
 หนา   ๑๔ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๘๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

วาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๘ 
พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

 

 

โดยที่เปนการสมควรยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล  
พ.ศ.  ๒๕๓๘  เพื่อใหการปฏิบัติงานดานการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบลเปนมาตรฐานเดียวกัน
กับองคการบริหารสวนจังหวัดและเทศบาล 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๕  และมาตรา  ๘๘  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบล 

และองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบไว  

ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๘  พ.ศ.  ๒๕๕๓”   

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแตวันประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิก 

(๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๘ 

(๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๒)  

พ.ศ.  ๒๕๔๓ 

(๓) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๓)  

พ.ศ.  ๒๕๔๔ 

(๔) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๔)  

พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

ขอ ๔ การพัสดุขององคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น  (ฉบับที่  ๙)  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 



 หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๘๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ขอ ๕ การดําเนินการใดที่ยังไมแลวเสร็จตามขั้นตอนของระเบียบเดิมในวันที่ระเบียบนี้ 
ใชบังคับ  ใหดําเนินการตามระเบียบเดิมตอไปจนกวาจะแลวเสร็จ 

ขอ ๖ ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
บุญจง  วงศไตรรัตน 

รัฐมนตรีชวยวาการ ฯ  ปฏิบัติราชการแทน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 



 หนา   ๑ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๘๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น  (ฉบับที่  ๙) 

พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

 

โดยที่ เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของ 
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  และมาตรา  ๗๖  แหงพระราชบัญญัติองคการบริหาร 
สวนจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๐  มาตรา  ๖๙  และมาตรา  ๗๗  แหงพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  
มาตรา  ๕  และมาตรา  ๘๘  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่น  (ฉบับที่  ๙)  พ.ศ.  ๒๕๕๓”   

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแตวันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ   ๔   ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ 
ของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  และใหใชความ
ตอไปนี้แทน 

“ขอ  ๔  ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้  และใหมีอํานาจตีความวินิจฉัย
ปญหา  กําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้ 

ในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไมสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ 
ที่กําหนดในวรรคหนึ่ง  ใหขอทําความตกลงกับปลัดกระทรวงมหาดไทยกอนการปฏิบัติ 

ปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจมอบอํานาจตามวรรคสอง  ใหอธิบดีกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น  หรือผูวาราชการจังหวัด  ก็ได”   

ขอ ๔ ใหยกเลิกความในบทนิยามคําวา  “หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ”  ในขอ  ๕  ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และคําวา  
“หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น”  “หัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น”  



 หนา   ๒ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๘๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

และ  “ขาราชการสวนทองถิ่น”  ในขอ  ๕  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวย
การบริหารราชการสวนทองถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  และใหใชความ
ตอไปนี้แทน 

““หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ”  หมายความวา  หัวหนาหนวยงานระดับกองหรือแผนกที่ปฏิบัติงาน 
ในสายงานที่เกี่ยวกับการพัสดุ  หรือขาราชการสวนทองถิ่นอื่นซ่ึงไดรับแตงต้ังจากหัวหนาฝายบริหาร
ของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นใหเปนหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ  แลวแตกรณี 

“หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น”  หมายความวา  องคการบริหารสวนจังหวัด  เทศบาล  
และองคการบริหารสวนตําบล  ทั้งนี้  ใหหมายความรวมถึงกิจการพาณิชยของหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่นดวย 

“หัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น”  หมายถึง  นายกองคการบริหาร
สวนจังหวัด  นายกเทศมนตรี  และนายกองคการบริหารสวนตําบล 

“ขาราชการสวนทองถิ่น”  หมายความวา  ขาราชการ  หรือพนักงานองคการบริหารสวนจังหวัด  
เทศบาล  และองคการบริหารสวนตําบล” 

ขอ ๕ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของขอ  ๙  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย 
การพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ในกรณีที่มีผูอุทิศพัสดุใหเปนกรรมสิทธิ์แกหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น  หรือใหสิทธิ
อันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบใหเปนผูดูแลพัสดุนั้น  ถาการกระทําดังกลาวมีเง่ือนไขหรือมีภาระติดพัน  
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้น ๆ  ไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบ 
จากสภาหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นนั้น”   

ขอ ๖ ใหยกเลิกขอ  ๑๐  ทวิ  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวย

การบริหารราชการสวนทองถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๑ 

ขอ ๗ ใหยกเลิกความในขอ  ๑๑  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของ

หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และใหใชความ

ตอไปนี้แทน 



 หนา   ๓ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๘๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

“ขอ  ๑๑  ใหหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นใชพัสดุที่ผลิตในประเทศหรือเปนกิจการ
ของคนไทย  ตามหลักเกณฑดังนี้ 

(๑) หามกําหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ  ซ่ึงอาจมีผลกีดกันไมใหผูผลิตหรือผูขาย
พัสดุที่ผลิตในประเทศหรือเปนกิจการของคนไทยสามารถเขาแขงขันกันในการเสนอราคากับ 
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น 

(๒) ในกรณีพัสดุที่ต องการซื้อหรือจ างทํ า   มีประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ 
อุตสาหกรรมแลว  ใหกําหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะหรือรายการในการกอสรางตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  หรือเพื่อความสะดวกจะระบุเฉพาะหมายเลขมาตรฐานก็ได 

(๓) ในกรณีพัสดุที่ตองการซื้อหรือจางทํา  ยังไมมีประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ  
อุตสาหกรรม  แตมีผูไดรับการจดทะเบียนผลิตภัณฑไวกับกระทรวงอุตสาหกรรมแลว  ใหกําหนดรายละเอียด  
หรือคุณลักษณะเฉพาะหรือรายการในการกอสราง  ใหสอดคลองกับรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ
ตามที่ระบุไวในคูมือผูซ้ือ  หรือใบแทรกคูมือผูซ้ือที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทําข้ึน 

(๔) ในกรณีที่มีความจําเปนจะตองกําหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะหรือรายการ 
ในการกอสราง  แตกตางจากที่กําหนดไวใน  (๒)  หรือ  (๓)  ใหแจงสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  
และเมื่อไดรับหนังสือกระทรวงอุตสาหกรรมตอบรับทราบหรือไมทักทวงแลว  ใหดําเนินการซื้อหรือจาง
ตอไปได  หรือไมรับพิจารณารายนั้น  แลวแตกรณี 

(๕) ในกรณีพัสดุที่ตองการซื้อหรือจางทํา  เปนพัสดุที่มีผูไดรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมาย
มาตรฐาน  ประเภท  ชนิด  หรือขนาดเดียวกัน  และในขณะเดียวกันเปนพัสดุที่มีผูผลิตจากโรงงาน 
ที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพโดยมีผูผลิตต้ังแตสามรายขึ้นไป  ใหระบุความตองการเฉพาะพัสดุ 
ซ่ึงแสดงเครื่องหมายมาตรฐานและผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพที่ทําในประเทศไทย
เทานั้น 

ในกรณีพัสดุที่ตองการซื้อหรือจางทําตามวรรคหนึ่ง  เปนพัสดุที่มีผูไดรับใบอนุญาตแสดง
เคร่ืองหมายมาตรฐาน  ประเภท  ชนิด  หรือขนาดเดียวกัน  และในขณะเดียวกันเปนพัสดุที่มีผูผลิตจาก
โรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพโดยมีผูผลิตนอยกวาสามราย  แตเปนพัสดุที่มีผูไดรับ
ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานประเภท  ชนิด  หรือขนาดเดียวกันโดยมีผูไดรับใบอนุญาตต้ังแต
สามรายขึ้นไป  หรือเปนพัสดุที่มีผูผลิตจากโรงงาน  ที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพโดยมีผูผลิตต้ังแต
สามรายขึ้นไป  ใหหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นระบุความตองการเฉพาะพัสดุซ่ึงแสดง
เคร่ืองหมายมาตรฐานหรือพัสดุที่ผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพที่ทําในประเทศไทย
และใหดําเนินการตาม  (๖) 
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(๖) ในกรณีพัสดุที่ตองการซื้อหรือจางทํา  เปนพัสดุที่มีผูไดรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมาย
มาตรฐาน  ประเภท  ชนิด  หรือขนาดเดียวกันต้ังแตสามรายขึ้นไป  ใหระบุความตองการเฉพาะพัสดุ 
ซ่ึงแสดงเครื่องหมายมาตรฐานที่ทําในประเทศไทยเทานั้น 

ในกรณีพัสดุที่ตองการซื้อหรือจางทํา  เปนพัสดุที่มีผูผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบ
คุณภาพต้ังแตสามรายขึ้นไป  ใหระบุความตองการเฉพาะพัสดุซ่ึงผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรอง
ระบบคุณภาพที่ทําในประเทศไทยเทานั้น 

การซ้ือหรือการจางในกรณีนี้นอกจากการจางกอสราง  หากมีผูเสนอราคาพัสดุที่แสดง
เคร่ืองหมายมาตรฐานและในขณะเดียวกันเปนพัสดุที่มีผูผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบ
คุณภาพเสนอราคาสูงกวาราคาตํ่าสุดของผูเสนอราคารายอื่นไมเกินรอยละหา  ใหตอรองราคาผูเสนอ
ราคาพัสดุที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐานและผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพ 
รายที่ เสนอราคาต่ําสุด  หากตอรองราคาแลว  ราคาที่ลดลงสูงกวาราคาตํ่าสุดไมเกินรอยละสาม   
หรืออัตราที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยกําหนดใหซ้ือหรือจางจากผูเสนอราคารายนั้น 

(๗) ในกรณีพัสดุที่ตองการซื้อหรือจางทําตาม   (๕)   หรือ   (๖)   เปนพัสดุที่มีผูไดรับ
ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน  ประเภท  ชนิด  หรือขนาดเดียวกัน  และในขณะเดียวกัน 
เปนพัสดุที่ผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพนอยกวาสามราย  หรือเปนพัสดุที่มีผูไดรับ
ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน  ประเภท  ชนิด  หรือขนาดเดียวกัน  โดยมีผูไดรับใบอนุญาต
นอยกวาสามราย  หรือเปนพัสดุที่มีผูผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพ  โดยมีผูผลิต
นอยกวาสามราย  ใหระบุความตองการเฉพาะพัสดุที่ทําในประเทศไทย 

การซ้ือหรือการจางในกรณีนี้นอกจากการจางกอสราง  หากมีผูเสนอราคาพัสดุที่แสดง
เคร่ืองหมายมาตรฐานและในขณะเดียวกันเปนพัสดุที่ผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพ
หรือมีผูเสนอราคาพัสดุที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน  หรือมีผูเสนอราคาพัสดุที่ผลิตจากโรงงาน 
ที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพ  ใหดําเนินการตอรองราคาดังนี้ 

 (ก) ใหเรียกผูเสนอราคาพัสดุที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐานและในขณะเดียวกันเปนพัสดุ
ที่ผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพรายที่เสนอราคาสูงกวาราคาตํ่าสุดของผูเสนอราคา
รายอื่นไมเกินรอยละสิบมาตอรองราคา  ทั้งนี้  ใหเรียกผูเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ําสุดมาตอรองราคากอน  
หากตอรองราคาแลว  ราคาที่ลดลงสูงกวาราคาตํ่าสุดของผู เสนอราคารายอื่นไมเกินรอยละเจ็ด   
หรืออัตราที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยกําหนดใหซ้ือหรือจางจากผูเสนอราคารายนั้น  หากตอรองราคา
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แลวไมไดผล  ใหเรียกผูเสนอราคาพัสดุที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐานและผลิตจากโรงงานที่ไดรับ 
การรับรองระบบคุณภาพรายที่เสนอราคาตํ่าสุดลําดับถัดไปมาตอรองราคา  หากตอรองราคาแลว   
ราคาที่ลดลงสูงกวาราคาตํ่าสุดของผูเสนอราคารายอื่นไมเกินรอยละเจ็ด  หรืออัตราที่ปลัดกระทรวง
มหาดไทยกําหนดใหซ้ือหรือจางจากผูเสนอราคารายนั้น 

 (ข) หากดําเนินการตาม  (ก)  แลวไมไดผล  ใหเรียกผูเสนอราคาพัสดุที่แสดงเครื่องหมาย
มาตรฐาน  หรือผูเสนอราคาพัสดุ  ที่ผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพรายที่เสนอราคา
สูงกวาราคาตํ่าสุดของผูเสนอราคารายอื่นไมเกินรอยละเจ็ดมาตอรองราคา  หากตอรองราคาแลว   
ราคาที่ลดลงสูงกวาราคาตํ่าสุดของผูเสนอราคารายอื่นไมเกินรอยละหา  หรืออัตราที่ปลัดกระทรวง
มหาดไทยกําหนดใหซ้ือหรือจางจากผูเสนอราคารายนั้น 

(๘) ในกรณีพัสดุที่ตองการซื้อหรือจางทํามีผูไดรับการจดทะเบียนผลิตภัณฑไวกับกระทรวง
อุตสาหกรรมแลว  ใหระบุความตองการเฉพาะพัสดุที่ทําในประเทศไทย 

การซ้ือหรือการจางในกรณีนี้นอกจากการจางกอสราง  หากมีผูเสนอราคาพัสดุที่ไดรับ 
การจดทะเบียนผลิตภัณฑไวกับกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอราคาสูงกวาราคาตํ่าสุดของผูเขาแขงขัน
รายอื่นไมเกินรอยละเจ็ด  ใหตอรองราคาผูเสนอราคาพัสดุที่ไดรับการจดทะเบียนผลิตภัณฑไวกับ
กระทรวงอุตสาหกรรมรายที่เสนอราคาต่ําสุด  หากตอรองราคาแลว  ราคาที่ลดลงสูงกวาราคาตํ่าสุด 
ไมเกินรอยละหา  หรืออัตราที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยกําหนดใหซ้ือหรือจางจากผูเสนอราคารายนั้น 

(๙) การดําเนินการตาม  (๕)  (๖)  (๗)  หรือ  (๘)  ใหถือตามที่ปรากฏในบัญชีคูมือผูซ้ือ 
หรือใบแทรกคูมือผูซ้ือที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทําข้ึนถึงเดือนกอนหนาที่จะประกาศซื้อหรือจาง 

ถามีผูเสนอราคาพัสดุที่อยูระหวางขอการรับรองระบบคุณภาพ  หรือการขอรับใบอนุญาต
แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน  หรือการขอจดทะเบียนผลิตภัณฑไวกับกระทรวงอุตสาหกรรม  โดยแนบ
ใบรับมาพรอมกับใบเสนอราคา  หากพัสดุนั้นไดรับการรับรองระบบคุณภาพ  หรือใบอนุญาตแสดง
เคร่ืองหมายมาตรฐาน  หรือไดรับการจดทะเบียนผลิตภัณฑไวกับกระทรวงอุตสาหกรรมภายในสิบวันทําการ  
นับจากวันถัดจากวันเสนอราคา  แตทั้งนี้จะตองกอนการพิจารณาตัดสินราคาของคณะกรรมการ   
ใหถือเสมือนเปนผูเสนอราคาพัสดุที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพ  หรือไดรับใบอนุญาตแสดง
เคร่ืองหมายมาตรฐาน  หรือไดรับการจดทะเบียนผลิตภัณฑไวกับกระทรวงอุตสาหกรรม  แลวแตกรณี 

(๑๐) ในกรณีที่ไดดําเนินการตาม  (๒)  (๓)  (๕)  (๖)  (๗)  หรือ  (๘)  แลว  แตไมสามารถ 
ซ้ือหรือจางได  ใหดําเนินการซื้อหรือจางตอไปได  หรือไมรับพิจารณารายนั้น  แลวแตกรณี 
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(๑๑) การซื้อและการจางนอกจากที่กลาวใน  (๒)  (๓)  (๕)  (๖)  (๗)  หรือ  (๘)  แตไมรวมถึง
การจางกอสราง  ใหกําหนดเง่ือนไขใหผูเสนอราคาระบุแหลงกําเนิดหรือประเทศที่ผลิตดวย  ในกรณี 
ที่ผู เสนอราคาผลิตภัณฑที่มีแหลงกําเนิดหรือผลิตในประเทศไทย  หรือเปนกิจการของคนไทย   
เสนอราคาสูงกวาพัสดุที่มิไดมีแหลงกําเนิดหรือผลิตในประเทศไทยหรือมิไดเปนกิจการของคนไทย 
ไมเกินรอยละหาของผูเสนอราคารายตํ่าสุด  ใหตอรองราคาของผูเสนอราคาพัสดุที่มีแหลงกําเนิด 
หรือผลิตในประเทศไทยหรือเปนกิจการของคนไทยรายที่ เสนอถูกตองตามเงื่อนไขที่ กําหนด 
ซ่ึงมีคุณสมบัติเปนประโยชนตอหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น  และเสนอราคาต่ําสุด   
หากตอรองราคาแลว  ราคาที่ลดลงสูงกวาราคาตํ่าสุดไมเกินรอยละสาม  หรืออัตราที่ปลัดกระทรวง
มหาดไทยกําหนดใหซ้ือหรือจางจากผูเสนอราคารายนั้น 

(๑๒) การเปรียบเทียบราคา  ใหพิจารณาราคาที่อยูในฐานเดียวกัน  โดยใหพิจารณาราคารวมภาษ ี 
ราคาแยกภาษี  หรือราคายกเวนภาษี  ตามหลักเกณฑที่ไดประกาศใหผูเสนอราคาทราบ  แลวแตกรณี 

(๑๓) ราคาที่ซ้ือหรือจาง  ใหพิจารณาตามหลักเกณฑที่กําหนดสําหรับวิธีซ้ือหรือวิธีจางแตละวิธี  
เวนแตจะเขาหลักเกณฑตาม  (๖)  (๗)  (๘)  หรือ  (๑๑) 

การซื้อหรือการจาง  ที่ดําเนินการดวยเงินกูหรือเงินชวยเหลือซ่ึงไมสามารถเจรจากับแหลงเงินกู
หรือเงินชวยเหลือเพื่อกําหนดเง่ือนไขตามวรรคหนึ่งได  ใหหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น
สงเสริมพัสดุที่ผลิตในประเทศไทยหรือเปนกิจการของคนไทยใหมากที่สุดเทาที่จะทําได 

ในกรณีที่พัสดุใดผลิตไดไมเพียงพอตอความตองการในประเทศ  ใหผูวาราชการจังหวัด 
มีอํานาจยกเวนการสงเสริมพัสดุประเภทหรือชนิดดังกลาวไดตามความเหมาะสมและจําเปน 

ผูได รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน   ประเภท   ชนิด  หรือขนาดเดียวกัน   
หรือผูผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพตาม  (๕)  (๖)  หรือ  (๗)  แตละราย  ถามีลักษณะ 
ที่ เปนการมีสวนได เสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมตามนัยของบทนิยาม   “ผู เสนอราคาที่มี
ผลประโยชนรวมกัน”  ใหนับผูไดรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานหรือผูผลิตดังกลาวเปนหนึ่งราย
เทานั้น” 

ขอ ๘ ใหยกเลิกความในขอ  ๑๒  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของ
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น  (ฉบับที่  ๘)  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และใหใชความ
ตอไปนี้แทน 
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“ขอ  ๑๒  การซื้อหรือการจางกระทําได  ๕  วิธี  คือ 

(๑) วิธีตกลงราคา 

(๒) วิธีสอบราคา 

(๓) วิธีประกวดราคา 

(๔) วิธีพิเศษ 

(๕) วิธีกรณีพิเศษ 

การซื้อหรือการจางตาม  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  หรือ  (๕)  ใหกระทําไดดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  

ตามหลักเกณฑที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด  ในกรณีที่ไมมีหลักเกณฑในเรื่องดังกลาว

กําหนดไว   ใหนํ าหลัก เกณฑตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการ 

ทางอิเล็กทรอนิกส  พ.ศ.  ๒๕๔๙  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ใหมีสถานที่กลางสําหรับเปนศูนยรวมขาวการจัดซ้ือจัดจางของหนวยการบริหารราชการ 

สวนทองถิ่นตามหลักเกณฑที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด” 

ขอ ๙ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน  (๗)  ของขอ  ๑๗  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

การพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๑ 

“(๗)  เปนพัสดุที่มีความตองการใชเพิ่มข้ึนในสถานการณที่จําเปน  หรือเรงดวน  หรือเพื่อ

ประโยชนของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น  และจําเปนตองซื้อเพิ่ม  (Repeat  Order)   

ตามหลักเกณฑที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด” 

ขอ ๑๐ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน  (๕)  ของขอ  ๑๘  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

การพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๑ 

“(๕)  เปนงานที่จําเปนตองการจางเพิ่มในสถานการณที่จําเปน  หรือเรงดวน  หรือเพื่อประโยชน

ของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น  และจําเปนตองจางเพิ่ม  (Repeat  Order)  ตามหลักเกณฑ

ที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด” 

ขอ ๑๑ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของขอ  ๒๕  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

การพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 



 หนา   ๘ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๘๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

“ใหหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นแตงต้ังคณะกรรมการ

พิจารณาคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตน  ประกอบดวย  ประธานกรรมการหนึ่งคน  และกรรมการ 

อยางนอยส่ีคน  โดยใหแตงต้ังจากขาราชการสวนทองถิ่น  หรือขาราชการอื่น  โดยคํานึงถึงลักษณะหนาที่ 

และความรับผิดชอบของผูที่ไดรับแตงต้ังเปนสําคัญ  และจะตองมีผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒิ   

อยางนอยหนึ่งคน” 

ขอ ๑๒ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของขอ  ๒๘  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

การพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  

และใหใชความตอไปนี้แทน 

“คณะกรรมการตามขอ  ๒๗   แตละคณะใหประกอบดวยประธานกรรมการหนึ่งคน 

และกรรมการอยางนอยสองคน   โดยใหแตงต้ังจากขาราชการสวนทองถิ่นหรือขาราชการอื่น   

โดยคํานึงถึงลักษณะหนาที่  และความรับผิดชอบของผูที่ไดรับแตงต้ังเปนสําคัญ  ในกรณีจําเปน 

หรือเพื่อประโยชนของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น  จะแตงต้ังบุคคลอื่นอีกไมเกินสองคน  

รวมเปนกรรมการดวยก็ได  ถาประธานกรรมการไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ใหหัวหนาฝายบริหาร

ของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นแตงต้ังกรรมการคนใดคนหนึ่งดังกลาวขางตนทําหนาที่

ประธานกรรมการแทน” 

ขอ ๑๓ ใหยกเลิกวรรคสองของขอ  ๒๘  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ

ของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

ขอ ๑๔ ใหยกเลิกความในขอ  ๓๑  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ 

ของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ  ๓๑  ในการซื้อหรือจางทําพัสดุที่มีเทคนิคพิเศษ  และจําเปนตองใชผูเชี่ยวชาญในการ

พิจารณาเปนการเฉพาะ  ใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการ 

สวนทองถิ่นที่จะขอทําความตกลงกับผูวาราชการจังหวัด   เพื่อวาจางที่ปรึกษามาใหความเห็น

ประกอบการพิจารณาในการจัดซ้ือหรือจัดจางในขั้นตอนหนึ่งข้ันตอนใดไดตามความจําเปน   

โดยใหดําเนินการจางโดยถือปฏิบัติตามระเบียบนี้ในสวนที่  ๓” 



 หนา   ๙ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๘๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ขอ ๑๕ ใหยกเลิกความใน   (๑)  ของขอ  ๓๔  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย 
การพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“(๑)  กอนวันเปดซองสอบราคาไมนอยกวาสิบวัน  สําหรับการสอบราคาในประเทศหรือไมนอยกวา
ส่ีสิบหาวัน  สําหรับการสอบราคานานาชาติ  ใหเจาหนาที่พัสดุสงประกาศเผยแพรการสอบราคา 
และเอกสารสอบราคาไปยังผูมีอาชีพขายหรือรับจางทํางานนั้นโดยตรง  หรือโดยทางไปรษณียลงทะเบียนให
มากที่สุดเทาที่จะทําได  แตทั้งนี้ตองไมนอยกวาหาราย  กับใหปดประกาศเผยแพรการสอบราคาไวโดยเปดเผย  
ณ  ที่ทําการของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นนั้น  หรือตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
กําหนด” 

ขอ ๑๖ ใหยกเลิกความใน  (๖)  ของขอ  ๓๘  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย 
การพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  
และใหใชความตอไปนี้แทน 

“(๖)  สงประกาศใหจังหวัด  อําเภอ  ก่ิงอําเภอ  ปดประกาศไวที่ศาลากลางจังหวัด  ที่ทําการ
ปกครองอําเภอ  ที่ทําการปกครองกิ่งอําเภอ  ตามลําดับ  เพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธ  หรือตามที่
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด” 

ขอ ๑๗ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน  (๗)  ของขอ  ๕๐  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“(๗)  ในกรณีที่เปนพัสดุที่ไดซ้ือไวแลว  แตมีความจําเปนตองใชเพิ่มในสถานการณที่จําเปน  
หรือเรงดวน  หรือเพื่อประโยชนของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น  ใหเจรจากับผูขายรายเดิม
ตามสัญญาหรือขอตกลงซ่ึงยังไมส้ินสุดระยะเวลาการสงมอบ  เพื่อขอใหมีการขายพัสดุตามรายละเอียด
และราคาที่ตํ่ากวา  หรือราคาเดิม  ภายใตเง่ือนไขที่ดีกวาหรือเง่ือนไขเดิม  โดยคํานึงถึงราคาตอหนวย
ตามสัญญาเดิม  (ถามี)  เพื่อใหบังเกิดผลประโยชนสูงสุดที่หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นจะไดรับ” 

ขอ ๑๘ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน  (๓)  ของขอ  ๕๑  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“(๓)  การจางโดยวิธีพิเศษตามขอ  ๑๘  (๕)  ใหเจรจากับผูรับจางรายเดิมตามสัญญาหรือขอตกลง
ซ่ึงยังไมส้ินสุดระยะเวลาการสงมอบเพื่อขอใหมีการจางตามรายละเอียด  และราคาที่ ตํ่ากวาหรือราคาเดิม   
โดยคํานึงถึงราคาตอหนวยตามสัญญาเดิม  (ถามี)  เพื่อใหบังเกิดผลประโยชนสูงสุดที่หนวยการบริหารราชการ
สวนทองถิ่นจะไดรับ” 



 หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๘๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ขอ ๑๙ ใหยกเลิกความในขอ  ๕๘  และขอ  ๕๙  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น  (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  
และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ  ๕๘  นอกจากวิธีพิเศษตามขอ  ๕๙  และวิธีกรณีพิเศษตามขอ  ๖๐  การสั่งซ้ือหรือส่ังจางคร้ังหนึ่ง  
จากเงินอุดหนุน  เงินกูภายในประเทศ  หรือเงินชวยเหลือ  หรือเงินกู  ทั้งหมดหรือบางสวน  ใหเปน
อํานาจของหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น  ดังตอไปนี้   

(๑) การสั่งซ้ือหรือส่ังจางขององคการบริหารสวนจังหวัดและเทศบาล  ซ่ึงมีวงเงินเกิน  
๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  ตองไดรับความเห็นชอบจากผูวาราชการจังหวัด 

(๒) การสั่งซ้ือหรือส่ังจางขององคการบริหารสวนตําบล  ซ่ึงมีวงเงินเกิน  ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  
แตไมเกิน  ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  ตองไดรับความเห็นชอบจากนายอําเภอ  แตหากมีวงเงินเกิน  
๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  ตองไดรับความเห็นชอบจากผูวาราชการจังหวัด 

ขอ  ๕๙  การสั่งซ้ือหรือส่ังจางโดยวิธีพิเศษคร้ังหนึ่ง  จากเงินอุดหนุน  เงินกูภายในประเทศ  
หรือเงินชวยเหลือ  หรือเงินกู  ทั้งหมดหรือบางสวน  ใหเปนอํานาจของหัวหนาฝายบริหารของหนวย
การบริหารราชการสวนทองถิ่น  ดังตอไปนี้ 

(๑) การส่ังซ้ือหรือส่ังจางโดยวิธีพิ เศษขององคการบริหารสวนจังหวัดและเทศบาล   
ซ่ึงมีวงเงินเกิน  ๒๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  ตองไดรับความเห็นชอบจากผูวาราชการจังหวัด 

(๒) การส่ังซ้ือหรือส่ังจางโดยวิธีพิเศษขององคการบริหารสวนตําบล  ซ่ึงมีวงเงินเกิน  
๑๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  แตไมเกิน  ๒๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  ตองไดรับความเห็นชอบจากนายอําเภอ  แตหากมี
วงเงินเกิน  ๒๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  ตองไดรับความเห็นชอบจากผูวาราชการจังหวัด” 

ขอ ๒๐ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของขอ  ๗๓  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การพสัดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“คณะกรรมการตามขอ  ๗๒  ใหประกอบดวย  ประธานกรรมการหนึ่งคน  และกรรมการ
อยางนอยส่ีคน  โดยปกติใหแตงต้ังจากขาราชการสวนทองถิ่นในสังกัดหรือขาราชการอื่น  โดยคํานึงถึง
ลักษณะหนาที่  และความรับผิดชอบของผูที่ไดรับแตงต้ังเปนสําคัญ  ในกรณีจําเปนหรือเพื่อประโยชน
แกหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น  ใหแตงต้ังผูแทนจากหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นอื่น  
หรือสวนราชการอื่น  หรือบุคคลที่มิใชขาราชการ  ซ่ึงเปนผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒิในงานที่จะจาง
ที่ปรึกษาเปนคณะกรรมการดวย” 



 หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๘๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ขอ ๒๑ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของขอ  ๙๑  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ในการดําเนินการจางออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีตกลงแตละคร้ัง  ใหหัวหนา 
ฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นแตงต้ังกรรมการดําเนินการจาง  โดยวิธีตกลงขึ้นคณะหนึ่ง  
ซ่ึงประกอบดวยประธานหนึ่งคน  และกรรมการอื่นอีกอยางนอยสองคน  ปกติใหเปนขาราชการสวนทองถิ่น
หรือขาราชการอื่น  โดยคํานึงถึงลักษณะหนาที่  และความรับผิดชอบของผูที่ไดรับแตงต้ังเปนสําคัญ  
และควรมีผูทรงคุณวุฒิหรือผูชํานาญในกิจการนี้  เขารวมเปนกรรมการดวย  คณะกรรมการดังกลาว
ตองมีจํานวนไมตํ่ากวากึ่งหนึ่งของจํานวนทั้งหมด  จึงจะดําเนินการตามที่กําหนดไวได” 

ขอ ๒๒ ใหยกเลิกความในวรรคสองและวรรคสามของขอ  ๙๔  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“คณะกรรมการรับซองเสนองาน  ใหประกอบดวยประธานหนึ่งคน  และกรรมการอื่นอีก
อยางนอยสองคน  ปกติใหเปนขาราชการสวนทองถิ่น  หรือขาราชการอื่น  โดยคํานึงถึงลักษณะหนาที่  
และความรับผิดชอบของผูที่ไดรับแตงต้ังเปนสําคัญ   

คณะกรรมการดํ า เนินการจ างโดยวิธี คัดเลือก   ใหประกอบดวยประธานหนึ่ งคน   
และกรรมการอื่นอีกอยางนอยสองคน   ปกติใหเปนขาราชการสวนทองถิ่น  หรือขาราชการอื่น   
โดยคํานึงถึงลักษณะหนาที่  และความรับผิดชอบของผูที่ไดรับแตงต้ังเปนสําคัญ  และควรมีผูทรงคุณวุฒิ
หรือผูชํานาญในกิจการนี้เขารวมดวย” 

ขอ ๒๓ ใหยกเลิกความในขอ  ๑๑๖  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวย
การบริหารราชการสวนทองถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  และใหใชความ
ตอไปนี้แทน 

“ขอ  ๑๑๖  การแลกเปลี่ยนพัสดุใหกระทําไดเฉพาะในกรณีที่จําเปน  และเพื่อประโยชน 
ของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น  ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(๑) การแลกเปลี่ยนวัสดุกับวัสดุ  การแลกเปลี่ยนครุภัณฑประเภทหรือชนิดเดียวกัน   
ใหหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นเปนผูพิจารณาอนุมัติ 

(๒) การแลกเปลี่ยนครุภัณฑกับครุภัณฑตางประเภทหรือตางชนิดกัน  การแลกเปลี่ยน
ครุภัณฑที่จะตองจายเงินเพิ่มข้ึน  ตองไดรับความเห็นชอบจากสภาหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นนั้น”   



 หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๘๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ขอ ๒๔ ใหยกเลิกความในขอ  ๑๒๙  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ 
ของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ  ๑๒๙  สัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือที่ไดลงนามแลวจะแกไขเปลี่ยนแปลงมิได   
เวนแตการแกไขนั้นจะเปนความจําเปนเพื่อประโยชนแกหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น   
หรือไมทําใหหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นตองเสียประโยชน  ทั้งนี้  การแกไขสัญญา 
หรือขอตกลงดังกลาวจะตองอยูภายใตขอบขายของวัตถุประสงคของสัญญาหรือขอตกลงดวย  โดยให
ถือปฏิบัติ  ดังนี้ 

(๑) ถางบประมาณดําเนินการต้ังจายจากเงินรายได   ตามขอ   ๕๗  ใหอยูในดุลพินิจ 
ของหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นที่จะอนุมัติแกไขสัญญานั้นได 

(๒) ถางบประมาณดําเนินการต้ังจายจากเงินอุดหนุนที่กําหนดใหหนวยการบริหารราชการ
สวนทองถิ่นไมตองตราเปนงบประมาณรายจายทั้งหมดหรือบางสวน  ใหรายงานเหตุผลความจําเปน
เพื่อขอทําความตกลงกับผูวาราชการจังหวัด  แตถามีการเพิ่มวงเงินใหรายงานเหตุผลความจําเปน 
เสนอจังหวัดเพื่อกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นพิจารณาขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณกอน 

(๓) ถางบประมาณดําเนินการต้ังจายจาก  เงินกูภายในประเทศ  หรือเงินชวยเหลือ  หรือเงินกู  
ใหปฏิบัติตาม  (๑)  เวนแตจะมีหลักเกณฑของแหลงเงินนั้น ๆ  กําหนดไวเปนอยางอื่น 

การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือขอตกลงตามวรรคหนึ่ง  หากมีความจําเปนตองเพิ่ม 
หรือลดวงเงิน  หรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาสงมอบของหรือระยะเวลาในการทํางานใหตกลงพรอมกันไป  
และเมื่อไดแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือขอตกลงดังกลาวแลวใหปฏิบัติตามขอ  ๑๒๘  ดวย 

สําหรับการจัดหาที่เกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง  หรืองานเทคนิคเฉพาะอยาง  จะตองไดรับ 
การรับรองจากวิศวกร  สถาปนิกและวิศวกร  ผูชํานาญการ  หรือผูทรงคุณวุฒิ  ซ่ึงรับผิดชอบ 
หรือสามารถรับรองคุณลักษณะเฉพาะ  แบบและรายการของงานกอสราง  หรืองานเทคนิคเฉพาะอยางนั้น  
แลวแตกรณีดวย 

การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือขอตกลงขางตนที่มีผลเปนการเพิ่มวงเงิน  ใหปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณดวย” 

ขอ ๒๕ ใหยกเลิกความในขอ  ๑๕๕  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวย
การบริหารราชการสวนทองถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  และใหใชความ
ตอไปนี้แทน 



 หนา   ๑๓ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๘๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

“ขอ  ๑๕๕  การใหบุคคลใดใชประโยชนหรือไดรับสิทธิใด ๆ  อันเกี่ยวกับพัสดุประเภทที่ดิน
หรือส่ิงกอสรางของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น   ตองไดรับความเห็นชอบจากสภา 
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นนั้น” 

ขอ ๒๖ ใหยกเลิกขอ  ๑๕๘  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวย 
การบริหารราชการสวนทองถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ ๒๗ การดําเนินการใดที่ยังไมแลวเสร็จตามขั้นตอนของระเบียบเดิมในวันที่ระเบียบนี้ 
ใชบังคับ  ใหดําเนินการตามระเบียบเดิมตอไปจนกวาจะแลวเสร็จ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

บุญจง  วงศไตรรัตน 
รัฐมนตรีชวยวาการ ฯ  ปฏิบติัราชการแทน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 


