรายนั้น
ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐยังต้องนำหลักการการให้แต้มต่อในการเสนอราคาสูงกว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
ที่เสนอราคาตํ่าสุดแต่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ กับผู้ประกอบการ ร/ปาธร มาดำเนินการด้วย
(๓) ถ้าดำเนิน การตาม (๒) แล้วไม่ได้ผล ให้ห น่วยงานของรัฐยกเลิก การซื้อ หรือ จ้าง และดำเนิน การ
จัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการที่กำหนดในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑.๖ กรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาจัดซื้อ
จัดจ้างกับผู้ประกอบการ ร/ปใธร เป็นลำดับแรกก่อน

๑.๗ การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ
๑.๗.๑ การจัด ทำแผนการใช้พ ัส ดุไม่น ้อ ยกว่าร้อ ยละ ๖๐ และการใฃ้เหล็ก ไม่น ้อยกว่าร้อยละ ๙๐
ที่ผลิตภายในประเทศ สำหรับการจัดจ้างก่อสร้างและการจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
๑.๗.๑.๑ งานจ้างก่อสร้าง
/ (๑) -..

-๘(๑) หน่วยงานของรัฐจะต้องให้คู่สัญญาจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
ไม,น้อ ยกว่า ร้อ ยละ ๖๐ ของมูล ค่าพัส ดุท ี่จะใช้ในงานก่อ สร้างทั้งหมดตามสัญ ญา (ภาคผนวก ๑) โดยส่งให้
หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา
(๒) หน่วยงานของรัฐจะต้องให้คู่สัญญาจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา (ภาคผนวก ๒) โดยส่งให้หน่วยงานของรัฐ
ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา
๑.๗.๑.๒ งานจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
หน่ว ยงานของรัฐ จะต้อ งให้ค ู่ส ัญ ญาจัด ทำแผนการใช้พ ัส ดุท ี่ผ ลิต ภายในประเทศ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานจ้างทั้งหมดตามสัญญา (ภาคผนวก ๒) โดยส่งให้หน่วยงานของรัฐ
ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา
กรณีท ี่ง านจ้า งก่อ สร้า งและงานจ้า งที่ม ิใ ช่ง านก่อ สร้า ง ที่ม ีส ัญ ญาอายุไ ม่เกิน ๖๐ วัน
หรือกรณีที่วงเงินการจัดจ้างไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานของรัฐไม่ต้องให้คู่สัญญาจัดทำแผนการใช้พัสดุ
ที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
หากมูล ค่า หรือ ปริม าณของพัส ดุไ ม่ส ามารถดำเนิน การตามข้อ ๑.๖.๑.๑ และข้อ ๑.๖.๑.๒
สามารถแก่ไขเปลี่ยนแปลงแผนฯ ไดโดยไม่ต้องดำเนินการในรูปแบบการแก้ไขสัญญา เบ็เนเพียงการดำเนินการ
ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุกับคู่สัญญาก็ได้ ทั้งนี้ เมื่อคู่สัญญามีความประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนๆ
เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้คู่สัญญาส่งแผนฯ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อนการส่งมอบงานในแต่ละงวด
๑.๗.๒ การตรวจรับพัสดุ
๑.๗.๒.๑ ให้ค ณะกรรมการตรวจรับ พัส ดุต รวจสอบว่า พัส ดุท ี่ส ่ง มอบ เบ็เนพัส ดุท ี่ผลิต
ภายในประเทศตามเงื่อนไขที่กำหนดไวในสัญญา
๑.๗.๒.๒ การตรวจสอบพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ สามารถดำเนินการดังนี้
(๑) กรณีที่เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย ให้ตรวจสอบรายการพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย
(IV๒ค่6 เท าาาลเ[ลโฟ) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(๒) กรณีที่เป็นพัสดุที่ไม่ใช่รายการพัสดุตาม (๑) ให้ตรวจสอบจากข้อมูลที่ป รากฏ
บนฉลากของสินค้าที่ติดบนบรรจุภัณฑ์ของสินค้า
๑.๗.๓ การแก้ไขสัญญา
หากลงนามในสัญญาแล้วปรากฏในภายหลังว่า ไม่สามารถส่งมอบพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
ตามเงื่อนไขหรืออัตราที่กำหนดไวในสัญญาได้ ให้พิจารณาแก้ไขสัญญาต่อไป ทั้งนี้ ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณา
แก้ไขสัญญาให้เป็นไปตามหลักการของมาตรา ๙๗ แห่งพระราชบัญญัติฯ
๑.๗.๔ การจัด ทำรายงานผลการใช้พ ัส ดุท ี่ผ ลิต ภายในประเทศสำหรับ งานจ้า งก่อ สร้างและงานจ้าง
ที่มิ'ใช่งานก่อสร้าง
ให้ค ณะกรรมการตรวจรับ พัส ดุเป็น ผู้จ ัด ทำรายงานผลการใช้พ ัส ดุท ี่ผ ลิต ภายในประเทศ
(ตามภาคผนวก ๓) เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อทราบพร้อมกับรายงานผลการตรวจรับงานงวดสุดท้าย
๑.๘ การให้สัตยาบัน
กรณีท ี่ห น่วยงานของรัฐ ไม,ดำเนิน การขออนุญ าตต่อ ผู้ม ีอ ำนาจเหนือ ขึ้น ไปหนึ่ง ชั้น หรือ หัว หน้า
หน่วยงานของรัฐ หน่ว ยงานของรัฐ สามารถให้ผ ู้ม ีอ ำนาจพิจ ารณาให้ส ัต ยาบัน สำหรับ การดำเนิน การ
ที่ได้ดำเนินการไปก่อนแล้วนั้นในภายหลังได้

/ ๒. -..

-๙๒. แนวทางการดำเนินการตามกฎกระทรวงฯ ในหมวด ๒ ข้อ ๖ (๒) และ (๔)
๒.๑ กรณีที่หน่วยงานของรัฐประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์ยางพารา หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการ
จัด ซื้อ จัด จ้างตามหมวด ๒ ข้อ ๖ (๒) ผลิตภัณ ฑ์ของร้านค้าสหกรณ์ห รือสถาบัน เกษตรกรที่ก ระทรวงเกษตร
และสหกรณ์รับรอง โดยหน่ว ยงานของรัฐ สามารถตรวจสอบรายซื่อ ร้า นค้า สหกรณ์ห รือ สถาบัน เกษตรกร
กับกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยตรง ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างไดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๒.๒ กรณีท ี่ห น่ว ยงานของรัฐ ประสงค์จ ะจัด ซื้อ จัด จ้า งผลิต ภัณ ฑ์ท ี่ผ ลิต ขึ้น เองหรือ บริก ารขององค์ก ร
หรือมูลนิธิเพื่อคนพิการที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐตามหมวด ๒ ข้อ ๖ (๔) โดยหน่วยงานของรัฐ
สามารถตรวจสอบรายซื่อองค์กร มูลนิธิ หรือองค์การสงเคราะห์คนพิการ กับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีว ิต คนพิก าร หรือ สำนัก งานส่ง เสริม วิส าหกิจ เพื่อ สัง คม โดยตรง ทั้งบี้ หน่ว ยงานของรัฐ จัด ซื้อ จัด จ้า งได้
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
อนึ่ง การจัด ซื้อ จัด จ้า งตามข้อ ๒.๑ และข้อ ๒.๒ หากหน่ว ยงานของรัฐ ไม่ป ระสงค์จ ะจัด ซื้อ จัด จ้า ง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จะใช้วิธีคัดเลือก หรือวิธีประกาศเฃิญซวนทั่วไปก็ได้
๓.

แนวทางการดำเนิน การตามกฎกระทรวงฯ ในหมวด ๗/ ๒ การจัด ซื้อ จัด จ้า งพัส ดุท เี่ ป็น มิต ร
กับสิ่งแวดล้อม
๓.๑

หากหน่ว ยงานของรัฐ ประสงค์จ ะจัด ซื้อ จัด จ้างพัส ดุท ี่เป็น มิต รกับ สิ่ง แวดล้อ ม ให้ห น่วยงานของรัฐ
กำหนดรายละเอีย ดคุณ ลัก ษณะเฉพาะหรือ ร่า งขอบเขตของงาน เป็น พัส ดุท ี่ม ีร ายละเอีย ดหรือ คุณ สมบัต ิ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตัวอย่าง
หน่วยงานของรัฐต้องการจัดซื้อกระดาษ /\๔ หากประสงค์จะจัดซื้อกระดาษที่มีคุณสมบัติเป็นกระดาษ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ก็ให้หน่วยงานของรัฐกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะได้ตามที่หน่วยงานของรัฐ
ต้องการ แต่หากหน่วยงานของรัฐประสงค์จะจัดซื้อกระดาษ /\๔ ที่มีคุณลักษณะเฉพาะทั่วไป ก็ให้หน่วยงานของรัฐ
กำหนดตามที่หน่วยงานของรัฐต้องการ
๓.๒ เมื่อดำเนินการตามข้อ ๓.๑ แล้ว ให้หน่วยงานของรัฐตรวจสอบรายซื่อพัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
โดยตรวจสอบในฐานข้อ มูล บัญ ชีร ายซื่อ สิน ค้าและบริก ารที่เป็น มิต รกับ สิ่ง แวดล้อ มของกรมควบคุม มลพิษ
ได้ที่ เา1า:Iว://51ว.เว0±30.1:1า
๓.๓ เมื่อตรวจสอบรายซื่อแล้วปรากฏว่า พัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้างตังกล่าวมีผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการเพียงรายเดียว
ให้ห น่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากผู้ขายหรือ ผู้ให้บ ริการโดยตรง หากพัสดุที่จะจัดซื้อ
จัดจ้างมีผู้ขายสินค้าหรือผูใ้ ห้บริการตั้งแต่ ๒ รายขึ้นไป ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก
หากดำเนิน การตรวจสอบรายซื่อ แล้วไม่ป รากฏรายซื่อ ผู้ป ระกอบการที่ได้รับ การรับ รองว่าเป็น พัส ดุ
ที่ม ีเครื่อ งหมายรับ รองว่าเป็น พัส ดุท ี่เป็น มิต รกับ สิ่ง แวดล้อ ม ให้ห น่ว ยงานของรัฐ ดำเนิน การจัด ซื้อ จัด จ้า ง
ตามวิธีการที่กำหนดใบพระราฃบัญญ้ตฯ
อนึ่ง หากหน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้หน่วยงานของรัฐ
กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือร่างขอบเขตของงาน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ

ภาคผนวก ๑
ตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
โครงการ ..............................................................................
รายการพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
ลำดับ

รายการ

๑

ปูนซีเมนต์

๒

กระเบื้อง

๓

ฝืาเพดาน

(^

หลอดไฟ

๕

โคมไฟ

หน่วย

ปริมาณ

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

เป็นเงิน
(รวม)

พัสดุ
ในประเทศ

พัสดุ
ต่างประเทศ

รวม

XXX

XXX

XXX

อัตรา

๑๐๐

๗๐

๓๐

(ร้อยละ)
ลงซื่อ .......................................... (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
(
)

ภาคผนวก ๒
ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
โครงการ ...............................................................................
รายการพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ XXX (ตัน)
ปริมาณ

เหล็ก
ในประเทศ

เหล็ก
ต่างประเทศ

รวม

XXX

XXX

XXX

อัตรา

๑๐๐

๙๐

๑๐

ลำดับ

รายการ

หน่วย

๑

เหล็กเส้น

ตัน

๒

เหล็กช้องอ

ตัน

๓

เหล็กเส้นกรม

ตัน

(^
๕

(ร้อยละ)

ลงซื่อ .......................................... (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
(
)

ภาคผนวก ๓
ตารางรายงานผลการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
การใช้พัสดุทั้งโครงการ
รายการพัสดุทั้งโครงการ
มูลค่าพัสดุทั้งโครงการ

XXX รายการ
XXX บาท

มูลค่าการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
รายการ

จำนวนเงิน

มูลค่าพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

(บาท)

มูลค่าพัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศ

(บาท)

อัตรา (ร้อยละ)

ปริมาณการใช้เหล็กทั้งโครงการ
ปริมาณการใช้เหล็กทั้งโครงการ XXX ตัน
รายการ

มูลค่าเหล็กทั้งโครงการ XXX บาท

หน่วย

จำนวน

ตัน

ตัน

ปริมาณการใช้เหล็ก

อัตรา (ร้อยละ)

0

เป็น ไปตามกฎกระทรวงกำหนดพัส ดุแ ละวิธ ีก ารจัด ซื้อ จัด จ้า งพัส ดุท ี่ร ัฐ ต้อ งการส่ง เสริม
หรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
0 ร้อยละ ๖๐ พัสดุทั่วไป (มูลค่า)
0 ร้อยละ ๙๐ เหล็ก (ปริมาณ)

0

ไม่เป็น ไปตามกฎกระทรวงกำหนดพัส ดุแ ละวิธ ีก ารจัด ซื้อ จัด จ้า งพัส ดุท ี่ร ัฐ ต้อ งการส่ง เสริม
หรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
เหตุผล/ความจำเป็นที่หน่วยงานของรัฐไม่สามารถดำเนินการไต้

ลงซื่อ .......................................... (ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ)

(

)

