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ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
เร่ือง  การพัสดุ  (ฉบับที่  ๔)   

พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมขอบัญญัติกรุงเทพมหานครวาดวยการพัสดุใหเหมาะสมย่ิงข้ึน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๙๗   แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กรุงเทพมหานคร  พ.ศ.  ๒๕๒๘  กรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานคร   

จึงตราขอบัญญัติกรุงเทพมหานครขึ้นไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้เรียกวา  “ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เร่ือง  การพัสดุ  

(ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๓” 

ขอ ๒ ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ   ๖๐   และขอ   ๖๑   แหงขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร   

เร่ือง  การพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๘  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เร่ือง  การพัสดุ   

(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ  ๖๐  การสั่งซ้ือหรือส่ังจางคร้ังหนึ่ง  นอกจากวิธีพิเศษและวิธีกรณีพิเศษ  ใหเปนอํานาจ

ของผูดํารงตําแหนงและภายในวงเงิน  ดังตอไปนี้ 

(๑) ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร  ผูอํานวยการสํานักงาน  

ผูอํานวยการกอง  หรือเทียบเทา  ไมเกิน  ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท 

(๒) เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร  เลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  ผูอํานวยการเขต 

ผูอํานวยการวิทยาลัย  ผูอํานวยการโรงพยาบาล  ไมเกิน  ๑๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท 

(๓) ผูอํานวยการสํานัก  หัวหนาสํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร  

นอกจากวงเงินใน  (๑)  และ  (๒)  แตไมเกิน  ๕๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท 

(๔) ปลัดกรุงเทพมหานคร  นอกจากวงเงินใน  (๑)  (๒)  และ  (๓)  แตไมเกิน  ๗๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท 

(๕) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  เกินกวา  ๗๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
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ขอ  ๖๑  การสั่งซ้ือหรือส่ังจางโดยวิธีพิเศษคร้ังหนึ่ง  ใหเปนอํานาจของผูดํารงตําแหนง 

และภายในวงเงิน  ดังตอไปนี้ 

(๑) ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร  ผูอํานวยการสํานักงาน  

ผูอํานวยการกอง  หรือเทียบเทา  ไมเกิน  ๒,๕๐๐,๐๐๐  บาท 

(๒) เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร  เลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  ผูอํานวยการเขต 

ผูอํานวยการวิทยาลัย  ผูอํานวยการโรงพยาบาล  ไมเกิน  ๗,๕๐๐,๐๐๐  บาท 

(๓) ผูอํานวยการสํานัก  หัวหนาสํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร  

นอกจากวงเงินใน  (๑)  และ  (๒)  แตไมเกิน  ๒๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท 

(๔) ปลัดกรุงเทพมหานคร  นอกจากวงเงินใน  (๑)  (๒)  และ  (๓)  แตไมเกิน  ๓๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท 

(๕) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  เกินกวา  ๓๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท” 

ขอ ๔ ใหยกเลิกความในขอ  ๘๕  แหงขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เร่ือง  การพัสดุ   

พ.ศ.  ๒๕๓๘  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เร่ือง  การพัสดุ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๘  

และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ  ๘๕  การสั่งจางที่ปรึกษาคร้ังหนึ่ง  ใหเปนอํานาจของผูดํารงตําแหนงและภายในวงเงิน  

ดังตอไปนี้ 

(๑) ปลัดกรุงเทพมหานครสําหรับสํานักปลัดกรุงเทพมาหนคร  สํานักงานเลขานุการสภา

กรุงเทพมหานคร  สํานักงานเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  และสํานักงานเขต  ผูอํานวยการ

สํานัก  หัวหนาสํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร  ไมเกิน  ๕๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท 

(๒) ปลัดกรุงเทพมหานคร  เกินกวา  ๕๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  แตไมเกิน  ๗๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท 

(๓) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  เกินกวา  ๗๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท” 

ขอ ๕ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของขอ  ๑๓๐  แหงขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร   

เร่ือง  การพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๘  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ  ๑๓๐  สัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือที่ไดลงนามแลว  จะแกไขเปลี่ยนแปลงมิได   

เวนแตการแกไขนั้นจะเปนความจําเปนโดยไมทําใหกรุงเทพมหานครตองเสียประโยชนหรือเปนการ

แกไขเพื่อประโยชนแกกรุงเทพมหานคร  ใหอยูในอํานาจของผูมีอํานาจสั่งซ้ือหรือส่ังจางที่จะพิจารณา

อนุมัติใหแกไขเปลี่ยนแปลงได  แตถามีการเพิ่มวงเงินและทําใหวงเงินตามสัญญาหรือขอตกลงนั้น 
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สูงเกินอํานาจของหัวหนาหนวยงานใหเปนอํานาจของปลัดกรุงเทพมหานครในกรณีที่วงเงินตามสัญญา

หรือขอตกลงนั้นอยูในอํานาจสั่งซ้ือหรือส่ังจางของปลัดกรุงเทพมหานคร  หรือผูวาราชการ

กรุงเทพมหานครในกรณีที่วงเงินตามสัญญาหรือขอตกลงนั้นอยูในอํานาจสั่งซ้ือหรือส่ังจางของ 

ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  แลวแตกรณี  เพื่อพิจารณา  แตทั้งนี้  จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย

วิธีการงบประมาณ  หรือขอทําความตกลงในสวนที่ใชเงินกู  หรือเงินชวยเหลือ  แลวแตกรณีดวย” 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
หมอมราชวงศสุขุมพันธุ  บริพัตร 
ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชขอบัญญัติกรุงเทพมหานครฉบับนี้  คือ  เพ่ือใหการดําเนินการ 
จัดหาพัสดุของกรุงเทพมหานครมีความคลองตัว  และเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลง  อันจะทําให 
การซ้ือหรือการจางเปนไปโดยรวดเร็ว  ประกอบกับเพื่อใหสอดคลองกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และท่ีแกไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี  ๒  ถึง  ฉบับท่ี  ๗)  จึงจําเปนตองตราขอบัญญัติ 
กรุงเทพมหานครนี้ 
 


