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1. ส่งเสริมการจัดซ้ือจัดจ้างกบั
ผู้ประกอบวสิาหกจิขนาดกลาง

และขนาดย่อม (SMEs) 

2. ส่งเสริมการจัดซ้ือจัดจ้าง
พสัดุทีผ่ลติภายในประเทศ
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2.1 ผลติในประเทศ โดยการรับรอง
ของสภาอุตสาหกรรมฯ

2.2 ผลติในประเทศ



ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดซ้ือจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของงบประมาณที่ตรงกับการขึ้นทะเบียนสินค้าหรือ
งานบริการที่ สสว. ก าหนด

เง่ือนไขเกีย่วกบัการส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs

ยกเลกิ
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดซ้ือจัดจ้างกบั SMEs ในพืน้ที่ที่จังหวดั
ของหน่วยงานของรัฐตั้งอยู่ก่อน โดยวธีิคดัเลือก หากพสัดุที่หน่วยงานของรัฐ
ต้องการจัดซ้ือจัดจ้างน้ันมี SMEs ขึน้ทะเบียนไว้ครบตั้งแต่ 6 รายขึน้ไป

ให้แต้มต่อกบัผู้ประกอบการ SMEs ในการเสนอราคาสูงกว่าผู้ประกอบการ
ทั่วไปได้ไม่เกนิร้อยละ 10 ของราคาต า่สุดของผู้ประกอบการที่ไม่เป็น SMEs คงเดิม

เง่ือนไข



กรณีการจัดซ้ือ ให้หน่วยงานของรัฐ
จัดซ้ือพสัดุทีผ่ลติภายในประเทศ

ส่งเสริมการจดัซ้ือจดัจ้างพสัดุทีผ่ลติภายในประเทศ

กรณีการจ้างก่อสร้าง ให้หน่วยงานของรัฐก าหนด
รายละเอียดในแบบรูปรายการงานก่อสร้างว่า ให้ใช้
พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 ของพสัดุทีจ่ะใช้ในงานก่อสร้าง โดยใช้เหล็ก
ห รื อ เ ห ล็ ก ก ล้ า ที่ เ ป็ นพั ส ดุ ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ผ ลิ ต
ภายในประเทศก่อน ซ่ึงต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ของปริมาณเหล็กหรือเหล็กกล้าที่ใช้ในงานก่อสร้าง
ทั้ งหมดในคร้ังน้ัน หากการใช้เหล็กหรือเหล็กกล้า
แล้ว ยังไม่ครบร้อยละของมูลค่าที่ก าหนดให้ใช้พัสดุ
ส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ ให้หน่วยงานของรัฐ 
ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศประเภทอ่ืน
เพ่ือให้ครบร้อยละ 60

กรณีงานจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ให้หน่วยงานของรัฐ
ก าหนดในขอบเขตของงานหรือรายละ เอียดคุณ
ลกัษณะเฉพาะของพสัดุที่จะใช้ในงานจ้างว่า “ให้ใช้พสัดุ
ส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
ของพสัดุทีจ่ะใช้ในงานจ้าง”

หลกัการดงักล่าวข้างต้นใช้บังคบัส าหรับการจัดซ้ือ การจัดจ้างก่อสร้าง 
การจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง และการเช่าสังหาริมทรัพย์ แต่ไม่ใช้กบั
การจ้างที่ปรึกษา และการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 



การจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือก าหนด
รายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุ 

ต้องจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือก าหนดรายละเอยีด
คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตามวัตถุประสงค์การใช้งาน

และเป็นพสัดุที่ผลติภายในประเทศ 

กรณทีี่พสัดุที่ต้องการใช้งานเป็นพสัดุที่ไม่มีผลิต
ภายในประเทศสามารถก าหนดรายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะ

ของพสัดุได้ตามวตัถุประสงค์การใช้งาน

การจัดซ้ือ

กรณีที่พัสดุที่ต้องการใช้งานเป็นพัสดุที่มีผลิตภายในประเทศ
แต่ไม่เพยีงพอต่อความต้องการในประเทศ หรือมีผู้ประกอบการเข้าย่ืน
ข้อเสนอจ านวนน้อยราย หรือมีความจ าเป็นจะต้องมีการใช้พัสดุที่ผลติ
จากต่างประเทศหรือน าเข้าพสัดุจากต่างประเทศ ให้จัดท ารายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะตามวัตถุประสงค์การใช้งาน และเสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐอนุมัติ โดยจะเสนอไปพร้อมกับขั้นตอนขอความ
เห็นชอบรายงานขอซ้ือขอจ้างกไ็ด้ ดงันี ้

(1) เป็นการจดัหาอะไหล่ที่มีความจ าเป็นจะต้องระบุคุณ
ลกัษณะเฉพาะและจ าเป็นต้องน าเข้าจากต่างประเทศ 

(2) กรณมีีความจ าเป็นจะต้องมีการใช้พสัดุที่ผลติหรือน าเข้าจาก
ต่างประเทศซ่ึงเป็นการจดัหาคร้ังหน่ึงที่มีวงเงนิไม่เกนิ 2 ล้านบาท หรือ
ราคาพสัดุที่น าเข้าจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วยไม่เกนิ 2 ล้านบาท

กรณนีอกจากวรรคหน่ึง (1) และ
(2) ให้เสนอผู้มอี านาจเหนือขึน้

ไปหน่ึงช้ันเพ่ืออนุมตัิ

กรณสีามารถแยกราคาต่อหน่วยได้ว่า ราคาต่อหน่วยไม่เกนิ ๒ ล้านบาท 
(แม้วงเงนิรวมทั้งสัญญาจะเกนิ 2 ล้านบาท) ถ้าเข้ากรณใีดกรณหีน่ึง 

ให้ขออนุมัตต่ิอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ แต่หากไม่สามารถแยกพจิารณา
ราคาต่อหน่วยได้ กใ็ห้พจิารณาจากมูลค่าของสัญญา ถ้าไม่เกนิ 2 ล้านบาท 

ให้ขออนุมัตต่ิอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
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ก าหนดเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาซ้ือฯ ส่วนที่ 2 ดงันี้ “ข้อ 3.2 ส าเนาหนังสือรับรองสินค้า Made in Thailand
ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ถ้ามี)”

ก าหนดเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาซ้ือฯ ส่วนที่ 2 ดงันี้ “ข้อ 3.2 ส าเนาใบขึน้ทะเบียนผู้ประกอบวสิาหกจิขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)”

ก าหนดเง่ือนไขการพจิารณาในข้อ 6 หลักเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณา “6.8 หากผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงเป็นผู้ประกอบการ
SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต ่าสุดของผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนที่ไม่เกนิร้อยละ 10 ให้หน่วยงานของรัฐจัดซ้ือจัดจ้างจา
ผู้ประกอบการ SMEs ดงักล่าว โดยจัดเรียงล าดบัผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซ่ึงเสนอราคาสูงกว่าราคา
ต ่าสุดของผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนไม่เกนิร้อยละ 10 ที่จะเรียกมาท าสัญญาไม่เกนิ 3 ราย

ผู้ย่ืนข้อเสนอที่เป็นกจิการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหน่ึง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการSMEs”

การจัดซ้ือ การจัดซ้ือโดยวธีิ e-bidding
การก าหนดเง่ือนไขการเสนอราคา

1

2

3



การจัดซ้ือ

Company Logo

การจัดซ้ือโดยวธีิ e-bidding
การก าหนดเง่ือนไขการเสนอราคา

ให้ก าหนดเง่ือนไขการพิจารณาในข้อ 6 
หลัก เกณฑ์และสิทธิ ในการพิจารณา  “6 .9 
หากผู้ ย่ืนข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่ ไ ด้รับการ
รับรองและออกเค ร่ืองหมายสินค้าที่ ผลิต
ภายในประเทศไทยฯ เสนอราคาสูงกว่าราคา
ต ่าสุดของผู้เสนอราคารายอ่ืน ไม่เกินร้อยละ 5 
ให้จัดซ้ือจัดจ้างจากผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีเสนอพัสดุ
ที่ได้รับการรับรองและออกเคร่ืองหมายสินค้า
ที่ผลติภายในประเทศไทยฯ

กรณีที่มีการเสนอราคาหลายรายการและก าหนดเง่ือนไข
การพจิารณาราคารวม หากผู้ย่ืนข้อเสนอได้เสนอพสัดุที่เป็น
พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ที่ได้รับการรับรองและออก
เคร่ืองหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทยฯ มีสัดส่วน
มูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึน้ไป ให้ได้แต้มต่อในการเสนอราคา
ตามวรรคหน่ึง

อน่ึง หากในการเสนอราคาคร้ังน้ัน ผู้เสนอราคารายใด
มีคุณสมบัติทั้งข้อ 6.8 และข้อ 6.9 ให้ผู้เสนอราคารายน้ัน
ได้แต้มต่อในการเสนอราคาสูงกว่าผู้ประกอบการรายอ่ืน
ไม่เกนิร้อยละ 15
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การจัดซ้ือ

Company Logo

การจัดซ้ือโดยวธีิ e-bidding
การก าหนดเง่ือนไขการเสนอราคา

ให้ก าหนดเง่ือนไขการพิจารณาในข้อ 6 หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา “6.9 หากผู้ย่ืน
ข้อเสนอซ่ึงมิใช่ผู้ประกอบการSMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคล
ที่จัดตั้งขึน้ตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต ่าสุดของผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดา
ที่มิได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 3 
ให้หน่วยงานของรัฐจัดซ้ือหรือจัดจ้างจากผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย
หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึน้ตามกฎหมายไทยดงักล่าว

ผู้ย่ืนข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหน่ึง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็น
ผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึน้ตามกฎหมายไทย”

4

ให้น าเง่ือนไข 1, 2 ,3 และ 4 ไปใช้กบัวธีิคดัเลือกด้วย



กรณพีสัดุที่จะจัดซ้ือมีผู้ประกอบการที่ได้รับ
เคร่ืองหมาย MIT จากสภาอุตสาหกรรมฯ 
6 รายขึน้ไป ให้ก าหนด Spec ว่าเป็นพสัดุที่
ได้รับ MIT ฯ และต้องจัดซ้ือจากผู้ประกอบการ
ที่มีเคร่ืองหมาย MIT ฯ เท่าน้ัน

ให้แต้มต่อกับผู้เสนอราคาได้เสนอพัสดุที่ เป็นพัสดุ
ที่ผลติภายในประเทศที่ได้รับการรับรองเคร่ืองหมาย MIT 
จากสภาอุตสาหกรรมฯ สูงกว่าผู้เสนอราคารายอ่ืน
ไม่เกนิร้อยละ 5

กรณี ใ ช้การพิจารณาแบบราคารวม  ใ ห้แ ต้ม ต่อ กับ
ผู้ ย่ืนข้อเสนอที่ ไ ด้ เสนอสินค้าหลายรายการรวมกัน
เป็นสินค้าที่ได้รับเคร่ืองหมาย MIT จากสภาอุตสาหกรรมฯ 
โดยมมูีลค่าตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึน้ไป ในการเสนอราคาสูงกว่า
ผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนไม่เกนิร้อยละ 5

เง่ือนไขใหม่

เง่ือนไขเกีย่วกบัสินค้า MIT ส าหรับกรณกีารจัดซ้ือ

ยกเลกิ

เง่ือนไขเดมิ



การจดัจา้งก่อสร้าง

การจัดท าแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

1.ต้องก าหนดรายละเอียดในแบบรูปรายการ
งานก่อสร้าง และก าหนดให้คู่สัญญาต้องใช้พัสดุ
ประเภทวสัดุหรือครุภณัฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็น
พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้าง
ทั้งหมดตามสัญญา

2.ต้องก าหนดรายละเอียดในแบบรูปรายการ
งาน ก่อส ร้ าง  ใ ห้ คู่ สัญญา ต้อง ใ ช้ เหล็กที่ ผลิต
ภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณ
เหลก็ที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา 

กรณเีม่ือได้จดัท า BOQ แล้ว ทราบว่าพสัดุที่จะใช้ในโครงการก่อสร้างน้ัน
มีผลติภายในประเทศแต่จะไม่ใช้พสัดุที่ผลติภายในประเทศ หรือจะใช้หรือใช้พสัดุที่ผลติ
ภายในประเทศไม่ครบร้อยละ 60 หากกรณเีป็น ดงันี้

(1) กรณทีี่ราคาพสัดุที่น าเข้าจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วยไม่เกนิ 2 ล้านบาท
ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือขออนุมัตก่ิอน

(2) กรณทีี่ราคาพสัดุที่น าเข้าจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วยรายการใดรายการหน่ึง
เกนิ 2 ล้านบาท ให้เสนอผู้มีอ านาจเหนือขึน้ไปหน่ึงช้ันเพ่ือขออนุมัตก่ิอน 

กรณทีี่ไม่ต้องขออนุมัตจิากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้มีอ านาจเหนือขึน้ไปหน่ึงช้ันขออนุมัต ิ
(สามารถก าหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้างได้ตามความต้องการ)

(1) กรณทีี่หน่วยงานของรัฐทราบตั้งแต่ต้นว่าโครงการก่อสร้างน้ันต้องใช้พัสดุ
ที่น าเข้าจากประเทศและพสัดุดงักล่าวน้ันไม่มีผลติภายในประเทศ ซ่ึงท าให้อตัราการใช้พสัดุที่ผลติ
ภายในประเทศน้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพสัดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

(2) กรณเีม่ือหน่วยงานของรัฐได้จดัท าใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการ
ก่อสร้างแล้ว ทราบว่าโครงการก่อสร้างน้ันต้องใช้พสัดุที่น าเข้าจากต่างประเทศและพสัดุดงักล่าว
น้ันไม่มีผลติภายในประเทศ ซ่ึงท าให้อตัราการใช้พสัดุที่ผลติภายในประเทศน้อยกว่าร้อยละ 60 ของ
มูลค่าพสัดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
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เพิ่มเง่ือนไขในเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้าง
ก่อสร้างฯ “ข้อ 1.9 แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและ
แผนการใช้เหลก็ที่ผลติภายในประเทศ” ทั้งนี้ โดยให้แนบตาราง
ภาคผนวก 2 และภาคผนวก 3 ไปด้วย 

เว้นแต่กรณทีีร่ะยะเวลาด าเนินการตามสัญญาไม่เกนิ 60 วนั

เพิ่มเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ ส่วนที่ 2 
ดังนี้ “ข้อ 3.2 ส าเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้าม)ี”

เพิม่เง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ “ข้อ 4.9 
ผู้ย่ืนข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดท าแผนการใช้
พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้ เหล็กที่ผลิต
ภายในประเทศ โดยย่ืนให้หน่วยงานของรัฐภายใน 60 วัน 
นับถัดจากวนัลงนามในสัญญา”

เว้นแต่กรณทีีร่ะยะเวลาด าเนินการตามสัญญาไม่เกิน 60 วนั

ก าหนดเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ กรณใีช้เกณฑ์ราคา
ในการพจิารณาคดัเลือกผู้ชนะดงันี้

(1)  ให้ก าหนดเง่ือนไขการพิจารณาในข้อ 6 หลักเกณฑ์และสิทธิ
ในการพิจารณาว่า “6.8 หากผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงเป็นผู้ประกอบการ SMEs
เสนอราคาสูงกว่าราคาต ่าสุดของผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนที่ไม่เกินร้อยละ 10 
ให้หน่วยงานของรัฐจัดซ้ือจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัด
เรียงล าดับผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซ่ึงเสนอราคาสูงกว่า
ราคาต ่าสุดของผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนไม่เกินร้อยละ 10 ที่จะเรียกมาท าสัญญา
ไม่เกนิ 3 ราย

(2)  ให้ก าหนดเง่ือนไขการพิจารณาในข้อ 6 หลักเกณฑ์และสิทธิ
ในการพิจารณาว่า “6.9 หากผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs 
แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้ งขึ้นตาม
กฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต ่าสุดของผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงเป็นบุคคล
ธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของ
ต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 3 ให้หน่วยงานของรัฐจัดซ้ือหรือจัดจ้างจากผู้ย่ืน
ข้อเสนอซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาตไิทยหรือนิตบุิคคลที่จดัตั้งขึน้ตาม
กฎหมายไทยดงักล่าว

การจดัจา้งก่อสร้าง การจัดจ้างก่อสร้างโดยวธีิ e-bidding
การก าหนดเง่ือนไขการเสนอราคา
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การจัดท า TOR และการก าหนดเง่ือนไขและคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ

ต้องก าหนดร่างขอบเขตของงานและก าหนดให้
คู่สัญญาต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้
ในงานจ้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพสัดุที่จะใช้ในงานจ้าง
ที่ทั้งหมดตามสัญญา 

การจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

กรณทีี่แจกแจงรายการพสัดุที่จะน ามาใช้ในงานจ้าง
แล้วทราบว่างานน้ันเป็นพสัดุที่ไม่มีผลภิายในประเทศ 
สามารถก าหนด TOR หรือ Spec ได้ตามวตัถุประสงค์
การใช้งาน โดยไม่ต้องก าหนดว่าเป็นพัสดุที่ผลิต
ภายในประเทศ กรณีนี้ไม่ต้องขออนุมัติจากหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐหรือผู้มีอ านาจเหนือขึน้ไปหน่ึงช้ัน

กรณทีี่แจกแจงรายการพสัดุที่จะน ามาใช้ในงานจ้างน้ันแล้วทราบว่าพสัดุที่จะใช้ในงานจ้าง
น้ันมีผลติภายในประเทศแต่หน่วยงานของรัฐจะไม่ใช้พสัดุที่ผลติภายในประเทศ 

หรือจะใช้หรือใช้พสัดุที่ผลติภายในประเทศไม่ครบร้อยละ 60
(1) กรณีที่ราคาพัสดุที่น าเข้าจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 2 ล้านบาท

ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ืออนุมัตก่ิอน
(2) กรณีที่ราคาพัสดุที่น าเข้าจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วยรายการใดรายการหน่ึง

เกนิ 2 ล้านบาท ให้เสนอผู้มีอ านาจเหนือขึน้ไปหน่ึงช้ันเพ่ืออนุมัตเิห็นก่อน 

กรณทีี่ไม่ต้องขออนุมัตจิากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้มีอ านาจเหนือขึน้ไนหน่ึง้้ันอนุมัติ
(สามารถก าหนด TOR หรือ Spec ได้ตามความต้องการ)

(1) ทราบตั้ งแต่ต้นว่างานจ้างน้ันต้องใ้้พัสดุที่น าเข้าจากต่างนระเทศและพัสดุน้ัน
ไม่มีผลิตภายในนระเทศ ซ่ึงท าให้อัตราการใ้้พัสดุที่ผลิตภายในนระเทศน้อยกว่าร้อยละ 60 
ของมูลค่าพสัดุที่จะใ้้ในงานจ้างทั้งหมดตามสัญญา 

(2) เม่ือได้แจกแจงรายการพัสดุที่จะน ามาใ้้ในงานจ้างน้ันแล้วทราบว่างานจ้างน้ันต้องใ้้
พัสดุที่น าเข้าจากต่างนระเทศและพัสดุน้ันไม่มีผลิตภายในนระเทศ ซ่ึงท าให้อัตราการใ้้พัสดุ
ที่ผลติภายในนระเทศน้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพสัดุที่จะใ้้ในงานจ้างทั้งหมดตามสัญญา
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เพิม่เง่ือนไขในเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างฯ ดังนี ้
“ข้อ 1.7 แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ” ทั้งนี้ โดยให้
แนบตารางภาคผนวก 2 ไปด้วย 

เว้นแต่กรณทีี่ระยะเวลาด าเนินการตามสัญญาไม่เกนิ 60 วนั

เพิม่เง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างฯ ส่วนที่ 2 ดงันี้
“ข้อ 3.2 ส าเนาใบขึน้ทะเบียนผู้ประกอบวสิาหกจิขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)”

เพิม่เง่ือนไขในเอกสารนระกวดราคาจ้างฯ “ข้อ 4.9 ผู้ย่ืนข้อเสนอ
ที่เน็นผู้้นะการเสนอราคาต้องจัดท าแผนการใ้้พัสดุที่ผลิต
ภายในนระเทศ โดยย่ืนให้หน่วยงานของรัฐภายใน 60 วนั นับถัด
จากวนัลงนามในสัญญา”
เว้นแต่กรณทีี่ระยะเวลาด าเนินการตามสัญญาไม่เกนิ 60 วนั

ก าหนดเง่ือนไขในเอกสารนระกวดราคาจ้างฯ กรณใี้้เกณฑ์ราคาในการ
พจิารณาคดัเลือกผู้้นะดงันี้

(1)  ให้ก าหนดเง่ือนไขการพิจารณาในข้อ 6 หลักเกณฑ์และสิทธิ
ในการพิจารณาว่า “6.8 หากผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงเน็นผู้นระกอบการ SMEs 
เสนอราคาสูงกว่าราคาต ่าสุดของผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนที่ไม่เกินร้อยละ 10 
ให้หน่วยงานของรัฐจัดซ้ือจัดจ้างจากผู้นระกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัด
เรียงล าดับผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงเน็นผู้นระกอบการ SMEs ซ่ึงเสนอราคาสูงกว่า
ราคาต ่าสุดของผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนไม่เกนิร้อยละ 10 ที่จะเรียกมาท าสัญญา
ไม่เกนิ 3 ราย

(2)  ให้ก าหนดเง่ือนไขการพิจารณาในข้อ 6 หลักเกณฑ์และสิทธิ
ในการพิจารณาว่า  “6.9 หากผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงมิใ้่ผู้นระกอบการ SMEs 
แต่เน็นบุคคลธรรมดาที่ ถือสัญ้าติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้ งขึ้นตาม
กฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต ่าสุดของผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงเน็นบุคคล
ธรรมดาที่มิได้ถือสัญ้าติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของ
ต่างนระเทศไม่เกนิร้อยละ 3 ให้หน่วยงานของรัฐจัดซ้ือหรือจัดจ้างจากผู้ย่ืน
ข้อเสนอซ่ึงเน็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญ้าติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายไทยดงักล่าว

การจัดจ้างทีม่ิใช่งานก่อสร้างโดยวิธี e-bidding
การก าหนดเง่ือนไขการเสนอราคาการจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
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กรณผู้ีย่ืนข้อเสนอที่เป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต า่สุดของผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนที่ไม่เกนิร้อยละ 10 แต่
สูงกว่าวงเงนิที่จะจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ให้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร
พสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 57 ทั้งนี ้หน่วยงานของรัฐยงัต้องน าหลกัการการให้แต้มต่อด้านราคากบัผู้ประกอบการ SMEs 

มาด าเนินการด้วย

การต่อรองราคากรณผู้ีประกอบการ SMEs 
เสนอราคาเกนิวงเงินงบประมาณที่จะจัดซ้ือจัดจ้าง

ตัวอย่าง
หน่วยงานของรัฐมีงบประมาณในการจัดซ้ือจัดจ้าง 5,000,000 บาท การเสนอราคาคร้ังนีม้ีผู้เสนอราคา 5 ราย ได้แก่ บริษัท ก. 
บริษัท ข. บริษัท ค. ห้างหุ้นส่วนจ ากดั A. และห้างหุ้นส่วนจ ากดั B. โดยห้างหุ้นส่วนจ ากดั A. และห้างหุ้นส่วนจ ากดั B. เป็น
ผู้ประกอบการ SMEs และบริษัท ก. บริษัท ข. และบริษัท ค. เป็นผู้ประกอบการทั่วไป ซ่ึงผู้เสนอราคาแต่ละรายเสนอราคาดงันี้

บริษัท ก.     5,000,000 บาท
บริษัท ข.    5,200,000 บาท
บริษัท ค.     5,250,000 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั A.   5,300,000 บาท
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั B.   5,400,000 บาท



พจิารณาได้ว่า ในการเสนอราคาคร้ังนี ้ห้างหุ้นส่วนจ ากดั A. และห้างหุ้นส่วนจ ากดั B. ซ่ึงเป็นผู้ประกอบการ SMEs ได้เสนอราคาสูงกว่า
ผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เสนอราคาต า่สุดแต่ไม่เกนิร้อยละ 10 ดงัน้ัน ในการเสนอราคาคร้ังนี ้จึงพจิารณาให้ห้างหุ้นส่วนจ ากดั A. เป็นผู้เสนอราคา
รายต า่สุดล าดบัที่ 1 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั B. เป็นผู้เสนอราคารายต า่สุดล าดบัที่ 2 และบริษทั ก. เป็นผู้เสนอราคารายต า่สุดล าดับที่ 3 แต่เน่ืองจากผู้
เสนอราคาที่เป็นผู้ประกอบการ SMEs ซ่ึงเป็นผู้ชนะล าดบัที่ 1 เสนอราคาเกนิวงเงนิที่จะซ้ือหรือจ้าง ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการดงันี้

(1)  ให้ต่อรองราคากบัผู้ประกอบการ SMEs ให้ต า่ที่สุดเท่าที่จะท าได้ หากยอมลดราคาและราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงนิที่จะซ้ือหรือ
จ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่าน้ันไม่เกนิร้อยละ 10 ของวงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง หรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลดราคาลงอกีแต่ส่วนที่สูงกว่า
น้ันไม่เกนิร้อยละสิบของวงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอซ้ือหรือจ้ างกับผู้ประกอบการ SMEs 
รายน้ัน

(2) ถ้าด าเนินการตาม (1) แล้วไม่ได้ผล ให้แจ้งผู้ที่เสนอราคาทุกราย เพ่ือมาเสนอราคาใหม่พร้อมกนัภายในก าหนดระยะเวลาอนัสมควร 
หากรายใดไม่ย่ืนใบเสนอราคาให้ถือว่ารายน้ันยืนราคาตามที่เสนอไว้เดิม หากผู้ที่เสนอราคาต ่าสุดในการเสนอราคาคร้ังนี้เสนอราคาไม่สูงกว่า
วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่าน้ันไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคา
ที่เหมาะสม กใ็ห้เสนอซ้ือหรือจ้างจากผู้ที่เสนอราคารายน้ัน

ทั้งนี้ ยังต้องน าหลักการการให้แต้มต่อในการเสนอราคาสูงกว่าผู้ เสนอราคารายอ่ืนที่เสนอราคาต ่าสุดแต่ไม่เกนิร้อยละ 10 กับ
ผู้ประกอบการ SMEs มาด าเนินการด้วย

(3) ถ้าด าเนินการตาม (2) แล้วไม่ได้ผล ให้หน่วยงานของรัฐยกเลกิการซ้ือหรือจ้าง และด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างตามวธีิการที่ก าหนดใน
พระราชบัญญตัฯิ

การต่อรองราคากรณผู้ีประกอบการ SMEs 
เสนอราคาเกนิวงเงินงบประมาณที่จะจัดซ้ือจัดจ้าง



ก าหนดให้กรณวีงเงินการจดัซ้ือจดัจ้างคร้ังหน่ึงที่มวีงเงิน
ไม่เกนิ 500,000 บาท ให้หน่วยงานของรัฐจดัซ้ือจดัจ้าง

กบัผู้ประกอบการ SMEs เป็นล าดบัแรกก่อน

กรณกีารจัดซ้ือจัดจ้างวงเงนิไม่เกนิ 500,000 บาท

เง่ือนไขใหม่



การจัดท าแผนการใช้พสัดุไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และการใช้เหลก็ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ทีผ่ลติภายในประเทศ ส าหรับการจัดจ้างก่อสร้างและการจ้างทีม่ใิช่งานก่อสร้าง

การบริหารสัญญาและการตรวจรับพสัดุ

งานจ้างก่อสร้าง
1. ต้ อ ง ใ ห้ คู่ สั ญญ า จั ด ท า แ ผ น ก า ร ใ ช้ พั ส ดุ ที่ ผ ลิ ต

ภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้
ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา (ภาคผนวก 1) โดยส่งให้
หน่วยงานของรัฐภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนาม
สัญญา

2.ให้คู่สัญญาจัดท าแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้ งหมด
ตามสัญญา (ภาคผนวก 2) โดยส่งให้หน่วยงานของรัฐภายใน 
60 วนั นับถดัจากวนัที่ได้ลงนามสัญญา

งานจ้างทีม่ใิช่งานก่อสร้าง
หน่วยงานของรัฐจะต้องให้ คู่ สัญญาจัดท าแผนการใช้พัสดุที่ผลิต

ภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพสัดุที่จะใช้ในงานจ้างทั้งหมด
ตามสัญญา (ภาคผนวก 1) โดยส่งให้หน่วยงานของรัฐภายใน 60 สัญญาวัน 
นับถดัจากวนัที่ลงนามในสัญญา

1. กรณทีี่งานจ้างก่อสร้างและงานจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ที่มีสัญญาไม่เกนิ 60 วนั 
หรือกรณีที่วงเงินการจัดจ้างไม่เกนิ 500,000 บาท ไม่ต้องให้คู่สัญญาจัดท าแผนการ
ใช้พสัดุที่ผลติภายในประเทศและแผนการใช้เหลก็ที่ผลติภายในประเทศ  

2. สามารถแก้ไขเปลีย่นแปลงแผนฯ ได้โดยไม่ต้องด าเนินการในรูปแบบการแก้ไข
สัญญา เป็นเพียงการด าเนินการระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุกับคู่สัญญาก็
ได้ เม่ือแก้ไขเปลีย่นแปลงแผนฯ แล้ว ให้คู่สัญญาส่งแผนฯ ให้คณะกรรมการตรวจ
รับพสัดุก่อนการส่งมอบงานในแต่ละงวด



ภาคผนวก 1 ตารางการจัดท าแผนการใช้พสัดุทีผ่ลติภายในประเทศ



ภาคผนวก 2 ตารางการจัดท าแผนการใช้เหลก็ที่ผลติภายในประเทศ



การตรวจรับพสัดุ 
1. ให้คณะกรรมการตรวจรับพสัดุตรวจสอบว่าพสัดุที่ส่งมอบ เป็นพสัดุที่ผลติภายในประเทศตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญา
2. การตรวจสอบพสัดุที่ผลติภายในประเทศ สามารถด าเนินการดงันี้
(1) กรณีที่เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้ตรวจสอบรายการพัสดุที่ได้รับ

การรับรองและออกเคร่ืองหมายสินค้าที่ผลติภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(2) กรณทีี่เป็นพสัดุที่ไม่ใช่รายการพสัดุตาม (1) ให้ตรวจสอบจากข้อมูลที่ปรากฏบนฉลากของสินค้าที่ตดิบนบรรจุภัณฑ์ของสินค้า 

การแก้ไขสัญญา
หากลงนามในสัญญาแล้วปรากฏในภายหลังว่า ไม่สามารถส่งมอบพสัดุที่ผลิตภายในประเทศตามเง่ือนไขหรืออัตราที่ก าหนด

ไว้ในสัญญาได้ ให้พจิารณาแก้ไขสัญญาต่อไป ทั้งนี ้ให้หน่วยงานของรัฐพจิารณาแก้ไขสัญญาให้เป็นไปตามหลักการของมาตรา 97
แห่งพระราชบัญญัตฯิ

การจัดท ารายงานผลการใช้พสัดุท่ีผลติภายในประเทศส าหรับงานจ้างก่อสร้างและงานจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 
ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นผู้จัดท ารายงานผลการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ  (ตามภาคผนวก 3) เสนอหัวหน้า

หน่วยงานของรัฐเพ่ือทราบพร้อมกบัรายงานผลการตรวจรับงานงวดสุดท้าย

การบริหารสัญญาและการตรวจรับพสัดุ



ภาคผนวก 3 ตารางรายงานผลการใช้พสัดุที่ผลติภายในประเทศ







เ ร่ือง  มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019
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เ ร่ือง  มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019
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กรณสัีญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ลงนามก่อน วนัที่ 26 มีนาคม 2563
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ข้อ1.1.1 สัญญาหรือข้อตกลงเป็น
ห นั ง สื อ  ที่ ไ ด้ ล ง น า ม ก่ อ น วั น ที่
26 มนีาคม 2563 ซ่ึงยงัมนิีตสัิมพนัธ์อยู่ 
และสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ดังกล่าว มีค่าปรับเกิดขึน้ก่อนวันที่ 26 
มีนาคม 2563 แต่ไม่ใช่ค่าปรับที่ เข้า
เ ง่ือนไขการงดหรือลดค่าปรับตาม
มาตรา 102 แห่งพระราชบัญญัติฯ หาก
จ านวนค่าปรับที่เกดิขึน้มมูีลค่าเกนิกว่า
ร้อยละ 25 ของวงเงินค่าพัสดุหรือ
ค่าจ้าง ก่อนวันที่  26 มีนาคม 2563
กรณีดังกล่าวไม่เข้าเกณฑ์ที่จะได้รับ
ความช่วยเหลือ



กรณสัีญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ลงนามก่อน วนัที่ 26 มีนาคม 2563
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ข้อ1.1.2 สัญญาหรือข้อตกลงเป็น
ห นั ง สื อ  ที่ ไ ด้ ล ง น า ม ก่ อ น วั น ที่
26 มนีาคม 2563 ซ่ึงยงัมนิีตสัิมพนัธ์อยู่ 
แ ล ะ สั ญ ญ า ห รื อ ข้ อ ต ก ล ง
เป็นหนังสือดังกล่าว มีค่าปรับเกิดขึ้น
ก่อนวันที่ 26 มีนาคม 2563 และได้มี
การส่งมอบงานกรณีสัญญาฯ ก าหนด
ส่งงานงวดเดียวหรือได้มีการส่งมอบ
งวดสุดท้ายก่อนวันที่มีประกาศยกเลิก
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ยัง
มไิด้มกีารตรวจรับพสัดุ และไม่เข้าตาม
เง่ือนไขตามข้อ 1.1.1 โดยให้คิดค่าปรับ
ในอัตรา ร้อยละ  0 ตั้ ง แ ต่วันที่  2 6
มีน าคม  2 56 3 จนถึ ง ก่ อนวันที่ มี
ประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินฯ ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับตาม
อตัราปกติ



กรณสัีญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ลงนามก่อน วนัที่ 26 มีนาคม 2563
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ข้อ1.1.3 สัญญาหรือข้อตกลงเป็น
ห นั ง สื อ  ที่ ไ ด้ ล ง น า ม ก่ อ น วั น ที่
26 มนีาคม 2563 ซ่ึงยงัมนิีตสัิมพนัธ์อยู่ 
และสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้นก่อนวันที่ 26 
มีนาคม 2563 แต่ได้มีการส่งมอบกรณี
สัญญาฯ ก าหนดส่งงานงวดเดียวหรือ
ไ ด้มี ก า ร ส่ งมอบงานงวด สุด ท้ า ย
ภายหลงัวนัที่มีประกาศยกเลกิประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินฯ และไม่เข้าตาม
เ ง่ื อ น ไ ข ต า ม ข้ อ  1 . 1 . 1
โดยให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0
ตั้งแต่วนัที่ 26 มีนาคม 2563 จนถึงก่อน
วั น ที่ มี ป ร ะ ก า ศ ย ก เ ลิ ก ป ร ะ ก า ศ
สถานการณ์ฉุกเฉินฯ ส่วนที่เหลือให้คิด
ค่าปรับตามอตัราปกติ
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ข้อ1.1.4 สัญญาหรือข้อตกลงเป็น
ห นั ง สื อ  ที่ ไ ด้ ล ง น า ม ก่ อ น วั น ที่
26 มนีาคม 2563 ซ่ึงยงัมนิีตสัิมพนัธ์อยู่ 
แ ล ะ สั ญ ญ า ห รื อ ข้ อ ต ก ล ง
เ ป็ นห นั ง สื อค รบก า หนด ใน ช่ ว ง
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ และได้มี
การส่งมอบงานกรณีสัญญาฯ ก าหนด
ส่ ง ง า น ง ว ด เ ดี ย ว ห รื อ
ได้มกีารส่งมอบงวดสุดท้ายก่อนวนัที่มี
ประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินฯ แต่ยงัมไิด้มกีารตรวจรับพสัดุ 
หากสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้น โดยให้คิด
ค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 ตั้งแต่วันถัด
จากวนัครบก าหนดตามสัญญาฯ จนถงึ
ก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินฯ
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ข้อ1.1.5 สัญญาหรือข้อตกลงเป็น
ห นั ง สื อ  ที่ ไ ด้ ล ง น า ม ก่ อ น วั น ที่
26 มนีาคม 2563 ซ่ึงยงัมนิีตสัิมพนัธ์อยู่ 
และสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ค ร บ ก า ห น ด ใ น ช่ ว ง ป ร ะ ก า ศ
สถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ได้มีการส่ง
มอบงานกรณีสัญญาฯ ก าหนดส่งงาน
งวดเดียวหรือได้มีการส่งมอบงานงวด
สุดท้ายภายหลังวันที่มีประกาศยกเลิก
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ หาก
สัญญาหรือ ข้อตกลง เ ป็นหนัง สือ
ดังกล่าวมีค่าปรับเกดิขึน้ ให้นับจ านวน
วันที่ต้องปรับตามสัญญาหรือข้อตกลง
เป็นหนังสือ แล้วให้คิดค่าปรับในอัตรา
ร้อยละ 0 เป็นจ านวนเท่ากับวันที่ 26
มีน าคม  2 56 3 จนถึ ง ก่ อนวันที่ มี
ประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์
ฉุ ก เ ฉิ น ฯ  ส่ ว น ที่ เ ห ลื อ
ให้คดิค่าปรับตามอตัราปกติ
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ข้อ1.1.6 สัญญาหรือข้อตกลงเป็น
ห นั ง สื อ  ที่ ไ ด้ ล ง น า ม ก่ อ น วั น ที่
26 มนีาคม 2563 ซ่ึงยงัมนิีตสัิมพนัธ์อยู่ 
แ ล ะ สั ญ ญ า ห รื อ ข้ อ ต ก ล ง
เป็นหนังสือครบก าหนดภายหลัง
ประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินฯ และยังมิได้ส่งมอบงานกรณี
สัญญาฯ ก าหนดส่งงานงวดเดียวหรือ
ยังมิได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หาก
สัญญาหรือ ข้อตกลง เ ป็นหนัง สือ
ดังกล่าวมีค่าปรับเกดิขึน้ ให้นับจ านวน
วันที่ต้องปรับตามสัญญาหรือข้อตกลง
เป็นหนังสือ แล้วให้คิดค่าปรับในอัตรา
ค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 เป็นจ านวน
เท่ากับวันที่  26 มีนาคม 2563 จนถึง
ก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินฯ ส่วนที่เหลือให้คิด
ค่าปรับตามอตัราปกติ
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ข้อ1.2.1 สัญญาฯ ที่ได้ลงนามหลัง
วันที่  26 มีนาคม 2563 ซ่ึงยังมี นิติ
สัมพันธ์อยู่ และสัญญาฯ ครบก าหนด
ในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ 
แต่ได้มีการส่งมอบงานกรณีสัญญาฯ 
ก าหนดส่งงานงวดเดียวหรือได้มีการ
ส่งมอบงานงวดสุดท้ายก่อนวันที่มี
ประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินฯ แต่ยงัมไิด้มกีารตรวจรับพสัดุ 
หากสัญญาฯ ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้น 
โดยให้คดิค่าปรับในอตัราร้อยละ 0
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ข้อ1.2.2 สัญญาฯ ที่ได้ลงนามหลงัวันที่ 
26 มีนาคม 2563 ซ่ึงยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ 
และสัญญาฯ ครบก าหนดในช่วงประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ได้มีการส่งมอบ
งานกรณีสัญญาฯ ก าหนดส่งงานงวดเดียว
หรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายหลัง
วันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินฯ แต่ยังมิได้มีการตรวจรับพัสดุ 
หากสัญญาฯ ดังกล่าวมีค่าปรับเกดิขึ้น แล้ว
ให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 เป็นจ านวน
เท่ากบัวนัที่ลงนามตามสัญญาฯ จนถึงก่อน
วันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินฯ ส่วนที่ เหลือให้คิดค่าปรับตาม
อตัราปกติ
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ข้อ1.2.3 สัญญาฯ ที่ได้ลงนามหลงัวันที่ 
26 มีนาคม 2563 ซ่ึงยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ 
โดยสัญญาฯ ดงักล่าวครบก าหนดหลงัวันที่
มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินฯ แต่ยังมิได้มีการส่งมอบงานกรณี
สัญญาฯ ก าหนดส่งงานงวดเดียวหรือยัง
มิได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากสัญญาฯ 
ดงักล่าวมค่ีาปรับเกดิขึน้ ให้นับจ านวนวนัที่
ต้องปรับตามสัญญาฯ แล้วให้คิดค่าปรับใน
อัตราร้อยละ 0 เป็นจ านวนเท่ากับวันที่ลง
นามตาม สัญญาฯ  จนถึ ง ก่ อนวันที่ มี
ประกาศยกเลกิประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
ฯ ส่วนที่เหลือให้คดิค่าปรับตามอตัราปกติ
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ข้อ1.3 สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ที่ได้
ลงนามหลังวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินฯ แล้ว จะไม่ได้รับความ
ช่วยเหลือตามมาตรการนี้


