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O33 มาตรการให�ผู�มีส�วนได�เสยีมีส�วนร�วม

1



หลักการจัดซื้อจัดจ�าง

2

มาตรา 
8

คุ�มค�า
กบข. มุ�งมั่นจัดซื้อพัสดุที่มีคุณภาพและ
คุณลักษณะที่ตรงวัตถุประสงค$ของผู'ใช'งาน 
และต�อรองราคาให'ได'ราคาที่เหมาะสม

โปร�งใส
กระบวนการจัดซื้อจัดจ'างของ กบข. 
ดําเนินการโดยเป1ดเผย เป1ดโอกาสให'มี
การแข�งขันอย�างเป2นธรรม กบข. 
ประกาศจัดซื้อจัดจ'างให'ทราบทั่วไปผ�าน 
www.gpf.or.th
และระบบ e-GP พร'อมแจ'งเกณฑ$การ
คัดเลือกให'ผู'ยื่นทราบ และที่สําคัญ 
กบข. ให'ระยะเวลาในการยื่นข'อเสนอ
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ กําหนดทุกรายการ

มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

ทุกฝEายงานมีการวางแผนการจัดซื้อจัด
จ'างไว'ล�วงหน'า เพื่อให'การจัดซื้อจัดจ'าง
และการบริหารพัสดุเป2นไปอย�าง
ต�อเนื่อง และมีกําหนดเวลาที่เหมาะสม

ตรวจสอบได�
ฝEายบริหารสํานักงานมีการเก็บข'อมูล
การจัดซื้อจัดจ'างอย�างเป2นระบบ
สามารถตรวจสอบได'ตลอดเวลา
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วัตถุประสงค5ในการทําแผนจัดซื้อจัดจ�าง
เพื่อให'ผู'ประกอบการ (Supplier) สามารถรู'และเตรียมตัวเพื่อเข'าเสนอราคาได'ตามเวลาที่คาดว�าจะซื้อจะจ'าง

กบข. ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ�างประจําป8 ประมาณต�นเดือนมกราคม
ของทุกป8 ผู�ประกอบการสามารถเข�าดูแผนจัดซื้อจัดจ�างได�ที่ 

www.gprocurement.go.th และ www.gpf.or.th

แผนจัดซื้อจัดจ�าง
มาตรา 

11
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ความหมายและความสาคัญของ TOR

 Terms of Reference หรือที่เรียกกันทั่วไปว�า TOR
 เป�นเอกสารที่กําหนดขอบเขตงาน 

 รายละเอียดของภารกิจ 
 TOR กําหนดสิ่งที่ต+องการให+ผู+รับจ+างดําเนินการ 

 กําหนดความรับผิดชอบอื่น ๆ ของผู+รับจ+างที่เกี่ยวกับภารกิจนั้น 
 TOR เป�นเอกสารอ+างอิงที่ใช+เป�นส�วนหนึ่งของสญัญา 

ขอบเขตงานจ�าง (TOR) ข�อ 21
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ผู�เสนอราคา ห�าม มีผลประโยชน5ร�วมกัน
ผู�เสนอราคาที่มีผลประโยชน5ร�วมกัน หมายถึง

• มีความสัมพันธ8กันในเชิงบริหาร (มีอานาจบริหารใน 2 กิจการ)
• มีความสัมพันธ8กันในเชิงทนุ (มีทุนหรือหุ+นส�วนอยู�ใน 2 กิจการ หรือมากกว�า) 

ผู+ถือหุ+นรายใหญ� หมายถึง ถือหุ+นเกินกว�าร+อยละ 25 ในบริษัท จํากัดหรือบริษัทมหาชน (ดูจากหนังสือบริคณห8สินธิ) 
• มีความสมัพนัธไ์ขวก้นัระหวา่งเชิงทนุและเชิงบรหิาร
• พิจารณาเฉพาะกรณีเขา้เสนอราคาในคราวเดียวกนั

ผู�ที่มีผลประโยชน5ร�วมกัน ข�อ 14
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หน�าที่ของผู�เสนอราคา 
มาตรา 
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1. ลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ+าง
ภาครัฐ ด+วยอิเล็กทรอนิกส8 เพื่อเพิ่ม
ข+อมูลคุณสมบัติและแคตตาล็อก
สินค+า 

2. แสดงเอกสารหลกัฐานการเป�นผู+มี
อาชีพขายหรือรับจ+างงานนั้นของ
ตนในระบบ 

3. ศึกษาการใช+โปรแกรมและทดลอง
ใช+โปรแกรมของกรมบัญชีกลาง 



7

(1) หนังสือรับรองบริษัทฯ (2) ใบทะเบียนภาษีมูลค�าเพิม่ (3) หนังสือบริคณห8สนธิ (4) ใบสําคัญแสดงการจดทะเบยีน 

(5) บัญชีรายชื่อกรรมการผู+จัดการ (6) บัญชีรายชื่อผู+ถือหุ+นรายใหญ� (ถ+ามี) (7) บัญชีผู+มีอํานาจควบคุม (ถ+ามี) (8) หนังสือมอบอํานาจ
(กรณีไม�ได+ดาเนินการเอง)  

เอกสารสําคัญในการยื่นเสนอราคา ข�อ 15

ทั้งนี้ ผู'ยื่นข'อเสนอสามารถใช'หลักฐานจากการเชื่อมโยงข'อมูลจากระบบจัดซื้อจัดจ'างภาครัฐ (e-GP) ได'แก� ข'อมูลนิติบุคคลตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค'า ข'อมูลรายละเอียด
วัตถุประสงค$ ข'อมูลหนังสือบริคณห$สนธิ และข'อมูลบัญชีรายชื่อผู'ถือหุ'นตามสําเนาบัญชีรายชื่อผู'ถือหุ'นของกรมพัฒนาธุรกิจการค'า โดยไม�ต'องรับรองสําเนาถูกต'องในขั้นตอนการยื่นข'อเสนอตามระเบียนกระทรวงการคลัง
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ก�อนลงนามในสญัญา หน�วยงานของรัฐอาจประกาศยกเลกิการจัดซื้อจัดจ�างที่ดําเนินการไปแล�วในกรณีดังต�อไปนี้
o หน�วยงานของรัฐไม�ได+รับการจัดสรรเงินงบประมาณหรือเงินงบประมาณไม�เพียงพอ

o มีการกระทําที่เข+าลักษณะผู+ยื่นข+อเสนอที่ชนะการจัดซื้อจัดจ+างหรือที่ได+รับการคัดเลือกมีผลประโยชน8ร�วมกัน หรือมีส�วนได+
เสียกับผู+ยื่นข+อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข�งขันอย�างเป�นธรรมหรือสมยอมกันกับผู+ยื่นข+อเสนอรายอื่นหรือเจ+าหน+าที่ใน
การเสนอราคา หรือส�อว�ากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

o หากทําจัดซื้อจัดจ+างต�อไปอาจก�อให+เกิดความเสียหายแก�หน�วยงานของรัฐหรือกระทบต�อประโยชน8สาธารณะ 

o กรณีอื่นในทํานองเดียวกับ 1, 2 และ 3

การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ�าง
มาตรา 

67
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ให�ใช�หลักประกันอย�างหนึ่งอย�างใด ดังต�อไปนี้

1. เงินสด

2. เช็คหรือดราฟท$ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ�าย ซึ่งเป2นเช็คหรือดราฟท$ ลงวันที่ที่ใช'เช็คหรือดราฟท$นั้น ชําระต�อเจ'าหน'าที่ หรือก�อนวันนั้นไม�เกิน 3 วันทําการ
3. หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย�างที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด โดยอาจเป2นหนังสือค้ําประกัน

อิเล็กทรอนิกส$ ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดก็ได' 
4. หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย$ที่ได'รับอนุญาตให'ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการ

พาณิชย$และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห�งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคาร
แห�งประเทศไทยแจ'งเวียนให'ทราบ โดยอนุโลมให'ใช'ตามตัวอย�างหนังสือค้ําประกันของธนาคารที่
คณะกรรมการนโยบายกําหนด

5. พันธบัตรรัฐบาลไทย

กรณีเป2นการยื่นข'อเสนอจากต�างประเทศ สําหรับการประกวดราคานานาชาตใิห'ใช'หนังสือค้ําประกันของธนาคารในต�างประเทศทีม่ีหลักฐานด ี
และหัวหน'าหน�วยงานของรฐัเชื่อถือเป2นหลักประกันสัญญาได'อีกประเภทหนึ่ง

หลักประกันสัญญา
ข�อ 
167
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• ห�ามไปจ�างช�วงไม�ว�าทั้งหมดหรือบางส�วน
• เว�นแต� การจ�างช�วงบางส�วนที่ได�รับอนุญาต

• ฝVาฝWนปรับไม�น�อยกว�าร�อยละ 10 ของวงเงินของงานที่จ�างช�วง

การจ�างช�วง
มาตรา 

95
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ผู�ซึ่งได�ยื่นข�อเสนอมีสิทธิอุทธรณ5
“กรณีที่เห็นว�าหน�วยงานของรัฐมิได�ปฏิบัติให�เป\นไปตามหลกัเกณฑ5

และวิธีการที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้เป\นเหตุให�ตนไม�ได�รับการคัดเลือก”

การอุทธรณ5
พ.ร.บ.
มาตรา
114
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ทําเป\นหนังสือลงลายมือชื่อผู�อุทธรณ5
• ใช'ถ'อยคําสุภาพ

• ระบุข'อเท็จจริงและเหตุผลอันเป2นเหตุแห�งการอุทธรณ$ให'ชัดเจน พร'อมแนบเอกสารหลักฐาน

พ.ร.บ.
มาตรา
116

ยื่นต�อหน�วยงานของรัฐภายใน 7 วันทําการ นับแต�วันประกาศผลในระบบเครือข�ายสาระสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง

พ.ร.บ.
มาตรา
117

การยื่นอุทธรณ5
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สัญญาที่ลงนามแล�ว แก�ไขไม�ได� เว�นแต�
o แก'ตามความเห็นสํานักงานอัยการสูงสุด
o จําเป2น ไม�ทําให'เสียประโยชน$
o เพื่อประโยชน$แก�หน�วยงาน หรือประโยชน$สาธารณะ
o กรณีอื่นที่กําหนดในกฏกระทรวง

การแก'ไขสัญญาที่เห็นว�าจะมีปVญหาในทางเสียประโยชน$หรือไม�รัดกุมเพียงพอให'ส�งสํานักงานอัยการ
สูงสุดพิจารณาให'ความเห็นชอบก�อน

การแก�ไขสัญญา มาตรา
97
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o เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร�องของหน�วยงานของรัฐ
o เหตุสุดวิสัย
o เหตุเกิดจากพฤติการณ$อันหนึ่งอันใดที่คู�สัญญาไม�ต'องรับผิดตามกฏหมาย
o เหตุอื่นตามที่กําหนดในกฏกระทรวง

o ดุลพินิจของผู'มีอํานาจ ที่จะพิจารณาตามจํานวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง
o หลักเกณฑ$ วิธีการ เป2นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด

การงด ลดค�าปรับ การขยายเวลา มาตรา
102
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o การงด หรือลดค�าปรับให�แก�คู�สัญญา หรือการขยายเวลาทําการสัญญาหรือข�อตกลงตามมาตรา 102
o ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร�องของคู�สัญญา หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ$อันหนึ่งอัน

ใดที่คู�สัญญาไม�ต'องรับผิดตามกฏหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กําหนดในกฏกระทรวง ทําให'คู�สัญญาไม�สามารถส�งมอบสิ่
งาของหรืองานตามเงื่อนไขและกําหนดเวลาแห�งสัญญาได'

o ให'หน�วยงานของรัฐ ระบุไว'ในสัญญาหรือข'อตกลง
o กําหนดให'คู�สัญญาต'องแจ'งเหตุดังกล�าวให'หน�วยงานของรัฐทราบภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นได'สิ้นสุดลง หรือตามที่

กําหนดในกฏกระทรวง
o หากมิได'แจ'งภายในเวลาที่กําหนด คู�สัญญาจะยกมากล�าวอ'างเพื่อของดหรือลดค�าปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได'
o เว'นแต� กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร�องของหน�วยงานของรัฐซึ่งมีหลักฐานชัดแจ'ง หรือหน�วยงานของรัฐทราบดี

อยู�แล'วตั้งแต�ต'น

การงด หรือลดค�าปรับ หรือการขยายเวลาทาํการ มาตรา
182
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1. เหตุตามที่กฏหมายกําหนด

2. เหตุอันเชื่อได�ว�าผู�ขายหรือผู�รับจ�างไม�สามารถส�งมอบงานได�ภายใน

เวลาที่กําหนด

3. เหตุอื่นตามที่กําหนดใน พ.ร.บ. หรือในสัญญาหรือข�อตกลง

4. เหตุอื่นตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด

การตกลงเลิกสัญญา กระทําได�แฉพาะที่เป\นประโยชน5โดยตรง หรือเพื่อประโยชน5สาธารณะ 
หรือเพื่อแก�ไขข�อเสียเปรียบในการปฏิบัติตามสัญญาหรือข�อตกลง

การบอกเลิกสัญญา มาตรา 
103
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o นอกจากการบอกเลิกสัญญาหรือข'อตกลงตามมาตรา 103 หากปรากฎว�า คู�สัญญาไม�สามารถปฏิบัติ
ตามสัญญาหรือข�อตกลงได� และจะต�องมีการปรับตามสัญญาหรือข�อตกลงนั้น

o หากจํานวนเงินค�าปรับ “เกินร�อยละสิบ” ของวงเงินค�าพัสดุหรือค�าจ'าง

o พิจารณาดําเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข'อตกลง
o เว'นแต� คู�สัญญาจะได'ยินยอมเสียค�าปรับให'โดยไม�มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
o ให'พิจารณาผ�อนปรนการบอกเลิกสัญญาได'เท�าที่จําเป2น

การบอกเลิกสัญญากรณีค�าปรับเกิน 10% ข�อ
183

ใหห้น่วยงานของร ัฐ
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o ให'ตรวจรับพัสดุในวันที่ผู'ขายหรือผู'รับจ'างนําพัสดุมาส�งและให'ดําเนินการให'เสร็จสิ้น โดยเร็วที่สุด
o เมื่อตรวจถูกต'องครบถ'วนแล'วให'รับพัสดุไว' และถือว�าผู'ขายหรือผู'รับจ'างได'ส�งมอบพัสดุ ถูกต'องครบถ'วน

ตั้งแต�วันที่ผู'ขายหรือผู'รับจ'างนําพัสดุนั้นมาส�ง แล'วมอบแก�เจ'าหน'าที่พร'อมกับทําใบตรวจรับ โดยลงชื่อไว'
เป2นหลักฐานอย�างน'อยสองฉบับมอบแก�ผู'ขายหรือผู'รับจ'าง 1 ฉบับ และเจ'าหน'าที่ 1 ฉบับ ดําเนินการเบิก
จ�ายเงินตามระเบียบของหน�วยงานของรัฐและรายงานให'หัวหน'าหน�วยงานของรัฐทราบ

ในกรณีที่เห็นว�าพัสดุที่ส�งมอบ มีรายละเอียดไม�
เป\นไปตามข�อกําหนดในสัญญาหรือข�อตกลงให�
รายงานหัวหน�าหน�วยงานของรัฐผ�านหัวหน�า

เจ�าหน�าที่ เพื่อทราบและสั่งการ

ผู�ขาย/ผู�รับจ�าง วางบิลเพื่อ กบข. จะใช�ใบแจ�งหนี้ประกอบการตรวจรับ
ก�อน ทาให�บางรายไม�ได�รับใบตรวจรับ 1 ฉบับ ทั้งนี้หากผู�รับจ�าง/ผู�ขาย

ต�องการใบตรวจรับ ขอรับได�จากส�วนจัดซื้อ 
โทร. 02-636-1000 ต�อ 183, 263, 423, 428, 441, 444 และ 501

หน�าที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ�าง ข�อ
175



มาตรการปcองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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ด�วย กบข. มีนโยบายต�อต�านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่บั่นทอนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ กบข. ไม�ยอมรับการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ (Zero Tolerance) ไม�ว�าจะเป\นการกระทําโดยบุคลากรของ กบข. หรือบริษัทในเครือของ กบข. 
หรือบุคคลที่เกี่ยวข�องกับกิจการของ กบข. ซึ่งรวมถึงคู�ค�าของ กบข. ทุกราย นอกจากนี้ กบข. ยังยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจอย�างมี
จริยธรรม จรรยาบรรณ และรับผิดชอบต�อสังคมและผู�มีส�วนได�เสียทุกกลุ�มด�วย

กบข. จึงขอความร�วมมือจากผู�ยื่นข�อเสนอ หากพบเห็นการกระทําของบุคลากรของ กบข. หรือ บริษัทในเครือของ กบข. 
หรือบุคคลที่เกี่ยวข�องกับกิจการของ กบข. หรือคู�ค�าของ กบข. รายใดที่มีการกระทําเข�าข�ายทุจริต ติดสินบน หรือเรียกรับเงิน ทรัพย5สิน
หรือประโยชน5อื่นใดที่ไม�เหมาะสม ไม�ว�าในรูปแบบใด ขอให�แจ�งโดยตรงไปยังบุคคลและที่อยู�ดังต�อไปนี้

“ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ
ฝEายตรวจสอบภายใน กองทุนบําเหน็จบํานาญข'าราชการ
เลขที่ 990 อาคารอับดุลราฮิม เพลส ถนนพระราม 4
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500”
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แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกําหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ�างพัสดุที่
รัฐต�องการส�งเสริมและสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

SMEs 
& MIT

ส�งเสริมการจัดซื้อจัดจ�างพัสดุ
ที่ผลิตภายในประเทศ (MIT)

ส�งเสริมการจัดซื้อจัดจ�างกับ
ผู�ประกอบวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย�อม (SMEs)
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• หน�วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ�างพัสดุจากผู�ประกอบการ SMEs ตามรายการสินค�าหรือบริการที่มีรายชื่อตามที่
สํานักงานส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (สสว.) ได�ขึ้นบัญชีไว� โดยจัดซื้อจัดจ�างพัสดุที่อยู�ในบัญชี
รายชื่อผู�ประกอบการ SMEs ซึ่งการส�งเสริมหรือสนับสนุนแบ�งออกเป\น 2 ลักษณะ ดังนี้

ส�งเสริมการจัดซื้อจัดจ�างกับผู�ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม SMEs

ส�งเสริมหรือสนับสนุน
ผู�ประกอบการ SMEs 

ในเชิงพื้นที่

การให�แต�มต�อ
กับผู�ประกอบการ SMEs

1 2



22

กรณีการจัดซื้อ : จัดซื้อพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ส�งเสริมการจัดซื้อจัดจ�างพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ MIT

หลักการดังกล�าวข'างต'นใช'บังคับสําหรับการจัดซือ้ การจัดจ'างก�อนสร'าง การจัดจ'างที่มิใช�งานก�อสร'าง และการเช�าสังหาริมทรพัย$ 
แต�ไม�ใช�กับ การจ'างที่ปรึกษา และการจ'างออกแบบหรือควบคุมงานก�อนสร'าง

กรณีงานจ�างที่มิใช�งานก�อสร�าง : กําหนดในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะใช�ในงาน
จ�างว�า “ให�ใช�พัสดุส�งเสริมการผลิตภายในประเทศไม�น�อยกว�าร�อยละ 60 ของพัสดุที่จะใช�ในงานจ�าง”

กรณีการจ�างก�อสร�าง : กําหนดรายละเอียดในแบบรูปรายการงานก�อสร�างว�าให�ใช�พัสดุส�งเสริมการผลิตภายในประเทศไม�น�อยกว�าร�อยละ 60 ของ
พัสดุที่จะใช�ในงานก�อสร�าง โดยใช�เหล็ก หรือเหล็กกล�าที่เป\นพัสดุส�งเสริมการผลิตภายในประเทศก�อน ซึ่งต�องไม�น�อยกว�าร�อยละ 90 ของปริมาณ
เหล็กหรือเหล็กกล�าที่ใช�ในงานก�อสร�างทั้งหมดในครั้งนั้น หากการใช�เหล็กหรือเหล็กกล�าแล�ว ยังไม�ครบร�อยละของมูลค�าที่กําหนดให�ใช�พัสดุส�งเสริม
การผลิตภายในประเทศ ให�ใช�พัสดุส�งเสริมการผลิตภายในประเทศประเภทอื่นเพื่อให�ครบร�อยละ 60
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การคิดแต�มต�อและการพิจารณาผู�ชนะการเสนอราคาตามเกณฑ5ราคา

SMEs

MIT

Non-SMEsSMEs 

ผู้ประกอบการ แต้มต่อ

SMEs ได'แต'มต�อ 10% 
(ราคาที่เสนอไม�เกินร'อยละ 10 ของราคา

ต่ําสุดของ Non-SMEs)

10%

การเร ียงลาํดับ
(ราคาที/เสนอจากนอ้ยไปมาก)

SMEs ได�ขึ้นก�อน
และตามด�วย Non-SMEs

ไทย ต�างประเทศ

ไทยได'แต'มต�อ 3% 
(ราคาที่เสนอไม�เกินร'อยละ 3 ของราคา

ต่ําสุดผู'ประกอบการต�างประเทศ)

3%

ไทยได�ขึ้นก�อน
และตามด�วยต�างประเทศ
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อนุมัติยกเว�นและกําหนดแนวทาง
ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกําหนดพัสดุและวิธีการ
จัดซื้อจัดจ�างพัสดุที่รัฐต�องการส�งเสริมและ
สนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

สรุปหนังสือเวียน ว 78 
 (ยกเลิก ว 845) ว 78 

เรื่อง
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การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ

การจัดทําแผนการใช�พัสดุไม�น�อยกว�าร�อยละ 60 และการใช�เหล็กไม�น�อยกว�าร�อยละ 90 ที่ผลิตภายในประเทศไทย 
สําหรับการจัดสร�างก�อสร�างและการจ�างที่มิใช�งานก�อสร�าง

งานจ�างก�อสร�าง งานจ�างที่มิใช�งานก�อสร�าง

1. กรณีงานจ'างก�อสร'างและงานจ'างที่มิใช�งานก�อสร'าง ที่มีสัญญาไม�เกิน 60 วัน หรือกรณีที่วงเงินการจัดจ'างไม�เกิน 500,000 บาท ไม�ต'องให'คู�สัญญาจัดทําแผนการใช'พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช'เหล็ก
ที่ผลิตภายในประเทศ

2. สามารถแก'ไขเปลี่ยนแปลงแผนฯ ได'โดยไม�ต'องดําเนินการในรูปแบบการแก'ไขสัญญา เป2นเพียงการดําเนินการระหว�างคณะกรรมการตรวจรบัพัสดุกับคู�สญัญาก็ได' เมื่อแก'ไขเปลี่ยนแผนฯ แล'ว ให'คู�สัญญาส�งแผนฯ 
ให'คณะกรรมการตรวจรับพัสดกุ�อนการส�งมอบงานในแต�ละงวดวัน นับถัดจากวันที่ได'ลงนาม

1. ให'คู�สัญญาจัดทําแผนการใช'พัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม�น'อยกว�าร'อยละ 60 
ของมูลค�าพัสดุที่จะใช'ในงานก�อนสร'างทั้งหมดตามสัญญา (ภาคผนวก 2) โดยส�ง
ให'หน�วยงานของรัฐ ภายใน 60 วัน นัดถัดจากวันที่ได'ลงนามสัญญา

2. ให'คู�สัญญาจัดทําแผนการใช'เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม�น'อยกว�าร'อยละ 90 
ของปริมาณเหล็กที่ต'องใช'ทั้งหมดตามสัญญา (ภาคผนวก 3) โดยส�งให'หน�วยงาน
ของรัฐ ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ได'ลงนามสัญญา

ให'คู�สัญญาจัดทําแผนการใช'พัสดุทีผ่ลิตภายในประเทศไม�น'อยกว�า
ร'อยละ 60 ของมูลค�าพัสดุที่จะใช'ในงานจ'างทั้งหมดตามสัญญา 
(ภาคผนวก 2) โดยส�งให'หน�วยงานของรฐั ภายใน 60 วัน นับถัดจาก
วันที่ได'ลงนามสัญญา
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ตัวอย�าง : ตารางการจัดทําแผนการใช�พัสดุที่ผลติภายในประเทศ
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ตัวอย�าง : ตารางการจัดทําแผนการใช�เหลก็ที่ผลติภายในประเทศ
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ส�วนจัดซื้อ 
            

02-636-1000 ต�อ 183, 263, 421, 423, 428, 441, 444 และ 501


