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ฉบับที่ 37/2564

วันที่ 18 สิงหาคม 2564

กรมบัญชีกลางปรับปรุงกฎกระทรวงกาหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการ
ส่งเสริมหรือสนับสนุน เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
นายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงการคลังได้ออกกฎกระทรวง
ก าหนดพั สดุ และวิ ธี การจั ดซื้ อจั ดจ้ างพั สดุ ที่ รั ฐต้ องการส่ งเสริ มหรื อสนั บสนุ น (ฉบั บที่ 2) พ.ศ. 2563 มี ผลใช้ บั งคั บ
ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เป็นต้นมา ซึ่งจากการดาเนินการที่ผ่านมา กรมบัญชีกลางได้รับทราบปัญหาจากการ
ออกกฎกระทรวงฯ และหนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติดังกล่าว เช่น 1) หน่วยงานของรัฐเชิญเฉพาะผู้ประกอบการ
รายเดิมเข้ายื่น ข้อเสนอ ทาให้ ไม่เกิดการแข่งขัน ราคาอย่างเป็นธรรม 2) การค้นหารายการสิ นค้าหรืองานบริการ
ที่ www.thaismegp.com ของสานั กงานส่ งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งไม่มีรายละเอียดของพัส ดุ
ที่ขายหรือรายละเอียดของงานที่รับจ้าง ทาให้หน่วยงานของรัฐไม่สามารถค้นหารายการสินค้าและงานบริการต่าง ๆ ได้
3) หน่วยงานของรัฐยังมีความไม่เข้าใจในการปฏิบัติงานเนื่องจากแนวทางปฏิบัติในบางเรื่อ งยังมีความไม่ชัดเจน รวมทั้ง
แนวทางปฏิบัติในบางเรื่องยังมีความไม่คล่องตัว เป็นต้น ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น รวมทั้ง เพื่อให้
เกิดความชัดเจนและความคล่องตัวในทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ กรมบัญชีกลางจึงได้ยกเลิกหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย
ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 89 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
และได้จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานตามกระทรวงฯ ขึ้นใหม่ เสนอคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) พิจารณา ซึ่งคณะกรรมการวินิจฉัยพิจารณาและมีมติในคราวการประชุม
ครั้งที่ 13/2564 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 เห็นชอบคู่มือแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงตามที่กรมบัญชีกลาง
เสนอ โดยมีการเปลี่ยนแปลงหลักการจากเดิม เป็นดังนี้
1. การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งครั้ ง หนึ่ ง ที่ มี ว งเงิ น ไม่ เ กิ น 500,000 บาท หน่ ว ยงานของรั ฐ สามารถจั ด ซื้ อ
จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ กับผู้ประกอบการ
รายใดรายหนึ่งก็ได้
2. การช่วยเหลือสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ที่กาหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
จากผู้ ป ระกอบการ SMEs ตามรายการสิ นค้ าหรื อบริ การที่ มี รายชื่ อตามที่ ส านั กงานส่ งเสริ มวิ สาหกิ จขนาดกลาง
และขนาดย่ อม (สสว.) ได้ ขึ้ น บั ญชี ไว้ โดยให้ ใช้ เงิ นงบประมาณจั ดซื้ อจั ดจ้ างพั สดุ ดั งกล่ าว ไม่ น้ อยกว่ าร้ อยละ 30
ของงบประมาณในการจั ดซื้ อจั ดจ้ างพั สดุ ที่ อยู่ ในบั ญชี รายชื่ อ ผู้ ป ระกอบการ SMEs ซึ่ ง การส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น
แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่
2.1 การส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ในเชิงพื้นที่ โดยพิจารณาจากพื้นที่ที่ได้รับงบประมาณ
หรือพื้นที่ที่จะนาพัสดุนั้นไปใช้งาน โดยให้เชิญผู้ประกอบการ SMEs ไม่น้อยกว่า 3 ราย เสนอราคาโดยวิธีคัดเลือก
ปรับแก้ไขให้เพิ่มเป็น “ไม่น้อยกว่า 6 ราย” เพื่อให้เกิดการแข่งขันมากขึ้น

-22.2 การให้ แต้ มต่ อด้ านราคากั บผู้ ประกอบการ SMEs ในการเสนอราคาสู ง กว่ า ราคาต่ าสุ ด ของ
ผู้เสนอราคารายอื่นไม่เกินร้อยละ 10 โดยให้ใช้กับวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งวิธีคัดเลือกกรณีที่ใช้เกณฑ์ราคา
เป็ น เกณฑ์ ใ นการพิ จ ารณาด้ วย ซึ่ งเดิ มก าหนดให้ ใช้ กั บวิ ธี ประกวดราคาอิ เล็ กทรอนิ กส์ ที่ ใช้ เกณฑ์ ราคาเป็ นเกณฑ์
ในการพิจารณาเท่านั้น
3. กรณีที่หน่วยงานของรั ฐซื้อหรือจ้างพัสดุที่ไม่มีผลิตภายในประเทศ หน่วยงานของรัฐสามารถกาหนด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุห รือขอบเขตของงานตามความต้องการที่ใช้พัสดุนั้น โดยไม่ต้องขออนุมัติจากหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐหรือผู้มีอานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น
4.งานจ้ า งก่ อ สร้ า งและงานจ้ า งที่ มิ ใ ช่ ง านก่ อ สร้ า ง กรณี ที่ ว งเงิ น ไม่ เ กิ น 500,000 บาท และ
กรณีที่ สั ญญาไม่ เกิน 60 วั น กรณี งานจ้ างก่ อสร้ างผู้ ประกอบการที่ เป็นคู่ สั ญญาไม่ ต้องจัดท าแผนการใช้ พัสดุ ที่ผลิ ต
ภายในประเทศและแผนการใช้ เหล็ กภายในประเทศ หรื องานจ้ างทั่วไปที่มิใช่งานก่อสร้างผู้ ประกอบการที่เป็นคู่สั ญญา
ไม่ต้องจัดทาแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
5. งานจ้างก่อสร้างและงานจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง กรณีที่วงเงินเกิน 500,000 บาท และกรณีที่สัญญา
เกิน 60 วัน กรณีงานจ้างก่อสร้างให้คู่สัญญาต้องจัดทาแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็ก
ภายในประเทศหรื อ งานจ้ า งทั่ ว ไปที่ มิ ใ ช่ ง านก่ อ สร้ า งผู้ ป ระกอบการที่ เ ป็ น คู่ สั ญ ญา ต้ อ งจั ด ท าแผนการใช้ พั ส ดุ
ที่ผลิตภายในประเทศ เดิมกาหนดให้จัดทาแผนยื่นให้หน่วยงานของรัฐภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
ปรับแก้ไขใหม่เป็น กาหนดให้จัดทาแผนยื่นให้หน่วยงานของรัฐภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
“คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านตามกฎกระทรวงฯ ข้ า งต้ น เป็ น การก าหนดขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านตั้ ง แต่
การกาหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือขอบเขตของงาน การกาหนดเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาและหนังสือ
เชิญชวน การเลื อ กใช้วิธีการจั ดซื้อจั ดจ้ าง การบริห ารสั ญญาและการตรวจรับพัส ดุ ซึ่งจะทาให้ ห น่ว ยงานของรั ฐ
สามารถนาไปปฏิบัติงานได้ อย่างคล่องตัว ชัด เจน และถูกต้อง ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call center
กรมบัญชีกลาง 02 270 6400 ในวัน เวลาราชการ” อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าว
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