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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที ่๓) 

พ.ศ. ๒๕๔๔ 
----------- 

 
  โดยท่ีเห็นสมควรแกไขเพ่ิมเติมระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของ 
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๘ ใหเหมาสมย่ิงข้ึน 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๘๘ แหงพระราชบัญญัติสภา 
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย จึงออก 
ระเบียบไว ดังตอไปนี ้
  ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา "ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของ 
องคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๔" 
  ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคังตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เปนตนไป 
  ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ ๔ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุ 
ขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๘ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "ขอ ๔ ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้" 
  ขอ ๔ ใหยกเลิกความในขอ ๘ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุ 
ขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๘ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "ขอ ๘ ผูมีอํานาจหนาท่ีดําเนินการตามระเบียบนี้ หรือผูหนึ่งผูใดกระทําการโดย 
จงใจ หรือประมาณเลินเลอ ไมปฏิบัติตามระเบียบนี้ หรือกระทําการโดยมีเจตนาทุจริต หรอื
กระทํา 
การโดยปราศจากอํานาจ หรือนอกเหนืออํานาจหนาท่ี รวมท้ังพฤติกรรมท่ีสอใหมีการสมยอมกัน
ใน 
การเสนอราคา ถือวาผูนั้นกระทําผิดวินัยตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการหรือตามกฎหมาย 
เฉพาะของสวนราชการนั้น ภายในหลักเกณฑ ดังน้ี 
  (๑) ถาการกระทําโดยประมาทเลินเลอเปนเหตุใหทางราชการเสียหายไมรายแรง  
ใหลงโทษอยางตํ่าตัดเงินเดือน หรือคาจาง 
  (๒) ถาการกระทําไมเปนเหตุใหทางราชการเสียหาย ใหลงโทษภาคทัณฑหรือวา 
กลาวตักเตือน โดยทําคําส่ังเปนลายลักษณอักษร 
  การลงโทษทางวินัยตาม (๑) หรอื (๒) ไมเปนเหตุใหผูกระทําหลุดพนจากความ 
ผิดของขาราชการในทางแพง หรือความรับผิดทางอาญา 
  ในกรณีเปนการกระทําของผูบริหารทองถิ่น ใหถือวาเปนการกระทําผิด ตาม 
กฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล" 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -
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  ขอ ๕ ใหยกเลิกความในขอ ๑๓ ขอ ๑๔ ขอ ๑๕ ขอ ๑๖ ขอ ๑๗ และขอ ๑๘  
แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๘ และ 
ใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "ขอ ๑๓ การซื้อหรือการจาง โดยวิธีตกลงราคา ไดแก การซื้อหรือการจาง 
คร้ังหน่ึง ซ่ึงมีราคาไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  ขอ ๑๔ การซื้อหรือการจางโดยวิธีสอบราคา ไดแก การซื้อหรือการจางครั้งหนึ่ง  
ซึ่งมีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แตไมเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ขอ ๑๕ การซื้อหรือการจาง โดยวิธีประกวดราคา ไดแก การซื้อหรือการจาง 
คร้ังหน่ึง ซึ่งมีราคาเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป 
  ขอ ๑๖ การซื้อหรือการจางตามขอ ๑๓ และขอ ๑๔ ถาผูซ้ือหรือผูส่ังจางเห็น 
สมควรจะส่ังใหกระทําโดยวิธีท่ีกําหนดไวสําหรับวงเงินท่ีสูงกวาก็ได 
  การแบงซื้อหรือแบงจางโดยลดวงเงินที่จะซื้อหรือจางในครั้งเดียวกันเพื่อให 
วงเงินตํ่ากวาท่ีกําหนดโดยวิธีหน่ึงวิธีใด เพื่อใหอํานาจส่ังซื้อส่ังจางเปล่ียนไปจะกระทํามิได 
  เวนแตการแบงซื้อหรือแบงจางวัสดุที่งายตอการเนาเสีย หรือโดยสภาพไมอาจ 
ดําเนินการซื้อหรือจางในครั้งเดียวกันทั้งจํานวนเงิน โดยอนุโลมใหแบงซ้ือหรือแบงจางไดตามท่ี
เห็น 
สมควร 
  การซื้อหรือการจางซึ่งดําเนินการดวยเงินกูหรือเงินชวยเหลือ ผูส่ังซ้ือหรือผูส่ัง 
จางจะสั่งใหกระทําตามวงเงินที่สัญญาเงินกูหรือสัญญาเงินชวยเหลือกําหนดก็ได 
  ขอ ๑๗ การซื้อโยวิธีพิเศษ ไดแก การซื้อครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
ใหกระทําไดเฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใด ดังตอไปนี ้
             (๑) เปนพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยสวนราชการ หนวยงานตาม 
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะ 
เปนราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ องคการระหวางประเทศ หรือหนวยงานของตาง 
ประเทศ 
             (๒) เปนพัสดุท่ีตองซ้ือเรงดวน หากลาชาจะเสียหายแกองคการบริหาร 
สวนตําบล 
             (๓) เปนพัสดุที่จําเปนตองซื้อโดยตรงจากตางประเทศ หรือดําเนินการ 
โดยผานองคการระหวางประเทศ 
             (๔) เปนพัสดุท่ีโดยลักษณะของการใชงานหรือมีขอจํากัดทางเทคนิคท่ี 
จําเปนตองระบุยี่หอเปนการเฉพาะ ซึ่งหมายความรวมถึงอะไหลของรถประจําตําแหนง 
             (๕) เปนพัสดุที่ดินหรือสิ่งกอสรางซึ่งจําเปนตองซื้อเฉพาะแหง 
             (๖) เปนพัสดุที่ไดดําเนินการซื้อ โดยวิธีอ่ืนแลวไมไดผลดี" 
  "ขอ ๑๘ การจางโดยวิธีพิเศษ ไดแก การจางครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐  



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ -

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    

บาท ใหกระทําไดเฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใด ดังตอไปนี ้
             (๑) เปนการท่ีตองจางชางผูมีฝมือโดยเฉพาะหรือผูมีความชํานาญเปน 
พิเศษ 
             (๒) เปนงานจางซอมพัสดุที่จําเปนตองถอดตรวจใหทราบความชํารุด
เสีย 
หายเสียกอนจึงจะประมาณคาซอมได เชน งานจางซอมเครื่องจักร เคร่ืองมือกล เคร่ืองยนต 
เครื่อง 
ไฟฟา หรือเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส เปนตน 
             (๓) เปนงานที่ตองกระทําโดยเรงดวน หากลาชาอาจจะเสียหายแกองค 
การบริหารสวนตําบล 
             (๔) เปนงานที่ไดดําเนินการจางโดยวิธีอื่นแลวไมไดผลด"ี 
  ขอ ๖ ใหยกเลิกความในขอ ๒๖ และขอ ๒๗ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา 
ดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๘ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "ขอ ๒๖ ใหประธานกรรมการบริหารประกาศสอบราคา และใหเจาหนาท่ีพัสดุ 
จัดทําเอกสารสอบราคา โดยอยางนอยใหแสดงรายการตามตัวอยางท่ีอธิบดีกําหนด หรอืตามแบบ 
ท่ีผานการตรวจพิจารณาของอัยการจังหวัดแลว 
  การจัดทําเอกสารสอบราคารายใดจําเปนตองมีขอความหรือรายการ แตกตาง 
จากที่อธิบดีกําหนดหรือแบบที่ผานการตรวจพิจารณาของอัยการจังหวัด โดยมีสาระสําคัญตามท่ี 
กําหนดไวในตัวอยางหรือแบบดังกลาว และไมทําใหทางราชการเสียเปรียบก็ใหกระทําได เวนแต 
ประธานกรรมการบริหาร เห็นวาจะมีปญหาในทางเสียเปรียบหรือไมรัดกุมพอ ก็ใหสงเอกสารสอบ 
ราคาไปใหอัยการจังหวัดตรวจพิจารณากอน 
  การเผยแพรเอกสารสอบราคาใหจัดทําเปนประกาศ และมีสาระสําคัญดังนี้ 
  (๑) รายการพัสดุที่ตองการซื้อ หรืองานที่ตองการจาง 
  (๒) คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขาสอบราคา 
  (๓) กําหนดวัน เวลารับซอง เวลาปดการรับซอง และเวลาเปดซองสอบราคา ณ  
ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ 
  (๔) สถานที่และระยะเวลาในการขอรับหรือขอซื้อเอกสารสอบราคา และราคา 
ของเอกสาร 
  ขอ ๒๗ การซื้อหรือการจางโดยวิธีสอบราคา ใหดําเนินการดังนี้ 
             (๑) กอนวันเปดซองสอบราคาไมนอยกวาสิบวันทําการ ใหเจาหนาท่ี 
พัสดุสงประกาศเผยแพรการสอบราคาและเอกสารสอบราคาไปยังผูมีอาชีพขายหรือรับจางทํางาน 
นั้นโดยตรง หรือโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ ดวนพิเศษใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได แตท้ัง
นี ้
ไมนอยกวาหาราย กับใหปดประกาศเผยแพรการสอบราคาไวโดยเปดเผย ณ ที่ทําการองคการ 
บริหารสวนตําบล และศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับ 



   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    

อําเภอแลวแจงใหนายอําเภอทราบ 
             (๒) ในการยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาจะตองผนึกซองจาหนาถึง 
ประธานคณะกรรมการเปดซองสอบราคาการซื้อหรือการจางครั้งนั้น โดยยื่นตอเจาหนาที่รับซอง 
ตามวัน เวลา ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับ 
อําเภอในวันเดียวกัน 
             (๓) ใหเจาหนาที่ลงรับโดยไมเปดซองพรอมระบุวันและเวลาที่รับซองไว 
ดวย และใหออกใบรับใหแกผูยื่นซอง และสงมอบตอหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุทันที 
             (๔) ใหหัวหนาเจาหนาที่พัสดุเก็บรักษาซองเสนอราคาทุกรายโดยไม
เปด 
ซองและเมื่อถึงกําหนดเวลาเปดซองสอบราคาแลว ใหสงมอบซองเสนอราคาพรอมท้ังรายงานผล 
การรับซองตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคา 
  การใหหรือขายเอกสารสอบราคาในการสอบราคา ซ่ึงรวมท้ังคุณลักษณะเฉพาะ 
หรือรายละเอียดใหถือปฏิบัติตามการใหหรือขายเอกสารของวิธีการประกวดราคาโดยอนุโลม แต
ท้ัง 
นี้ใหเริ่มดําเนินการใหหรือขายเอกสารสอบราคาตั้งแตวันถัดจากวันประกาศสอบราคาจนถึงวัน
กอน 
วันเปดซองสอบราคา" 
  ขอ ๗ ใหยกเลิกความในขอ ๓๐ และขอ ๓๑ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา 
ดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๘ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "ขอ ๓๐ ใหประธานกรรมการบริหารประกาศประกวดราคา และใหเจาหนาที่ 
พัสดุจัดทําเอกสารประกวดราคาตามตัวอยางที่อธิบดีกําหนด หรือตามแบบที่ผานการตรวจ 
พิจารณาของอัยการจังหวัดแลว 
  การจัดทําเอกสารสอบราคารายใดจําเปนตองมีขอความหรือรายการแตกตาง 
จากที่อธิบดีกําหนด หรือแบบท่ีผานการตรวจพิจารณาของอัยการจังหวัด โดยมีสาระสําคัญตามท่ี 
กําหนดไวในตัวอยางหรือแบบดังกลาว และไมทําใหองคการบริหารสวนตําบลเสียเปรียบก็ให 
กระทําได เวนแตประธานกรรมการบริหาร เห็นวาจะมีปญหาในทางเสียเปรียบหรือไมรัดกุมพอ ก็
ให 
สงรางเอกสารประกวดราคาไปใหอัยการจังหวัดตรวจพิจารณากอน 
  การเผยแพรเอกสารประกวดราคาใหจัดทําเปนประกาศ และมีสาระสําคัญดังนี้ 
  (๑) รายการพัสดุที่ตองการซื้อ หรืองานที่ตองการจาง 
  (๒) คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขาสอบราคา 
  (๓) กําหนดวัน เวลารับซอง เวลาปดการรับซอง และเวลาเปดซองประกวดราคา  
ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ 
  (๔) สถานที่และระยะเวลาในการขอรับหรือขอซื้อเอกสารการประกวดราคา และ 
ราคาของเอกสาร 



   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    

  ขอ ๓๑ การซื้อหรือการจางโดยวิธีประกวดราคา ใหเจาหนาที่พัสดุปดประกาศ 
ประกวดราคาโดยเปดเผย ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล สงใหนายอําเภอทราบปด
ประกาศ 
เผยแพรการประกวดราคา ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางขององคการบริหารสวน 
ตําบลระดับอําเภอ ที่วาการอําเภอและที่ศาลากลางจังหวัดนั้น และสงไปประกาศทางสถานีวิทยุ 
กระจายเสียงในทองถ่ินของจังหวัดน้ัน กรมประชาสัมพันธ องคการส่ือสารมวลชนแหงประเทศ
ไทย  
ศูนยรวมขาวประกวดราคา และสํานักงานตรวจเงินแผนดิน หรือสํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิ
ภาค  
แลวแตกรณี และหากเห็นควรสงประกาศไปยังผูมีอาชีพขายหรือรับจางทํางานนั้นโดยตรง หรอืจะ 
โฆษณาโดยวิธีอ่ืนอีกดวยก็ได 
  การสงประกาศประกวดราคาใหศูนยรวมขาวประกวดราคา และสํานักงานตรวจ 
เงินแผนดินหรือสํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาค ที่วาการอําเภอ และศาลากลางจังหวัดใหสง 
เอกสารประกวดราคาไปพรอมกัน 
  การดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ตองกระทํากอนวันรับซองประกวด 
ราคาไมนอยกวายี่สิบวันทําการ" 
  ขอ ๘ ใหยกเลิกความในขอ ๔๔ และขอ ๔๕ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๘ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "ขอ ๔๔ การส่ังซ้ือหรือส่ังจายคร้ังหน่ึง นอกจากวิธีพิเศษและวิธีกรณีพิเศษจาก 
เงินอุดหนุน เงินกูภายในประเทศ หรือเงินชวยเหลือ หรือเงินกูท้ังหมดหรือบางสวนใหเปนอํานาจ 
ของผูดํารงตําแหนงและภายในวงเงินดังตอไปน้ี 
             (๑) ประธานกรรมการบริหาร ไมเกิน ๕๐ ลานบาท 
             (๒) คณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล เกิน ๕๐ ลานบาท  
แตไมเกิน ๑๐๐ ลานบาท 
             (๓) นายอําเภอ เกิน ๑๐๐ ลานบาท แตไมเกิน ๒๐๐ ลานบาท 
             (๔) ผูวาราชการจังหวัด เกิน ๒๐๐ ลานบาท ขึ้นไป 
  ขอ ๔๕ การส่ังซ้ือหรือส่ังจายโดยวิธีพิเศษคร้ังหน่ึง จากเงินอดุหนหุน เงินกู 
ภายในประเทศหรือเงินชวยเหลือ หรือเงินกูท้ังหมดหรือบางสวน ใหเปนอํานาจของผูดํารง
ตําแหนง  
และภายในวงเงิน ดังตอไปนี ้
             (๑) ประธานกรรมการบริหาร ไมเกิน ๕ ลานบาท 
             (๒) คณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล เกิน ๕ ลานบาท 
แต 
ไมเกิน ๑๐ ลานบาท 
             (๓) นายอําเภอ เกิน ๑๐ ลานบาท แตไมเกิน ๒๐ ลานบาท 



   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    

             (๔) ผูวาราชการจังหวัด เกิน ๒๐ ลานบาท ขึ้นไป" 
  ขอ ๙ ใหยกเลิกความในขอ ๕๗ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ 
พัสดุขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๘ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "ขอ ๕๗ ใหประธานกรรมการบริหารสงสําเนาสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ  
ซ่ึงมีมูลคาต้ังแตหน่ึงลานบาทข้ึนไป ใหสํานักงานตรวจเงินแผนดิน หรือสํานักงานตรวจเงินแผน
ดิน 
ภูมิภาค แลวแตกรณี และสรรพากรจังหวัดภายในสามสิบวัน นับแตวันทําสัญญาหรือขอตกลงเปน 
หนังสือ 
  ใหองคการบริหารสวนตําบล ปดประกาศสําเนาสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ  
ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ ภายใน 
หาวันนับแตวันทําสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ" 
  ขอ ๑๐ ใหเพ่ิมความตอไปน้ีเปนหมวด ๓ คณะกรรมการ และศูนยรวมขอมูล 
การซื้อการจาง ขอ ๘๒/๑ ขอ ๘๒/๒ และขอ ๘๒/๓ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ 
พัสดุขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๘ 
 
           หมวด ๓ 
          คณะกรรมการ และศูนยรวมขอมูลการซื้อการจาง 
           ---------- 
  "ขอ ๘๒/๑ คณะกรรมการวาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบลเรียก 
โดยวาวา "กวพ.อบต." ประกอบดวย ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปนประธานกรรมการ อธิบดี 
กรมการปกครอง ท่ีปรึกษากฎหมายกระทรวงมหาดไทย หัวหนาผูตรวจราชการกระทรวง
มหาดไทย  
หัวหนาผูตรวจราชการกรมการปกครอง ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด ผูแทนกรมบัญชีกลาง ผู
แทน 
สํานักงานตรวจเงินแผนดิน ผูแทนองคการบริหารสวนตําบลไมเกินสี่คน และผูทรงคุณวุฒิไมเกิน 
สองคน ผูอํานวยการกองราชการสวนตําบล กรมการปกครอง เปนเลขานุการ 
  ผูแทนองคการบริหารสวนตําบล คัดเลือกใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป 
แลวคัดเลือกผูแทนคนใหม ผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงปลัดกระทรวงมหาดไทย แตงต้ังใหมีวาระตําแหนง
คราว 
ละสองป ผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได 
  เมื่อผูแทนองคการบริหารสวนตําบล หรือผูทรงคุณวุฒิ วางลงเพราะเหตุอื่นใด 
นอกจากถึงคราวออกตามวาระใหมีการคัดเลือก หรือแตงตั้งขึ้นแทนภายในสามสิบวันนับแตวันที ่
ตําแหนงน้ันวางลง และใหผูไดรับการคัดเลือก หรือผูไดรับการแตงตั้งนั้นอยูในตําแหนงไดเพียง
เทา 
ที่วาระของผูแทนองคการบริหารสวนตําบลและผูทรงคุณวุฒิที่เหลืออยู เวนแตวาระการดํารง 



   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    

ตําแหนงจะเหลือไมถึงหน่ึงรอยแปดสิบวัน 
  ขอ ๘๒/๒ ให กวพ.อบต. มีอํานาจหนาท่ี ดังน้ี 
                 (๑) ตีความและวินิจฉัยปญหา 
                 (๒) กําหนดหลักเกณฑ แนวทางและวิธีปฏิบัต ิ
                 (๓) พิจารณาการอนุมัติยกเวน หรือผอนผันการไมปฏิบัติตาม
ระเบียบ 
                 (๔) เสนอแนะการแกไข หรือปรับปรุงระเบียบตอรัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงมหาดไทย 
                 (๕) เสนอความเห็นตอผูรักษาการตามระเบียบ ในการพิจารณาและ 
สั่งใหผูประกอบการเปนผูทิ้งงาน 
                 (๖) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทําหนาที่ตามที่คณะกรรมการ 
มอบหมาย 
  ขอ ๘๒/๓ ในอําเภอหนึ่ง ใหองคการบริหารสวนตําบลรวมกันจัดตั้งศูนยรวม 
ขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ ณ ที่วาการอําเภอ 
หรอื  
ณ สถานท่ีท่ีนายอําเภอเห็นสมควร โดยใหนายอําเภอรับผิดชอบดูแลการดําเนินงานของศูนยรวม 
ขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอแทนองคการบริหาร 
สวนตําบล เพื่อทําหนาที่เปนสื่อกลางประชาสัมพันธใหผูที่สนใจไดเขามามีสวนรวมในกระบวนการ 
จัดซื้อหรือการจางทุกขั้นตอน ใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
  ใหองคการบริหารสวนตําบลปดประกาศสอบราคาและเอกสารสอบราคาและ 
ประกาศประกวดราคา และเอกสารประกวดราคา ผลการพิจารณาการสอบราคา ผลการพิจารณา 
การประกวดราคา ผลการพิจารณาการซื้อหรือจางโดยวิธีพิเศษ สัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ  
และผลการดําเนินงานตามสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือ 
การจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ 
  ใหองคการบริหารสวนตําบลทําการรับซองสอบราคา เปดซองสอบราคา  
พิจารณาผลการสอบราคา รับและเปดซองประกวดราคา พิจารณาผลการประกวดราคาและ 
พิจารณาผลการซื้อหรือการจางโดยวิธีพิเศษ ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางขององค 
การบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ 
  โดยใหองคการบริหารสวนตําบลรวมกันรับผิดชอบคาใชจายในการอํานวยการ 
ของศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอและอาจ 
จัดใหมีเจาหนาที่รักษาความสงบเรียบรอยทําหนาที่ดูแลรักษาความสงบเรียบรอยและสังเกตการณ 
ตามท่ีเห็นสมควร" 
  ขอ ๑๑ การพัสดุใดที่อยูในระหวางดําเนินการยังไมแลวเสร็จในวันที่ระเบียบนี้ใช 
บังคับใหดําเนินการตอไปจนกวาจะแลวเสร็จ 
  ขอ ๑๒ ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ 



   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    
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