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ท่ี กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว 13? คณะกรรมการวินิจฉัยป้ญหาการจัดซ้ือ 

จัดจ้างและโกรบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ถบบพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

\^  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
เร่ือง .การซ้อมความเข้าโจเกี่ยวกับการดำเนินการจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีการขายทอดตลาด'ตามระเปียบ 

กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๕ วรรคหนึ่ง (๑}

เรียบ ปลัดกระทรวง อธิบด อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานคร ผู้ว่าการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น และหัวหน้าหน่วยงานอื่นฃองรัฐ

ตัวยระเบียบกระทรวงการคลังว่าตัวยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
หมวด ๙ การบริหารพัสดุ ส่วนที่ ๔ การจำหน่ายพัสดุ ข้อ ๒๑๕ วรรคหนึ่ง (๑) ไตักำหนดว่า “หลังจาก 
การตรวจสอบแลว พัสดุใดหมดความจำเปีนหรอหากไข้ในหน่วยงานซองรัฐต่อไปจะสันเปลีองค่าใช้จ่ายมาก
ให้เจ ้าหน้าท ี่เสนอรายงานต่อห ัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ ื่อพ ิจารณาสั่งให ้ตำเน ิบการขาย โดยวิธ ีการ 
ขายทอดตลาดก่อน หากไมใตัผลดีให้นำวิธีท่ีกำหนดเก่ียวกับการซ้ือมาใช้โดยอนุโลม...”

คณะกรรมการวินิจฉัยปีญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบรหารพัสดุ/ฑครัฐ พิจารณาแล้ว 
เห็นควรซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติใบการตำเบนการจำหน่ายพัสดุตามระเปียบกระทรวงการคลัง
ว่าตัวยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ห.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๕ วรรคหนึ่ง (๑) โดยวิธีขายทอดตลาด 
ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐต่างๆ ถือปฏิบติให้ฟ้นไปในแนวทางเดียวกัน ตังนี้

๑. ให้หน่วยงานของรัฐตำเนินการจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีการซายทอดตลาด โดยถือปฏิบัติ 
ตามแนวทางการขายทอดตลาด ตามประมวลกฎหมายแฟงและพาณิชย์ มาตรา ๕๐๙ - มาตรา ๕๑๗

๒. การประเมินราคาทรัพย์สิบก่อนการประกาศขายทอดตลาด ให้หน่วยงานของรัฐทำการ 
ประเมินราคาทรัพย์สิน โดยอาลัยหลักเกณฑ์อย่างหน่ึงอย่างใดใบการประกอบการพิจารณา ดังบี้

๒.๑ ราคาท่ีซ้ือขายกับตามใ.)กติในท้องตลาด หรอราคาท้องถิ่นของสภาพปีจจุบันพัสดุนั้น 
ณ เวลาที่จะทำการขาย และควรม๊การเปรียบเทียบราคาตามความเหมาะสม

๒.๒■ราคาตามลักษณะ ประเภท ชนิดซองพัสดุ และอายุการใช้งาน รวมทั้งสภาพ 
และสถานท่ีท้ังของพัสดุ กรฌึเม่มีจำหน่ายท็ทไป

ทั้งนื้ใหัอยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐใบการพจารณาตามหลักเกณฑ์ข้างต้น 
และให้คำปึงถึงประโยขน้ของหน่วยงาบซองรัฐด้วย

/อน๊ง -..
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อน่ึง กรณการดำเนินการจำหน่ายพัสดุ หากเนิบท่ีสินท่ีมีกฎหมายกำหนดวิธีการจำหน่าย 
ไว้เนิบการเฉพาะ ซ่ึงเนิบโปตามระเบียบกระทรวงกๆ รคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างแล!;การบวิหารพัสดุ,กาดรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖0 ข้อ ๒๐๒ วรรคหนึ่ง กรณีไม่จำต้องฃายทอดสลาด ตามระเบียบๆ ข้อ ๒๑๕ วรรคหนึ่ง (๑) ก่อน

จ๊งเรยบมาเพ่ือโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในลังกัดและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องถือปฏบีตฅ่อไป

(นางสาวสุฬ!รัตน์ รัตนโซติ)
อธิบดีกรมบัญเกลาง

ปฎนิตราซการแทนปลัดกระทรวงการคลัง 
ประธานกรรมการวินิจฉัย

กองการพัสดุภาครัฐ 
ฝ่ายเลขานุการ
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗000 ต่อ ๔๕๘๙ 
โทรสาร ๐  ๒ ๑ ๒ ๗  ๗๑๘๕ -  ๖
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ฅฌะกรรมการวินิจฉัยปึแ!หาการจัดเอ 
จัดจ้างและการปริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามท่ี ๖ กทม. ๑๐๔๐๐ 

•- เท้ัว กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เ,รอง การซ้อมความเข้าใจการ'บอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๓

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานคร ผู้ว่าการพัวหน้ารัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถ่ิน และหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ

ด้วยปรากฏว่า หน่วยงานของรัฐต่างๆ  มีประเด็นบีญหาในทางปฏิบัติเก่ียวกับการบอกเลิกสัญญา 
หรือข้อตกลง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖0 
ข้อ ๑๘๓ ซึ่งกาหนดว่า “นอกจากการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๑๐๓ หากปรากฏว่าคู่สัญญา 
ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้ และจะต้องม ีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงน้ัน หากจำนวน 
ค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง ให้หน่วยงาบของรัฐพิจารณาคำเนินการบอกเลิกสัญญา 
หรือข้อตกลง เว้นแต่คู่สัญญาจะยินยอมเสียค่าปรับไห้แก,หน่วยงานของรัฐ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ท้ังส้ิน 
ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาผ่อนปรบการบอกเลิกสัญญาได้เท่าท่ีจำเป็น”

คณะกรรมการวินิจฉัยบีญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พิจารณาแล้ว 
เห้นควรซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๓ ตังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐต่างๆ  ถือ'ปฏิบตี'ให้เบน'ไป 
ในแนวทางเดียวกัน ตังน้ี

๑. เม่ือครบกำหนดส่งมอบส์งฃองหรองานจ้างท่ีกำหุนดไวิในสัญญาหรอข้อตกลง และได้ล่วงเลย 
กำหนดระยะเวลาตังกล่าวจบมีค่าปรับเกิดขึ้นแล้ว เมื่อจำนวนค่าปรับที่เกิดขึ้นจะเกินกว่าร้อยละสิบของวงเงิน 
ค่าพัสดุหรือค่าจ้างตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้หน่วยงานซองรัฐมีหนังสือแจ้งบอกกล่าวกับคู่ส ัญญาว่า 
จำนวนค่าปรับท่ีเกิดข้ึนจะเกินกว่าร้อยละสิบแล้ว และจะคำเนินการบอกเลกสัญญาหรือข้อตกลงต่อไป 
เว้นแต่คู่สัญญาจะได้มีหนังสือแจ้งภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยจะยินยอมเสียค่าปรับแก่หน่วยงานของรัฐ 
โดยไม่มีเง่ีอบไขใดๆ  ท้ังส้ิน

๒. กรณ ีท ี่ถ ู่ส ัญญาไดฝ ็หน ังส ือแจ ้งความย ินยอมเส ียค ่าปรับให ้แก ่หน ่วยงานของรัฐ 
โดยไม่มีเง่ือนไขใด  ๆท้ังส้ิน ภายใบระยะเวลาท่ีกำหนด ไห้หัวหน้าหน่วยงาบของรัฐพิจารณาผ่อนปรนการบอกเสิกสัญญา 
หรือข้อตกลงไต้เท่าท่ีจำเป็นโดยหน่วยงานของรัฐต้อง!!ระเมินความคืบหน้าการคำเนินการตามสัญญาของคู่สัญญาว่า 
การผ่อนปรนดังกล่าวจะท่าให้คู่สัญญาคำเนิบการแล้วเสร็จหรือไม่ หรือจะต้องใช้ดุลพินิจว่าจะบอกเลกสัญญาหรือไม่
ซ่ึงมีแนว'ทาง'ปแบ้1 ดังน้ี

/๒.๑ ใบกรณี .-.



เอ.® ในกรณีท่ีเห็บ,ว่า ควรผ่อนปรนการบอกเลกสัญญาหรือข้อตกลง ให้หน่วยงานของรัฐ 
แจ้งคู่สัญญาให้รับทราบและดำเนินการตามสัญญาหรือข้อตกลงโดยเร็ว โดยคู่สัญญาจะต้องกำหนดแผนและ
ระยะเวลาการดำเนินการแล้วเสร็จให้ชัดเจน

๒.๒ ในกรณีท่ีจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาหรีอข้อตกลง ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งการบอกเลิก 
สัญญาหรือข้อตกลงไบ่ยังดู่สัญญาโดยเร็ว ท้ังบ ี้ การแจ้งบอกเลกสัญญาหรือข้อตกลงจะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร 
พร้อมกับแจ้งการปรับ และรบหลักประกันสัญญาหรือข้อตกลง (เง้ามี)

๓. กรณีที่ค ู่ส ัญญาได้มหนังส ือแจ้งความยบยอม,แยค ่าปร ับให ้แก ่หน ่วยงาบของร ัฐ  
โดยมีเง่ือนไร' หรือกรณ ีค ู่ส ัญญาไม ่ม ีหน ังส ือแจ ้งความยบยอมด ังกล ่าวภายในระยะเวลาท ี่กำหบด 
โดยไม'ปีเหตุผลอันสมควรให้หน่วยงาบฃองรัฐแจ้งการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงไปยังคู่สัญญาโดยเร็ว 
ท ั้งน ี้การแจ ้งบอกเล ิกส ัญญาหรือข ้อตกลงจะต ้องทำเป ็นลายล ักษณ ์อ ักษรพร้อมก ับแจ ้งการปร ับ  
และรืบหลักประกับสัญญาหรือข้อตกลง (ถ้ามี)

จ้งเรียบมาเพ่ือโปรดทราบ และแจ้งหน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องสือปฎบตต่อไป

(นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโซติ)
อธิบดีกรม'บัญชีกลาง

ปแบต๊ราชการแทนปลัดกระทรวงการคลัง 
ประธานกรรมการวินิจฉัย

กองการพัสดุภาครัฐ
ฝ่ายเลขานุการ
โทร. 0 ๒®๒๗ ๗๐00 ต่อ ๔๕๘๙ 
โทรสาร 0 ๒®๒๗ ๗๑๘๕ - ๖


