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คูม่อืการปฏบิตัติามแนวทางปฏบิตัติามกฎกระทรวงก าหนดพสัดแุละวธิกีารจดัซือ้จดัจา้งพสัดุ
ทีร่ฐัตอ้งการสง่เสรมิหรอืสนบัสนุน (ฉบับที ่2) พ.ศ.2563  

 
 เนื่องด้วยในปีงบประมาณ 2563 กรมบัญชีกลางได้ประกาศกฎกระทรวงก าหนดพัสดุและวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2563  
และบังคับใช้ในวันที่ 22 ธันวาคม 2563 เพื่อก าหนดให้พัสดุที่จัดท าขึ ้นหรือจ าหน่ายโดยผู้ประกอบ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ และพัสดุที ่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน  อันจะเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมและเกษตรกร ส่งเสริมให้มีการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและพัสดุที่อนุรักษ์
สิ ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นการขับเคลื ่อนเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ จึงได้ออกกฎกระทรวงนี ้        
และบังคับใช้กับหน่วยงานของรัฐ รวมถึงมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  
 

ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัตินี้ คือ มหาวิทยาลัยใน
ก ากับของรัฐ จึงต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงดังกล่าว ควบคู่ไปกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 , ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎกระทรวง พ.ศ. 2560  

 
 ดังนั้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่พัสดุ มีความเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง จึงจัดท าคู่มือการการปฏิบัติ
ตามแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงก าหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ
สนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ดังต่อไปนี้  
 
วตัถปุระสงค ์
 คู่มือการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงก าหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐ
ต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัสดุเข้าใจและจัดท าเอกสารเพื่อประกอบการจัดซื้อจัดจ้างได้ตามที่แนวทาง
ปฏิบัตติามกฎกระทรวงก าหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ
สนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ก าหนด 

2. เพื่อให้เพิ่มความสะดวกและความเข้าใจในการจัดท าเอกสารเพื่อขอซื้อขอจ้างตามที่แนวทาง
ปฏิบัติตามกฎกระทรวงก าหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ
สนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ก าหนด 
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ขอบเขต 
 คู่มือการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงก าหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐ
ต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ฉบับนี้ มีเนื้อหาครอบคลุมการปฏิบัติตามแนวทาง
ซึ่งปรากฎตามหนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว89 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 , หนังสือที่ กค (กวจ) 
0405.2/ว845 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 และหนังสือที่  กค (กวจ) 0405.2/ว78 ลงวันที่ 31 มกราคม 
2565  และแนวทางในการปฏิบัติงาน ณ ส านักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  
 
นยิามศพัทเ์ฉพาะ 
 “การจัดซื้อจัดจ้าง” หมายความว่า การด าเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จ้าง เช่า 
แลกเปลี่ยน  หรือโดยนิติกรรมอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง    

 
ภาพที่ 1 การจัดซื้อจัดจ้าง 

 “พัสด”ุ หมายความว่า สินค ้า งานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษา และงานจ้างออกแบบ
หรือ ควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งการด าเนินการอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  

 
ภาพที่ 2 พัสดุ 

 “สินค้า” หมายความว่า วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ รวมถึงงานบริการที่ 
รวมอยู่ในสินค้านั้นด้วย แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่าของมูลค่า”สินค้า”นั้น   
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ภาพที่ 3 สินค้า 

 “บริการ” หมายความว่า งานจ้างบริการ งานจ้างเหมาบริการ งานจ้างท าของและการรับขน   

 
ภาพที่ 4 บริการ 

 “งานก่อสร้าง” หมายความว่า งานก่อสร้าง งานก่อสร้างสาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นใด 
และ การซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง ร้ือถอน หรือการกระท าอื่นใดที่มีลักษณะท านองเดียวกัน กับอาคาร 
สาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้างนั้น รวมถึงงานบริการที่รวมอยู่ในสินค้านั้น แต่มูลค่าของงานบริการต้อง
ไม่สูง กว่ามูลค่า “งานก่อสร้าง”นั้น   
 

 
ภาพที่ 5 งานก่อสร้าง 
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 “ราคากลาง” หมายความว่า ราคาที่ใช้เป็นฐานส าหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ย่ืนเสนอ
ไว้ ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริง มีดังนี้  
 1. ราคาที่ได้จากการค านวณ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางก าหนด  
 2. ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงที่กรมบัญชีกลางจัดท า  
 3. ราคามาตรฐานที่ส านักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นก าหนด  
 4. ราคาที่ได้จากการสืบราคาจากท้องตลาด  
 5. ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างคร้ังหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ  
 6. ราคาอื่นตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ  
 กรณีที่มีราคาตาม 1. ให้ใช้ราคาตาม 1. ก่อน ถ้าไม่มีราคาตาม 1. แต่มีราคาตาม 2.หรือ 3. ให้
ใช้ราคาตาม 2.หรือ 3. ก่อน โดยจะใช้ราคาตาม 2.หรือ 3. ให้ค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็น
ส าคัญ  กรณีที่ไม่มีราคาตาม 1.  2. และ 3. ให้ใช้ราคาตาม 4.  5. หรือ 6. ตามล าดับก่อน โดยจะใช้ 
ราคาตาม 4.  5. หรือ 6 ให้ค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นส าคัญ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 ราคากลาง 
 
 “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น  
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ องค์การมหาชน องค์กรอิสระ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
หน่วยธุรการของศาล มหาวทิยาลัยในก ากบัของรฐั หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในก ากับ ของรัฐสภา 
หน่วยงานอิสระของรัฐ และหน่วยงานอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
 “เจ้าหน้าที่”หมายความว่า ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับ  
มอบหมายจากผู้มีอ านาจให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงาน   
ของรัฐ 
  
 
 

1. ราคาที่ได้มาจากการค านวณตามหลกัเกณฑ์ท่ีคกก.ราคากลาง (ตาม
พ.ร.บ. ไม่ใช่ของหน่วยงาน) ก าหนด 

ขณะนี้มีเพียง
งานก่อสร้าง 

2. ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูล
ราคาอ้างอิงของพัสดุที่ 
กรมบัญชีกลางจัดท า 

3. ราคามาตรฐานที่ สงป.หรือ 
หน่วยงานกลางอื่นก าหนด 

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สิ่งก่อสร้าง/ค่าจ้างที่
ปรึกษา/IT 

ยังไม่มี
ก าหนด 

4. ราคาที่ได้จาก
การสืบราคาจาก
ท้องตลาด 

5. ราคาที่เคยซ้ือ/จ้าง
ครั้งหลังสุดภายใน     
2 ปีงบประมาณ 

6. ราคาอื่นใดตาม
หลักเกณฑ์/วิธกีาร/
แนวทางของหนว่ยงาน
นั้นๆ 
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แนวทางปฏบิตัติามกฎกระทรวงก าหนดพสัดแุละวธิกีารจดัซือ้จดัจา้งพสัดทุีร่ฐัตอ้งการสง่เสรมิ
หรือสนบัสนนุ (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2563 
 ในวันที่ 8 ธันวาคม 2563 กรมบัญชีกฎกระทรวงก าหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐ
ต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) เพื่อก าหนดให้พัสดุที่จัดท าขึ้นหรือจ าหน่ายโดยผู้ประกอบ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ และพัสดุที ่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน  อันจะเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมและเกษตรกร ส่งเสริมให้มีการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและพัสดุที่อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ และแก้ไขเพิ่มเติมที่ปรึกษาที่รัฐ
ต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนประเภทที่ปรึกษาที่เป็นหน่วยง านของรัฐให้ครอบคลุมถึงสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐทุกแห่งเพื่อให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ โดยบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 
ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งในขณะนั้น ยังมิได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวง และหลาย
หน่วยงานรัฐ ยังมิได้ด าเนินการตามกฎกระทรวงนี้ ต่อมา คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ ได้มีหนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติตามกฎกฎกระทรวงก าหนดพัสดุและ
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว89 ลงวันที่ 
18 กุมภาพันธ์ 2564 ก าหนดแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงเพื่อให้หน่วยงานของรัฐมีความเข้าใจและ
สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎกระทรวงก าหนดได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ดังนี้ 
 
หนังสือแจง้เวยีนแนวทางปฏบิตัติามกฎกฎกระทรวงก าหนดพสัดุและวธิกีารจัดซือ้จัดจา้งพสัดุทีร่ัฐต้องการ
ส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว89 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 
 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
  งานพัสดุ ส านักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ต้องจัดซื้อจัดจ้างให้ตรงกับวัตถุประสงค์ และความ
ต้องการของหน่วยงานผู้รับบริการเป็นส าคัญ โดยใช้รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและขอบเขตของงาน (TOR) 
เป็นหลักในการจัดซื้อจัดจ้าง  
 กฎกระทรวงที่รัฐต้องการส่งเสริมและสนับสนุน พ.ศ.2563 
  สนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศ (MIT) และให้จัดซื้อจัดจ้างกับ
ผู้ประกอบการ SMEs ก่อน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7 เปรียบเทียบ พรบ. 60 กับ กฎกระทรวง 

ไม่มี SMEs 

TOR 
MIT & 
SMEs 

ปฏิบัติตามพรบ. 2560 

มี SMEs แต่ไม่ตรงสเปค 

TOR 
MIT & 
SMEs 

ปฏิบัติตามพรบ. 2560 

มี SMEs และตรงสเปค 

TOR 

MIT & 
SMEs 

ปฏิบัติตาม ว.89 
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 โดยมีแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ ดังนี้ 
1. ผลิตภัณฑ์ของร้านค้าสหกรณ์หรือสถาบันเกษตรกรที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรอง 

ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นเองหรือบริการขององค์กรหรือมูลนิธิเพื่อคนพิการที่ได้รับการรับรองจาก
หน่วยงานของรัฐ วิทยาเขตสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

2. การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
ให้จัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยใช้เงิน
งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุที่อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (สามารถ
ตรวจสอบชื่อสินค้าหรือบริการ และรายชื่อผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) ได้ที่ www.thaismegp.com 
 

 
 

ภาพที่  8  หน้าจอ www.thaismegp.com 
 

 
ภาพที่  9  ตัวอย่างการค้นหาสินค้า 

เลือกค้นหาสินค้า 

กรอกข้อมลูสินค้า 

ปรากฎสินค้าที่ท า
การค้นหา ปรากฏชื่อบริษัท/ห้าง/ร้าน

ที่จดทะเบียน SMEs 

http://www.thaismegp.com/
http://www.thaismegp.com/
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กรณีที่ค้นหาเจอสินค้า หมายความว่าสินค้ามีการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการวิสาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งสามารถค้นหาชื่อบริษัท/ห้าง/ร้านที่จดทะเบียนได้ จาก
อธิบายใต้ภาพ หรือสามารถค้นหารายชื่อ บริษัท/ห้าง/ร้าน ได้โดยตรง ดังภาพ 

 

 
ภาพที่ 10 ตัวอย่างการค้นหาด้วยเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 

 
3. การจัดซื้อพัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ   

3.1 หน่วยงานต้องก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะให้ใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ : ให้ตรวจ
รายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย 
(Made in Thailand) ได้ที่ www.mit.fti.or.th หากมีน้อยกว่า 3 ราย หรือไม่มี หน่วยงาน
จะก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะให้ใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศหรือไม่ก็ได้ 
 

 
 

ภาพที่ 11 หน้าจอ www.mit.fti.or.th 

เลือกค้นผลิตภัณฑ์ 

กรอกเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 

ผลการค้นหา 

http://www.mit.fti.or.th/
http://www.mit.fti.or.th/
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ภาพที่ 12 ตัวอย่างการค้นหาข้อมูล 
 

 กรณีที่ต้องการค้นหาพัสดุ ให้ระบุชื่อพัสดุ เป็นค าเฉพาะสั้นๆ เช่น ปากกา ดินสอ กล้อง 
เพราะอาจท าให้ไม่สามารถค้นหาพัสดุได้ หากพบว่ามีรายการพัสดุที่ค้นหา ให้ตรวจสอบว่ามี
รายละเอียดตรงกับความต้องการหรือไม่ หากตรง ถือว่าเป็นพัสดุ ที่ผลิตในประเทศ (Made 
in Thailand) 
 

 
 

ภาพที่ 13 ตัวอย่างการค้นหาข้อมูล “ดินสอ” 

กรอกข้อมลูผลิตภัณฑ์ที่ต้องการค้นหา 

เมื่อกรอก ค าว่า ดินสอ ปรากฎดังภาพ 

กดที่ชื่อผลิตภัณฑ์ทีค่้น คอืดินสอ  
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ภาพที่ 14 ตัวอย่างรายละเอียดของพัสดุที่ค้นหา 
 

  ตัวอย่างค้นหาพัสดุ รายการ ดินสอ จะปรากฏรายละเอียดของผลิตภัณฑ์หลายรายการ 
หากต้องการซื้อ ดินสอสีไม้ ให้กดเข้าไปที่ชื่อผลิตภัณฑ์ จะปรากฏรายละเอียดดังภาพที่ 14 

 
3.2 กรณีที่มีพัสดุที่ผลิตในประเทศไม่เพียงพอหรือมีผู้ประกอบการเข้ายื่นน้อยราย หรือมี

ความจ าเป็นจะต้องมีการใช้พัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศหรือน าเข้าพัสดุจากต่างประเทศ 
ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ก่อนการก าหนดรายละเอียดคุณสมบัติพัสดุ ยกเว้น 
เป็นการจัดหาอะไหล่ที่มีความจ าเป็นจะต้องระบุคุณลักษณะเฉพาะ และจ าเป็นต้องน าเข้า
จากต่างประเทศ หรือกรณีที่มีการจัดหาคร้ังหนึ่งไม่เกิน 2 ล้านบาท หรือ ราคาต่อหน่วย
ไม่เกิน 2 ล้านบาท ให้เสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีพิจารณา 
 

4. การจัดจ้างก่อสร้าง  
ให้ก าหนดรายละเอียดในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และก าหนดให้คู่สัญญาต้องใช้พัสดุ
ประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้งานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที ่จะใช้ในงานก่อสร้างทั ้งหมดตามสัญญา  และให้
พิจารณาการใช้เหล็กในงานก่อสร้างเป็นเหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดของสัญญา  
- กรณีที่จะไม่ใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ หรือจะใช้หรือใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่

ครบร้อยละ 60 ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติเห็นชอบก่อน 
 
 

จะปรากฎเมื่อกดทีค่ าว่าดนิสอสีไม้ 
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5. การจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 
หน่วยงานต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุ หรือครุภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
ของมูลค่าวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานจ้างนั้น กรณีที่จะไม่ใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ 
หรือจะใช้หรือใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่ครบร้อยละ 60 ให้ เสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติเห็นชอบก่อน 
 

6. การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กรณีนี้หากหน่วยงานไม่ประสงค์จะจัดซื้อจดั
จ้างพัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะหรือร่างขอบเขตของ
งานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
 

7. การบริหารสัญญา เมื่อลงนามในสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างต้องจัดท าแผนการใช้วัสดุ หรือครุภัณฑ์
ภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และส าหรับสัญญาจ้างก่อสร้างต้องจัดท าแผนการใช้
เหล็กภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ภายใน 30 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

 
8. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบพัสดุที่คู่สัญญาส่งมอบเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญา และจัดท ารายงานผลการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศเสนอผู้
ว่าจ้างทราบพร้อมรายงานผลการตรวจรับงานงวดสุดท้าย 

 
 
วิธีจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือที่ กค (กวจ) 0405.2/ว89 

1. การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับผู้ประกอบการ  SMEs    เจ้าหน้าที่พัสดุจะต้องจัดซื้อจัดจ้างจาก
จังหวัดสุราษฎร์ธานีก่อน (จัดจ้างจากจังหวัดที่หน่วยงานของรัฐที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งอยู่) โดยหาก
พัสดุที่วิทยาเขตประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้างนั้น มีรายชื่อผู้ประกอบการ SMEs ที่อยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
และมีไม่น้อยกว่า 3 ราย  ให้เจ้าหน้าที่พัสดุด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ  SMEs  ที่อยู่ใน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยให้ใช้วิธีคัดเลือก โดยเชิญไม่น้อยกว่า 3 ราย เข้ามาเสนอราคา 

2. หากตรวจสอบรายชื่อแล้วปรากฏว่า ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไม่มีรายชื่อผู้ประกอบการ SMEs 
หรือมี แต่น้อยกว่า 3 ราย ให้เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบจากบัญชีรายการพัสดุและบัญชีรายชื่อของ สสว. 
ทุกจังหวัดว่า พัสดุที่วิทยาเขตประสงค์จะจัดซื้อนั้นมีรายชื่อผู้ประกอบการ SMEs หรือไม่ หากทุกจังหวัด
ในบัญชีรายการพัสดุและบัญชีรายชื่อของ สสว. มีรายชื่อผู้ประกอบการ SMEs ไม่น้อยกว่า 3 ราย ให้
เจ้าหน้าที่พัสดุจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ที่มีรายชื่อนั้น โดยวิธีคัดเลือก  

 หากในจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีรายชื่อผู้ประกอบการ SMEs น้อยกว่า 3 ราย  ให้วิทยาเขต
เชิญชวนผู้ประกอบการ SMEs ที่มีรายชื่ออยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีก่อน แล้วจึงพิจารณาจังหวัดอื่นๆ 
ต่อไป แต่หากในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไม่มีรายชื่อผู้ประกอบการ SMEs ให้เชิญผู้ประกอบการ SMEs ที่มี
รายชื่ออยู่ในจังหวัดอื่นๆ โดยเชิญไม่น้อยกว่า 3 ราย 
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3. หากไม่สามารถด าเนินการตามข้อ 1 และข้อ 2 ได้ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามวิธีการของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หากวิทยาเขต
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กอทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) และใช้
เกณฑ์ราคาในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะหากผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่า
ราคาต ่าสุดของผู้เสนอราคารายอื่นไม่เกินร้อยละ 10 ให้วิทยาเขตจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs 
ดังกล่าว โดยจัดเรียงล าดับผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต ่าสุดของ
ผู้เสนอราคารายอื่นไม่เกินร้อยละ 10 ที่จะเรียกมาท าสัญญาไม่เกิน 3 ราย 

4. ให้วิทยาเขตรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ไปยัง สสว. ภายใน 30 วัน
นับถัดจากวันสิ้นปีงบประมาณ โดยให้วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จัดส่งรายงานไปยังวิทยาเขตหาดใหญ่ 
เพื่อให้วิทยาเขตหาดใหญ่รวบรวมและจัดส่งในภาพรวมไปยัง สสว. (ตามภาคผนวก) 

 
การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ ตามหนังสือที่ กค (กวจ) 0405.2/ว89 

1. การจัดท าแผนการใช้พัสดุไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และการใช้เหล็กไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ที่
ผลิตภายในประเทศ ส าหรับการจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง และงานก่อสร้างดังนี้ 

1.1 งานจ้างก่อสร้าง 
- วิทยาเขตจะต้องให้คู่สัญญาจัดท าแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่า   

ร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา ภายใน 30 วัน
นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา (ตามภาคผนวก) 

- วิทยาเขตจะต้องให้คู่สัญญาจัดท าแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่จะต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา ภายใน 30 วันนับถัด
จากวันที่ได้ลงนามในสัญญา (ภาคผนวก) 

1.2 งานจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 
วิทยาเขตจะต้องให้คู่สัญญาจัดท าแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานจ้างทั้งหมดตามสัญญา ภายใน 30 วัน นับถัดจาก
วันที่ได้ลงนามในสัญญา ตามแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ 

  อนึ่ง หากมูลค่าหรือปริมาณของพัสดุไม่สามารถด าเนินการตามข้อ 1.1 และข้อ 1.2 สามารถ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนได้ ทั้งนี้ ต้องก่อนการส่งมอบงานในแต่ละงวด  

2. การตรวจรับพัสดุ ส าหรับการจัดซื้อจัดจ้าง  
2.1 ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบว่าพัสดุที่ส่งมอบ เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญา 
2.2 การตรวจสอบพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ สามารถด าเนินการ ดังนี้ 

2.2.1 กรณีที่เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทยให้ตรวจสอบรายการพัสดุท ี ่ ได ้ร ับการรับรองและออก
เคร ื ่องหมายส ินค ้าท ี ่ผล ิตในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
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2.2.2 กรณีที่เป็นพัสดุที่ไม่ใช่รายการพัสดุตาม 2.2.1 ให้ตรวจสอบจากข้อมูลที่ปรากฎ
บนฉลากของสินค้าที่ติดบนบรรจุภัณฑ์ของสินค้า 

3. การแก้ไขสัญญา 
 หากลงนามในสัญญาแล้วปรากฏในภายหลังว่า ไม่สามารถส่งมอบพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาได้ ให้พิจารณาแก้ไขสัญญาต่อไป ทั้งนี้ ให้วิทยาเขตพิจารณาแก้ไข
สัญญาให้เป็นไปตามหลักการของมาตรา 97 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
4. การจัดท ารายงานผลการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศส าหรับงานจ้างก่อสร้างและงานจ้างที่

มิใช่งานก่อสร้าง  
  ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นผู้จัดท ารายงานผลการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (ตาม
ภาคผนวก) เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อทราบพร้อมกับรายงานผลการตรวจรับงานงวดสุดท้าย 
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การปรบัปรงุกฎกระทรวงก าหนดพสัดแุละวธิกีารจดัซือ้จดัจา้งพสัดทุีร่ฐัตอ้งการสง่เสรมิหรอื
สนบัสนนุ  
 จากการด าเนินการตาม กค (กวจ) 0405.2/ว89 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564  กรมบัญชีกลาง
ได้รับทราบปัญหาจากการออกกฎกระทรวงๆ และหนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติดังกล่าว   พบปัญหา
ดังนี้ 1) การสมยอมกันในการเสนอราคาของผู้ประกอบการ 2) การค้นหารายการสินค้าหรืองานบริการ             
ที่ www.thaismegp.com ของ สสว. เพื่อตรวจสอบรายละเอียดของพัสดุและคุณสมบัติของผู้ประกอบการ 
SMEs รวมทั้งการที่หน่วยงานต้องน ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะไปตรวจสอบที่ www.mit.fti.or.th  
ซึ่งยังเป็นปัญหาในทางปฏิบัติและเป็นการเพิ ่มขั ้นตอนอันเป็นการสร้างภาระงานให้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก      คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
จึงออกหนังสือแจ้งเวียนการอนุมัติยกเว้นและแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงก าหนดพัสดุและวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน  เพิ่มเติมอีก 2   ฉบับ   คือ  กค (กวจ) 0405.2/ว
845 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 31 มกราคม 2565 และกค 
(กวจ) 0405.2/ว78 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565 บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 จนถึงปัจจุบัน  
โดยมีรายละเอียดการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงดังนี้ 
 

 
 

ภาพที่ 15 สรุปหนังสือที่ กค (กวจ) 0405.2/ว845 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 
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ภาพที่ 16 สรุปหนังสือที่ กค (กวจ) 0405.2/ว78 ลงวันที ่31 มกราคม 2565 
 

1. การจดัซือ้จัดจ้างพสัดสุง่เสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
1.1 ให้ยกเลิกการก าหนดให้วิทยาเขตต้องจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ไม่น้อย

กว ่าร ้อยละ 30 ของงบประมาณในการจัดซื ้อจ ัดจ้างพัสดุท ี ่อย ู ่ในบัญชีรายช ื ่อ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  

1.2 แต่ยังคงให้แต้มต่อกับผู้ประกอบการ SMEs ในการเสนอราคาสูงกว่าผู้ประกอบการ
ทั่วไปได้ ไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาต ่าสุดของผู้ประกอบการที่ไม่เป็น SMEs 
 
 
 



15 
 

2. การจดัซือ้พสัดสุง่เสรมิการผลติภายในประเทศ 
2.1 ให้ยกเลกิกรณีพัสดุที่จะจัดซื้อมีผู้ประกอบการที่ได้รับเครื่องหมาย MIT จากสภา
อุตสาหกรรมฯ ตั้งแต่ 6 รายขึ้นไป (บังคบัใชใ้น ว845) ให้ก าหนดรายละเอียดพัสดุว่าเป็น
พัสดุที่ได้รับ MIT และต้องจัดซื้อจากผู้ประกอบการที่มีเคร่ืองหมาย MIT เท่านั้น และให้
เพิ่มเติมเงื่อนไขใหม่ ดังนี้ 

- ให้วิทยาเขตจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตามวัตถุประสงค์การใช้งาน และเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ 

- กรณีที่พัสดุที่วิทยาเขตต้องการใช้งานเป็นพัสดุที่ไม่มีผลิตภายในประเทศสามารถ
ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุได้ตามวัตถุประสงค์การใช้งานโดยไม่
ต้องก าหนดว่าเป็นพัสดุที ่ผลิตภายในประเทศ กรณีนี ้ไม่ต ้องขออนุม ัต ิจาก          
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี หรือผู้มีอ านาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น 
(สภามหาวิทยาลัย) 

- กรณีที่มีพัสดุที่ผลิตในประเทศไม่เพียงพอหรือมีผู้ประกอบการเข้ายื่นน้อยราย หรือมี
ความจ าเป็นจะต้องมีการใช้พัสดุที ่ผลิตจากต่างประเทศหรือน าเข้าพัสดุจาก
ต่างประเทศ ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ก่อนการก าหนดรายละเอียด
คุณสมบัติพัสดุ ยกเว้น เป็นการจัดหาอะไหล่ที ่มีความจ าเป็นจะต้องระบุคุณ
ลักษณะเฉพาะ และจ าเป็นต้องน าเข้าจากต่างประเทศ หรือกรณีที่มีการจัดหาครั้ง
หนึ ่งไม่เกิน 2 ล้านบาท หรือ ราคาต่อหน่วยไม่เกิน   2 ล้านบาท ให้ เสนอ           
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีพิจารณา โดยจะเสนอไปพร้อมกับ
ขั้นตอนขอความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้างก็ได้ 

- กรณีที่สามารถแยกราคาต่อหน่วยได้ไม่เกิน 2 ล้านบาท กรณีนี้แม้วงเงินรวมทั้ง
สัญญาจะเกิน 2 ล้านบาท ถ้าเข้ากรณีใดกรณีหนึ่งให้ขออนุมัติต่อรองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี แต่หากไม่สามารถแยกพิจารณาราคาต่อหน่วยได้   
ก็ให้พิจารณาจากมูลค่าของสัญญา ถ้าไม่เกิน  2 ล้านบาท ให้ขออนุมัติต ่อ         
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

- ให้แต้มต่อกับผู้เสนอราคาได้เสนอพัสดุที่เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่ได้รับการ
รับรองเคร่ืองหมาย MIT จากสภาพอุตสาหกรรมฯ สูงกว่าผู้เสนอราคารายอื่นไม่เกิน
ร้อยละ 5 

- กรณีใช้การพิจารณาแบบราคารวม ให้แต้มต่อกับผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้เสนอสินค้าหลาย
รายการรวมกันเป็นสินค้าที่ได้รับเครื่องหมาย MIT จากสภาอุตสาหกรรมฯ โดยมี
มูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป ในการเสนอราคาสูงกว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกิน
ร้อยละ 5 
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3. การจดัจา้งกอ่สรา้ง 
ให้ด าเนินการตามเงื่อนไขเดิม ยกเว้นกรณีที่จะไม่ใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ หรือจะใช้หรือ

ใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่ครบร้อยละ 60 ให้ด าเนินการดังนี้ 
กรณีเมื่อวิทยาเขตได้จัดท าใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีการก่อสร้างแล้ว ทราบ

ว่าพัสดุที ่จะใช้ในโครงการก่อสร้างนั ้นมีผลิตภายในประเทศ แต่ว ิทยาเขตจะไม่ใช ้พัสดุที ่ผล ิต
ภายในประเทศ หรือจะใช้หรือใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่ครบร้อยละ 60 หากกรณีเป็นดังนี้ 

1. กรณีราคาพัสดุที่น าเข้าจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 2 ล้านบาท ให้เสนอ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีเพื่อขออนุมัติก่อน 

2. กรณีที่ราคาพัสดุที่น าเข้าจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วยรายการใดรายการหนึ่งเกิน 
2 ล้านบาทให้เสนอผู ้ม ีอ  านาจเหนือข ึ ้นไปหนึ ่งข ั ้นเพ ื ่อขออนุม ัต ิก ่อน (สภา
มหาวิทยาลัย) 

ทั้งนี้ กรณีที่ทราบตั้งแต่ต้นหรือเมื่อได้จัดท าใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการ
ก่อสร้างแล้ว ทราบว่าต้องใช้พัสดุที่น าเข้าจากต่างประเทศและพัสดุไม่มีผลิตในประเทศ ซึ่งท าอัตราการใช้
พัสดุที่ผลิตภายในประเทศน้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา 
กรณีดังกล่าวไม่ต้องขออนุมัติจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี หรือผู้มีอ านาจเหนือ
ขึ้นไปหนึ่งขั้นเพื่อขออนุมัติก่อน (สภามหาวิทยาลัย) 

 
4. การจดัจา้งทีม่ิใชง่านกอ่สรา้ง 

ให้ด าเนินการตามเงื่อนไขเดิม ยกเว้นกรณีที่จะไม่ใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ หรือจะใช้หรือ
ใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่ครบร้อยละ 60 ให้ด าเนินการดังนี้ 

กรณีเมื่อวิทยาเขตได้แจกแจงรายการพัสดุที่จะน ามาใช้ในงานจ้างนั้นแล้ว ทราบว่าพัสดุที่จะ
ใช้ในงานจ้างนั้นมีผลิตภายในประเทศ แต่วิทยาเขตจะไม่ใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ หรือจะใช้หรือใช้
พัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่ครบร้อยละ 60 หากกรณีเป็นดังนี้ 

1. กรณีราคาพัสดุที่น าเข้าจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 2 ล้านบาท ให้ เสนอ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีเพื่อขออนุมัติก่อน 

2. กรณีที่ราคาพัสดุที่น าเข้าจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วยรายการใดรายการหนึ่งเกิน 
2 ล้านบาทให้เสนอผู ้ม ีอ  านาจเหนือข ึ ้นไปหนึ ่งข ั ้นเพ ื ่อขออนุม ัต ิก ่อน (สภา
มหาวิทยาลัย) 

  ทัง้นี้ กรณีที่ทราบตั้งแต่ต้นหรือเมื่อได้แจกแจงรายการพัสดุที่จะน ามาใช้ในงานจ้างนั้นแล้ว 
ทราบว่าต้องใช้พัสดุที่น าเข้าจากต่างประเทศและพัสดุไม่มีผลิตในประเทศ ซึ่งท าอัตราการใช้พัสดุที่ผลิต
ภายในประเทศน้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานจ้างทั้งหมดตามสัญญา กรณีดังกล่าวไม่
ต้องขออนุมัติจากรองอธกิารบดฝีา่ยวชิาการ วทิยาเขตสรุาษฎรธ์านี หรอืผูม้อี านาจเหนอืขึน้ไปหนึง่ขัน้เพือ่
ขออนมุัตกิอ่น (สภามหาวทิยาลัย) 
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วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ตามการปรับปรุงกฎกระทรวง 
1. ยกเลกิการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับผู้ประกอบการ  SMEs  ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยวิธี

คัดเลือก   พัสดุที่วิทยาเขตประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้างนั้น มีรายชื่อผู้ประกอบการ SMEs ที่อยู่ในจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี และมีไม่น้อยกว่า 6 ราย (ตาม ว845)   

2. กรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินไม่เกิน 500,000.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 
ส าหรับการจัดซื้อจัดจ้างคร้ังหนึ่งที่มีวงเงินไม่เกิน 500,000.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ให้

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs เป็นล าดับแรกก่อน  
3. กรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 500,000.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 

ส าหรับการจัดซื้อจัดจ้างคร้ังหนึ่งที่มีวงเงินเกิน 500,000.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)         
ให้วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้พิจารณาให้
แต้มต่อในการยื่นข้อเสนอ ดังนี้ 

3.1 หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต ่าสุด ของผู้ยื่น
ข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ 10 ให้จัดซื้อจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัด
เรียงล าดับ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต ่าสุด
ของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกิน ร้อยละ 10 ที่จะเรียกมาท าสัญญาไม่เกิน 3 ราย 

3.2 หากผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ที่ได้รับ การรับรองและ
ออกเครื ่องหมายสินค้าท ี ่ผล ิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เสนอราคาสูงกว่าราคาต ่าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่
เกินร้อยละ 5 ให้จัดซื้อจัดจ้าง จากผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอพัสดุที่เป็นพัสดุที่ผลิตภายใน 
ประเทศที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้า ที่ผลิตภายในประเทศไทยๆ (กรณี
งานซื้อ) 

 ส าหรับการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีการเสนอราคาหลายรายการ และก าหนด
เงื่อนไขเป็นกรณีการพิจารณาราคารวม หากผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่เป็นพัสดุที่ผลิต 
ภายในประเทศ ที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทยฯ 
มีสัดส่วนมูลค่าตั้งแต่ ร้อยละ 60 ขึ้นไป ให้ได้แต้มต่อใบการเสนอราคาตามวรรคหนึ่ง 
(กรณีงานซื้อ) 

3.3 หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดา ที่ถือสัญชาติไทย
หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต ่าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอ 
ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของ
ต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 3 ให้จัดซื้อหรือจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา
ที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้น ตามกฎหมายไทย 
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การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ ตามการปรับปรุงกฎกระทรวง 
1. การจัดท าแผนการใช้พัสดุไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และการใช้เหล็กไม่น้อยกว่าร้ อยละ 90 ที่

ผลิตภายในประเทศ ส าหรับการจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง และงานก่อสร้างดังนี้ 
1.1 งานจ้างก่อสร้าง 

- วิทยาเขตจะต้องให้คู่สัญญาจัดท าแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่า   
ร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา ภายใน 60 วัน
นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา (ภาคผนวก) 

- วิทยาเขตจะต้องให้คู่สัญญาจัดท าแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่จะต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา ภายใน 60 วันนับถัด
จากวันที่ได้ลงนามในสัญญา (ภาคผนวก) 

 
1.2 งานจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

- วิทยาเขตจะต้องให้คู่สัญญาจัดท าแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานจ้างทั้งหมดตามสัญญา ภายใน 60 วัน นับ
ถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา ตามแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ 

  กรณีที่งานจ้างก่อสร้างและงานจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ที่มีสญัญาอายไุม่เกนิ 60 วนั หรือ
กรณีที่วงเงนิการจัดจ้างไมเ่กนิ 500,000.- บาท (ห้าแสนบาทถว้น) หน่วยงานของรัฐไมต่อ้งให้คูส่ญัญา
จัดท าแผนการใชพ้สัดุ ที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ 
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แบบฟอรม์เพือ่ใชใ้นการปฏบิตักิารจดัซือ้จดัจา้งตามแนวทางปฏบิตัติามกฎกระทรวงก าหนด
พสัดแุละวธิกีารจดัซือ้จดัจา้งพสัดทุีร่ฐัตอ้งการสง่เสรมิหรอืสนับสนนุ (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2563 
 จากข้อมูลข้างต้น เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของวิทยาเขตมีความคล่องตัวมากขึ้น    ข้าพเจ้าจึงได้
ปรับเปลี่ยนใบแสดงความต้องการจัดซื้อจัดจ้างให้สอดคล้องกับการพิจารณา กรณี  การจัดซื้อจัดจ้างกับ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม  การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ได้รับการรับรองและออก
เคร่ืองหมายสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย ดังนี้ 

1. ฟอร์ม 1 : ฟอร์มส าหรับแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการจัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุที่จะซื้อหรือจะจ้าง ตามข้อ 21 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ก าหนดให้ “ในการซื้อหรือจ้างที่มิใช่การจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง
คณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดท าร่างขอบเขต
ของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอด้วย...  
 ในการจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งหรือจะให้
เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดท าแบบรูปรายการงานก่อสร้าง   หรือจะด าเนินการจ้างตามความใน
หมวด 4 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างก็ได้”  
 และเพ่ือให้ผู้มีความประสงค์จะซื้อหรือจ้าง ได้ด าเนินการเกี่ยวกับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
หรือขนาดย่อม  การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย 
พร้อมกันในคราวเดียว จึงก าหนดข้อมูลเพิ่มเติมลงในแบบฟอร์มดังกล่าว  
 กรณีงานจ้างก่อสร้าง ให้ใช้แบบฟอร์มการน าส่งเดิม เนื่องจากการก าหนดให้ใช้พัสดุที่ผลิต
ภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา  
และให้พิจารณาการใช้เหล็กในงานก่อสร้างเป็นเหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของ
ปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดของสัญญา ให้ก าหนดไว้ในแบบรูปรายการก่อสร้าง หรือขอบเขตของงาน 
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 บันทึกขอ้ความ 

สว่นงาน                                                     โทร.  
ที่    วนัที ่  
เรือ่ง   ขออนุมตัิแต่งตัง้ผู้รับผิดชอบในการจัดท ารายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดทุี่จะซือ้ และอนุมตัิการก าหนด

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ........................................ 
 
เรียน  ผู้มีอ านาจ 

  ด้วยงาน...........................สังกัด...............................................มีความประสงค์จะ
จัดซื้อพัสดุ              จึงอาศัยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ขอเสนอ
รายละเอียด ดังนี้ 

1. ขออนุมัติแต่งตั้งเจ้าหน้าที่/คณะกรรมการ ผู้รับผิดชอบในการจัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ 
รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
   1) ..........................................  2) .............................................. 3) ..................................... 
2. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 

ล าดับ 
 

รายการและ
รายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะ 

จ านวน 
(หน่วย) 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาพัสดุ 
ผู้ประกอบการ 

SMEs 
หมายเหต ุผลิตใน 

ประเทศไทย 
ผลิต/น าเข้า

จาก
ต่างประเทศ 

        
ค าอธิบาย 
1). กรณีพัสดุที่จะซื้อเป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศไทย ให้ท าเคร่ืองหมาย “√” ในช่องผลิตในประเทศไทย       
2). กรณีพัสดุที่จะซื้อเป็นพัสดุที่ผลิต/น าเข้าจากต่างประเทศ ให้ท าเคร่ืองหมาย “√” ในช่องผลิต/น าเข้าจากต่างประเทศ และ

จะต้องระบุเหตุผลความจ าเป็นที่ต้องซื้อพัสดุที่ผลิต/น าเข้าจากต่างประเทศ ในช่องหมายเหตุ 
3. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ  ใช้ 󠄀  เกณฑ์ราคา (พิจารณาราคาต ่าสุด) 󠄀  เกณฑ์คุณภาพ(ต้องก าหนด
สัดส่วนการให้คะแนน และก าหนดน ้าหนักการให้คะแนนข้อเสนอด้านเทคนิคมากที่สุด) 
4. ก าหนดส่งมอบพัสดุ ภายใน ............ วัน 
5. วงเง ินประมาณการ/วงเง ินงบประมาณ ในการจ ัดซ ื ้อ จ  านวน ..................................... บาท 
(.............................................................................................) 

จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาอนุมัติเห็นชอบตามรายละเอียดดังกล่าวข้ างต้น ก่อนที ่จะก าหนด
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ เพ่ือส่งงานพัสดุ ส านักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ด าเนินการต่อไป   

 
                                            ลงชื่อ.............................................................. 
                               (.............................................................) 
                             ต าแหน่ง.......................................................... 
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 บันทึกขอ้ความ 

สว่นงาน                                                     โทร.  
ที่    วันที ่  
เรือ่ง   ขออนุมัติแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการจัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ และอนุมัติการ

ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ....................................... 
เรียน  รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

  ด้วยงาน...........................สังกัด...............................................มีความ
ประสงค์จะจัดซื้อพัสดุ              จึงอาศัยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 ขอเสนอรายละเอียด ดังน้ี 

1. ขออนุมัติแต่งตั้งเจ้าหน้าที่/คณะกรรมการ ผู้รับผิดชอบในการจัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดทุี่
จะซื้อ รวมท้ังก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
   1) .......................................  2) ........................................ 3) ..................................... 
2. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 

ล าดับ 
 

รายการและ
รายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะ 

จ านวน 
(หน่วย) 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาพัสดุ 
ผู้ประกอบการ 

SMEs 
หมายเหต ุผลิตใน 

ประเทศไทย 
ผลิต/น าเข้า

จาก
ต่างประเทศ 

        
ค าอธิบาย 
1). กรณีพัสดุที่จะซื้อเป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศไทย ให้ท าเคร่ืองหมาย “√” ในช่องผลิตในประเทศไทย       
2). กรณีพัสดุที่จะซื้อเป็นพัสดุที่ผลิต/น าเข้าจากต่างประเทศ ให้ท าเคร่ืองหมาย “√” ในช่องผลิต/น าเข้าจากต่างประเทศ และ

จะต้องระบุเหตุผลความจ าเป็นที่ต้องซื้อพัสดุที่ผลิต/น าเข้าจากต่างประเทศ ในช่องหมายเหตุ 
3. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ  ใช้  เกณฑ์ราคา(พิจารณาราคาต ่าสุด)   เกณฑ์คุณภาพ(ต้องก าหนด
สัดส่วนการให้คะแนน และก าหนดน ้าหนักการให้คะแนนข้อเสนอด้านเทคนิคมากที่สุด) 
4. ก าหนดส่งมอบพัสดุ ภายใน ............ วัน 
5. วงเงินประมาณการ/วงเงินงบประมาณ ในการจัดซื้อ จ านวน .................  ....................... บาท 
(........................................................................................) 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเห็นชอบตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ก่อนที่จะก าหนด
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ เพื่อส่งงานพัสดุ ส านักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ด าเนินการ
ต่อไป   
                     ลงชื่อ........................................................... 
                                       (.............................................................) 
                                   ต าแหน่ง........................................................ 

ชือ่หนว่ยงาน เบอรต์ดิตอ่ 

เลขจากธรุการของ
หนว่ยงาน 

ชือ่พสัดทุีต่อ้งการจดัซือ้ 
ชือ่หนว่ยงาน 

เสนอรายชือ่บคุคลใดบคุคลหนึง่ หรอืคณะกรรมการ ไมน่อ้ย
กวา่ 3 ทา่นซึง่เปน็ผูก้ าหนดรายละเอยีดพสัดทุีจ่ะจดัซือ้ 

ชือ่พสัดทุีต่อ้งการจดัซือ้ 

1. คน้หาขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่ 
www.mit.fti.or.th  
2. ตรวจสอบจากฉลากสินค้า ว่าผลติที่
ใด ดูจากทีต่ั้ง โรงงานทีผ่ลติ 

คน้หาขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่ 
www.thaismegp.com 

ลงชือ่ผูข้อ 

ผา่นผูม้อี านาจของหน่วยงาน 
เช่น ผอ.ส านักฯ หัวหน้าส านักฯ 
เป็นต้น 

หากมคีวามประสงคจ์ะซือ้ของจากตปท. 
ใหบ้อกเหตผุลจ าเปน็ทีต่อ้งซือ้จากตปท. 
เชน่ ไมม่ผีลติใหไ้ทย (แนบหลกัฐานจาก 
www.mit.fti.or.th) หรอืมใีนประเทศ แต่
ตอ้งการใชจ้ากตปท. โปรดระบเุหตผุลที่
ไมใ่ชข้องไทยทีม่แีละจะใชข้องตปท.  

http://www.mit.fti.or.th/
http://www.thaismegp.com/
http://www.mit.fti.or.th/
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 บันทึกขอ้ความ 

สว่นงาน                                                     โทร.  
ที่    วันที ่  
เรือ่ง   ขออนุมัติแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการจัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุในงานจ้างท่ีมิใช่ 
         งานก่อสร้าง และอนุมัติการก าหนดรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างฯ.................. 
เรียน  ผู้มีอ านาจ 

  ด้วยงาน...........................สังกัด..............................................มีความประสงค์
จะจัดจ้างพัสดุ................. จึงอาศัยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ขอ
เสนอรายละเอียด ดังน้ี 

1. ขออนุมัติแต่งตั้งเจ้าหน้าที่/คณะกรรมการ ผู้รับผิดชอบในการจัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดทุี่
จะจ้าง รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

 1) ...........................................  2) .............................................. 3) .............................. 
2. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 
 2.1 หน่วยงานต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ของ
มูลค่าวัสดุหรือครุภัณฑ์ท่ีใช้ในงานจ้าง 
 2.2 กรณีท่ีหน่วยงานจะไม่ใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ หรือจะใช้หรือใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่
ครบ ร้อยละ 60 ให้หน่วยงานเสนอรองอธิการบดีฯ หรือ ผู้ที่ได้รับมอบอ านาจ เพื่อพิจารณาอนุมัติเห็นชอบก่อน 

ล าดับ รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
อัตรา 
(ร้อยละ) 

1 มูลค่าพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ   
2 มูลค่าพัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศ   

3. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ  ใช้ 󠄀  เกณฑ์ราคา (พิจารณาราคาต ่าสุด) 󠄀  เกณฑ์คุณภาพ (ต้อง
ก าหนดสัดส่วนการให้คะแนน และก าหนดน ้าหนักการให้คะแนนข้อเสนอด้านเทคนิคมากที่สุด) 
4. ก าหนดส่งมอบ พัสดุแล้วเสร็จภายใน......วัน หรือ ระยะเวลาแล้วเสร็จ ภายในวันที่...................... 
5. วงเงินประมาณการ/วงเงนิงบประมาณ ในการจัดจ้าง จ านวน ..................................... บาท 
(..........................................................) 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเห็นชอบตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ก่อนที่จะก าหนด
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้าง เพื่อส่งงานพัสดุ ส านักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ด าเนินการ
ต่อไป    
 

        ลงชื่อ.............................................................. 
                                                         (.............................................................) 

                      ต าแหน่ง.......................................................... 
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บันทึกขอ้ความ 
สว่นงาน                                                     โทร.  
ที่    วันที ่  
เรือ่ง   ขออนุมัติแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการจัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุในงานจ้างท่ีมิใช่ 
          งานก่อสร้าง และอนมุัติการก าหนดรายละเอียดคณุลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างฯ............... 
เรียน  รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

  ด้วยงาน... ........................สังกัด..............................................มีความ
ประสงค์จะจัดจ้างพัสดุ................. จึงอาศัยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 ขอเสนอรายละเอียด ดังน้ี 

1. ขออนุมัติแต่งตั้งเจ้าหน้าที่/คณะกรรมการ ผู้รับผิดชอบในการจัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดทุี่
จะจ้าง รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

 1) .......................................  2) ............................................. 3) .................................... 
2. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 
 2.1 หน่วยงานต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ของ
มูลค่าวัสดุหรือครุภัณฑ์ท่ีใช้ในงานจ้าง 
 2.2 กรณีท่ีหน่วยงานจะไม่ใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ หรือจะใช้หรือใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่
ครบ ร้อยละ 60 ให้หน่วยงานเสนอรองอธิการบดีฯ หรือ ผู้ที่ได้รับมอบอ านาจ เพื่อพิจารณาอนุมัติเห็นชอบก่อน 

ล าดับ รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
อัตรา 
(ร้อยละ) 

1 มูลค่าพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ   
2 มูลค่าพัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศ   

3. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ  ใช้ 󠄀� เกณฑ์ราคา (พิจารณาราคาต ่าสุด) 󠄀� เกณฑ์คุณภาพ 
(ต้องก าหนดสัดส่วนการให้คะแนน และก าหนดน ้าหนักการให้คะแนนข้อเสนอด้านเทคนิคมากที่สุด) 
4. ก าหนดส่งมอบ พัสดุแล้วเสร็จภายใน.......วัน หรือ ระยะเวลาแล้วเสร็จ ภายในวันที่................... 
5. วงเงินประมาณการ/วงเงินงบประมาณ ในการจัดจ้าง จ านวน ........ .................. ........... บาท 
(.............................................................................................) 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเห็นชอบตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ก่อนที่จะก าหนด
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้าง เพื่อส่งงานพัสดุ ส านักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ด าเนินการ
ต่อไป    

 
 

        ลงชื่อ.............................................................. 
                         (.............................................................) 
                        ต าแหน่ง.......................................................... 

ชือ่หนว่ยงาน เบอรต์ดิตอ่ 

เลขจากธรุการของ
หนว่ยงาน 

ชือ่พสัดทุีต่อ้งการจดัจา้ง 

ชือ่หนว่ยงาน 

เสนอรายชือ่บคุคลใดบคุคลหนึง่ หรอืคณะกรรมการ ไมน่อ้ย
กวา่ 3 ทา่นซึง่เปน็ผูก้ าหนดรายละเอยีดพสัดทุีจ่ะจดัจา้ง 

มลูคา่วสัดหุรอืครภุณัฑท์ีใ่ชใ้น
งานจา้ง ทีผ่ลติภายในประเทศ  

รอ้ยละของมลูคา่วสัดหุรอืครภุณัฑ์
ภายในประเทศตอ่มลูคา่ทัง้หมดของ
วสัดหุรอืครภุณัฑท์ีใ่ชใ้นงานจา้ง 

มลูคา่วสัดหุรอืครภุณัฑท์ีใ่ชใ้น
งานจา้ง ทีผ่ลติจากตา่งประเทศ  

รอ้ยละของมลูคา่วสัดหุรอืครภุณัฑท์ี่
ผลติจากตปท.ตอ่มลูคา่ทัง้หมดของ
วสัดหุรอืครภุณัฑท์ีใ่ชใ้นงานจา้ง 

ลงชือ่ผูข้อ 

ผา่นผูม้อี านาจของหน่วยงาน 
เช่น ผอ.ส านักฯ หัวหน้าส านักฯ 
เป็นต้น 

ชือ่พสัดทุีต่อ้งการ
จา้ง 
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2. ฟอร์ม 2 : ฟอร์มส าหรับน าส่งรายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง เมื่อได้รับการอนุมัติ
แต่งตั้งตามแบบฟอร์มที่ 1 แล้ว ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะ
ซื้อหรือจ้าง น าส่งรายละเอียดของพัสดุ ตามแบบฟอร์ม 2 พร้อมเสนอรายชื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่
เกี่ยวข้อง มายังงานพัสดุ เพื่อให้งานพัสดุด าเนินการตามระเบียบต่อไป  
 

                                    

ส่วนงาน                                                  าโทร.   
ที่  มอ         /                                                       วันที่    31  มกราคม 2564        
เรื่อง  ขอจัดซื้อ............................................... และขอน าส่งรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะของพัสดุ

ที่จะซื้อ 

เรียน ผู้มีอ านาจ  
 
 ตามที่................................................... ได้รับอนุมัติแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการ
จัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ และอนุมัติการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุที่จะซื้อ ตามบันทึกข้อความที่ ............... ลงวันที่..................... เพื่อจัดซื้อพัสดุ จ านวน........ 
รายการนั้น 
 บัดนี้ ได้ด าเนินการจัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ และราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ของพัสดุทั้ง..................รายการ เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามเอกสารที่แนบ พร้อมขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการ
ดังนี ้
 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 

1.  ประธานกรรมการ 
2.  กรรมการ 
3.  กรรมการ 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
1.  ประธานกรรมการ 
2.  กรรมการ 
3.  กรรมการและเลขานุการ  

 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาด้วย จะขอบคุณยิ่ง 
 
 
                (                                   )) 

            
ต าแหน่ง…………………………………………………. 
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ส่วนงาน                                                  าโทร.   
ที่  มอ         /                                     วันที่    31  มกราคม      2564        
เร่ือง  ขอจัดซื้อ............................................... และขอน าส่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ของพัสดุที่จะซื้อ 

 

เรียน รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  
 
 ตามที่......... .......................................... ได้รับอนุมัติแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
ในการจัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ และอนุมัติการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ ตามบันทึกข้อความที่ ............... ลงวันที่..................... เพื่อจัดซื้อพัสดุ 
จ านวน........ รายการนั้น 

 
 บัดนี้ ได้ด าเนินการจัดท ารายละเอียดคุณลักษณะพัสดุ และราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ของ
พัสดุทั ้ง..................รายการ เป็นที ่เร ียบร้อยแล้วตามเอกสารที ่แนบ พร้อมขอเสนอรายชื ่อ
คณะกรรมการดังนี้ 
 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 

1.  ประธานกรรมการ 
2.  กรรมการ 
3.  กรรมการ 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
1.  ประธานกรรมการ 
2.  กรรมการ 
3.  กรรมการและเลขานุการ  

 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาด้วย จะขอบคุณยิ่ง 
 
 
 
                (                                   )) 

            
ต าแหน่ง………………………………………………… 

 

ชือ่หนว่ยงาน เบอรต์ดิตอ่ 

เลขจากธรุการของ
หนว่ยงาน 

ชือ่พสัดทุีไ่ดร้บัอนมุตัติามแผนงบประมาณหรอืตาม
รายการทีข่อวงเงนิ 

ชือ่หนว่ยงาน 
บนัทกึขอ้ความที ่ไดร้บัอนมุตัแิตง่ตัง้ผู้
ก าหนดรายละเอยีดพสัด ุตาม ว.89 

เสนอรายชือ่คณะกรรมการ จากขา้ราชการ 
พนกังานมหาวทิยาลยั  

เสนอรายชือ่คณะกรรมการ จากขา้ราชการ 
พนกังานมหาวทิยาลยั ซึง่ตอ้งไมซ่ า้กบั
คณะกรรมการพจิารณาผลฯ 

ลงชือ่ผูข้อ 

ผา่นผูม้อี านาจของหน่วยงาน 
เช่น ผอ.ส านักฯ หัวหน้าส านักฯ 
เป็นต้น 

กรณวีงเงนิต า่กวา่ 
500,000.- บาท ไมต่อ้ง
เสนอ 
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ตวัอยา่งการก าหนดรายละเอยีดครภุณัฑ ์
 

เลือ่ยสายพาน 
จ านวน 1 ชดุ 

 
1. รายละเอียดคุณลักษณะทางเทคนิค 

1.1 ลักษณะการใช้งาน : เพื่อใช้ส าหรับผ่าไม้ให้เป็นแผ่น หรือขนาดตามต้องการ 
1.2 ระบบการเลื่อยไม้แบบเลื่อยสายพานแนวนอน 
1.3 สามารถเล่ือยไม้ที่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 75 เซนติเมตรได้ 
1.4 มีการ์ดบังใบป้องกันใบเลื่อย 
1.5 ระบบมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่ต ่ากว่า 5 แรงม้า 
1.6 ใช้แรงไฟฟ้า 3 เฟส 
1.7 ใบเล่ือยขนาดไม่ต ่ากว่า 34 มิลลิเมตร 
1.8 สามารถจับใบเล่ือยได้ขนาด 70x170x180 เซนติเมตร 
1.9 รางยาวไม่น้อยกว่า 5 เมตร 
1.10 สวิทย์มีโอเวอร์โหลด 
1.11 เป็นเครื่องเลื่อยแนวนอนแบบกึ่งอัตโนมัติ (Semi-Auto) 
1.12 โครงท าด้วยเหล็กหล่อ มีความแข็งแรง ไม่เกิดการสั่นขณะท างาน 
1.13 มีการรับประกันจากผู้ผลิตไม่น้อยกว่า 1 ปี 

 
ได้ด าเนินการแล้วตามรายละเอียดข้างต้น ณ วันที่............................ 

 
 

(ลงชื่อ)............................................... 
(............................................................) 

             ผู้ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานจัดซื้อครุภัณฑ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**** พร้อมแนบหลักฐานการก าหนดราคากลาง ดังนี้ 
1. ราคามาตรฐานที่ส านักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นก าหนด เช่น 

-  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ หรือ
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จัดท าโดย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ค้นหาได้ที่
http://www.mdes.go.th หรือ http://www.surat.psu.ac.th/finance/link2.php#head3 
-  บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดท าโดย ส านักงบประมาณ ค้นหาได้ที่ 
http://www.bb.go.th หรือ http://www.surat.psu.ac.th/finance/link2.php#head3 
หรือ 

2. ใบเสนอราคาจากบริษัท/ห้าง/ร้าน/บุคคลธรรมดาที่มีอาชีพขายพัสดุดังกล่าว ส าหรับจัดท า
ราคากลาง จ านวน 3 ราย 

ทัง้นี ้ให้ด าเนนิการตามขอ้ 1 กอ่น หากไมม่ตีามขอ้ 1 ให้ด าเนนิการตามขอ้ 2 
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ตวัอยา่งการก าหนดรายละเอยีดวสัด ุ
 

รายละเอยีดคณุลกัษณะเฉพาะของพสัด ุ
จ านวน 3 รายการ 

 
1.รายละเอยีดและคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดุ 

1.1 รางปล๊ักไฟ 4 ช่อง 4 สวิตซ์ ยาว 5 เมตร จ านวน 2 อนั 
1.2 กระดาษเช็คมือ  บรรจุ 500แผ่น/แพ็ค  จ านวน 3 แพค็ 
1.3 สบู่เหลว บรรจุ 500g/ขวด จ านวน 10 ขวด 

 
 

ได้ด าเนินการแล้วตามรายละเอียดข้างต้น ณ วันที่............................ 
 
 
 

(ลงชื่อ)............................................... 
(………………………………………) 

        ผู้ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานจัดซื้อพัสดุ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

**** พร้อมแนบหลักฐานการก าหนดราคากลาง ดังนี้ 
3. ราคามาตรฐานที่ส านักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นก าหนด เช่น 

-  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ หรือ
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จัดท าโดย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ค้นหาได้ที่
http://www.mdes.go.th    
-  บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดท าโดย ส านักงบประมาณ ค้นหาได้ที่ 
http://www.bb.go.th  
หรือ 

4. ใบเสนอราคา ส าหรับจัดท าราคากลาง จ านวน 3 ราย 
ทัง้นี ้หากไมส่ามารถจัดหาได้จากขอ้ 1 ใหด้ าเนนิการตามขอ้ 2 

**** พร้อมแนบหลักฐานการก าหนดราคากลาง ดังนี้ 
1. ราคามาตรฐานที่ส านักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นก าหนด เช่น 

-  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ หรือ
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จัดท าโดย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ค้นหาได้ที่
http://www.mdes.go.th หรือ http://www.surat.psu.ac.th/finance/link2.php#head3 
-  บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดท าโดย ส านักงบประมาณ ค้นหาได้ที่ 
http://www.bb.go.th หรือ http://www.surat.psu.ac.th/finance/link2.php#head3    
หรือ 

2. ใบเสนอราคาจากบริษัท/ห้าง/ร้าน/บุคคลธรรมดาที่มีอาชีพขายพัสดุดังกล่าว ส าหรับจัดท า
ราคากลาง จ านวน 3 ราย 

ทัง้นี ้ให้ด าเนนิการตามขอ้ 1 กอ่น หากไมม่ตีามขอ้ 1 ให้ด าเนนิการตามขอ้ 2 

การก าหนดรายละเอยีดวสัด ุ 
ให้ก าหนดรายละเอยีดตามที่ตอ้งการ
อย่างละเอียด เช่น กระดาษ A4 ให้
แจ้งว่าเป็นกระดาษ A4 ขนาดกี่แกรม 
ก าหนดกี่รีม (กระดาษ A4 70g จ านวน 
2 รีม) เป็นตน้ 
และหากมีตัวอย่าง สามารถจัดสง่มา
พร้อมรายละเอียดวัสดุได้  

http://www.bb.go.th/
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ตวัอยา่งการราคากลางของวสัดุ 
 

เอกสารแนบรายการจดัหา/จดัจา้ง 
ล าดบั
ที ่

รายการ จ านวน เปน็เงิน  หมายเหต ุ
(แหล่งที่มาของราคากลาง) 

     
     
     

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 
 

 
  

รายการวัสดุที่ต้องการจัดซื้อ ราคากลาง 
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ส่วนงาน                                                  าโทร.   
ที่  มอ         /                                                       วันที่    31  มกราคม 2564        
เร่ือง  ขอจัดจ้าง............................................... และขอน าส่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ของพัสดุที่จะจ้าง 

 

เรียน ผู้มีอ านาจ  
 
 ตามที่................................................... ได้รับอนุมัติแต่งตั้งผู้รับผิดชอบใน
การจัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้าง และอนุมัติการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุที่จะจ้าง ตามบันทึกข้อความที่ ............... ลงวันที่..................... เพื่อจัดจ้างพัสดุ 
จ านวน........ รายการนั้น 

 
 บัดนี้ ได้ด าเนินการจัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ และราคากลาง (ราคา
อ้างอิง) ของพัสดุทั้ง..................รายการ เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามเอกสารที่แนบ พร้อมขอเสนอ
รายชื่อคณะกรรมการดังนี้ 
 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 

1.       ประธานกรรมการ 
2.  กรรมการ 
3.  กรรมการ 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
1.       ประธานกรรมการ 
2.  กรรมการ 
3.  กรรมการและเลขานุการ  

 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาด้วย จะขอบคุณยิ่ง 
 
 
                (                                   )) 

            
ต าแหน่ง…………………………………………………. 
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ส่วนงาน                                                  าโทร.   
ที่  มอ         /                                     วันที่    31  มกราคม      2564        
เร่ือง  ขอจัดจ้าง............................................... และขอน าส่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ของพัสดุที่จะจ้าง 

 

เรียน รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  
 
 ตามที่......... .......................................... ได้รับอนุมัติแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
ในการจัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที ่จะจ้าง และอนุมัติการก าหนดรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้าง ตามบันทึกข้อความที่ ............... ลงวันที่..................... เพื่อ
จัดจ้างพัสด ุจ านวน........ รายการนั้น 

 
 บัดนี้ ได้ด าเนินการจัดท ารายละเอียดคุณลักษณะพัสดุ และราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ของ
พัสดุทั ้ง..................รายการ เป็นที ่เร ียบร้อยแล้วตามเอกสารที ่แนบ พร้อมขอเสนอรายชื ่อ
คณะกรรมการดังนี้ 
 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 

1.       ประธานกรรมการ 
2.  กรรมการ 
3.  กรรมการ 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
1.       ประธานกรรมการ 
2.  กรรมการ 
3.  กรรมการและเลขานุการ  

 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาด้วย จะขอบคุณยิ่ง 
 
 
 
                (                                   )) 

            
ต าแหน่ง………………………………………………… 

 

ชือ่หนว่ยงาน เบอรต์ดิตอ่ 

เลขจากธรุการของ
หนว่ยงาน 

ชือ่พสัดทุีไ่ดร้บัอนมุตัติามแผนงบประมาณหรอืตาม
รายการทีข่อวงเงนิ 

ชือ่หนว่ยงาน 
บนัทกึขอ้ความที ่ไดร้บัอนมุตัแิตง่ตัง้ผู้
ก าหนดรายละเอยีดพสัด ุตาม ว.89 

เสนอรายชือ่คณะกรรมการ จากขา้ราชการ 
พนกังานมหาวทิยาลยั  

เสนอรายชือ่คณะกรรมการ จากขา้ราชการ 
พนกังานมหาวทิยาลยั ซึง่ตอ้งไมซ่ า้กบั
คณะกรรมการพจิารณาผลฯ 

ลงชือ่ผูข้อ 

ผา่นผูม้อี านาจของหน่วยงาน 
เช่น ผอ.ส านักฯ หัวหน้าส านักฯ 
เป็นต้น 

กรณวีงเงนิต า่กวา่ 
500,000.- บาท ไมต่อ้งเสนอ 
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ตวัอยา่งการก าหนดรายละเอยีดงานจา้ง 
 

งานจา้งซกัผา้ 
 

1. รายละเอียดคุณลักษณะทางเทคนิค 
1.1 งานจ้างซักผ้าทอง ผืนใหญ่ จ านวน 25 ผืน 
1.2 งานจ้างซักผ้าคลุมเก้าอ้ี จ านวน 50 ผืน 
1.3 งานจ้างซักผ้าปูโต๊ะ ขนาดใหญ่ จ านวน 5 ผืน 

 
ได้ด าเนินการแล้วตามรายละเอียดข้างต้น ณ วันที่............................ 

 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)............................................... 
   (............................................................) 

                   ผู้ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานจัดจ้าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัอยา่งการก าหนดรายละเอยีดงานจา้งท าของ 
 

**** พร้อมแนบหลักฐานการก าหนดราคากลาง ดังนี้ 
3. ราคามาตรฐานที่ส านักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นก าหนด เช่น 

-  เกณฑ์ราคาค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการที่กระทรวงการคลังก าหนด กรณีจ้างเต็มเดือน
ให้เบิกจ่ายในอัตราวุฒิการศึกษาอ้างอิงตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานส่วนราชการ หรอื 
- เกณฑ์ราคาค่าแรงงาน ตามกรมแรงงานก าหนด 
หรอื 

4. ใบเสนอราคาจากบริษัท/ห้าง/ร้าน/บุคคลธรรมดาที่มีอาชีพรับจ้างท าพัสดุดังกล่าว ส าหรับ
จัดท าราคากลาง จ านวน 3 ราย 

ทัง้นี ้ให้ด าเนนิการตามขอ้ 1 กอ่น หากไมม่ตีามขอ้ 1 ให้ด าเนนิการตามขอ้ 2 
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รายละเอยีดคณุลกัษณะเฉพาะของพสัด ุ
จ านวน 3 รายการ 

 
1.รายละเอยีดและคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดุ 

1.1 น ้าหอม Diffuser พร้อมถุงสปันบอนด์  ขนาดน ้าหอม :  60 ml พร้อมก้าน diffuser และกล่อง
บรรจุภัณฑ์  ถุงผ้าสปันบอนด์ ขนาด 41*35 ซม. ขยายก้น 10 ซม. พร้อมสกีนโลโก้มหาวิทยาลัย 1 สี 
จ านวน 300 ชุด 

1.2 ถุงผ้าสปันบอนด์ ขนาด 41*35 ซม. ขยายก้น 10 ซม. พร้อมสกีน 1 สี  1 ด้าน กระบอกน ้าเก็บ
อุณหภูมิสแตนเลส (คละสี) ขนาดความจุ 300 ml สกรีน 1 สี 1 ด้าน จ านวน 500 ชุด 
 
 

ได้ด าเนินการแล้วตามรายละเอียดข้างต้น ณ วันที่............................ 
 
 
 

(ลงชื่อ)............................................... 
(………………………………………) 

       ผู้ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานจัดจ้างท าของ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

**** พร้อมแนบหลักฐานการก าหนดราคากลาง ดังนี้ 
6. ราคามาตรฐานที่ส านักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นก าหนด เช่น 

-  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ หรือ
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จัดท าโดย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ค้นหาได้ที่
http://www.mdes.go.th    
-  บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดท าโดย ส านักงบประมาณ ค้นหาได้ที่ 
http://www.bb.go.th  
หรือ 

7. ใบเสนอราคา ส าหรับจัดท าราคากลาง จ านวน 3 ราย 
ทัง้นี ้หากไมส่ามารถจัดหาได้จากขอ้ 1 ใหด้ าเนนิการตามขอ้ 2 

**** พร้อมแนบหลักฐานการก าหนดราคากลาง ดังนี้ 
1. ราคามาตรฐานที่ส านักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นก าหนด เช่น 

-  เกณฑ์ราคาค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการที่กระทรวงการคลังก าหนด กรณีจ้างเต็มเดือน
ให้เบิกจ่ายในอัตราวุฒิการศึกษาอ้างอิงตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานส่วนราชการ หรอื 
- เกณฑ์ราคาค่าแรงงาน ตามกรมแรงงานก าหนด 
หรอื 

5. ใบเสนอราคาจากบริษัท/ห้าง/ร้าน/บุคคลธรรมดาที่มีอาชีพขายพัสดุดังกล่าว ส าหรับจัดท า
ราคากลาง จ านวน 3 ราย 

ทัง้นี ้ให้ด าเนนิการตามขอ้ 1 กอ่น หากไมม่ตีามขอ้ 1 ให้ด าเนนิการตามขอ้ 2 

http://www.bb.go.th/
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ตวัอยา่งการราคากลางงานจา้ง 
 

เอกสารแนบรายการจดัหา/จดัจา้ง 
ล าดบั
ที ่

รายการ จ านวน เปน็เงิน  หมายเหต ุ
(แหล่งที่มาของราคากลาง) 

     
     
     

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 ทั้งนี้ แบบฟอร์มดังกล่าว ได้เริ่มใช้ตั้งแต่ปลายปีงบประมาณ 2564 จนถึงปัจจุบัน โดยมีการ
ปรับเปลี่ยนข้อมูลบางส่วนเพื่อให้สอดคล้องกับหนังสือแจ้งเวียนที่เปลี่ยนแปลงไป และมีขั้นตอนการจัดซื้อ
จัดจ้าง (Flow Chart) ดังนี้ 
  

รายการวัสดุที่ต้องการจัดจ้าง ราคากลาง 


