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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับที ่๓) 

พ.ศ. ๒๕๔๑ 
------------ 

 
  โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของ 
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น ใหเหมาะสม 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗๖ แหงพระราชบัญญัติองคการ 
บริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.  
๒๔๙๖ มาตรา ๓๒ แหงพระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๔๙๕ มาตรา ๖ และมาตรา ๙๕  
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๒๑ รัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงมหาดไทย จึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี ้
  ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา "ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของ 
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๑" 
  ขอ ๒  ระเบียบนี้ใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจา 
นุเบกษาเปนตนไป 
  ขอ ๓  ใหยกเลิกความในบทนิยามคําวา "หัวหนาฝายบริหารของหนวยการ 
บริหารราชการสวนทองถิ่น" ในขอ ๕ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของ 
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "หัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น" หมายถึง นายก 
องคการบริหารสวนจังหวัด นายกเทศมนตรี ปลัดเมืองพัทยา และประธานกรรมการสุขาภิบาล" 
  ขอ ๔  ใหเพ่ิมบทนิยามคําวา "โรงงานท่ีไดรับการรับรองระบบคุณภาพ" 
ดังตอไปนี้ในขอ ๕ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการ 
สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  "โรงงานท่ีไดรับการรับรองระบบคุณภาพ" หมายความวา โรงงานท่ีไดรับการรับ
รองระบบคุณภาพ ตามมาตรฐานเลขท่ี มอก. ๙๐๐๑ หรอื มอก. ๙๐๐๒ ในกิจการและขอบขายที่
ไดรับการรับรองจากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม" 
  ขอ  ๕  ใหยกเลิกความในขอ ๗ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ 
พัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "ขอ ๗ ผูมีอํานาจดําเนินการตามระเบียบนี้จะมอบอํานาจเปนหนังสือใหแก 
ผูดํารงตําแหนงใดก็ได โดยคํานึงถึงระดับ ตําแหนง หนาที่และความรับผิดชอบของผูที่ไดรับมอบ 
อํานาจเปนสําคัญ 
  เม่ือมีการมอบอํานาจตามวรรคหนึ่ง ผูรับมอบอํานาจมีหนาท่ีตองรับมอบอํานาจ 
นั้น และจะมอบอํานาจนั้นใหแกผูดํารงตําแหนงอื่นตอไปไมได 
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  เพ่ือความคลองตัวในการจัดหา ใหหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหาร 
ราชการสวนทองถิ่น มอบอํานาจในการส่ังการ และดําเนินการจัดหาใหแกผูดํารงตําแหนงรอง 
ลงไปเปนลําดับ 
  สําหรับโครงการเงินกู หรือเงินชวยเหลือ ผูมีอํานาจดําเนินการตามระเบียบนี้ จะ 
แตงตั้งขาราชการสวนทองถิ่นคนหนึ่ง ทําหนาท่ีผูอํานวยการโครงการและมอบหมายหนาท่ี 
ความรับผิดชอบในการดําเนินการตามระเบียบนี้ใหเปนการเฉพาะก็ได 
  การมอบอํานาจตามวรรคสองและวรรคสาม ใหแนบสําเนาหนังสือการมอบ 
อํานาจประกอบการเบิกจายเงินทุกครั้ง และสงสําเนาหลักฐานการมอบอํานาจใหสํานักงาน 
ตรวจเงินแผนดินภูมิภาคทราบทุกครั้ง" 
  ขอ ๖  ใหยกเลิกความใน (๑) ของขอ ๘ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปน้ี 
แทน 
  "(๑) ถาการกระทํามีเจตนาทุจริต หรือเปนเหตุใหหนวยการบริหารราชการ 
สวนทองถ่ินเสียหายอยางรายแรง ใหดําเนินการลงโทษอยางต่ําปลดออกจากราชการ" 
  ขอ ๗  ใหเพ่ิมขอ ๑๐ ทวิ ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของ 
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังตอไปนี ้
  "ขอ ๑๐  ทวิ การจัดหาจากเงินรายได ใหมีเงินรายไดเขากอน จึงใหหนวยการ 
บริหารราชการสวนทองถิ่นดําเนินการตามขั้นตอนของระเบียบนี้ 
  กรณีเงินอุดหนุน หลังจากไดทราบยอดเงินที่จะนํามาใชในการจัดหาแลวให 
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นรีบดําเนินการตามขั้นตอนของระเบียบนี ้เพ่ือใหพรอมท่ีจะ 
ทําสัญญาไดทันทีเมื่อไดรับอนุมัติทางการเงินแลว 
  การจัดหาโดยวิธีสอบราคา และวิธีประกวดราคา ใหหนวยการบริหารราชการ 
สวนทองถิ่นวางแผนในการจัดหา และดําเนินการใหเปนไปตามแผนดวย" 
  ขอ ๘  ใหยกเลิกความในขอ ๑๑ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ 
พัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "ขอ ๑๑  ใหหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นใชพัสดุที่ผลิตในประเทศและ 
หรือกิจการของคนไทยตามหลักเกณฑ ดังน้ี 
  (๑) หามกําหนดรายละเอียด หรือคุณลักษณะเฉพาะ ซ่ึงอาจมีผลกีดกันไมให 
ผูผลิตหรือผูขายพัสดุท่ีผลิตในประเทศ หรือกิจการของคนไทยสามารถเขาแขงขันในการเสนอ 
ราคากับหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น 
  (๒) ในกรณีพัสดุที่ตองการซื้อหรือจางทํา มีประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ 
อุตสาหกรรมแลว ใหกําหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะหรือรายการในการกอสรางตาม 
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หรือเพื่อความสะดวกจะระบุเฉพาะหมายเลขมาตรฐานก็ได 
  (๓) ในกรณีพัสดุที่ตองการซื้อหรือจางทํา ยังไมมีประกาศกําหนดมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม แตมีผูไดรับการจดทะเบียนไวกับกระทรวงอุตสาหกรรมแลว ใหกําหนด 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

รายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะหรือรายการในการกอสราง ใหสอดคลองกับรายละเอียดหรือ 
คุณลักษณะเฉพาะตามที่ระบุไวในคูมือผูซื้อหรือใบแทรกคูมือผูซื้อที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทํา 
ข้ึน 
  (๔) ในกรณีที่มีความจําเปนจะตองกําหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ 
หรือรายการในการกอสรางแตกตางจากที่กําหนดไวใน (๒) หรอื (๓) ใหแจงสํานักงานมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และเมื่อไดรับหนังสือกระทรวงอุตสาหกรรมตอบรับทราบหรือไมทักทวง 
แลว ใหดําเนินการซื้อหรือจางตอไปได หรือไมรับพิจารณารายนั้น แลวแตกรณี 
  (๕) ในกรณีพัสดุที่ตองการซื้อหรือจางทํา มีผูไดรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมาย 
มาตรฐานประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกัน และเปนพัสดุที่ผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรอง 
ระบบคุณภาพตั้งแตสามรายขึ้นไป ใหระบุความตองการเฉพาะผลิตภัณฑที่ทําในประเทศไทย 
ซึ่งแสดงเครื่องหมายมาตรฐานและผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพเทานั้น 
  (๖) ในกรณีพัสดุที่ตองการซื้อหรือจางทํา มีผูไดรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมาย 
มาตรฐาน ประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกัน ต้ังแตสามรายข้ึนไป ใหระบุความตองการเฉพาะ 
ผลิตภัณฑท่ีทําในประเทศซ่ึงแสดงเคร่ืองหมายมาตรฐานเทาน้ัน 
  ในกรณีมีพัสดุท่ีตองการซ้ือหรือจางทําเปนพัสดุท่ีมีผูผลิต ผลิตจากโรงงานท่ีได 
รับการรับรองระบบคุณภาพ ต้ังแตสามรายข้ึนไป ใหระบุความตองการเฉพาะผลิตภัณฑที่ทําใน 
ประเทศไทย ซึ่งผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพเทานั้น 
  การซื้อหรือการจางในกรณีนี้ นอกจากการจางกอสราง หากมีผูเสนอราคาผลิต 
ภัณฑแสดงเคร่ืองหมายมาตรฐาน และผลิตจากโรงงานท่ีไดรับการรับรองระบบคุณภาพเสนอราคา 
สูงกวาราคาต่ําสุดของผูเขาแขงขันรายอื่น ไมเกินรอยละหาใหตอรองราคาผูเสนอผลิตภัณฑแสดง 
เครื่องหมายมาตรฐานและผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพรายที่เสนอราคาต่ําสุด  
หากตอรองแลวราคาหลังจากลดลงสูงกวาราคาตํ่าสุดไมเกินรอยละสาม หรืออัตราที่กระทรวง 
มหาดไทยกําหนด ใหซื้อหรือจางจากผูเสนอราคารายนั้น 
  (๗) ในกรณีพัสดุที่ตองการซื้อหรือจางทําเปนพัสดุที่มีผูผลิตนอยกวาที่กําหนดไว 
ตาม (๖) ใหระบุความตองการเฉพาะผลิตภัณฑท่ีทําในประเทศไทยซ่ึงแสดงเคร่ืองหมายมาตร 
ฐาน หรือผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพ 
  การซื้อหรือการจางในกรณีนี้ นอกจากการจางกอสรางหากมีผูเสนอราคา 
ผลิตภัณฑแสดงเครื่องหมายมาตรฐานและหรือผลิตภัณฑที่ผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรอง 
ระบบคุณภาพ เสนอราคาสูงกวาราคาต่ําสุดของผูเขาแขงขันรายอื่นไมเกินรอยละสิบ ใหตอรอง 
ราคาผูเสนอราคาผลิตภัณฑแสดงเครื่องหมายมาตรฐานหรือผลิตภัณฑที่ผลิตจากโรงงานที่ไดรับ 
การรับรองระบบคุณภาพ รายที่เสนอราคาต่ําสุด หากตอรองแลวราคาหลังจากลดลงสูงกวาราคา 
ต่ําสุดไมเกินรอยละเจ็ด หรืออัตราที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด ใหซื้อหรือจางจากผูเสนอราคา 
รายนั้น 
  (๘) ในกรณีพัสดุที่ตองการซื้อหรือจางทํา มีผูไดรับการจดทะเบียนไวกับ 
กระทรวงอุตสาหกรรมแลว ใหระบุความตองการเฉพาะผลิตภัณฑที่ทําในประเทศไทย 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  การซื้อหรือการจางในกรณีนี้ นอกจากการจางกอสราง หากมีผูเสนอราคา 
ผลิตภัณฑที่ไดรับการจดทะเบียนไวกับกระทรวงอุตสาหกรรม เสนอราคาสูงกวาราคาต่ําสุดของ 
ผูเขาแขงขันรายอื่นไมเกินรอยละเจ็ด ใหตอรองราคาผูเสนอราคาผลิตภัณฑที่ไดรับการจดทะเบียน 
ไวกับกระทรวงอุตสาหกรรม รายที่เสนอราคาต่ําสุดหากตอรองแลว ราคาหลังจากลดลงสูงกวา 
ราคาต่ําสุดไมเกินรอยละหา หรืออัตราที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด ใหซื้อหรือจางจากผูเสนอ 
ราคารายนั้น 
  (๙) การดําเนินการตาม (๕) (๖) (๗) หรอื (๘) ใหถือตามที่ปรากฏในบัญชี 
คูมือผูซ้ือหรือใบแทรกคูมือผูซ้ือ ที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทําขึ้นถึงเดือนกอนหนาที่จะประกาศ 
ซื้อหรือจาง 
  ถามีผูเสนอราคาผลิตภัณฑที่อยูในระหวางขอการรับรองระบบคุณภาพหรือ 
การขอรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานหรือการขอจดทะเบียนไวกับกระทรวง 
อุตสาหกรรม โดยแนบใบรับมาพรอมกับใบเสนอราคา หากผลิตภัณฑนั้นไดรับการรับรอง 
ระบบคุณภาพ หรือใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานหรือไดรับการจดทะเบียนไวกับ 
กระทรวงอุตสาหกรรมภายใน ๑๐ วันทําการ นับจากวันถัดจากวันเสนอราคา แตท้ังน้ี จะตองกอน 
การพิจารณาตัดสินราคาของคณะกรรมการ ใหถือเสมือนเปนผูเสนอราคาผลิตภัณฑที่ไดรับการ 
รับรองระบบคุณภาพ หรือไดรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานหรือไดรับการจดทะเบียน 
ไวกับกระทรวงอุตสาหกรรม แลวแตกรณี 
  (๑๐) ในกรณีไดดําเนินการตาม (๒) (๓) (๕) (๖) (๗) หรอื (๘) แลวแตไม 
สามารถซื้อหรือจางได ใหดําเนินการซื้อหรือจางตอไปได หรือไมรับพิจารณารายนั้นแลวแตกรณ ี
  (๑๑) การซื้อและการจางนอกจากท่ีกลาวใน (๒) (๓) (๕) (๖) (๗) หรอื (๘)  
แตไมรวมถึงการจางกอสราง ใหกําหนดเงื่อนไขใหผูเสนอราคาระบุแหลงกําเนิดหรือประเทศที่ 
ผลิตดวย ในกรณีที่ผูเสนอราคาผลิตภัณฑที่มีแหลงกําเนิดหรือผลิตในประเทศไทย หรือกิจการ 
ของคนไทยเสนอราคาสูงกวาผลิตภัณฑท่ีไมใชมีแหลงกําเนิดหรือไมไดผลิตในประเทศไทย หรอื 
กิจการท่ีไมใชของคนไทยไมเกินรอยละหา ใหตอรองราคาของผูเสนอราคาผลิตภัณฑท่ีมีแหลง 
กําเนิดหรือผลิตในประเทศไทย หรือกิจการของคนไทยรายที่เสนอถูกตองตามเงื่อนไขที่กําหนด  
ซึ่งมีคุณสมบัติเปนประโยชนตอทางราชการและเสนอราคาต่ําสุด หากตอรองราคาแลวราคา 
หลังจากลดลงสูงกวาราคาตํ่าสุดไมเกินรอยละสาม หรืออัตราที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด  
ใหซื้อหรือจางจากผูเสนอราคารายนั้น 
  (๑๒) การเปรียบเทียบราคาใหพิจารณาราคาที่อยูในฐานเดียวกัน โดยให 
พิจารณาราคารวมภาษี ราคาแยกภาษ ีหรือราคายกเวนภาษี ตามหลักเกณฑที่ไดประกาศให 
ผูเสนอราคาทราบ แลวแตกรณี 
  (๑๓) ราคาที่ซื้อหรือจาง ใหพิจารณาตามหลักเกณฑที่กําหนดสําหรับวิธีซื้อหรือ 
วิธีจางแตละวิธ ีเวนแตจะเขาหลักเกณฑตาม (๖) (๗) (๘) หรอื (๑๑) 
  การซื้อหรือการจางที่ดําเนินการดวยเงินกูหรือเงินชวยเหลือ ซึ่งไมสามารถเจรจา 
กับแหลงเงินกูหรือเงินชวยเหลือ กําหนดเงื่อนไขตามวรรคหนึ่งได ใหหนวยการบริหารราชการ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สวนทองถ่ินสงเสริมพัสดุท่ีผลิตในประเทศ หรือกิจการของคนไทย ใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได 
  ในกรณีพัสดุใด ผลิตไดไมเพียงพอตอความตองการในประเทศใหกระทรวง 
มหาดไทยมีอํานาจยกเวนการสงเสริมพัสดุประเภทหรือชนิดดังกลาวไดตามความเหมาะสม 
และจําเปน" 
  ขอ ๙  ใหยกเลิกความในวรรคแรกของขอ ๑๗ และขอ ๑๘ แหงระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕  
ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการ 
สวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๙ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "ขอ ๑๗  การซื้อโดยวิธีพิเศษ ไดแก การซื้อครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐  
บาท ใหกระทําไดเฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใดดังตอไปนี้ 
  ขอ ๑๘  การจางโดยวิธีพิเศษ ไดแก การจางครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐  
บาท ใหกระทําไดเฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใดดังตอไปนี้" 
  ขอ ๑๐  ใหยกเลิกความในวรรคสองของขอ ๒๐ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปน้ี 
แทน 
  "การซ้ือหรือจางโดยวิธีตกลงราคาในวงเงินไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท และการซื้อ 
หรือจางโดยวิธีพิเศษกรณีเรงดวนตามขอ ๑๗ (๒) หรือขอ ๑๘ (๓) ซึ่งไมอาจทํารายงานตาม 
ปกติได เจาหนาที่พัสดุหรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการนั้น จะทํารายงานตามวรรค 
หนึ่งเฉพาะรายการที่เห็นวาจําเปนก็ได" 
  ขอ ๑๑  ใหยกเลิกความในขอ ๒๓ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ 
พัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "ขอ ๒๓  หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นใดประสงคจะคัดเลือกผูมี 
คุณสมบัติเบื้องตนในการซื้อหรือการจาง ใหกระทําไดในกรณีที่จําเปนตองจํากัดเฉพาะผูที่มีความ 
สามารถ โดยกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก ประกาศใหผูที่สนใจทราบโดยเปดเผย 
  ในการดําเนินการคัดเลือก ใหเจาหนาที่พัสดุจัดทํารายงานเสนอขออนุมัติหัวหนา 
ฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น ผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ พรอมดวย 
เอกสารคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องตน โดยมีรายละเอียดอยางนอย ดังตอไปนี ้
  (๑) เหตุผลและความจําเปนท่ีจะตองทําการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบ้ืองตน 
  (๒) ประเภท วงเงิน และรายละเอียดของพัสดุหรืองานที่จะตองซื้อหรือจาง 
  (๓) คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก ซึ่งเปนเกณฑความตองการขั้นต่ํา  
เชน ประสบการณและผลงานท่ีผานมา สมรรถภาพในสวนที่เกี่ยวของกับเจาหนาที ่เคร่ืองมือ และ 
โรงงาน ฐานะการเงิน เปนตน 
  (๔) หลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือก" 
  ขอ ๑๒  ใหยกเลิกความใน (๓) ของขอ ๓๖ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปน้ี 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

แทน 
  "(๓) ถาดําเนินการตาม (๒) แลวไมไดผล ใหเสนอความเห็นตอผูส่ังซ้ือหรือผูส่ัง 
จาง เพื่อประกอบการใชดุลพินิจวาจะสมควรลดรายการ ลดจํานวนหรือลดเนื้องาน หรือขอเงิน 
เพ่ิมเติม หรือยกเลิกการสอบราคา เพื่อดําเนินการสอบราคาใหม" 
  ขอ ๑๓  ใหยกเลิกความในขอ ๓๘ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ 
พัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "ขอ ๓๘  การซื้อหรือจางโดยวิธีประกวดราคา ใหหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุมี 
หนาที่รับผิดชอบควบคุมดูแล และจัดทําหลักฐานการเผยแพรขาว และการปดประกาศประกวด 
ราคา ภายในระยะเวลาที่กําหนดโดยใหเจาหนาที่พัสดุดําเนินการดังนี้ 
  (๑) ปดประกาศประกวดราคาโดยเปดเผย ณ ที่ทําการของหนวยการบริหาร 
ราชการสวนทองถิ่นนั้น 
  (๒) สงไปประกาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียง และหรือประกาศในหนังสือพิมพ 
  (๓) สงใหกรมประชาสัมพันธ และองคการสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย 
  (๔) สงไปเผยแพรที่ศูนยรวมขาวประกวดราคาของทางราชการ 
  (๕) สงใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาค 
  นอกจากดําเนินการตามวรรคหนึ่ง หากหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น 
เห็นควรจะสงประกาศไปยังผูมีอาชีพขาย หรือรับจางทํางานนั้นโดยตรง หรือจะโฆษณาโดยวิธีอื่น 
อีกดวยก็ได 
  การสงประกาศประกวดราคาตาม (๔) และ (๕) ใหสงเอกสารประกวดราคาไป 
พรอมกันดวย 
  การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม ตองกระทํากอนวัน 
รับซองประกวดราคาไมนอยกวา ๒๐ วัน 
  สําหรับการซื้อหรือจางโดยวิธีประกวดราคานานาชาต ิใหหนวยการบริหารราชการ
สวนทองถ่ินปฏิบัติตามหลักเกณฑของแหลงเงินกูหรือแหลงใหเงินชวยเหลือ" 
  ขอ ๑๔  ใหยกเลิกความในขอ ๔๒ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ 
พัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "ขอ ๔๒  คณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา มีหนาท่ีดังน้ี 
  (๑) รับซองประกวดราคา ลงทะเบียนรับซองไวเปนหลักฐาน ลงชื่อกํากับซอง 
กับบันทึกไวที่หนาซองวาเปนของผูใด 
  (๒) ตรวจสอบหลักประกันซองรวมกับเจาหนาท่ีการเงิน และใหเจาหนาที่ 
การเงินออกใบรับใหแกผูยื่นซองไวเปนหลักฐาน หากไมถูกตองใหหมายเหตุในใบรับและบันทึก 
ในรายงานดวย กรณีหลักประกันซองเปนหนังสือค้ําประกัน ใหสงสําเนาหนังสือคํ้าประกันให 
ธนาคาร บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย 
ผูออกหนังสือค้ําประกัน ทราบทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับดวย 
  (๓) รับเอกสารหลักฐานตาง ๆ ตามบัญชีรายการเอกสารของผูเสนอราคาพรอม 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ท้ังพัสดุตัวอยาง แคตตาล็อก หรือแบบรูปและรายการละเอียด (ถามี) หากไมถูกตองใหบันทึกใน 
รายงานไวดวย 
  (๔) เมื่อพนกําหนดเวลารับซองแลว หามรับซองประกวดราคาหรือเอกสาร 
หลักฐานตาง ๆ ตามเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาอีก เวนแตกรณีตามขอ ๑๑ (๙) 
  (๕) เปดซองใบเสนอราคา และอานแจงราคาพรอมบัญชีรายการเอกสาร 
หลักฐานตาง ๆ ของผูเสนอราคาทุกราย โดยเปดเผยตามเวลาและสถานท่ีท่ีกําหนด และให 
กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไวในใบเสนอราคา และเอกสารประกอบใบเสนอราคาทุกแผน 
  ในกรณีที่มีการยื่นซองขอเสนอทางเทคนิคและขอเสนออื่น ๆ แยกจากซอง 
ขอเสนอดานราคาซึ่งตองพิจารณาทางเทคนิคและอื่น ๆ กอนตามเงื่อนไขที่ไดกําหนดไวตามขอ  
๔๗ และขอ ๔๙ คณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคาไมตองปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง  
โดยใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาที่จะตองดําเนินการตอไป 
  (๖) สงมอบใบเสนอราคาท้ังหมด และเอกสารหลักฐานตาง ๆ พรอมดวยบันทึก 
รายงานการดําเนินการตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาทันทีในวันเดียวกัน" 
  ขอ ๑๕  ใหยกเลิกความในขอ ๕๒ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ 
พัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "ขอ ๕๒  การดําเนินการซื้อหรือจางโดยวิธีกรณีพิเศษ ใหหัวหนาฝายบริหารของ 
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นสั่งซื้อ หรือสั่งจางจากผูขาย หรือผูรับจางตามขอ ๑๙ ไดโดย 
ตรง เวนแตการซื้อหรือการจางครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ใหหัวหนาเจาหนาที ่
พัสดุจัดซื้อหรือจางไดภายในวงเงินที่ไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาฝายบริหารของหนวยการ 
บริหารราชการสวนทองถิ่น" 
  ขอ ๑๖  ใหยกเลิกความในขอ ๕๘ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ 
พัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๓๙ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "ขอ ๕๘ การส่ังซ้ือหรือส่ังจางคร้ังหน่ึง นอกจากวิธีพิเศษและวิธีกรณีพิเศษจาก 
เงินอุดหนุน เงินกูภายในประเทศ หรือเงินชวยเหลือ หรือเงินกู ท้ังหมดหรือบางสวน ใหเปน 
อํานาจของผูดํารงตําแหนงและภายในวงเงิน ดังตอไปนี ้
  ก. องคการบริหารสวนจังหวัด 
  (๑) นายกองคการบริหารสวนจังหวัด ไมเกิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  (๒) ผูวาราชการจังหวัด เกิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ข. เมืองพัทยา 
  (๑) ปลัดเมืองพัทยา ไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  (๒) ผูวาราชการจังหวัด เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ค. เทศบาล 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  (๑) นายกเทศมนตรี ไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  (๒) คณะเทศมนตรี เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แตไมเกิน ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  (๓) ผูวาราชการจังหวัด เกิน ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ง. สุขาภิบาล 
  (๑) ประธานกรรมการสุขาภิบาล ไมเกิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  (๒) คณะกรรมการสุขาภิบาล เกิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท แตไมเกิน ๓๐,๐๐๐,
๐๐๐ บาท 
  (๓) นายอําเภอ เกิน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แตไมเกิน ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  (๔) ผูวาราชการจังหวัด เกิน ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท" 
  ขอ ๑๗  ใหยกเลิกความใน (๓) ของขอ ๖๑ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปน้ี 
แทน 
  "(๓) การบอกรับวารสารหรือการสั่งจองหนังสือ หรือการจัดซื้อฐานขอมูลสําเร็จ 
รูป (CD-ROM) ที่มีลักษณะจะตองบอกรับเปนสมาชิกกอน และมีกําหนดการออกเปนวาระ 
ดังเชนวารสาร หรือการบอกรับเปนสมาชิก INTERNET เพื่อใหสามารถใชประโยชนเรียกคนหา 
ขอมูลขาวสารจากแหลงขอมูลตาง ๆ โดยอาศัยระบบเครือขายคอมพิวเตอร ใหจายไดเทาท่ี 
จายจริง" 
  ขอ ๑๘  ใหยกเลิกความใน (๓) ของขอ ๖๖ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปน้ี
แทน 
  "(๓) จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผูรับจางและเหตุการณแวดลอมเปน 
รายวัน พรอมทั้งผลการปฏิบัติงาน หรือการหยุดงานและสาเหตุท่ีมีการหยุดงานอยางนอย ๒ ฉบบั  
เพื่อรายงานใหคณะกรรมการตรวจการจางทราบทุกสัปดาหและเก็บรักษาไวเพื่อมอบใหแก 
เจาหนาที่พัสดุ เม่ือเสร็จงานแตละงวด โดยถือวาเปนเอกสารสําคัญของทางราชการเพื่อประกอบ 
การตรวจสอบของผูมีหนาที่ 
  การบันทึกการปฏิบัติงานของผูรับจางใหระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
และวัสดุท่ีใชดวย" 
  ขอ ๑๙  ใหยกเลิกความในขอ ๑๒๖ และขอ ๑๒๗ แหงระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใช 
ความตอไปนี้แทน 
  "ขอ ๑๒๖ การจัดหาในกรณีดังตอไปนี้จะทําขอตกลงเปนหนังสือไวตอกันก็ได  
โดยใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น 
  (๑) การซื้อ การจาง หรือการแลกเปล่ียนโดยวิธีตกลงราคา 
  (๒) การจัดหาที่คูสัญญาสามารถสงมอบพัสดุไดครบถวนภายในหาวันทําการของ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ทางราชการ นับตั้งแตวันถัดจากวันทําขอตกลงเปนหนังสือ 
  (๓) การซื้อหรือการจางโดยวิธีกรณีพิเศษและการจัดหาจากสวนราชการ 
  (๔) การซื้อโดยวิธีพิเศษตามขอ ๑๗ (๑) (๒) และ (๓) 
  (๕) การจางโดยวิธีพิเศษตามขอ ๑๘ (๑) (๒) และ (๓)  
  (๖) การเชา ซ่ึงผูเชาไมตองเสียเงินอ่ืนใดนอกจากคาเชา 
  ในกรณีการจัดหาซึ่งมีราคาไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือในกรณีการซื้อหรือการจาง 
ซึ่งใชวิธีดําเนินการตามขอ ๓๒ วรรคสอง จะไมทําขอตกลงเปนหนังสือไวตอกันก็ได 
  ขอ ๑๒๗ การทําสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือใหกําหนดคาปรับเปนรายวัน 
ในอัตราตายตัวระหวางรอยละ ๐.๐๑ - ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไมไดรับมอบเวนแตการจาง 
ซ่ึงตองการผลสําเร็จของงานท้ังหมดพรอมกัน ใหกําหนดคาปรับเปนรายวันเปนจํานวนเงินตายตัว 
ในอัตรารอยละ ๐.๐๑ - ๐.๑๐  ของราคางานจางนั้น แตจะตองไมต่ํากวาวันละ ๑๐๐ บาท สําหรับ 
การกอสรางสาธารณูปโภคที่มีผลกระทบตอการจราจร ใหกําหนดคาปรับในอัตรารอยละ ๐.๒๕  
ของราคางานจางนั้น 
  การกําหนดคาปรับตามวรรคหนึ่ง ในอัตราหรือเปนจํานวนเงินเทาใดใหอยูใน 
ดุลพินิจของหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น โดยคํานึงถึงราคาและ 
ลักษณะของพัสดุซึ่งอาจมีผลกระทบตอการที่คูสัญญาของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น 
หลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามสัญญาหรือกระทบตอการจราจรแลวแตกรณ ี
  ในกรณีการจัดหาสิ่งของที่ประกอบกันเปนชุด ถาขาดสวนประกอบสวนหนึ่ง 
สวนใดไปแลวจะไมสามารถใชการโดยสมบูรณ แมคูสัญญาจะสงมอบส่ิงของภายในกําหนดตาม 
สัญญา แตยังขาดสวนประกอบบางสวน ตอมาไดสงมอบสวนประกอบที่ยังขาดนั้นเกินกําหนด 
สัญญาใหถือวาไมไดสงมอบส่ิงของน้ันเลย ใหปรับเต็มราคาของท้ังชุด 
  ในกรณีท่ีการจัดหาส่ิงของคิดราคารวมท้ังคาติดต้ังหรือทดลองดวยถาติดต้ัง 
หรือทดลองเกินกวากําหนดตามสัญญาเปนจํานวนวันเทาใด ใหปรับเปนรายวันในอัตราที่กําหนด 
ของราคาท้ังหมด 
  เมื่อครบกําหนดสงมอบพัสดุตามสัญญาหรือขอตกลง ใหหนวยการบริหาร 
ราชการสวนทองถิ่นรีบแจงการเรียกคาปรับตามสัญญาหรือขอตกลงจากคูสัญญาและเมื่อคูสัญญา 
ไดสงมอบพัสดุใหหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นบอกสงวนสิทธิการเรียกคาปรับในขณะที่ 
รับมอบพัสดุนั้นดวย" 
  ขอ ๒๐  ใหยกเลิกความในขอ ๑๓๔ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ 
พัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "ขอ ๑๓๔  หลักประกันซองหรือหลักประกันสัญญา ใหใชหลักประกันอยางหน่ึง 
อยางใด ดังตอไปนี ้
  (๑) เงินสด 
  (๒) เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คลงวันที่ที่ใชเช็คนั้นชําระตอเจาหนาที ่
หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  (๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอยางที่กระทรวง 
มหาดไทยกําหนด 
  (๔) หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  
บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการ 
พาณิชย และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อ 
บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลวโดยอนุโลม  
ใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของธนาคารท่ีกระทรวงมหาดไทย 
  (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  สําหรับการประกวดราคานานาชาต ิใหใชหนังสือค้ําประกันของธนาคารใน 
ตางประเทศที่มีหลักฐานดีและหัวหนาสวนราชการเชื่อถือเปนหลักประกันซองไดอีกประเภทหนึ่ง" 
  ขอ ๒๑  ใหยกเลิกความในวรรคสามของขอ ๑๓๗ แหงระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความ 
ตอไปนี้แทน 
  "การคืนหลักประกันที่เปนหนังสือค้ําประกันของธนาคาร บรรษัทเงินทุน 
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยในกรณีที่ผูเสนอราคา  
หรือคูสัญญาไมมารับภายในกําหนดเวลาขางตน ใหรีบสงตนฉบับหนังสือค้ําประกันใหแกผูเสนอ 
ราคาหรือคูสัญญาโดยทางไปรษณียลงทะเบียนโดยเร็ว พรอมกับแจงใหธนาคาร บรรษัทเงินทุน 
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ผูค้ําประกันทราบดวย" 
  ขอ ๒๒ ใหยกเลิกความในขอ ๑๔๙ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ 
พัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "ขอ ๑๔๙ เมื่อหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น  
ไดรับรายงานดังกลาวตามขอ ๑๔๘ และปรากฏวามีพัสดุชํารุด เส่ือมสภาพ หรอืสูญไปหรือไม 
จําเปนตองใชในราชการตอไป ก็ใหแตงตั้งคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริงขึ้นคณะหนึ่ง โดยใหนํา 
ความในขอ ๒๘ และขอ ๒๙ มาใชโดยอนุโลม เวนแตกรณีที่เห็นไดอยางชัดเจนวา เปนการเสื่อม 
สภาพเนื่องมาจากการใชงานตามปกติ หรือสูญไปตามธรรมชาติ ใหหัวหนาฝายบริหารของหนวย 
การบริหารราชการสวนทองถิ่นพิจารณาส่ังการใหดําเนินการจําหนายตอไปได 
  ถาผลการพิจารณาปรากฏวา จะตองหาตัวผูรับผิดทางละเมิด ใหหัวหนาฝาย 
บริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นดําเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ 
ตอไป" 
  ขอ ๒๓  การพัสดุใดที่อยูในระหวางดําเนินการและยังไมแลวเสร็จ ในวันที ่
ระเบียบฉบับนี้ใชบังคับใหดําเนินการตอไปตามระเบียบที่ใชบังคับอยูเดิม จนกวาจะดําเนินการ 
แลวเสร็จ หรือจนกวาจะดําเนินการตามระเบียบนี้ได 
 
      ประกาศ ณ วันที ่๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๑ 
       พลตร ีสน่ัน  ขจรประศาสน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

            รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
[รก.๒๕๔๑/พ๘ง/๑/๒๓ มกราคม ๒๕๔๑] 
 
            พร
พิมล/แกไข 
           ๑๑ 
ก.ค ๒๕๔๔ 
 


