ด่วนทีส, ุด

ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว 9(d§t\>

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม.๑๐๒๐๐

ฅ9 มีนาคม ๒๕:๔๙
เรื่อง

การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุ โดยยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕:๓๕: และที่แก้!.ขเพิ่มเติม

เรียน

ผู้ว่าราชการจังหวัด

อ้างถึง

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๖๐๔๖ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕:๕:๘

ทุกจังหวัด

หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ .๒๕:๓๕: และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๔ ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕:๓๕: เพื่อไท้การดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความรวดเร็ว คล่องตัวมากยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับมาตรการ

กระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาลระยะสั้น โดยกำหนดวงเงินการซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคา ได้แก่ การซื้อ
หรือการจ้างครั้งหนึ่ง ชี่งมีราคาไม่เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคา ได้แก่ การซื้อหรือการจ้าง
,
ครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาเกิน ๕00,000 บาท แตใมเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท การซื้อโดยวิธีพิเศษ ได้แก่ การซื้อหรือ
การจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน ๕:๐๐,๐๐๐ บาท ให้กระทำได้เฉพาะกรณีหนึ่งกรณีได ตามที่ระเบียบ ข้อ ๑๗ กำหนด
และการจ้างโดยวิธีพิเศษ ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน ๕:๐๐,๐๐๐ บาท ให้กระทำได้เฉพาะกรณี
หนึ่งกรณีได ตามที่ระเบียบๆ ข้อ ๑๘ กำหนด ซึ่งมีผลบังคับใช้จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕:๕:๙ นั้น
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้ว

เพื่อให้การดำเน้นการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และเกิดความคล่องตัว สอดคล้องกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น
และมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕:๕:๙ ตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งเป็นมาตรฐานเดียวก้นกับ

จึงอาคัยอำนาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕:๓๕: และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ข้อ ๔ ยกเว้นและกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕:๓๕: และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้ขยายระยะเวลาในการจัดหาพัสดุ
ด้วยวิธีตกลงราคา สอบราคา และวิธีพิเศษ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕:๔๙ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๖๐๔๖ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๔๔๘ ที่อ้างถึง ออกไปถึงวันที่
๓๐ กันยายน ๒๔๔๙
ส่วนราชการ ปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ และถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(น่ายกฤษฎา

ทุญ,ราช )

ปลัดกระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น
โทรคัพท์ ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๑๔๒๒ - ๓
โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๔๙

-

ส่วนที่สด
ที่บท ๐๘๐๘.๒/วะ)

กระทรวงมหาดไทย

ถนนอ้ษฎางค์ กทม.๑๐๒๐๐
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เรื่อง

ตุลาทม ๒๕£๘

การยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุจองหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
ท.ด. ๒๕๓๕ และที่แว้ไชเทิ่มเดิม

เริยน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
อ้างถึง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุชองหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ห.ศ.๒๕๓๕
และที่เนาไชเทิ่มเดิม

สิ่งที่ส่งมาด้วย

สำเนาระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุชองหน่วยการบ่ริหารราชการส่วนท้องถิ่น

(ฉบับที่ ๑๐) ห.ศ.๒๕๕๘

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุชองหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๑๐) ห.ศ. ๒๕๕๘ เทิ่อกำหนดไท้ปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยความเห็นชอบ

ชองรัฐมนดรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอำนาจอบุมัดิยกเว้นการปฎบดิดามระเบียบ ซึ่งระเบียบฉบับดังกล่าว
ได้ประกาศในราชกิจจาบุเบกษาแล้ววันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ จึงมีผลไข้บังลับตั้งแต่วันที่ ๒๖ กันยาฒ ๒๕๕๘
เป็นต้นไป รายละเอียดดามสิงที่ส่งมาด้วย
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อไท้การดำเนินการจัดซื้อจัดข้างชององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความรวดเร็ว คล่องตัวมากยิ่งซื้น และสอดคล้องกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะลันตาม

นโยบายรัฐบาล จึงเห็นควรอาลัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ห.ศ.๒๕๓๕ และที่พาเชเทิ่มเดิม ข้อ ๔ ยกเว้นการปฏิบ้ดดามระเบียบๆ ด้งนี้
๑. กำหนดวงเงินการซื้อหรือการจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุชอง
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นห.ศ. ๒๕๓๕และที่เน่า1ช1ทิ่มเดิมด้งนี้
(๑) การซื้อหรือการจ้างโดยวิธึตกลงราคา ได้แก่

ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

การซื้อหริอการจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคา

การซื้อหรือการจ้างโดยวิธึสอบราคา ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมึราคา
เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แดไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๓) การซื้อโดย่วรพิเศษได้แก่ กาวซื้อครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้กระทำได้เฉหาะ
กรณีหนึ่งกรณีได ดามที่ระเบียบๆ ข้อ ฝ กำหนด
(๔) การจ้างโดยวธพิเศษได้แก่ การจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้กระทำได้
เฉหาะกรฌึหนึ่งกรณีได ตามที่ระเบียบๆ ข้อ «๘ กำหนด
๒. วงเงินการซื้อหรือการจ้างตามข้อ ๑ ให้ไข้บังคืบกับเงินงบประมาณรายจ่ายประจำบี เงินอุดหทุน
และเงินสะสม ไม่วำจะเป็นเงินของบีงบประมาณใดจบถึงวันที่ ๓« มีนาคม ๒๕๕๙
(๒)

•

/๓. สำหรับ...
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. สำหรับกระบวนการจัดหาหัสดุที่ได้ดำเนินการก่อนวันที่หลักเกณท์นึ้มผลใช้บังคับ และยัง

rn

ไม่แล้วเสร็จให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณท์และวิธึการเดิมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจังให้องค์กรปกครองส่วนท้องลื่นทราบ และถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายกฤษฎา

บุญราช]
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมส่งเสรีมการปกครองท้องลิ่น
สำนักบริหารการคลังท้องลื่น
โทรคัพท์ ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๑๔๒๓
โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๔๙
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