
โดย... สํานักงานคลงัจังหวัดลาํปาง

แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวง
กําหนดพัสดุและวิธีการจดัซ้ือจัดจางพัสดุ

ที่รัฐตองการสงเสริมหรอืสนับสนุน 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563



กฎหมายที่เก่ียวของ

พระราชบัญญัติจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

กฎกระทรวงกําหนดพัสดทุี่รัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุนและกําหนดวิธีการจัดซ้ือจัดจางพสัดุ

โดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560

กฎกระทรวงกําหนดพัสดทุี่รัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุนและกําหนดวิธีการจัดซ้ือจัดจางพสัดุ

โดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560

กฎกระทรวงกําหนดพัสดุที่รัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุนและกําหนดวิธีการจัดซ้ือจัดจางพัสดุ

โดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560

กฎกระทรวงกําหนดพัสดุที่รัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุนและกําหนดวิธีการจัดซ้ือจัดจางพัสดุ

โดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560

กฎกระทรวงกําหนดพัสดแุละวิธีการจัดซื้อจัดจางพสัดุที่รัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. 2563กฎกระทรวงกําหนดพัสดแุละวิธีการจัดซื้อจัดจางพสัดุที่รัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. 2563

กฎกระทรวงกําหนดพัสดุและวิธีการจัดซ้ือจดัจางพัสดุที่รฐัตองการสงเสรมิหรอืสนับสนุน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563กฎกระทรวงกําหนดพัสดุและวิธีการจัดซ้ือจดัจางพัสดุที่รฐัตองการสงเสรมิหรอืสนับสนุน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563

หนังสือเวียน/ขอหารือท่ีเก่ียวของหนังสือเวียน/ขอหารือท่ีเก่ียวของ






ขอ 1.

ใหยกเลิกช่ือหมวด 2 พัสดุสงเสริมวิสาหกิจและ
การประกอบอาชีพและพัสดุสงเสริมผูดอยโอกาส 

และความในขอ  5 ข อ 6 และ ขอ  7 แห ง

กฎกระทรวงกําหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจาง

พัสดุท่ีรัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. 

2563 และใหใชความตอไปน้ีแทน

“หมวด 2”

พัสดุสงเสริมวิสาหกิจและการประกอบอาชีพ

กฎกระทรวง

กําหนดพสัดุและวิธีการจัดซ้ือจัดจางพัสดุที่รัฐตองการ

สงเสริมหรือสนับสนุน 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563



กฎกระทรวง
กาํหนดพัสดุและวิธีการจัดซือจัดจ้างพัสดุทรัีฐ

ตอ้งการส่งเสริมหรือสนับสนุน 
(ฉบับที 2) พ.ศ. 2563

ขอ 5

“พัสดุสงเสริมวิสาหกิจและการประกอบอาชีพ”  

หมายความวา  ผลติผล  ชิ้นงาน  หรือบริการ ที่ผลิตหรือจัดทําขึ้น  

เพ่ือสงเสริมผูประกอบธุรกิจเร่ิมตนของประเทศไทย  หรือพัฒนา

ขีดความสามารถ ดานเทคโนโลยี  อุตสาหกรรม  หรือสินคาหรือ

บริการของผูประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  

วิสาหกิจชุมชน  กลุมอาชีพที่อยูในการกํากับดูแลของหนวยงาน

ของรัฐหรือที่หนวยงานของรัฐรับรอง หรือกลุมอาชีพอ่ืนที่มี

ลักษณะเดียวกนั  หรอืองคกรหรือมูลนิธิเพื่อคนพิการหรือองคการ

สงเคราะหที่ไดรับการรับรองจากหนวยงานของรัฐ



กฎกระทรวง
กาํหนดพัสดุและวิธีการจัดซือจัดจ้างพัสดุทรัีฐ

ตอ้งการส่งเสริมหรือสนับสนุน 
(ฉบับที 2) พ.ศ. 2563

ขอ 6 

ให พัสดุส ง เสริมวิสาหกิจและการประกอบอาชีพ

ดังตอไปน้ี  เปนพัสดุที่รัฐตองการสงเสริม หรือสนับสนุน



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

        ผลิตภัณฑของกลุมอาชีพในหมูบานและตําบล

        ผลิตภัณฑของรานคาสหกรณหรือสถาบันเกษตรกรที่กระทรวงเกษตรและสหกรณรองรับ

ผลิตภัณฑผลิตขึ้นเองหรืองานจางใหบริการรักษาความปลอดภัยขององคการสงเคราะหทหารผานศึก 

ในพระบรมราชูปถัมภ

ผลิตภัณฑผลิตขึ้นเอง หรือบริการขององคกรหรือมูลนิธิเพ่ือคนพิการที่ไดรบัการรับรองจากหนวยงาน

ของรัฐที่มีหนาที่ตามกฏหมาย

ผลิตภัณฑจากเรือนจํา สถานกักกัน หรือสถานกักขัง รวมถึงงานกอสราง งานรับจาง งานบรกิาร 

หรืองานใดๆ ที่ใชฝมือแรงงานของผูคุมขัง และผลิตภัณฑจากรานจําหนายของกรมราชทัณฑ

ผลิตผล ชิ้นงาน หรอืบริการที่ผลิต จัดทําข้ึน จําหนาย หรือใหบริการโดยผูประกอบวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอมที่ไดขึ้นบัญชีรายการพัสดุและบญัชีรายช่ือผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม ไวกับสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

พัสดุสงเสริมวิสาหกิจและการประกอบอาชีพ

(6)



ง.  มีการรับรองการดําเนินงานของกลุมหรือจดทะเบียนกลุมโดยหนวยงานของ

รั ฐที่ มี หน า ที่ ต า ม กฏห มาย เ กี่ ย ว กั บก า ร ส ง เ ส ริ ม ก า ร รว มก ลุ ม เ พื่ อ                 

ประกอบอาชีพ

ง.  มีการรับรองการดําเนินงานของกลุมหรือจดทะเบียนกลุมโดยหนวยงานของ

รั ฐที่ มี หน า ที่ ต า ม กฏห มาย เ กี่ ย ว กั บก า ร ส ง เ ส ริ ม ก า ร รว มก ลุ ม เ พื่ อ                 

ประกอบอาชีพ

     ผลติภัณฑของกลุมอาชพีในหมูบานและตําบล ที่มลีกัษณะ ดังตอไปน้ี
(1)

ก. เปนบุคคลซึ่งอยูในชุมชนพ้ืนที่นั้นรวมตัวกันเปนกลุมต้ังแต 5 คนข้ึนไป 

ประกอบอาชีพเสริมสรางรายไดและคุณภาพชีวิตในพื้นที่หมูบานและตําบลนั้น

ก. เปนบุคคลซึ่งอยูในชุมชนพ้ืนที่นั้นรวมตัวกันเปนกลุมต้ังแต 5 คนข้ึนไป 

ประกอบอาชีพเสริมสรางรายไดและคุณภาพชีวิตในพื้นที่หมูบานและตําบลนั้น

หมูบาน กอไก

ข. การบริหารจัดการกลุมและมีการทํากจิกรรมกลุมอยางตอเนื่อง รวมทั้งมี

ทรัพยสินหรือเงินทุนของกลุมเพื่อดําเนินกิจการรวมกัน

ข. การบริหารจัดการกลุมและมีการทํากจิกรรมกลุมอยางตอเนื่อง รวมทั้งมี

ทรัพยสินหรือเงินทุนของกลุมเพื่อดําเนินกิจการรวมกัน

ค. สมาชิกตองมีความรู ความสามารถ และมีความพรอมที่จะพัฒนาศักยภาพ 

ในการผลิตงานที่ได รับมาทําและงานที่ได รับมาทําน้ันตองดําเนินการโดย              

สมาชิกกลุม

ค. สมาชิกตองมีความรู ความสามารถ และมีความพรอมที่จะพัฒนาศักยภาพ 

ในการผลิตงานที่ได รับมาทําและงานที่ได รับมาทําน้ันตองดําเนินการโดย              

สมาชิกกลุม



        ผลิตภัณฑของรานคาสหกรณหรือสถาบันเกษตรกรที่กระทรวงเกษตรและสหกรณรบัรอง
(2)

(3) ผลติภัณฑผลิตขึ้นเองหรืองานจางใหบริการรักษาความปลอดภัยขององคการสงเคราะหทหารผานศึก 

ในพระบรมราชูปถัมภ



(4) ผลติภัณฑผลิตขึ้นเอง หรือบริการขององคกรหรอืมูลนิธเิพื่อคนพกิารที่ไดรับการรับรองจาก

หนวยงานของรัฐที่มีหนาท่ีตามกฏหมาย

(5) ผลติภัณฑจากเรือนจาํ สถานกักกัน หรือสถานกักขัง รวมถึงงานกอสราง งานรับจาง งานบริการ 

หรืองานใดๆ ที่ใชฝมือแรงงานของผูคุมขัง และผลิตภัณฑจากรานจําหนายของกรมราชทัณฑ



(6)
ผลิตผล ชิ้นงาน หรอืบริการท่ีผลิต จัดทําข้ึน จําหนาย หรือใหบริการโดยผูประกอบวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอมที่ไดขึ้นบัญชีรายการพัสดุและบัญชีรายช่ือผูประกอบการวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม ไวกับสํานกังานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม



กฎกระทรวง
กาํหนดพัสดุและวิธีการจัดซือจัดจ้างพัสดุทรัีฐ

ตอ้งการส่งเสริมหรือสนับสนุน 
(ฉบับที 2) พ.ศ. 2563

ขอ 7 

วิธีการจัดซ้ือจัดจางพัสดุสงเสริมวิสาหกิจและประกอบอาชีพตาม               
ขอ 6 ใหดําเนินการดังนี้



ขอ 7 
วิธีการจัดซ้ือจัดจาง ขอ 6(1)

(3)

(4)

(5)

(6)

ขอ 6 
พัสดุสงเสริมวิสาหกิจ

และการประกอบอาชีพ
1.ใหหนวยงานของรัฐจัดซ้ือจัดจางพัสดุตามขอ 

(1) (2) (3) (4) และ (5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

หรือ หากหนวยงานของรัฐไมประสงคจะจัดซ้ือจัด

จางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หนวยงานของรัฐจะใช

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได

2.ใหหนวยงานของรัฐจัดซ้ือจัดจางพัสดุตามขอ (6) 

ดังตอไปนี้ 

(2)



(ก) ใหหนวยงานของรัฐจัดซ้ือจัดจางพัสดุจากผูประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ไมนอยกวารอยละสามสิบ

ของงบประมาณสําหรับการจัดซ้ือจัดจางพัสดุที่อยูในบัญชีรายการพัสดุและบัญชีรายชื่อผูประกอบวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอมโดยดําเนินการดังตอไปน้ี

กรณทีี่ 1 SME ในจังหวัดมีไมนอยกวาสามรายข้ึนไป

SMEs ในจงัหวดั ก 

> 3 ราย

จังหวัด ก.

หนวยงานภาครัฐ 

ในจังหวัด ก.
วิธีคัดเลือก

กรณทีี่ 2 SME ในจังหวัดมีนอยกวาสามราย

SMEs ในจงัหวัด ข 

< 3 ราย

จังหวัด ข.

หนวยงานภาครฐั 

ในจังหวัด ข.

วิธีคัดเลือก SMEs ทั้งหมด

ท่ีไดขึ้นบัญชรีายชื่อไวกับ

สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม



(ข) ในกรณทีี่หนวยงานของรัฐไมสามารถดําเนินการจัดซ้ือจัดจางตาม (ก) 1) หรือ 2)



หมวด 7/2  พัสดุที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมหมวด 7/1  พัสดุสงเสริมการผลิตภายในประเทศ

ขอ 27/3 ใหหนวยงานของรัฐตองจัดซ้ือ

จัดจางพัสดุสงเสรมิการผลติในประเทศ (MIT)

การจัดซ้ือ

การจัดจางกอสราง

การจัดจางที่มิใชงานกอสราง

หนวยงานของรฐัประสงคจัดซือ้จัดจาง

พัสดุที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม

ตรวจสอบรายชื่อพัสดุที่

เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมกับ

กรมควบคมุมลพษิ

ผูขายสินคาหรือ

ผูใหบริการรายเดยีว

ผูขายสินคาหรือ

ผูใหบริการต้ังแตสองรายขึน้ไป

วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีคัดเลือก

???

http://gp.pcd.go.th

กฎกระทรวงกําหนดพัสดแุละวิธีการจัดซ้ือจดัจางพัสดุที่รัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

กฎกระทรวงกําหนดพัสดแุละวิธีการจัดซ้ือจดัจางพัสดุที่รัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563



หนังสือเวียนแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการ

จัดซ้ือจัดจางภาครัฐ (ตอ)

หนังสือเวียนแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการ

จัดซ้ือจัดจางภาครัฐ (ตอ)

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซ้ือจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว123 

ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 เรื่อง ซอมความเขาใจการจัดซ้ือ

จัดจางตามกฎกระทรวงกําหนดพัสดุที่รัฐตองการสงเสริมหรือ

สนับสนุนและกําหนดวิธีการจัดซ้ือจัดจางโดยวิธีคัดเลือกและวิธี

เฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 และกําหนดแนวทางปฏิบั ติ

ในการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางพัสดุโดยวิธี เฉพาะเจาะจง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ซ)

ว123



แนวทางการนําไปปฏิบัติ

แนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางพัสดุ

โดยวิธีคัดเลือกและวิธี เฉพาะเจาะจง ตามพรบ.              

การจัดซ้ือจัดจางฯ ม.56 วรรคหนึ่ง(1)(ซ) (2)(ข) และ 

(2)(ซ) ดังนี้

 การจัดซ้ือจัดจางพัสดุตามกฎกระทรวงกําหนด
พัสดุที่รัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุนและกําหนด

วิ ธี ก า ร จั ด ซ้ื อ จั ด จ า ง โ ด ย วิ ธี คั ด เ ลื อ ก แ ล ะ วิ ธี

เฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 ใหดําเนินการดังนี้

1) กรณีมีวงเงินในการจัดซ้ือจัดจางคร้ังหนึ่งไมเกิน 

500,000 บาท จะดําเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตาม ม. 

56 วรรคหนึ่ง (2)(ข) ก็ได

2) กรณีมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจางคร้ังหนึ่งเกิน 500,000 

บ า ท ขึ้ น ไ ป  ดํ า เ นิ น ก า ร โ ด ย วิ ธี คั ด เ ลื อ ก ห รื อ วิ ธี

เฉพาะเจาะจง ตาม ม.56 วรรคหนึ่ง (1)(ซ) หรือ ม.56

วรรคหนึ่ง (2) (ซ)



 แนวทางปฏิบัติสําหรับกรณีการจัดซ้ือจัดจางพัสดุโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ที่ออกตามกฎกระทรวงตาม ม. 56 วรรคหนึ่ง 

(2)(ซ)  จะแตงต้ังหรือไมแตงต้ังคณะกรรมการซ้ือหรือจางโดย

วิธีเฉพาะเจาะจง อยูในดุลพินิจของหนวยงานของรัฐ โดย

ดําเนินการดังนี้ 

 กรณี แต ง ต้ั งคณะกรรมการ ซ้ื อห รื อจ า ง โดยวิ ธี
เฉพาะเจาะจง ใหดําเนินการตามระเบียบฯ ขอ 78 (1)(ง) 

โดยอนุโลม ซ่ึงใหทําหนังสือเชิญชวนผูประกอบการที่มี

คุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขของหนวยงานของรัฐเขามาเจรจา

ตกลงราคา 

 กรณี ไมแต งตั้ งคณะกรรมการซ้ือหรือจ างโดยวิ ธี
เฉพาะเจาะจง ใหดําเนินการตามระเบียบฯ ขอ 79 วรรคหน่ึง 

โดยอนุโลม ซ่ึงใหเจาหนาท่ีเจราตกงราคากับผูประกอบการ

ที่มีอาชีพขายหรือรับจางนั้นโดยตรง


