








 

 

บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

หน่วยงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผลผลิต : นโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
กิจกรรม : พัฒนาระบบข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพ่ือสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ 
ประเภท : ค่าครุภัณฑ์ 

เขต รายการ ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

จ านวน  
(หน่วย) 

งบประมาณปี 2566 
(บาท) 

สถานที่ จังหวัด 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One ส าหรับงานส านักงาน 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ต าบลในเวียง อ าเภอ
เมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 10 เครื่อง 

17,000  10 170,000 ส านักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดแพร่ 

แพร่ 



 

 

บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

หน่วยงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan 
ประเภท : ค่าครุภัณฑ์ 

เขต รายการ ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

จ านวน  
(หน่วย) 

งบประมาณปี 2566 
(บาท) 

สถานที่ จังหวัด 

1 เครื่องตรวจวิเคราะห์แยกชั้นและตรวจหลอดเลือดส่วน
หลังของดวงตา โรงพยาบาลแพร่ ต าบลในเวียง อ าเภอ
เมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 เครื่อง 

5,350,000   1 5,350,000 โรงพยาบาลแพร่ แพร่ 



 

 

บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

หน่วยงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan 
ประเภท : ค่าครุภัณฑ์ 

เขต รายการ ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

จ านวน  
(หน่วย) 

งบประมาณปี 2566 
(บาท) 

สถานที่ จังหวัด 

1 เครื่องฉีดสารทึบรังสี ชนิด 2 หัวฉีด แรงดันต่ า 
โรงพยาบาลแพร่ ต าบลในเวียง อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัด
แพร่ 1 เครื่อง 

1,285,000   1 1,285,000 โรงพยาบาลแพร่ แพร่ 



 

 

บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

หน่วยงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan 
ประเภท : ค่าครุภัณฑ์ 

เขต รายการ ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

จ านวน  
(หน่วย) 

งบประมาณปี 2566 
(บาท) 

สถานที่ จังหวัด 

1 เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 250 ลิตร 
โรงพยาบาลแพร่ ต าบลในเวียง อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัด
แพร่ 1 เครื่อง 

1,340,000   1 1,340,000 โรงพยาบาลแพร่ แพร่ 



 

 

บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

หน่วยงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan 
ประเภท : ค่าครุภัณฑ์ 

เขต รายการ ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

จ านวน  
(หน่วย) 

งบประมาณปี 2566 
(บาท) 

สถานที่ จังหวัด 

1 ตู้อบเด็ก โรงพยาบาลแพร่ ต าบลในเวียง อ าเภอเมืองแพร่ 
จังหวัดแพร่ 1 ตู้ 

550,000   1 550,000 โรงพยาบาลแพร่ แพร่ 



 

 

บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

หน่วยงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan 
ประเภท : ค่าครุภัณฑ์ 

เขต รายการ ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

จ านวน  
(หน่วย) 

งบประมาณปี 2566 
(บาท) 

สถานที่ จังหวัด 

1 เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดหิ้ว
ถือ 2 หัวตรวจ โรงพยาบาลแพร่ ต าบลในเวียง อ าเภอ
เมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 เครื่อง 

450,000   1 450,000 โรงพยาบาลแพร่ แพร่ 



 

 

บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

หน่วยงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan 
ประเภท : ค่าครุภัณฑ์ 

เขต รายการ ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

จ านวน  
(หน่วย) 

งบประมาณปี 2566 
(บาท) 

สถานที่ จังหวัด 

1 เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าขนาดไม่น้อย
กว่า 200 วัตต์ โรงพยาบาลแพร่ ต าบลในเวียง อ าเภอ
เมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 เครื่อง 

350,000   1 350,000 โรงพยาบาลแพร่ แพร่ 



 

 

บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

หน่วยงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan 
ประเภท : ค่าครุภัณฑ์ 

เขต รายการ ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

จ านวน  
(หน่วย) 

งบประมาณปี 2566 
(บาท) 

สถานที่ จังหวัด 

1 เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดหิ้ว
ถือ 2 หัวตรวจ โรงพยาบาลร้องกวาง ต าบลร้องเข็ม 
อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 1 เครื่อง 

450,000   1 450,000 โรงพยาบาลร้อง
กวาง 

แพร่ 



 

 

บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

หน่วยงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan 
ประเภท : ค่าครุภัณฑ์ 

เขต รายการ ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

จ านวน  
(หน่วย) 

งบประมาณปี 2566 
(บาท) 

สถานที่ จังหวัด 

1 เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ 
โรงพยาบาลร้องกวาง ต าบลร้องเข็ม อ าเภอร้องกวาง 
จังหวัดแพร่ 1 เครื่อง 

375,000   1 375,000 โรงพยาบาลร้อง
กวาง 

แพร่ 



 

 

บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

หน่วยงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผลผลิต : นโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
กิจกรรม : พัฒนาระบบข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพ่ือสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ 
ประเภท : ค่าครุภัณฑ์ 

เขต รายการ ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

จ านวน  
(หน่วย) 

งบประมาณปี 2566 
(บาท) 

สถานที่ จังหวัด 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 โรงพยาบาลร้อง
กวาง ต าบลร้องเข็ม อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 1 
เครื่อง 

350,000   1 350,000 โรงพยาบาลร้อง
กวาง 

แพร่ 



 

 

บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

หน่วยงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan 
ประเภท : ค่าครุภัณฑ์ 

เขต รายการ ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

จ านวน  
(หน่วย) 

งบประมาณปี 2566 
(บาท) 

สถานที่ จังหวัด 

1 เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ าระบบอัตโนมัติขนาด
ความจุ 900 ลิตร (Steam Sterilizers) / A999P / 
ขนาด 900 ลิตร โรงพยาบาลลอง ต าบลห้วยอ้อ อ าเภอ
ลอง จังหวัดแพร่ 1 เครื่อง 

2,440,000   1 2,440,000 โรงพยาบาลลอง แพร่ 



 

 

บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

หน่วยงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan 
ประเภท : ค่าครุภัณฑ์ 

เขต รายการ ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

จ านวน  
(หน่วย) 

งบประมาณปี 2566 
(บาท) 

สถานที่ จังหวัด 

1 เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟ้ืนคืนชีพผู้ป่วย 
โรงพยาบาลลอง ต าบลห้วยอ้อ อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ 1 
เครื่อง 

1,000,000   1 1,000,000 โรงพยาบาลลอง แพร่ 



 

 

บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

หน่วยงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan 
ประเภท : ค่าครุภัณฑ์ 

เขต รายการ ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

จ านวน  
(หน่วย) 

งบประมาณปี 2566 
(บาท) 

สถานที่ จังหวัด 

1 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ า
กว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 
110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อม
หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก โรงพยาบาลลอง ต าบล
ห้วยอ้อ อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ 1 คัน 

885,900   1 885,900 โรงพยาบาลลอง แพร่ 



 

 

บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

หน่วยงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม 
โครงการ : โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (GREEN & CLEAN Hospital) 
กิจกรรม : พัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบบ าบัดน้ าเสียในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
ประเภท : ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

เขต รายการ ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

จ านวน  
(หน่วย) 

งบประมาณปี 2566 
(บาท) 

สถานที่ จังหวัด 

1 ระบบบ าบัดน้ าเสีย โรงพยาบาลสูงเม่น ต าบลพระหลวง 
อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 1 ระบบ 

6,289,900   1 6,289,900 โรงพยาบาลสูง
เม่น 

แพร่ 

 



 

 

บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

หน่วยงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan 
ประเภท : ค่าครุภัณฑ์ 

เขต รายการ ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

จ านวน  
(หน่วย) 

งบประมาณปี 2566 
(บาท) 

สถานที่ จังหวัด 

1 เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล 
โรงพยาบาลสูงเม่น ต าบลพระหลวง อ าเภอสูงเม่น จังหวัด
แพร่ 2 เตียง 

1,760,000   2 3,520,000 โรงพยาบาลสูง
เม่น 

แพร่ 



 

 

บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

หน่วยงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan 
ประเภท : ค่าครุภัณฑ์ 

เขต รายการ ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

จ านวน  
(หน่วย) 

งบประมาณปี 2566 
(บาท) 

สถานที่ จังหวัด 

1 เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัด
ออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือด โรงพยาบาลสูง
เม่น ต าบลพระหลวง อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 2 เครื่อง 

450,000   2 900,000 โรงพยาบาลสูง
เม่น 

แพร่ 



 

 

บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

หน่วยงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan 
ประเภท : ค่าครุภัณฑ์ 

เขต รายการ ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

จ านวน  
(หน่วย) 

งบประมาณปี 2566 
(บาท) 

สถานที่ จังหวัด 

1 โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ 
โรงพยาบาลสูงเม่น ต าบลพระหลวง อ าเภอสูงเม่น จังหวัด
แพร่ 2 ชุด 

700,000   2 1,400,000 โรงพยาบาลสูง
เม่น 

แพร่ 



 

 

บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

หน่วยงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan 
ประเภท : ค่าครุภัณฑ์ 

เขต รายการ ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

จ านวน  
(หน่วย) 

งบประมาณปี 2566 
(บาท) 

สถานที่ จังหวัด 

1 ชุดเครื่องมือผ่าตัดขนาดกลาง (MINOR SET) โรงพยาบาล
สูงเม่น ต าบลพระหลวง  อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 2 ชุด 

420,000   2 840,000 โรงพยาบาลสูง
เม่น 

แพร่ 



 

 

บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

หน่วยงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan 
ประเภท : ค่าครุภัณฑ์ 

เขต รายการ ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

จ านวน  
(หน่วย) 

งบประมาณปี 2566 
(บาท) 

สถานที่ จังหวัด 

1 เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า ชนิดปรับ
พลังงานอัตโนมัติ โรงพยาบาลสูงเม่น ต าบลพระหลวง 
อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 1 เครื่อง 

700,000   1 700,000 โรงพยาบาลสูง
เม่น 

แพร่ 



 

 

บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

หน่วยงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan 
ประเภท : ค่าครุภัณฑ์ 

เขต รายการ ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

จ านวน  
(หน่วย) 

งบประมาณปี 2566 
(บาท) 

สถานที่ จังหวัด 

1 ตู้อบเด็ก โรงพยาบาลสูงเม่น ต าบลพระหลวง อ าเภอสูง
เม่น จังหวัดแพร่ 1 ตู้ 

550,000   1 550,000 โรงพยาบาลสูง
เม่น 

แพร่ 



 

 

บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

หน่วยงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan 
ประเภท : ค่าครุภัณฑ์ 

เขต รายการ ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

จ านวน  
(หน่วย) 

งบประมาณปี 2566 
(บาท) 

สถานที่ จังหวัด 

1 ยูนิตท าฟัน (Dental Master Unit) รุ่น Platinum II 
โรงพยาบาลสูงเม่น ต าบลพระหลวง อ าเภอสูงเม่น จังหวัด
แพร่  3 ยูนิต 

428,000   3 1,284,000 โรงพยาบาลสูง
เม่น 

แพร่ 



 

 

บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

หน่วยงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan 
ประเภท : ค่าครุภัณฑ์ 

เขต รายการ ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

จ านวน  
(หน่วย) 

งบประมาณป ี2566 
(บาท) 

สถานที่ จังหวัด 

1 เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสมา 
(Hydrogen Peroxide Plasma Sterilizer) HO-160 
ขนาด 160 ลิตร โรงพยาบาลสูงเม่น ต าบลพระหลวง 
อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 1 เครื่อง 

1,860,000   1 1,860,000 โรงพยาบาลสูง
เม่น 

แพร่ 



 

 

บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

หน่วยงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan 
ประเภท : ค่าครุภัณฑ์ 

เขต รายการ ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

จ านวน  
(หน่วย) 

งบประมาณปี 2566 
(บาท) 

สถานที่ จังหวัด 

1 รถเข็นผู้ป่วยไฟฟ้า โรงพยาบาลสูงเม่น ต าบลพระหลวง 
อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 3 คัน 

180,000   3 540,000 โรงพยาบาลสูง
เม่น 

แพร่ 



 

 

บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

หน่วยงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan 
ประเภท : ค่าครุภัณฑ์ 

เขต รายการ ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

จ านวน  
(หน่วย) 

งบประมาณปี 2566 
(บาท) 

สถานที่ จังหวัด 

1 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบวิเคราะห์ผล และ
จัดเก็บภาพในระบบเครือข่าย โรงพยาบาลสูงเม่น ต าบล
พระหลวง อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 3 เครื่อง 

150,000   3 450,000 โรงพยาบาลสูง
เม่น 

แพร่ 



 

 

บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

หน่วยงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan 
ประเภท : ค่าครุภัณฑ์ 

เขต รายการ ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

จ านวน  
(หน่วย) 

งบประมาณปี 2566 
(บาท) 

สถานที่ จังหวัด 

1 เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัด
ออกซิเจนในเลือด โรงพยาบาลสูงเม่น ต าบลพระหลวง 
อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 1 เครื่อง 

300,000   1 300,000 โรงพยาบาลสูง
เม่น 

แพร่ 



 

 

บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

หน่วยงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan 
ประเภท : ค่าครุภัณฑ์ 

เขต รายการ ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

จ านวน  
(หน่วย) 

งบประมาณปี 2566 
(บาท) 

สถานที่ จังหวัด 

1 ตู้ดูดไอระเหย โรงพยาบาลสูงเม่น ต าบลพระหลวง อ าเภอ
สูงเม่น จังหวัดแพร่ 1 ตู้ 

250,000   1 250,000 โรงพยาบาลสูง
เม่น 

แพร่ 



 

 

บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

หน่วยงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan 
ประเภท : ค่าครุภัณฑ์ 

เขต รายการ ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

จ านวน  
(หน่วย) 

งบประมาณปี 2566 
(บาท) 

สถานที่ จังหวัด 

1 เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบ
แขวนเพดาน โรงพยาบาลสอง ต าบลบ้านหนุน อ าเภอ
สอง จังหวัดแพร่ 1 เครื่อง 

1,750,000   1 1,750,000 โรงพยาบาลสอง แพร่ 



 

 

บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

หน่วยงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan 
ประเภท : ค่าครุภัณฑ์ 

เขต รายการ ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

จ านวน  
(หน่วย) 

งบประมาณปี 2566 
(บาท) 

สถานที่ จังหวัด 

1 เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 
2 หัวตรวจ โรงพยาบาลวังชิ้น ต าบลวังชิ้น อ าเภอวังชิ้น 
จังหวัดแพร่ 1 เครื่อง 

930,000   1 930,000 โรงพยาบาลวังชิ้น แพร่ 



 

 

บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

หน่วยงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan 
ประเภท : ค่าครุภัณฑ์ 

เขต รายการ ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

จ านวน  
(หน่วย) 

งบประมาณปี 2566 
(บาท) 

สถานที่ จังหวัด 

1 เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA.
ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า โรงพยาบาลวังชิ้น ต าบลวัง
ชิ้น อ าเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ 1 เครื่อง 

1,300,000   1 1,300,000 โรงพยาบาลวังชิ้น แพร่ 



 

 

บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

หน่วยงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan 
ประเภท : ค่าครุภัณฑ์ 

เขต รายการ ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

จ านวน  
(หน่วย) 

งบประมาณปี 2566 
(บาท) 

สถานที่ จังหวัด 

1 ยูนิตท าฟัน (Dental Master Unit) รุ่น Platinum II 
โรงพยาบาลหนองม่วงไข่ ต าบลน้ ารัด อ าเภอหนองม่วงไข่ 
จังหวัดแพร่ 1 ยูนิต 

428,000   1 428,000 โรงพยาบาล
หนองม่วงไข่ 

แพร่ 



 

 

บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

หน่วยงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan 
ประเภท : ค่าครุภัณฑ์ 

เขต รายการ ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

จ านวน  
(หน่วย) 

งบประมาณปี 2566 
(บาท) 

สถานที่ จังหวัด 

1 เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ 
โรงพยาบาลหนองม่วงไข่ ต าบลน้ ารัด อ าเภอหนองม่วงไข่ 
จังหวัดแพร่ 1 เครื่อง 

375,000   1 375,000 โรงพยาบาล
หนองม่วงไข่ 

แพร่ 



 

 

บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

หน่วยงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
โครงการ : โครงการพระราชด าริและเฉลิมพระเกียรติ 
กิจกรรม : สนับสนุนการด าเนินงานตามโครงการพระราชด าริและเฉลิมพระเกียรติ 
ประเภท : ค่าครุภัณฑ์ 

เขต รายการ ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

จ านวน  
(หน่วย) 

งบประมาณปี 2566 
(บาท) 

สถานที่ จังหวัด 

1 เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ าระบบอัตโนมัติขนาด
ความจุ 600 ลิตร (Steam Sterilizers) / A995P / 
ขนาด 600 ลิตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย 
ต าบลเด่นชัย อ าเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 1 เครื่อง 

1,900,000   1 1,900,000 โรงพยาบาล
สมเด็จพระ
ยุพราชเด่นชัย 

แพร่ 



 

 

บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

หน่วยงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
โครงการ : โครงการพระราชด าริและเฉลิมพระเกียรติ 
กิจกรรม : สนับสนุนการด าเนินงานตามโครงการพระราชด าริและเฉลิมพระเกียรติ 
ประเภท : ค่าครุภัณฑ์ 

เขต รายการ ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

จ านวน  
(หน่วย) 

งบประมาณปี 2566 
(บาท) 

สถานที่ จังหวัด 

1 เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัด
ออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือด โรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชเด่นชัย ต าบลเด่นชัย อ าเภอเด่นชัย 
จังหวัดแพร่ 1 เครื่อง 

450,000   1 450,000 โรงพยาบาล
สมเด็จพระ
ยุพราชเด่นชัย 

แพร่ 



 

 

บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

หน่วยงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
โครงการ : โครงการพระราชด าริและเฉลิมพระเกียรติ 
กิจกรรม : สนับสนุนการด าเนินงานตามโครงการพระราชด าริและเฉลิมพระเกียรติ 
ประเภท : ค่าครุภัณฑ์ 

เขต รายการ ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

จ านวน  
(หน่วย) 

งบประมาณปี 2566 
(บาท) 

สถานที่ จังหวัด 

1 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบวิเคราะห์ผล และ
จัดเก็บภาพในระบบเครือข่าย โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชเด่นชัย ต าบลเด่นชัย อ าเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 1 
เครื่อง 

150,000   1 150,000 โรงพยาบาล
สมเด็จพระ
ยุพราชเด่นชัย 

แพร่ 



ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์และวิธกีารก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง  ฉบับที ่ 5 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  34  วรรคหนึ่ง  (1)  และมาตรา  35  แห่งพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560  คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการ  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ  
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง  ฉบับที่  5” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ   เรื่อง  

หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง  ฉบับที่  3  ลงวันที่  23  พฤศจิกายน  2561 
ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในเอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียน

ผู้ประกอบการ  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง  ลงวันที่  19  ตุลาคม  2560   
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ  เรื่อง  หลักเกณฑ ์
และวิธีการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง  ฉบับที่  3  ลงวันที่  23  พฤศจิกายน  2561  ดังต่อไปนี้ 

(1) ในส่วนของสาระส าคัญหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง  ข้อ  2.1  แนวทาง
และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง  หน้า  2 - 12 

(2) แนวทาง  และวิธีปฏิบัติ   เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง   
ในส่วนที่  1  แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง  จ านวน  22  ข้อ   
หน้า  2 - 13 

ทั้งนี้  โดยให้ใช้ข้อความตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้แทน 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  6  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖5 
กุลยา  ตันติเตมิท 

อธิบดีกรมบญัชีกลาง 
ประธานกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ 

้หนา   ๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๗๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   สิงหาคม   ๒๕๖๕

























ด่วนท่ีสุด
ท่ี กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ 

จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

6 ^ 9  มกราคม ๒๕๖๕
เร่ือง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 

ที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสบุน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญซาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการ 

กรุงเทพมหานคร ผู้ว่าการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น และหัวหน้าหน่วยงานอื่นชองรัฐ
อ้างถึง ห น ังส ือคณ ะกรรมการว ิน ิจฉ ัยป ัญ ห าการจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างและการบ ร ิห ารพ ัสด ุภาคร ัฐ  ด่วนที่สุด 

ท่ี กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๘๔๕ ลงวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม 

หรือสนับสนุน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
ตามที่กระทรวงการคลังได้ออกกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐ 

ต้องการส่งเสริมหรือสนับสบุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งมืผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
และคณ ะกรรมการวิน ิจฉ ัยป ัญหาการจัดซ ื้อจ ัดจ ้างและการบริหารพ ัสด ุภาครัฐ (คณะกรรมการวิน ิจฉ ัย) 
โดยได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ได้มีหนังสือ 
ท ี่อ ้างถ ึงอน ุม ัต ิยกเว ้นและกำหนดแนวทางการปฏิบ ัต ิตามกฎกระฑรวงา ซึ่งการอนุม ัต ิยกเว้นการปฏิบ ัต ิ 
ตามกฎกระทรวงๆ นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการสมยอมกันในการเสนอราคาชองผู้ประกอบการวิสาหกิจ 
ชนาดกลางและขนาดย่อม (ร/\/แะร) และกรณ ีท ี่หน ่วยงานของรัฐเช ิญเฉพาะผู้ประกอบการ ร/VIธร รายเด ิม 
เช้ายื่นข้อเสนอ ทำให้ไม่เกิดการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม จากเดิมที่กำหนดให้เชิญผู้ประกอบการ ร/ทรร 
ท ี่ฃ ึ้นทะเบ ียนสินค้าหรืองานบริการไว้ก ับสำน ักงานส่งเสริมว ิสาหกิจชนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 
และตรงกับที่หน่วยงานของรัฐจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในจังหวัดที่หน่วยงานของรัฐผู้จัดซื้อจัดจ้างตั้งอยู่ 
ไม่น้อยกว่า ๓ ราย โดยเพิ่มเป ็นให้เชิญไม่น ้อยกว่า ๖ ราย แต่การดำเน ินการเข ่นนี้ก ็ย ังไม่สามารถแก้ไข 
ป ัญหาดังกล่าวได้ รวมถึงข ั้นตอนที่กำหนดให้หน ่วยงานของรัฐต้องค้นหารายการสินค้าหรืองานบริการ 
ท่ี พพผ.■ ชาล!5๓651ว.๓ ค  ของ สสว. เพื่อตรวจสอบรายละเอียดของพัสดุและคุณสมบัติของผู้ประกอบการ ร/VIธร 
รวมทั้งในการจัดซื้อโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ที่หน่วยงานของรัฐต้องนำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ไปตรวจสอบที่ พ ผ พ .๓ เธฒ.01-,1:เา ชองสภาอ ุตสาหกรรมแห ่งประเทศไทยว่า พ ัสดุน ั้นม ีผ ู้ประกอบการ 
มาขึ้นทะเบียนไม,น้อยกว่า ๖ ราย หรือไม่ ซ ึ่งป ัจจุบ ันยังเป ็นปัญหาในทางปฏิบ ัติและเป็นการเพิ่มขั้นตอน 
อันเป็นการสร้างภาระงานให้แก'เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก น้ัน

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) 
โดยได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พิจารณาแล้วเห็นว่า 
เพื่อแก้ไขปัญหาการสมยอมกันใบการเสนอราคา ลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

/รวม ..-



- ๒ -

รวมทั้งลดความผิดพลาดในการใช้ด ุลพิน ิจในการพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เก ี่ยวข้อง จ ึงอาศ ัยอำนาจ 
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕:๖๐ มาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง (๖) 
ประกอบมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง (๔) และ (๗) ดำเนินการดังนี้

๑. ยกเว้นการดำเนินการตามกฎกระทรวงฯ ในกรณีดังต่อไปน้ี 
๑.๑ ข้อ ๗ วรรคหนึ่ง (๒) (ก) (ช) และ วรรคสาม 
๑.๒ ข้อ ๒๗/ ๓ วรรคหน่ึง (๒) (ข) และ (๒) วรรคสอง 

๒. ยกเลิกหนังสือที่อ ้างถึง โดยให้ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุ 
และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๖๓ รายละเอียดปรากฏตาม 
สิ่งที่ส่งมาด้วย

๓. หนังสือฉบับนี้ให้มืผลใช้บังคับดังนี้
๓.๑ การจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างด ้วยว ิธ ีป ระกวดราคาอ ิเล ็กท รอน ิกส ์ (เปรเะ^โอท^ ธเฟฟเท5 : 

6 - ๖[๗๐!เทฐ) ที่จะประกาศเชิญชวนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (6 - 0?) ตั้งแต่วันถัดจาก 
วันท่ีลงนามในหนังสือฉบับน้ีเบ็เนต้นไป

๓.๒ การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีดัดเลือก สำหรับกรณีที่หน่วยงานชองรัฐได้ส่งหนังสือเชิญขวน 
ไปยังผู้ประกอบการ ร^าธร จนถึงวันที่ลงนามในหนังสือฉบับนี้ ให ้หน ่วยงาบชองรัฐยกเล ิกการเช ิญชวน 
และดำเนินการใหม่ภายใต้เงื่อนไขตามหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

โ)1ต /*า (ตา !̂)ว )!)โ ^ /

(นางสาวกุลยา ตันติเตมิท)
อธิบดีกรมบัญชีกลาง ปฏิบัติราชการแทน 

ปลัดกระทรวงการคลัง 
ประธานกรรมการวินิจฉัย

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



คู่มือ

การปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
พัสดุท่ีรัฐต้องการส่งเสริมหรือสบับสนุน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

แนบทา้ยหนงัสอืคณะกรรมการวินจิฉยัปญีหาการจัดซือ้จัดจา้งและการบริหารพสัดภุาครัฐ 
ดว่นทีส่ดุ ท่ี กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว  ๗๘ ลงวนัที ่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕



สารบญั

เรือง หน้า
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ร ^ ร ) ๑
และพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ
การจัดซ้ือ ๑
- การจัดทำร่างขอบเขตของงาน ๑ 

หรือกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
- การจัดซื้อโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ๒
การจัดจ้างก่อสร้าง ๓
- การจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ๓
- การจัดจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ๔
การจัดจ้างที่มิใข่งานก่อสร้าง ๕
- การจัดทำร่างขอบเขตของงาน ๕
- การจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ๕
การต่อรองราคากรณีผู้ประกอบการ ร/ห^ร เสนอราคาเกินวงเงินงบประมาณที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ๖
กรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินไม่เกิน ๕ ๐ ๐ ,00๐  บาท ๗
การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ ๗
การให้สัตยาบัน ๘
แนวทางการดำเนินการตามกฎกระทรวงฯ ในหมวด ๒ ข้อ ๖ (๒) และ (๔) ๙
แนวทางการดำเนินการตามกฎกระทรวงฯ ในหมวด ๗/ ๒ การจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ๙

ภาคผนวก ๑ 
ภาคผนวก ๒
ภาคผนวก ๓



๑. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ร/^ร) และพัสดุที่ผลิต 
ภายในประเทศ 
๑.๑ การจัดซ้ือ

๑,.๑.๑ การจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
๑.๑.๑.๑ ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือกำหนดรายละเอียด 

คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตามวัตถุประสงค์การใช้งาน และเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
๑ . ๑ . ๑ . ๒ กรณีที่พัสดุที่หน่วยงานของรัฐต้องการใช้งานเป็นพัสดุที่ไม่มีผลิตภายในประเทศ 

หน่วยงานของรัฐสามารถกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุได้ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน 
โดยไม่ต ้องกำหนดว่าเป ็นพ ัสดุท ี่ผล ิตภายในประเทศ กรณีนี้ไม่ต้องขออนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัจ 
หรือผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งขั้น

๑.๑.๑.๓ ในกรณีที่พัสดุที่หน่วยงานของรัฐต้องการใช้งานเป็นพัสดุที่มีผลิตภายในประเทศ 
แต่ไม,เพียงพอต่อความต้องการในประเทศ หรือมีผู้ประกอบการเช้ายื่นข้อเสนอจำนวนน้อยราย หรือมีความจำเป็น 
จะต้องมีการใช้พัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศหรือนำเช้าพัสดุจากต่างประเทศให้หน่วยงานของรัฐจัดทำรายละเอียด 
คุณลักษณะเฉพาะตามวัตถุประสงค์การใช้งาน และเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณา โดยจะเสนอ 
ไปพร้อมกับขั้นตอนขอความเห็นขอบรายงานขอซื้อขอจ้างก็ได้ ในกรณีดังนี้

(๑) เป ็น ก ารจ ัด ห าอ ะไห ล ่ท ี่ม ีค วาม จำเป ็น จะต ้อ งระบ ุค ุณ ล ัก ษ ณ ะเฉ พ าะ  
และจำเป็นต้องนำเช้าจากต่างประเทศ

(๒) กรณ ีม ีความจำเป ็นจะต้องมีการใช ้พ ัสดุท ี่ผล ิตหรือนำเช ้าจากต่างประเทศ 
ซึ่งเป็นการจัดหาครั้งหนึ่งที่มีวงเงินไม่เกิน ๒ ล้านบาท หรือราคาพัสดุที่นำเช้าจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วย 
ไม,เกิน ๒ ล้านบาท

กรณีนอกจากวรรคหน่ึง (๑) และ (๒) ให้เสนอผู้มีอำนาจเหนือข้ึนไปหน่ึงข้ันเพ่ืออนุมัติ 
กรณ ีตามวรรคหนึ่ง (๒) ห ากพ ิจารณ าแล ้วส ามารถแยกราคาต ่อห น ่วยได ้ว ่า 

ราคาต่อหน่วยไม่เกิน ๒ ล้านบาท กรณีนี้แม้วงเงินรวมทั้งสัญญาจะเกิน ๒ ล้านบาท ถ้าเช้ากรณีใดกรณีหนึ่ง 
ให้ขออนุมัติต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ แต่หากไม่สามารถแยกพิจารณาราคาต่อหน่วยได้ ก็ให้พิจารณาจาก 
มูลค่าของสัญญา ถ้าไม,เกิน ๒ ล้านบาท ให้ขออนุมัติต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

๑.๑.๒ การจัดซื้อโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑.๒.๑ กรณีดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (1ะ๒(ะ1:โ๐ท̂  8!ฟฟ!กฐ : 

6 -  เว!ฟฟเกฐ) และใช้เกณฑ์ราคาในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะ ให้พิจารณาให้แต้มต่อในการยื่นข้อเสนอดังนี้
(๑) หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ ร/ฬ8ร เสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุด 

ของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้จัดซื้อจากผู้ประกอบการ ร/ฟ8ร ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับ 
ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ ร/VIธร ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผู้ย ื่นข้อเสนอรายอื่นไม,เกิน 
ร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

(๒) หากผู้ย ื่นข ้อเสนอได้เสนอพัสด ุท ี่เป ็นพ ัสด ุท ี่ผล ิตภายในประเทศ ที่ได้รับ 
การรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (/ฟฝ็ฟ6 เท ปเาล!๒ทฟ) จากสภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย เสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าส ุดของผู้ย ื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เก ินร้อยละ ๕ ให้จัดซื้อจัดจ้าง 
จากผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอพัสดุที่เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้า 
ที่ผลิตภายในประเทศไทยๆ

/ลำ-หรับ -..



สำหรับการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ท ี่ม ีการเสนอราคาหลายรายการ 
และกำหนดเง ื่อนไขเป ็นกรณ ีการพ ิจารณ าราคารวม หากผู้ย ื่นข ้อเสนอได้เสนอพัสดุท ี่เป ็นพ ัสดุท ี่ผล ิต 
ภายในประเทศ ที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทยฯ มีสัดส่วนมูลค่าตั้งแต่ 
ร้อยละ ๖๐ ข้ึนไป ให้ได้แต้มต่อใบการเสนอราคาตามวรรคหนึ่ง

อน่ึง หากในการเสนอราคาครั้งนั้น ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติทั้ง (๑) และ (๒) 
ให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นได้แต้มต่อในการเสนอราคาสูงกว่าผู้ประกอบการรายอื่นไม,เกินร้อยละ ๑๕:

(๔) ห ากผ ู้ย ื่น ข ้อ เสน อซ ึ่งม ิใช ่ผ ู้ป ระกอบ การ ร/VIธร แต ่เป ็น บ ุคคลธรรมดา 
ที่ถ ือสัญชาติไทยหรือนิติบ ุคคลที่จ ัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผู้ย ื่นข้อเสนอ 
ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ 
ให ้จ ัดซ ื้อหรือจ ัดจ ้างจากผ ู้ย ื่นข ้อเสนอซ ึ่งเป ็นบ ุคคลธรรมดาท ี่ถ ือส ัญชาต ิไทยหรือน ิต ิบ ุคคลท ี่จ ัดต ั้งข ึ้น  
ตามกฎหมายไทย

๑.๑.๒.๒ การกำหนดเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
กรณีใช้เกณฑ์ราคาในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะ ดังน้ี

(๑) กำหนดเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อฯ ส่วนที่ ๒ ด ังน ี้ “ ข้อ ๓.๒ 
สำเนาหนังสือรับรองสินค้า 1ฬ3ป6 เก 7เาล!1ลทป ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ถ้ามี)”

สำหรับการพิจารณาผลกรณีการกำหนดเงื่อนไขที่ให้ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นสำเนา 
หนังสือรับรองสินค้า ๒ เท Xหล![ลกป ชองสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อนำมา
ตรวจสอบคุณสมบัติในการให้แต้มต่อ กรณีเสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม,เกินร้อยละ ๕ 
หากผู้ย ื่บข้อเสนอไม่ยื่นสำเนาหนังสือรับรองสินค้าฯ ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นก็จะไม่ได้รับสิทธิการได้แต้มต่อ 
ในการเสนอราคาดังกล่าว ดังน้ัน กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่ยื่นสำเนาหนังสือรับรองฯ ไม่ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 
เป็นผู้ไม,ผ่านคุณสมบัติแต่อย่างใด

(๒) กำหนดเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซ ื้อฯ ส่วนที่ ๒ ด ังน ี้ “ข้อ ๓.๒ 
สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิสาหกิจชนาดกลางและขนาดย่อม (ร/Vไธร) (ถ้ามี)”

สำหรับการพิจารณาผลกรณีการกำหนดเงื่อนไขที่ให้ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นสำเนา 
ใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ร/VIธร) มีวัตถุประสงค์เพื่อนำมาตรวจสอบ 
คุณสมบัติในการให้แต้มต่อแก่ผู้ประกอบการ ร/VIธร กรณีเสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดชองผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น 
ไม,เกินร้อยละ ๑ ๐ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ประกอบการ ร/\/ธ5 ไม่ยื่นสำเนาใบขึ้นทะเบียนฯ ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 
ก็จะไม่ได้รับสิทธิการได้แต้มต่อในการเสนอราคาดังกล่าว ดังนั้น กรณีผู้ย ื่นข้อเสนอที่ผ ู้ประกอบการ ร/VIธร 
แต่ไม่ยื่นสำเนาใบขึ้นทะเบียนฯ ไม่ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นเป็นผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติแต่อย่างใด

(๓) กำหนดเง่ือนไชในเอกสารประกวดราคาซ้ือฯ ดังนี้
(๓.๑) ให้กำหนดเง่ือนไชการพิจารณาในข้อ ๖ หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 

“๖.๘ หากผู้ย ื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ ร/\/ธร เสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น 
ท่ีไม,เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานชองรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ ร/VIธร ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับ 
ผู้ย ื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ ร/Vธร ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดชองผู้ย ื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เก ิน 
ร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีเป็นกิจการร่วมค้าท่ีจะได้สิทธิตามวรรคหน่ึง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย
จะต้องเป็นผู้ประกอบการ ร/V'ธร”

- ๒ -

/ (๓.๒) -..



- ๓ -

(๓.๒) ให้กำหนดเง่ือนไขการพิจารณาในข้อ ๖ หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
“ข้อ ๖.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย 
(1\/เลฟ6 เท 'ทาล!๒ทฟ) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผู้เสนอราคารายอ่ืน 
ไม่เกินร้อยละ ๕ ให้จัดซื้อจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิต 
ภายในประเทศไทย (/ท3ฟ6 เก 7เา3เ(ลทฟ) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

กรณีที่มีการเสนอราคาหลายรายการและกำหนดเงื่อนไขการพิจารณา 
ราคารวม หากผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมาย 
สินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย ([ห3ฟ6 เก “ๆหล!(ลกฟ) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีลัดส่วนมูลค่า 
ตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ ข้ึนไป ให้ได้แต้มต่อในการเสนอราคาตามวรรคหนึ่ง

อน่ึง หากในการเสนอราคาครั้งนั้น ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติทั้งข้อ ๖.๘ 
และข้อ ๖.๙ ให้ผู้เสนอราคารายนั้นได้แต้มต่อในการเสนอราคาสูงกว่าผู้ประกอบการรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๕

(๓.๓) ให้กำหนดเง่ือนไขการพิจารณาในข้อ ๖ หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
“๖.๑๐ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใซ่ผู้ประกอบการ ร/VIธร แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคล 
ท ี่จ ัดต ั้งข ึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาส ูงกว ่าราคาต ํ่าส ุดของผู้ย ื่นข ้อเสนอซึ่งเป ็นบ ุคคลธรรมดาท ี่ม ิได ้ 
ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
จากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีเป็นกิจการร่วมค้าท่ีจะได้สิทธิตามวรรคหน่ึง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย 
จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย”

อน่ึง ให้นำเง่ือนไขข้อ ๑.๑.๒.๒ (๑) (๒) (๓) (๓.๑) (๓.๒) และ (๓.๓) มาใช้กับวิธีดัดเลือกด้วย 
๑.๒ การจัดจ้างก่อสร้าง

๑.๒.๑ การจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
๑ . ๒.๑ . ๑  ห น ่วยงาน ข อ งร ัฐต ้อ งก ำห น ด รายละเอ ียด ใน แบ บ ร ูป รายก ารงาน ก ่อ ส ร ้าง 

และกำหนดให้คู่สัญญาต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ 
โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาการใช้เหล็กในงานก่อสร้างก่อน โดยหน่วยงานของรัฐ 
ต้องกำหนดรายละเอียดในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ให้คู่สัญญาต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

๑.๒.๑.๒ กรณีเมื่อหน่วยงานชองรัฐได้จัดทำใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการ 
ก่อสร้างแล้ว ทราบว่าพัสดุที่จะใช้ในโครงการก่อสร้างนั้นมีผลิตภายในประเทศแต่หน่วยงานของรัฐจะไม่ใช้พัสดุ 
ที่ผลิตภายในประเทศ หรือจะใช้หรือใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่ครบร้อยละ ๖๐ หากกรณีเป็นดังนี้

(๑) กรณีที่ราคาพัสดุที่นำเข้าจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน ๒ ล้านบาท 
ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขออนุบัติก่อน

(๒) กรณีที่ราคาพัสดุที่นำเข้าจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วยรายการใดรายการหนึ่ง 
เกิน ๒ ล้านบาท ให้เสนอผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นเพื่อขออนุมัติก่อน

๑ . ๒.๑ . ๓ กรณ ีด ังต ่อไปน ี้ไม ่ต ้องขออน ุม ัต ิจากห ัวหน ้าหน ่วยงานของรัฐหรือผ ู้ม ีอำนาจ 
เหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นขออนุมัติแต่อย่างใด โดยหน่วยงานของรัฐสามารถกำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง 
ได้ตามความต้องการ

/ (๑) -..



(๑) กรณีที่หน่วยงานของรัฐทราบตั้งแต่ต้นว่าโครงการก่อสร้างนั้นต้องใช้พัสดุ 
ท ี่นำเช ้าจากป ระเท ศและพ ัสด ุด ังกล ่าวน ั้น ไม ่ม ีผล ิตภายใน ป ระเท ศ ซ ึ่งทำให ้อ ัตราการใช ้พ ัสด ุท ี่ผล ิต 
ภายในประเทศน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

(๒) กรณีเมื่อหน่วยงานของรัฐได้จัดทำใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชี 
รายการก่อสร้างแล้ว ทราบว่าโครงการก่อสร้างนั้นต้องใช้พัสดุที่นำเข้าจากต่างประเทศและพัสดุดังกล่าวนั้น 
ไม่มีผลิตภายในประเทศ ซึ่งทำให้อัตราการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุ 
ที่จะใช้โนงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

๑.๒.๒ การจัดจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๒.๒.๑ เพ่ิมเง่ือนไขในเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ “ข้อ ๑.๙ แผนการใช้ 

พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ”
อน่ึง กรณีที่งานก่อสร้างนั้นไม่มีการใช้เหล็กเป็นส่วนประกอบ จะไม,กำหนดให้ยื่น 

แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศก็ได้
๑.๒.๒.๒ เพ ิ่ม เง ื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ ้างก ่อสร้างๆ ส่วนที่ ๒ ดังนี้ “ข้อ ๓.๒ 

สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ร/Vธร) (ถ้ามี)”
อน่ึง สำหรับการพิจารพาผลกรณีการกำหนดเงื่อนไขที่ให้ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นสำเนา 

ใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (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 เพ ิ่มเง ื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ ้างก ่อสร้างฯ “ข้อ ๔.๙ ผู้ย ื่นข ้อเสนอ 
ท ี่เป ็นผ ู้ชนะการเสนอราคาต ้องจัดทำแผนการใช ้พ ัสด ุท ี่ผล ิตภายในประเทศและแผนการใช ้เหล ็กท ี่ผล ิต 
ภายในประเทศ โดยยื่นให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา” ทั้งนี้โดยให้แนบ 
ตารางภาคผนวก ๑ และภาคผนวก ๒ ไปด้วย เว้นแต่กรณีที่ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาไม่เกิน ๖๐ วัน

๑.๒.๒.๔ กำห นดเง ื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ ้างก ่อสร ้างฯ กรณ ีใช ้เกณ ฑ ์ราคา 
ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ขนะดังนี้

(๑) ให้กำหนดเงื่อนไขการพิจารณาในข้อ ๖ หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาว่า 
“๖.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ ร/VIธร เสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกิน 
ร ้อยละ ๑๐ ให ้จ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างจากผ ู้ประกอบการ ร/เ/ธร ดังกล่าว โดยจัดเร ียงลำดับผ ู้ย ื่บข ้อเสนอซึ่งเป ็น 
ผู้ประกอบการ ร/VIธร ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมา 
ทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย 
จะต้องเป็นผู้ประกอบการ ร/*/ธร”

(๒) ให้กำหนดเงื่อนไขการพิจารณาในข้อ ๖ หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาว่า 
“๖.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใซ่ผู้ประกอบการ ร/หใธร แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคล 
ท ี่จ ัดต ั้งข ึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาส ูงกว ่าราคาต ํ่าส ุดของผู้ย ื่นข ้อเสนอซ ึ่งเป ็นบ ุคคลธรรมดาท ี่ม ิได ้ 
ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม'เกินร้อยละ ๓ ให้จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
จากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว
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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) ให้นำเงื่อนไขข้อ ๑.๒.๒.๑ และข้อ ๑.๒.๒.๓ มาใช ้ก ับว ิธ ีเฉพ าะเจาะจงด ้วย 
เว้นแต่กรณีที่วงเงินการจัดจ้างก่อสร้างไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

๑.๓ การจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
๑.๓ . ๑ การจัดทำร่างขอบเขตของงานและการกำหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๑.๓.๑.๑ หน่วยงานของรัฐต้องกำหนดร่างขอบเขตของงานและกำหนดให้คู่สัญญาต้องใช้พัสดุ 
ประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานจ้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานจ้างที่ทั้งหมดตามสัญญา

๑ . ๓ . ๑ . ๒ กรณีที่หน่วยงานของรัฐได้แจกแจงรายการพัสดุที่จะนำมาใช้ในงานจ้างนั้นแล้ว 
ทราบ ว ่างาน น ั้น เป ็น พ ัสด ุท ี่ไม ่ม ีผล ิตภายใน ป ระเท ศ ห น ่วยงาน ของร ัฐส าม ารถกำห น ดรายละเอ ียด  
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุได้ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน โดยไม่ต้องกำหนดว่าเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ 
กรณีน้ีไม,ต้องขออนุม่ตจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งข้ัน

๑.๓.๑.๓ กรณีเมื่อหน่วยงานของรัฐได้แจกแจงรายการพัสดุที่จะนำมาใช้ในงานจ้างนั้นแล้ว 
ทราบว่าพัสดุที่จะใช้ในงานจ้างนั้นมีผลิตภายในประเทศแต่หน่วยงานของรัฐจะไม่ใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ 
หรือจะใช้หรือใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่ครบร้อยละ ๖๐ หากกรณีเป็นดังนี้

(๑) กรณีที่ราคาพัสดุที่น่าเช้าจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน ๒ ล้านบาท 
ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่ออนุมัติก่อน

(๒) กรณีที่ราคาพัสดุที่น่าเช้าจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วยรายการใดรายการหนึ่ง 
เกิน ๒ ล้านบาท ให้เสนอผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งขั้นเพื่ออนุมัติเห็นก่อน

๑ . ๓ . ๑ . ๔ กรณีดังต่อไปนี้หน่วยงานของรัฐไม่ต้องขออนุมัต ิจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
หรือผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งขั้นอนุมัติแต่อย่างใด โดยหน่วยงานของรัฐสามารถกำหนดขอบเขตของงาน 
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุได้ตามความต้องการ

(๑) กรณ ีท ี่หน ่วยงานของรัฐทราบตั้งแต่ต ้นว่างานจ้างน ั้นต ้องใช้พ ัสดุท ี่น ่าเช ้า 
จากต่างประเทศและพัสดุดังกล่าวนั้นไม่มีผลิตภายในประเทศ ซึ่งทำให้อัตราการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ 
น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานจ้างทั้งหมดตามสัญญา

(๒) กรณีเมื่อหน่วยงานของรัฐได้แจกแจงรายการพัสดุที่จะน่ามาใช้ในงานจ้างนั้น 
แล้วทราบว่างานจ้างนั้นต้องใช้พัสดุที่น่าเช้าจากต่างประเทศและพัสดุดังกล่าวนั้นไม่มีผลิตภายในประเทศ ซ่ึงทำให้ 
อัตราการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานจ้างทั้งหมดตามสัญญา 

๑ . ๓ . ๒ การจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓.๒.๑ เพิ่มเงื่อนไขในเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างฯ ดังนี้ “ข้อ ๑.๗ แผนการใช้ 

พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ”
๑ .๓ .๒.๒ เพ ิ่ม เง ื่อนไซในเอกสารประกวดราคาจ ้างๆ ส่วนที่ ๒ ดังนี้ “ข้อ ๓ .๒ สำเนา 

ใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ร/Vพร) (ถ้ามี)”

/อนิง -..
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อน่ึง สำหรับการพิจารณาผลกรณีการกำหนดเงื่อนไขที่ให้ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นสำเนา 
ใบฃึนทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ร /̂ใ^ร) มีวัตถุประสงค์เพื่อนำมาตรวจสอบ 
คุณสมบัติในการให้แต้มต่อแก'ผู้ประกอบการ ร/ทเ^ร กรณีเสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผู้เสนอราคารายอื่น 
ไม,เกินร้อยละ ๑๐ หากผู้ประกอบการ ร/ท[ะร ไม่ยื่นสำเนาใบขึ้นทะเบียนฯ ผู้ยืนข้อเสนอรายนั้น ก็จะไม่ได้รับสิทธิ 
การได้แต้มต่อในการเสนอราคาดังกล่าว ดังนั้น กรณีที่ผ ู้ประกอบการ ร/Vใธร ไม่ยื่นสำเนา'ใบขึ้นทะเบียนฯ 
ไม่ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นเป็นผู้!ม,ผ่านคุณสมบัติแต่อย่างใด

๑.๓.๒.๓ เพ ิ่มเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างฯ “ข้อ ๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะ 
การเสนอราคาต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยยื่นให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน 
น ับถัดจากวันลงนามในสัญญา” ทั้งนี้ โดยให ้แนบตารางภาคผนวก ๑ ไปด้วย เว ้นแต ่กรณ ีท ี่ระยะเวลา 
ดำเนินการตามสัญญาไม่เกิน ๖๐ วัน

๑.๓.๒.๔ กำหนดเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างฯ กรณีใช้เกณฑ์ราคาในการพิจารณา 
คัดเลือกผู้ชนะดังนี้

(๑) ให้กำหนดเงื่อนไขการพิจารณาในข้อ ๖ หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาว่า 
“๖.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ ร/ท^ร เสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกิน 
ร้อยละ ๑๐ ให ้จ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างจากผ ู้ประกอบการ ร/ท[ะ5 ดังกล่าว โดยจัดเร ียงลำดับผ ู้ย ื่นข ้อเสนอซึ่งเป ็น 
ผู้ประกอบการ ร/ท^ร ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมา 
ทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย 
จะต้องเป็นผู้ประกอบการ รเท!:ร”

(๒) ให้กำหนดเงื่อนไขการพิจารณาในข้อ ๖ หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาว่า 
“๖.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงมิใฃ่ผู้ประกอบการ ร/ท^5 แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้น 
ตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทย 
หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้จัดซื้อหรือจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอ 
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) ให้นำเงื่อนไขข้อ ๑.๓.๒.๑ และข้อ ๑.๓.๒.๓ มาใช ้ก ับว ิธ ีเฉพ าะเจาะจงด ้วย 
เว้นแต่กรณีที่วงเงินการจัดจ้างไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๑ .๕ การต,อรองราคากรณีผู้ประกอบการ ร/ทเะร เสนอราคาเกินวงเงินงบประมาณที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
กรณีผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ประกอบการ ร/ท^ร เสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น 

ที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ แต่สูงกว่าวงเงินที่จะจัดซื้อหรือจัดจ้าง ให้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๗ ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐยังต้องนำหลักการ 
การให้แต้มต่อด้านราคากับผู้ประกอบการ รเท^ร มาดำเนินการด้วย

/ตัวอย่าง ...
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ตัวอย่าง
หน ่วยงานของร ัฐม ีงบประมาณ ในการจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้าง ๕ ,๐ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐  บาท การเสนอราคาครั้งน ี้ 

มีผู้เสนอราคา ๕ ราย ได้แก่ บริษัท ก. บริษัท ข. บริษัท ค. ห้างหุ้นส่วนจำกัด /\. และห้างหุ้นส่วนจำกัด 8. 
โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด /\. และห้างหุ้นส่วนจำกัด 8. เป ็นผู้ประกอบการ ร/ปใธร และบริษัท 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 ไ ด ้เส น อ ราค าส ูงก ว ่าผ ู้ย ื่น ข ้อ เส น อ ร าย อ ื่น ท ี่เส น อ ราค าต ํ่าส ุด แ ต ่ไ ม ่เก ิน ร ้อ ย ล ะ  ๑ ๐  ดังนั้น 
ใน ก ารเส น อ ราค าค ร ั้งน ี้ จ ึงพ ิจารณ าให ้ห ้างห ุ้นส ่วน จำก ัด  /\. เป ็น ผ ู้เส น อ ราค ารายต ํ่าส ุด ลำด ับ ท ี่ ๑ 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด 8. เป็นผู้เสนอราคารายตํ่าสุดลำดับที่ ๒ และบริษัท ก. เป็นผู้เสนอราคารายตํ่าสุดลำดับที่ ๓ 
แต่เนื่องจากผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ประกอบการ ร/ปใธร ซึ่งเป็นผู้ชนะลำดับที่ ๑ เสนอราคาเกินวงเงินที่จะซื้อ 
หรือจ้าง ให้หน่วยงาบของรัฐดำเนินการดังนี้

(๑) ให้ต่อรองราคากับผู้ประกอบการ ร/ให้ ตํ ่ าที ่ สุ ดเ ท่ าที ่ ' จะทำ' ได้  หากยอมลดราคาและราคา 
ที่เสนอใหม่ไม,สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของวงเงิน 
ที่จะซื้อหรือจ้าง หรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลดราคาลงอีกแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงิน 
ที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอซ้ือหรือจ้างกับผู้ประกอบการ 5/^85 รายน้ัน 

(๒) ถ้าดำเนินการตาม (๑) แล้วไม่ได้ผล ให้แจ้งผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย เพื่อมาเสนอราคาใหม่พร้อมกัน 
ภายในกำหนดระยะเวลาอันสมควร หากรายใดไม่ยื่นใบเสนอราคาให้ถือว่ารายนั้นยืนราคาตามที่เสนอไว้เดิม 
หากผู้ย ื่นข้อเสนอที่ได้เสนอราคาตํ่าสุดในการเสนอราคาครั้งน ี้เสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง 
หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม,เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่ 
เหมาะสม ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ยื่นเสนอรายนั้น

ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐยังต้องนำหลักการการให้แต้มต่อในการเสนอราคาสูงกว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น 
ที่เสนอราคาตํ่าสุดแต่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ กับผู้ประกอบการ ร/ปาธร มาดำเนินการด้วย

(๓) ถ้าดำเนินการตาม (๒) แล้วไม่ได้ผล ให้หน่วยงานของรัฐยกเลิกการซื้อหรือจ้าง และดำเนินการ 
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 การจัดทำแผนการใช้พัสดุไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ และการใฃ้เหล็กไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
ที่ผลิตภายในประเทศ สำหรับการจัดจ้างก่อสร้างและการจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

๑.๗.๑.๑ งานจ้างก่อสร้าง

/ (๑) -..
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(๑) หน่วยงานของรัฐจะต้องให้คู่สัญญาจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ 
ไม,น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา (ภาคผนวก ๑) โดยส่งให้ 
หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา

(๒) หน่วยงานของรัฐจะต้องให้คู่สัญญาจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา (ภาคผนวก ๒) โดยส่งให้หน่วยงานของรัฐ 
ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา

๑.๗.๑.๒ งานจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
หน่วยงานของรัฐจะต้องให้คู่ส ัญญาจัดทำแผนการใช้พ ัสดุที่ผลิตภายในประเทศ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุท่ีจะใช้ในงานจ้างท้ังหมดตามสัญญา (ภาคผนวก ๒) โดยส่งให้หน่วยงานของรัฐ 
ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา

กรณ ีท ี่งานจ ้างก ่อสร ้างและงานจ ้างท ี่ม ิใช ่งานก ่อสร ้าง ท ี่ม ีส ัญ ญาอาย ุไม ่เก ิน  ๖๐ วัน 
หรือกรณีที่วงเงินการจัดจ้างไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานของรัฐไม่ต้องให้คู่สัญญาจัดทำแผนการใช้พัสดุ 
ที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

หากมูลค่าหรือปริมาณของพัสดุไม่สามารถดำเนินการตามข้อ 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 ให ้คณ ะกรรมการตรวจร ับพ ัสด ุตรวจสอบว่าพ ัสด ุท ี่ส ่งมอบ เบ็เนพัสดุที่ผลิต 

ภายในประเทศตามเงื่อนไขที่กำหนดไวในสัญญา
๑.๗.๒.๒ การตรวจสอบพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ สามารถดำเนินการดังนี้

(๑) กรณีที่เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย ให้ตรวจสอบรายการพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย 
(IV๒ค่6 เท าาาลเ[ลโฟ) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

(๒) กรณีที่เป็นพัสดุที่ไม่ใช่รายการพัสดุตาม (๑) ให้ตรวจสอบจากข้อมูลที่ปรากฏ 
บนฉลากของสินค้าที่ติดบนบรรจุภัณฑ์ของสินค้า 

๑.๗.๓ การแก้ไขสัญญา
หากลงนามในสัญญาแล้วปรากฏในภายหลังว่า ไม่สามารถส่งมอบพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ 

ตามเงื่อนไขหรืออัตราที่กำหนดไวในสัญญาได้ ให้พิจารณาแก้ไขสัญญาต่อไป ทั้งนี้ ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณา 
แก้ไขสัญญาให้เป็นไปตามหลักการของมาตรา ๙๗ แห่งพระราชบัญญัติฯ

๑.๗.๔ การจัดทำรายงานผลการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศสำหรับงานจ้างก่อสร้างและงานจ้าง 
ท่ีมิ'ใช่งานก่อสร้าง

ให ้คณะกรรมการตรวจรับพ ัสดุเป ็นผ ู้จ ัดทำรายงานผลการใช ้พ ัสด ุท ี่ผล ิตภายในประเทศ 
(ตามภาคผนวก ๓) เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อทราบพร้อมกับรายงานผลการตรวจรับงานงวดสุดท้าย

๑.๘ การให้สัตยาบัน
กรณีที่หน่วยงานของรัฐไม,ดำเน ินการขออนุญาตต่อผ ู้ม ีอำนาจเหน ือข ึ้นไปหน ึ่งช ั้นหรือห ัวหน ้า 

หน่วยงานของรัฐ ห น ่วยงาน ของร ัฐสามารถให ้ผ ู้ม ีอำนาจพ ิจารณ าให ้ส ัตยาบ ันสำห ร ับการดำเน ินการ 
ที่ได้ดำเนินการไปก่อนแล้วนั้นในภายหลังได้

/ ๒. -..
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๒. แนวทางการดำเนินการตามกฎกระทรวงฯ ในหมวด ๒ ข้อ ๖ (๒) และ (๔)
๒.๑ กรณีที่หน่วยงานของรัฐประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์ยางพารา หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการ 

จัดซื้อจัดจ้างตามหมวด ๒ ข้อ ๖ (๒) ผลิตภัณฑ์ของร้านค้าสหกรณ์หรือสถาบันเกษตรกรที่กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์รับรอง โดยหน่วยงานของรัฐสามารถตรวจสอบรายซื่อร้านค้าสหกรณ์หรือสถาบันเกษตรกร 
กับกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยตรง ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างไดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒.๒ กรณ ีท ี่หน ่วยงานของรัฐประสงค์จะจัดซ ื้อจ ัดจ้างผล ิตภ ัณฑ ์ท ี่ผล ิตข ึ้นเองหรือบริการขององค์กร 
หรือมูลนิธิเพื่อคนพิการที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐตามหมวด ๒ ข้อ ๖ (๔) โดยหน่วยงานของรัฐ 
สามารถตรวจสอบรายซื่อองค์กร มูลนิธิ หรือองค์การสงเคราะห์คนพิการ กับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตคนพิการ หรือสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยตรง ทั้งบี้ หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างได้ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อนึ่ง การจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างตามข ้อ ๒.๑ และข้อ ๒.๒ หากหน่วยงานของรัฐไม ่ประสงค ์จะจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้าง 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จะใช้วิธีคัดเลือก หรือวิธีประกาศเฃิญซวนทั่วไปก็ได้
๓ . แนวทางการดำเน ินการตามกฎกระทรวงฯ ในหมวด ๗/ ๒ การจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างพ ัสด ทุ ีเ่ป็นมิตร

กับส่ิงแวดล้อม
๓.๑ หากหน่วยงานของรัฐประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เป ็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้หน่วยงานของรัฐ 

กำหนดรายละเอ ียดคุณลักษณะเฉพาะหรือร ่างขอบเขตของงาน เป็นพัสดุท ี่ม ีรายละเอียดหรือคุณสมบัต ิ 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ตัวอย่าง
หน่วยงานของรัฐต้องการจัดซื้อกระดาษ /\๔ หากประสงค์จะจัดซื้อกระดาษที่มีคุณสมบัติเป็นกระดาษ 

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ก็ให้หน่วยงานของรัฐกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะได้ตามที่หน่วยงานของรัฐ 
ต้องการ แต่หากหน่วยงานของรัฐประสงค์จะจัดซื้อกระดาษ /\๔ ที่มีคุณลักษณะเฉพาะทั่วไป ก็ให้หน่วยงานของรัฐ 
กำหนดตามที่หน่วยงานของรัฐต้องการ

๓.๒ เมื่อดำเนินการตามข้อ ๓.๑ แล้ว ให้หน่วยงานของรัฐตรวจสอบรายซื่อพัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
โดยตรวจสอบในฐานข้อมูลบัญชีรายซื่อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของกรมควบคุมมลพิษ 
ได้ท่ี เา1า:Iว://51ว.เว0±30.1:1า

๓.๓ เม่ือตรวจสอบรายซ่ือแล้วปรากฏว่า พัสดุท่ีจะจัดซ้ือจัดจ้างตังกล่าวมีผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการเพียงรายเดียว 
ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากผู้ขายหรือผู้ให้บริการโดยตรง หากพัสดุที่จะจัดซื้อ 
จัดจ้างมีผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการตั้งแต่ ๒ รายข้ึนไป ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก

หากดำเนินการตรวจสอบรายซื่อแล้วไม่ปรากฏรายซื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองว่าเป็นพัสดุ 
ท ี่ม ีเครื่องหมายรับรองว่าเป ็นพัสดุท ี่เป ็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้หน่วยงานของรัฐดำเน ินการจัดซื้อจ ัดจ้าง 
ตามวิธีการที่กำหนดใบพระราฃบัญญ้ตฯ

อน่ึง หากหน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้หน่วยงานของรัฐ 
กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือร่างขอบเขตของงาน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ



ภาคผนวก ๑

ตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ 

โครงการ ..............................................................................

รายการพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ 
แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ รายการ หน่วย ปริมาณ ราคาต่อหน่วย 
(บาท)

เป็นเงิน 

(รวม)
พัสดุ

ในประเทศ
พัสดุ

ต่างประเทศ

๑ ปูนซีเมนต์

๒ กระเบื้อง

๓ ฝืาเพดาน

(̂ หลอดไฟ

๕ โคมไฟ

รวม XXX XXX XXX

อัตรา 

(ร้อยละ)
๑๐๐ ๗๐ ๓๐

ลงซ ื่อ .......................................... (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
( )

ลงซ ื่อ .......................................... (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
( )



ภาคผนวก ๒

ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กท่ีผลิตภายในประเทศ 

โครงการ ...............................................................................

รายการพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ 
แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ 
ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ XXX (ตัน)

ลำดับ รายการ หน่วย ปริมาณ เหล็ก
ในประเทศ

เหล็ก
ต่างประเทศ

๑ เหล็กเส้น ตัน

๒ เหล็กช้องอ ตัน

๓ เหล็กเส้นกรม ตัน

(̂
๕

รวม XXX XXX XXX

อัตรา 

(ร้อยละ)
๑๐๐ ๙๐ ๑๐

ลงซ ื่อ .......................................... (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
( )



ภาคผนวก ๓

ตารางรายงานผลการใช้พัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ

การใช้พัสดุทั้งโครงการ
รายการพัสดุทั้งโครงการ XXX รายการ
มูลค่าพัสดุทั้งโครงการ XXX บาท

มูลค่าการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
รายการ จำนวนเงิน อัตรา (ร้อยละ)

มูลค่าพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (บาท)

มูลค่าพัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศ (บาท)

ปริมาณการใช้เหล็กทั้งโครงการ
ปริมาณการใช้เหล็กทั้งโครงการ XXX ตัน มูลค่าเหล็กทั้งโครงการ XXX บาท

รายการ หน่วย จำนวน อัตรา (ร้อยละ)

ปริมาณการใช้เหล็ก ตัน ตัน

0  เป ็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดพ ัสด ุและว ิธ ีการจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างพ ัสด ุท ี่ร ัฐต ้องการส ่งเสร ิม  
หรือสนับสนุน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
0  ร้อยละ ๖๐ พัสดุท่ัวไป (มูลค่า)
0  ร้อยละ ๙๐ เหล็ก (ปริมาณ)

0  ไม ่เป ็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดพ ัสด ุและวิธ ีการจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างพ ัสด ุท ี่ร ัฐต ้องการส่งเสริม  
หรือสนับสนุน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เหตุผล/ความจำเป็นที่หน่วยงานของรัฐไม่สามารถดำเนินการไต้

ลงซ ื่อ .......................................... (ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ)
( )
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