
มาตรการส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs 
และ

สินค้าที่ผลติภายในประเทศ (MIT)



เจตนารมณ์ของการส่งเสริมหรือสนับสนุนตามกฎกระทรวงฯ 

2. ส่งเสริมการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุทีผ่ลติภายในประเทศ
• กรณีการจดัซ้ือ ใหจ้ดัซ้ือพสัดุท่ีผลิตภายในประเทศ
• กรณีการจดัจา้งงานก่อสร้าง ใหใ้ชพ้สัดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 ของพสัดุท่ีจะใช้
ในงานก่อสร้าง โดยใชเ้หลก็ท่ีผลิตภายในประเทศก่อน ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 90 ของปริมาณเหลก็ท่ีใชใ้นงาน
ก่อสร้างทั้งหมดในคร้ังนั้น 
• กรณีงานจา้งท่ีมิใช่งานจา้งก่อสร้าง ใหใ้ชพ้สัดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 ของพสัดุ
ท่ีจะใชใ้นงานจา้ง

1. ส่งเสริมการจัดซ้ือจัดจ้างกบั SMEs
ใหห้น่วยงานของรัฐจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุจาก SMEs ตามรายการสินคา้หรือบริการท่ีมีรายช่ือตามท่ี สสว. ไดข้ึ้นบญัชีไว ้

โดยใหใ้ชเ้งินงบประมาณจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุดงักล่าวไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 30 ของงบประมาณในการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุ
ท่ีอยูใ่นบญัชีรายช่ือ SMEs ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่
• การส่งเสริม SMEs ในเชิงพ้ืนท่ี
• การใหแ้ตม้ต่อดา้นราคากบั SMEs ในการเสนอราคาสูงกวา่ราคาต ่าสุดของผูเ้สนอราคารายอ่ืนไม่เกินร้อยละ 10



ความแตกต่างของการขึน้ทะเบียนสินค้า MIT

สินค้าที่ไม่ได้ขึน้ทะเบียน MIT สินค้าที่ขึน้ทะเบียน MIT
• สินคา้ท่ีผลิตภายในประเทศไม่มีหลกัเกณฑ์ใน
การพิจารณาท่ีชดัเจน เช่น ผูป้ระกอบการมีการผลิต
โดยน าเข้าช้ินส่วนจากต่างประเทศเป็นส่วนมาก 
โดยน ามาประกอบในประเทศ อาจจะเพียงแค่
ขั้ นตอนการประกอบรูปร่างเท่านั้ น ก็เป็นสินค้า
ในประเทศแลว้ เช่น การประกอบโดยการไขน็อต
เพียงตวัเดียว

• มีหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีในการรับรอง ได้แก่ 
สภาอุตสาหกรรมฯ ซ่ึงไดก้  าหนดหลกัเกณฑท่ี์ชดัเจน
ในการ รับรองและออกเค ร่ืองหมาย  MIT เ ช่น 
การพิจารณาจากต้นทุนสินค้า  MIT จะต้องได้
มากกว่าหรือเท่ากบั 40% หมายความวา่ สินคา้ท่ีจะ
ได้รับ MIT ตอ้งมีองค์ประกอบ คือ ตอ้งใช้ว ัตถุดิบ
ท่ี ผ ลิตภายในประ เทศไ ม่น้อยกว่ า  4 0 % เ ป็น
ส่วนประกอบของสินคา้นั้น



ปัญหาที่เกดิขึน้
1. ในหนังสือ ว. 89 ก าหนดเง่ือนไขว่าถ้าม ีSMEs ในพืน้ทีต่ั้งแต่ 3 รายขึน้ไป ให้ใช้วธีิคดัเลือกก่อน มข้ีอร้องเรียนจากผู้ประกอบการว่า

ท าให้เกดิปัญหาการสมยอมราคาของ SMEs ในพืน้ที่ รวมทั้งการก าหนดแค่ 3 รายขึน้ไปน้ันน้อยเกนิไปไม่ท าให้เกดิการแข่งขนั
อย่างเป็นธรรม

2. ต่อมาเพ่ือแก้ไขปัญหาเร่ืองการสมยอมราคาจึงได้มีหนังสือ ว. 845 ก าหนดเง่ือนไขใหม่ว่า “ถ้าม ีSMEs ในพืน้ทีต่ั้งแต่ 6 รายขึน้ไป
ให้ใช้วธีิคดัเลือกก่อน ซ่ึงการเพิม่จ านวน SMEs กเ็พ่ือให้มกีารแข่งขนัทีม่ากขึน้และให้การสมยอมราคายากขึน้ด้วยเช่นกนั 

- การก าหนดจ านวน SMEs ให้เพิม่ขึน้เป็น 6 ราย กย็งัไม่สามารถแก้ไขปัญหาการสมยอมราคาได้
- อกีทั้งยงัมข้ีอร้องเรียนจากผู้ประกอบการเพิม่เติมในประเดน็ปัญหาใหม่เกดิขึน้เพิม่อกี คือ บริษทัขนาดใหญ่
ไปตั้งบริษทัลูกแล้วไปขึน้ทะเบยีนเป็น SMEs ในจังหวดัต่าง ๆ เพ่ือให้ได้รับสิทธิประโยชน์

4. ขั้นตอนทีก่ าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องค้นหารายการสินค้าหรืองานบริการที ่www.thaismegp.com หรือ www.mit.fti.or.th เป็น
ปัญหาในทางปฏิบตัิและเป็นการเพิม่ขั้นตอนอนัเป็นการสร้างภาระงานให้แก่เจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบตัิงานเป็นอย่างมาก

3. ต่อมาเพ่ือแก้ไขปัญหาทั้งหมดทีม่ข้ีอร้องเรียนทั้งจากฝ่ังผู้ประกอบการและจากหน่วยงานตรวจสอบ จึงได้มหีนังสือเวยีน 
ว. 78 ยกเลกิเง่ือนไขการจัดซ้ือจัดจ้างกบั SMEs ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 และยกเลกิการจัดซ้ือจัดจ้างโดยวิธีคดัเลือกกบั SMEs



ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดซ้ือจัดจ้างจาก SMEs ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของงบประมาณ
ที่ตรงกับการขึน้ทะเบียนสินค้าหรืองานบริการที่ สสว. ก าหนด

การเปลีย่นแปลงเง่ือนไข SMEs

ยกเลกิ
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดซ้ือจัดจ้างกบั SMEs ในพืน้ที่ที่จังหวดัของหน่วยงานของรัฐ
ตั้งอยู่ก่อน โดยวธีิคดัเลือก หากพสัดุที่หน่วยงานของรัฐต้องการจัดซ้ือจัดจ้างน้ันมี SMEs ขึน้
ทะเบียนไว้ครบตั้งแต่ 6 รายขึน้ไป

ให้แต้มต่อกบัผู้ประกอบการ SMEs ในการเสนอราคาสูงกว่าผู้ประกอบการทั่วไปได้ไม่เกนิ
ร้อยละ 10 ของราคาต า่สุดของผู้ประกอบการที่ไม่เป็น SMEs

คงเดมิ

เง่ือนไขเดมิ

การเปลีย่นแปลงเง่ือนไขสินค้าที่ผลติภายในประเทศ

เง่ือนไขเดมิ

กรณพีสัดุที่จะจดัซ้ือมีผู้ประกอบการที่ได้รับเคร่ืองหมาย MIT 
จากสภาอุตสาหกรรมฯ 6 รายขึน้ไป ให้ก าหนด Spec ว่าเป็นพสัดุ
ที่ได้รับ MIT ฯ และต้องจดัซ้ือจากผู้ประกอบการที่มีเคร่ืองหมาย 
MIT ฯ เท่าน้ัน  

ยกเลกิ

เง่ือนไขใหม่

1. ให้แต้มต่อกบัผู้เสนอราคาที่เสนอพสัดุที่ได้รับรองเคร่ืองหมาย MIT จากสภาอุตสาหกรรมฯ 
สูงกว่าผู้เสนอราคารายอ่ืนไม่เกนิร้อยละ 5

2. กรณใีช้วธีิ e-bidding โดยพจิารณาแบบราคารวม ให้แต้มต่อกบัผู้เสนอราคาที่ได้เสนอ
สินค้าที่ได้รับรองเคร่ืองหมาย MIT จากสภาอุตสาหกรรมฯ โดยมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึน้ไป 
ในการเสนอราคาสูงกว่าผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนไม่เกนิร้อยละ 5



กรณีการจัดซ้ือ
ให้หน่วยงานของรัฐก าหนด Spec เป็นสินค้าที่ผลติ

ภายในประเทศ สิทธิประโยชน์ส าหรับงานซ้ือ ดงันี้
1. ถ้าเป็น SMEs ได้แต้มต่อ 10%
2. ถ้าเสนอสินค้า MIT ได้แต้มต่อ 5%
***ถ้าเป็นทั้ง  SMEs และเสนอสินค้า MIT ได้แต้มต่อ 15%
3. ถ้าเป็นผู้ประกอบการไทย ได้แต้มต่อ 3%

การก าหนดแต้มต่อ

กรณีการจ้างก่อสร้าง 
ให้หน่วยงานของรัฐก าหนดในแบบรูปรายการว่าใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

และหากมีเหลก็ให้ใช้เหลก็ที่ผลติภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
สิทธิประโยชน์ส าหรับงานจ้างก่อสร้าง 
1. ผู้เสนอราคาเป็น SMEs จะได้แต้มต่อ 10%
2. ถ้าเป็นผู้ประกอบการไทย ได้แต้มต่อ 3%

กรณีงานจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ให้หน่วยงานของรัฐก าหนด TOR ว่าใช้พัสดุ

ที่ ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่า ร้อยละ 6 0 
ของพสัดุที่จะใช้ในงานจ้าง 

สิทธิประโยชน์ส าหรับงานจ้างทั่วไป 
1. ถ้าผู้เสนอราคาเป็น SMEs จะได้แต้มต่อ 10%
2. ถ้าเป็นผู้ประกอบการไทย ได้แต้มต่อ 3%



ค าถามที่พบบ่อย
ประเดน็ ข้อช้ีแจง

1. การยกเลิกการก าหนดใหจ้ดัซ้ือจดัจา้งจาก SMEs อยา่งนอ้ย
ร้อยละ 30 เพ่ือใหภ้าครัฐซ้ือจากผูป้ระกอบการรายใหญ่มากข้ึน 
และการใหแ้ตม้ต่อดา้นราคาส าหรับ SMEs ท่ีข้ึนทะเบียนกบั
สภาอุตสาหกรรมฯ ถึงร้อยละ 15 ในขณะท่ี SMEs ทัว่ไปทั้ง
ประเทศไดแ้ตม้ต่อร้อยละ 10

• การก าหนดร้อยละ 30 เป็นเพียงร้อยละ 30 ของงบประมาณเฉพาะรายการ
ท่ีตรงกบัการข้ึนทะเบียนไวก้บั ส.ส.ว. เท่านั้น ไม่ใช่ร้อยละ 30 ของ
งบประมาณทั้งหมดท่ีหน่วยงานของรัฐไดรั้บมาแต่อยา่งใด เช่น หน่วยงาน
ไดรั้บจดัสรรงบประมาณทั้งหมด 100 ลา้นบาท มีรายการพสัดุท่ีตอ้งจดัซ้ือ
จดัจา้งทั้งหมด 100 รายการ เม่ือไปตรวจสอบรายการพสัดุท่ีจะจดัซ้ือจดัจา้งกบั
การข้ึนทะเบียนผูป้ระกอบการ SMEs แลว้ รายการพสัดุท่ีตรงกบัการข้ึน
ทะเบียน ส.ส.ว. มีเพียง 10 รายการ ซ่ึงเป็นงบประมาณ 1 ลา้นบาท การค านวณ
ร้อยละ 30 จะค านวณจากงบประมาณ 1 ลา้นบาท  เท่ากบั หน่วยงานนั้นตอ้ง
จดัซ้ือจดัจา้งกบัผูป้ระกอบการ SMEs ใหไ้ดมู้ลค่าไม่นอ้ยกวา่ 3 แสนบาท 
เท่านั้น

• ซ่ึงการด าเนินการดงักล่าวเป็นภาระกบัหน่วยงานของรัฐท่ีตอ้งเขา้ไปตรวจสอบ
รายการพสัดุวา่ พสัดุท่ีหน่วยงานของรัฐจะจดัซ้ือจดัจา้งนั้น มี SMEs ขายหรือ
รับจา้งหรือไม่ แลว้มาค านวณเปรียบเทียบเพือ่หาร้อยละ 30 และยงัตอ้ง
พิจารณาวา่รายการเหล่าน้ีมี SMEs ขายหรือรับจา้งตั้งแต่ 6 รายข้ึนไปหรือไม่



ค าถามที่พบบ่อย

ประเดน็ ข้อช้ีแจง

2. กรณีท่ีกล่าววา่ ส าหรับ SMEs ท่ีข้ึนทะเบียน
กบัสภาอุตสาหกรรมฯ ไดแ้ตม้ต่อถึงร้อยละ 15 
ในขณะท่ี SMEs ทัว่ไปทั้งประเทศไดแ้ตม้ต่อ
ร้อยละ 10

• การไดแ้ตม้ต่อส าหรับ SMEs จะไดร้้อยละ 10 และหาก 
SMEs ไดน้ าเอาสินคา้ท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียน MIT 
จากสภาอุตสาหกรรมฯ มาขาย จะไดแ้ตม้ต่อรวมแลว้เป็น
ร้อยละ 15 ดงันั้น หากเป็นกรณีท่ีผูป้ระกอบการท่ีไม่เป็น 
SME แต่ไดน้ าเอาสินคา้ท่ีมี MIT มาขายกจ็ะไดแ้ตม้ต่อเพียง
ร้อยละ 5 เท่านั้น ดงันั้น กรณีท่ีมีการแข่งขนัระหวา่ง SMEs 
โดย SMEs ท่ีน าสินคา้ท่ีไดรั้บ MIT มาขายกจ็ะไดแ้ตม้ต่อ
ร้อยละ 15 ส่วน SMEs ท่ีน าสินคา้ทัว่ไปมาขายกจ็ะไดแ้ตม้
ต่อร้อยละ 10 ดงันั้น กรณีน้ีจึงเป็นความเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือน



ค าถามที่พบบ่อย
3. ปรับวธีิการจัดซ้ือจัดจ้างให้ใช้วธีิทีซั่บซ้อนขึน้ แทนทีจ่ะซ้ือหรือจ้างโดยวิธีคดัเลือกจาก SMEs ในจังหวดั

ไม่กีร่ายหมุนเวยีนไป ซ่ึงท าให้รายใหญ่ได้ประโยชน์มากขึน้ กรณีนีข้อช้ีแจงเป็น 2 ประเดน็ดงันี้

3.1 การใช้วธีิซับซ้อนแทนวธีิคดัเลือก หมายถึง การใช้วธีิ e-bidding แทนวธีิการคดัเลือก ขอช้ีแจง
เปรียบเทยีบดงันี้

รายการ วธีิคดัเลือก วธีิ e-bidding

การก าหนดขอบเขตของงาน ด าเนินการเหมือนกนั ด าเนินการเหมือนกนั

การเชิญผู้ประกอบการ เ ป็นหน้าที่ ของหน่วยงานของรัฐต้องไปตรวจสอบ คุณสมบัติ
ของผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่หน่วยงานของรัฐก าหนด 
จ านวนไม่น้อยกว่าตามที่กฎหมายก าหนดก่อนที่จะเชิญผู้ประกอบการ
รายน้ัน

เป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการที่ ต้องตรวจสอบว่าตนเป็น
ผู้มีคุณสมบัตติรงและสามารถเสนอราคาตามที่หน่วยงานของรัฐ
ประกาศก าหนดไว้หรือไม่ 

การเสนอราคา ต้องมาย่ืนเอกสารตามหนังสือเชิญชวนที่ส านักงานของ
หน่วยงานของรัฐ

ย่ืนผ่านระบบ e - GP

การพจิารณาผลผู้ชนะ ด าเนินการเหมือนกนั ด าเนินการเหมือนกนั



ค าถามที่พบบ่อย

ประเดน็ ข้อช้ีแจง

3.2 เหตุท่ีตอ้งยกเลิกวธีิคดัเลือก • เดิมก าหนดเง่ือนไขการจดัซ้ือจดัจา้งโดยวธีิคดัเลือกวา่ หากมี SMEs ในพื้นท่ีตั้งแต่ 3 ราย
ข้ึนไปใหซ้ื้อหรือจา้งจาก SMEs ในพื้นท่ีก่อน ปรากฏวา่มีการร้องเรียนถึงการสมยอม
การเสนอราคา ต่อมาคณะกรรมการวนิิจฉยัจึงไดป้รับจ านวนจาก 3 ราย เป็น 6 รายข้ึนไป
เพื่อใหก้ารสมยอมการเสนอราคายากข้ึนและเพื่อเป็นการเปิดโอกาสใหมี้การแข่งขนั
ในกลุ่มของ SMEs มากข้ึน แต่กย็งัปรากฏวา่ มีการร้องเรียนในเร่ืองของการสมยอมราคา
จาก SMEs ท่ีไม่ไดรั้บเชิญใหเ้ขา้เสนอราคา ประกอบกบักรณีน้ีเป็นการบิดเบือนกลไกตลาด
ในการแข่งขนัการเสนอราคา ท าใหผู้ป้ระกอบการรายใหญ่ไปเปิดบริษทัลูกและ
จดทะเบียนเป็น SMEs ในหลาย ๆ จงัหวดัเพื่อใหมี้โอกาสในการไดรั้บเลือกจาก
หน่วยงานของรัฐ



ผลการบังคบัใช้ ว 78
 การจัดซ้ือจัดจ้างด้วยวิธีe- bidding ที่จะประกาศเชิญชวนในระบบ e - GP ตั้งแต่วนัที่ 

1 กมุภาพนัธ์ 2565 เป็นต้นไป ให้ด าเนินการต่อไป

การจัดซ้ือจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก ภายในวันที่ 31 มกราคม 2565 หากหน่วยงานของรัฐ
เพียงแค่ด าเนินการถึงขั้นตอนการส่งหนังสือเชิญชวนไปยังSMEs โดยที่ยังไม่ถึง
ขั้นตอนการเสนอราคา ให้หน่วยงานของรัฐยกเลิกการเชิญชวนและด าเนินการใหม่
ภายใต้เง่ือนไขตาม ว 78

*** อย่างไรกด็ี ถึงแม้จะได้ยกเลกิจัดซ้ือจัดจ้างโดยวธีิคดัเลือกแล้วมาใช้วธีิ e – bidding
แทน แต่กรมบัญชีกลางกไ็ด้ออกมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ 
โดยลดระยะเวลาการประกาศเชิญชวนให้ส้ันลง เหลือเพยีงไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการ ส าหรับ
วงเงินไม่เกนิ 100 ล้านบาท


