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สรุปการอบรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือเวียน ว.845” 
วันที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. โดย งานคลังและพัสดุศูนย์ล าปาง 

 

เจตนารมณ์ของการส่งเสริมหรือสนับสนุนตามกฎกระทรวง มี 2 กรณี ได้แก่ 
 1. ส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (MIT) 
 เป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุน ให้ใช้สินค้าท่ีผลิตภายในประเทศ และการให้แต้มต่อผู้ประกอบการไทยในการเสนอ
ราคาสูงกว่าราคาต่่าสุดของผู้ประกอบการต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 3 โดยก่าหนดงานออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
  1.1 กรณีการจัดซื้อ 
  1.2 กรณีการจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 
  1.3 กรณีการจัดจ้างงานก่อสร้าง 
 โดยใช้บังคับส่าหรับการจัดซื้อ การจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดจ้างงานก่อสร้าง และการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
แต่ไม่ใช้กับการจ้างที่ปรึกษา และการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

2. ส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการวิสากิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
 ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจากผู้ประกอบการ SMEs ตามรายการสินค้าหรือบริการที่มีรายชื่อตามที่
ส่านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว) ได้ขึ้นบัญชีไว้ โดยให้ใช้เงินงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
ดังกล่าวไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างที่อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการ SMEs                  ซ่ึง
แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 
  2.1 การส่งเสริมหรือสนับสนุนในเชิงพ้ืนที่ 
  2.2 การให้แต้มต่อด้านราคากับผู้ประกอบการ SMEs ให้พิจารณากรณีการเสนอราคาสูงกว่าราคาต่่าสุด
ของผู้เสนอราคารายอ่ืนไม่เกินร้อยละ 10 

การด าเนินการตาม ว.845 
จัดซื้อ  
1. ให้หน่วยงานของรัฐด่าเนินการจัดท่าร่างขอบเขตของงานหรือก่าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน และเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (4.1.1.1) 
2. กรณีที่พัสดุที่หน่วยงานของรัฐต้องการใช้งานเป็นพัสดุที่ไม่มีผลิตภายในประเทศ  หน่วยงานของรัฐสามารถ

ก่าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุได้ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน โดยไม่ต้องก่าหนดว่าเป็นพัสดุที่ผลิต
ภายในประเทศ กรณีนี้ไม่ต้องขออนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้มีอ่านาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น (4.1.1.2) 

3. ในกรณีที่พัสดุที่หน่วยงานของรัฐต้องการใช้งานเป็นพัสดุที่มีผลิตภายในประเทศแต่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ในประเทศ หรือมีผู้ประกอบการเข้ายื่นข้อเสนอจ่านวนน้อยราย หรือมีความจ่าเป็ นจะต้องมีการใช้พัสดุที่ผลิตจาก
ต่างประเทศหรือน่าเช้าพัสดุจากต่างประเทศ ให้หน่วยงานของรัฐจัดท่ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามวัตถุประสงค์  
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การใช้งานและเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณา โดยจะเสนอไปพร้อมกับขั้นตอนขอความเห็นชอบรายงานขอซื้อ 
ขอจ้างก็ได้  (4.1.1.3) ในกรณีดังนี้  
  1) เป็นการจัดหาอะไหล่ที่มีความจ่าเป็นจะต้องระบุคุณลักษณะเฉพาะและจ่าเป็นต้องน่าเข้าจากต่างประเทศ 
  2) กรณีมีความจ่าเป็นจะต้องมีการใช้พัสดุที่ผลิตหรือน่าเข้าจากต่างประเทศซึ่งเป็นการจัดหาครั้งหนึ่งที่มี
วงเงินไม่เกินสองล้านบาท หรือราคาพัสดุที่น่าเข้าจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วยไม่เกินสองล้านบาท 
 ***กรณีนอกจากวรรคหนึ่ง (1) และ (2) ให้เสนอผู้มีอ่านาจเหนือขึ้นไปหนึ่งขั้นเพ่ืออนุมัติ  

การจัดจ้างก่อสร้าง 
1. หน่วยงานของรัฐต้องก่าหนดรายละเอียดในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และก่าหนดให้คู่สัญญาต้องใช้ พัสดุ

ประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศโดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่า
พัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา (บังคับ) และ ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาการใช้เหล็กในงานก่อสร้างก่อน 
โดยหน่วยงานชองรัฐต้องก่าหนดรายละเอียดในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ให้คู่สัญญาต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา (บังคับ) 

2. กรณีเม่ือหน่วยงานของรัฐได้จัดท่าใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้างแล้ว ทราบว่าพัสดุที่
จะใช้ในโครงการก่อสร้างนั้น มีผลิตภายในประเทศแต่หน่วยงานชองรัฐจะไมใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ หรือจะใช้  หรือ 
ใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่ครบร้อยละ 60 หากกรณีเป็น ดังนี้ 
 1) กรณีท่ีราคาพัสดุที่น่าเข้าจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 2 ล้านบาท ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐเพ่ือขออนุมัติก่อน 
   2) กรณีที่ราคาพัสดุที่น่าเข้าจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วยรายการใดรายการหนึ่ง เกิน 2 ล้านบาท 
ให้เสนอผู้มีอ่านาจเหนือข้ึนไปหนึ่งชั้นเพื่อขออนุมัติก่อน 

3. กรณีดังต่อไปนี้ไม่ต้องขออนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้มีอ่านาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นแต่อย่างใด 
โดยหน่วยงานของรัฐสามารถก่าหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้างได้ตามความต้องการ 
               1) กรณีที่หน่วยงานของรัฐทราบตั้งแต่ต้นว่าโครงการก่อสร้างนั้นต้องใช้พัสดุ ที่น่าเข้าจากประเทศและ
พัสดุดังกล่าวนั้นไม่มีผลิตภายในประเทศ ซึ่งท่าให้อัตราการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศน้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุ
ที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา  
 2) กรณีเมื่อหน่วยงานของรัฐได้จัดท่าใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้างแล้ว  
ทราบว่าโครงการก่อสร้างนั้นต้องใช้พัสดุที่น่าเข้าจากต่างประเทศและพัสดุดังกล่าวนั้นไม่มีผลิตภายในประเทศ ซึ่งท่าให้
อัตราการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศน้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา 
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 การจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 
 1. หน่วยงานของรัฐต้องก่าหนดร่างขอบเขตของงานและก่าหนดให้คู่สัญญาต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่
จะใช้ในงานจ้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ  โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานจ้างทั้งหมด
ตามสัญญา 
 2. กรณีที่หน่วยงานของรัฐได้แจกแจงรายการพัสดุที่จะน่ามาใช้ในงานจ้างนั้นแล้ว ทราบว่างานนั้นเป็นพัสดุที่ไม่มี
ผลิตภายในประเทศ หน่วยงานของรัฐสามารถก่าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุได้ตามวัตถุประสงค์การ     
ใช้งานโดยไม่ต้องก่าหนดว่าเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ  กรณีนี้ไม่ต้องขออนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้มี
อ่านาจเหนือข้ึนไปหนึ่งชั้น 
 3. กรณีเม่ือหน่วยงานของรัฐได้แจกแจงรายการพัสดุที่จะน่ามาใช้ในงานจ้างนั้นแล้ว ทราบว่าพัสดุที่จะใช้ในงานจ้าง
นั้นมีผลิตภายในประเทศแต่หน่วยงานของรัฐจะไม่ใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ หรือจะใช้หรือใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
ไม่ครบร้อยละ 60  หากกรณีเป็นดังนี้       
              1) กรณีท่ีราคาพัสดุที่น่าเข้าจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 2 ล้านบาท ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ เพ่ืออนุมัติก่อน 
 2) กรณีที่ราคาพัสดุที่น่าเข้าจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วยรายการใดรายการหนึ่งเกิน 2 ล้านบาท      
ให้เสนอผู้มีอ่านาจเหนือข้ึนไปหนึ่งชั้นเพ่ืออนุมัติเห็นก่อน 

การบริหารสัญญา 
ส่าหรับงานก่อสร้าง 

 1. หน่วยงานของรัฐต้องให้คู่สัญญาจัดท่าแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  ของมูลค่า
พัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา (ภาคผนวก 2) โดยส่งให้หน่วยงานของรัฐภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ได้ 
ลงนามในสัญญา (4.6.1.1(1)) 
 2. หน่วยงานของรัฐจะต้องให้คู่สัญญาจัดท่าแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของ
ปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา (ภาคผนวก 3) โดยส่งให้หน่วยงานของรัฐภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนาม
สัญญา (4.6.1.1(2)) 

ส่าหรับงานจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 
 1) หน่วยงานของรัฐต้องให้คู่สัญญาจัดท่าแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่า
พัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา (ภาคผนวก 2) โดยส่งให้หน่วยงานของรัฐภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ได้  
ลงนามในสัญญา (4.6.1.2) 

*** กรณีที่งานจ้างก่อสร้างและงานจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ที่มีสัญญาอายุไม่เกิน 60 วัน หรือกรณีที่วงเงินการ      
จัดจ้างไม่เกิน 5 แสนบาท หน่วยงานของรัฐไม่ต้องให้คู่สัญญาจัดท่าแผนการใช้พัสดุที่ ผลิตภายในประเทศและแผนการ     
ใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ 
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หากมูลค่าหรือปริมาณของพัสดุไม่สามารถด่าเนินการได้ตามก่าหนด (พัสดุร้อยละ 60 เหล็กร้อยละ 90)  สามารถแก้ไข
เปลี่ยนแปลงแผนฯ ได้โดยไม่ต้องด่าเนินการในรูปแบบการแก้ไขสัญญา เป็นเพียงการด่าเนินการระหว่างคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุกับคู่สัญญาก็ได้ ทั้งนี้ เมื่อคู่สัญญามีความประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนฯ เมื่อด่าเนินการเรียบร้อยแล้ว   
ให้คู่สัญญาส่งแผนฯ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อนการส่งมอบงานในแต่ละงวด 

การตรวจรับ 
1. ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบว่าพัสดุที่ใช้เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศตามเงื่อนไขที่ก่าหนดไว้ใน

สัญญา (4.6.2.1) 
2. การตรวจสอบพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ สามารถด่าเนินการดังนี้ (4.6.2.2) 

         1) กรณีที่ เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย            
ให้ตรวจสอบรายการพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศ (Made in Thailand) จาก
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
         2) กรณีให้ตรวจสอบจากข้อมูลที่ปรากฏบนฉลากของสินค้าที่ติดบนบรรจุภัณฑ์ของสินค้า 

3. หากปรากฏในภายหลังว่า ไม่สามารถส่งมอบพัสดุที่ผลิตภายในประเทศตามเงื่อนไขหรืออัตราที่ก่าหนดได้       
ให้พิจารณาแก้ไขสัญญาต่อไป ทั้งนี้ ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณา แก้ไขสัญญาให้เป็นไปตามหลักการของมาตรา 97 แห่ง 
พรบ.(4.6.3) 
 4. จัดท่ารายงานผลการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศส่าหรับงานจ้างก่อสร้างและงานจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง        
ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เป็นผู้จัดท่ารายงานผลการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (ตามภาคผนวก 4) เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐเพ่ือทราบพร้อมกับรายงานผลการตรวจรับงานงวดสุดท้าย (4.6.4) 

การส่งเสริมหรือสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs 
           ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจากผู้ประกอบการ SMEs ตามรายการสินค้าหรือบริการ ที่มีรายชื่อตามที่
ส่านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว) ได้ขึ้นบัญชีไว้  โดยให้ ตรวจสอบ SME จากเว็บไซต์ 
https://www.thaismegp.com (4.1.2) ก่อน 

กรณี การจัดซื้อ การจัดจ้างก่อสร้าง การจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 
1. หากตรวจสอบแล้วไม่พบว่ามีสินค้า/บริการ/งานก่อสร้าง ที่มีรายละเอียดตรงกับความต้องการของหน่วยงาน 

กรณีนี้ ไม่ต้องจัดซื้อจากผู้ประกอบการ SMEs (4.1.2.1) 
 2. หากตรวจสอบแล้วพบว่ามีสินค้า/บริการ/งานก่อสร้าง ที่ต้องตามความต้องการของหน่วยงาน ให้ด่าเนินการ
ดังนี้ (4.1.2.2) 
  2.1 กรณีมีผู้ประกอบการ SMEs น่าสินค้า/บริการ/งานก่อสร้าง มาขึ้นทะเบียนไว้ตั้งแต่ 6 รายขึ้นไป     
ให้หน่วยงานของรัฐด่าเนินการจัดซื้อโดยวิธีคัดเลือกจากผู้ประกอบการ SMEs ก่อน 
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  2.2 กรณีมีผู้ประกอบการ SMEs น่าขึ้นสินค้า/บริการ/งานก่อสร้าง มาขึ้นทะเบียนไว้แต่น้อยกว่า 6 ราย 
ให้หน่วยงานของรัฐด่าเนินการจัดซื้อตามวิธีการที่ก่าหนดใน พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 

กรณีการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท 
 หน่วยงานสามารถจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง
(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติฯ แต่การด่าเนินการยังต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ หมวด 2 ข้อ 6(6) และหมวด7/1  (4.7) 
 อนึ่ง กรณีที่หน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ยังไม่ครบร้อยละ 30 ของงบประมาณตามแผน
หน่วยงานของรัฐต้องจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs เพ่ือให้ได้อัตราครบร้อยละ 30 ของงบประมาณตามแผน และ
หากด่าเนินการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ครบร้อยละ 30 ตามแผนแล้ว หน่วยงานของรัฐจะจัดซื้อจัดจ้างกับ
ผู้ประกอบการSMEs อีกหรือไม่ก็ได้ 

ให้หน่วยงานของรัฐรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ไปยัง สสว. ภายใน 60 วัน นับถัดจากวัน
สิ้นปีงบประมาณ (ตามภาคผนวก 1) (4.1.3.4) 
 ส่าหรับหน่วยงานของรัฐที่มีหน่วยงานย่อย ให้รายงานไปที่หน่วยงานต้นสังกัดและให้หน่วยงานต้นสังกัดรายงานใน
ภาพรวมทั้งหน่วยงานของรัฐไปยัง สสว. 

การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
หากหน่วยงานประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้หน่วยงานของรัฐก่าหนดรายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะหรือร่างขอบเขตของงาน เป็นพัสดุที่มีรายละเอียดหรือคุณสมบัติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6.1)         
โดยด่าเนินการดังนี้  
 1.ให้หน่วยงานตรวจสอบรายชื่อพัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในฐานข้อมูลบัญชีรายชื่อสินค้าและบริการที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมของกรมควบคุมมลพิษได้ที่ http://gp.pcd.go.th (6.2) 
 2. หากปรากฎว่าพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้างมีผู้ขาย/ผู้ให้บริการเพียงรายเดียว ให้ด่าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  
 3. หากปรากฏว่ามีผู้ขาย/ผู้ให้บริการตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป ให้จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก (6.3) 
 4. หากปรากฏว่าไม่มีรายชื่อผู้ประกอบการ ให้หน่วยงานของรัฐด่าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการที่ก่าหนดใน 
พรบ. 
 อนึ่ง หากหน่วยงานไม่ประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้หน่วยงานก่าหนดรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะหรือร่างขอบเขตของงาน ตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

http://gp.pcd.go.th/

