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คณะกรรมการวินิจฉัยป้ญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและโกรบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
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กุมภาพันธ์
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กทม. ๑๐๔๐๐

.การซ้อ มความเข้า โจเกี่ย วกับ การดำเนิน การจำหน่า ยพัส ดุ โดยวิธ ีก ารขายทอดตลาด'ตามระเปีย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 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 การบริห ารพัส ดุ ส่วนที่ ๔ การจำหน่า ยพัส ดุ ข้อ ๒๑๕ วรรคหนึ่ง (๑) ไตัก ำหนดว่า “ หลังจาก
การตรวจสอบแลว พัสดุใดหมดความจำเปีนหรอหากไข้ในหน่วยงานซองรัฐต่อไปจะสันเปลีองค่าใช้จ่ายมาก
ให้เ จ้า หน้า ที่เ สนอรายงานต่อ หัว หน้า หน่ว ยงานของรัฐ เพื่อ พิจ ารณ าสั่ง ให้ต ำเนิบ การขาย โดยวิธ ีก าร
ขายทอดตลาดก่อน หากไมใตัผลดีให้นำวิธีที่กำหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม...”
คณะกรรมการวิน ิจ ฉัย ปีญ หาการจัด ซื้อ จัด จ้า งและการบรหารพัส ดุ/ ฑครัฐ พิจ ารณาแล้ว
เห็น ควรซ้อ มความเข้า ใจแนวทางการปฏิบ ัต ิใ บการตำเบนการจำหน่า ยพัส ดุต ามระเปีย บกระทรวงการคลัง
ว่าตัวยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ห.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๕ วรรคหนึ่ง (๑) โดยวิธีขายทอดตลาด
ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐต่างๆ ถือปฏิบติให้ฟ้นไปในแนวทางเดียวกัน ตังนี้
๑. ให้ห น่ว ยงานของรัฐ ตำเนิน การจำหน่า ยพัส ดุ โดยวิธีก ารซายทอดตลาด โดยถือ ปฏิบัติ
ตามแนวทางการขายทอดตลาด ตามประมวลกฎหมายแฟงและพาณิชย์ มาตรา ๕๐๙ - มาตรา ๕๑๗
๒. การประเมิน ราคาทรัพ ย์ส ิบ ก่อ นการประกาศขายทอดตลาด ให้ห น่ว ยงานของรัฐ ทำการ
ประเมินราคาทรัพย์สิน โดยอาลัยหลักเกณฑ์อย่างหนึ่งอย่างใดใบการประกอบการพิจารณา ดังบี้
๒.๑ ราคาที่ซื้อขายกับตามใ.)กติในท้องตลาด หรอราคาท้องถิ่นของสภาพปีจจุบันพัสดุนั้น
ณ เวลาที่จะทำการขาย และควรม๊การเปรียบเทียบราคาตามความเหมาะสม
๒.๒■ราคาตามลัก ษณะ ประเภท ชนิด ซองพัส ดุ และอายุก ารใช้ง าน รวมทั้ง สภาพ
และสถานที่ทั้งของพัสดุ กรฌึเม่มีจำหน่ายท็ทไป
ทั้ง นื้ใหัอ ยู่ใ นดุล พิน ิจ ของหัว หน้า หน่ว ยงานของรัฐ ใบการพจารณาตามหลัก เกณฑ์ข ้า งต้น
และให้คำปึงถึงประโยขน้ของหน่วยงาบซองรัฐด้วย

/อน๊ง -..
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อนึ่ง กรณการดำเนินการจำหน่ายพัสดุ หากเนิบที่สินที่มีกฎหมายกำหนดวิธีการจำหน่าย
ไว้เนิบการเฉพาะ ซึ่งเนิบโปตามระเบียบกระทรวงกๆรคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างแล!;การบวิหารพัสดุ,กาดรัฐ
พ.ศ. ๒๕๖0 ข้อ ๒๐๒ วรรคหนึ่ง กรณีไม่จำต้องฃายทอดสลาด ตามระเบียบๆ ข้อ ๒๑๕ วรรคหนึ่ง (๑) ก่อน
จ๊งเรยบมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในลังกัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏบีตฅ่อไป

(นางสาวสุฬ!รัตน์

รัตนโซติ)

อธิบดีกรมบัญเกลาง
ปฎนิตราซการแทนปลัดกระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการวินิจฉัย

กองการพัสดุภาครัฐ
ฝ่ายเลขานุการ
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ฅฌะกรรมการวินิจฉัยปึแ!หาการจัดเอ
จัดจ้างและการปริหารพัสดุภาครัฐ

กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐
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เทั้ว

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

การซ้อมความเข้าใจการ'บอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ

จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๓
เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผูบ้ ัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผูว้ ่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ผู้ว่าการพัวหน้ารัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น และหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ
ด้วยปรากฏว่า หน่วยงานของรัฐต่างๆมีประเด็นบีญหาในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบอกเลิกสัญญา
หรือข้อตกลง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริห ารพัส ดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖0
ข้อ ๑๘๓ซึ่งกาหนดว่า “นอกจากการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๑๐๓ หากปรากฏว่าคู่สัญญา
ไม่ส ามารถปฏิบ ัต ิต าม สัญญาหรือข้อตกลงได้ และจะต้องมีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น หากจำนวน
ค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง ให้หน่วยงาบของรัฐพิจารณาคำเนินการบอกเลิกสัญญา
หรือ ข้อ ตกลง เว้นแต่คู่สัญญาจะยินยอมเสียค่าปรับ ไห้แก,หน่วยงานของรัฐ โดยไม่ม ีเงื่อ นไขใดๆ ทั้งสิ้น
ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาผ่อนปรบการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จำเป็น”
คณะกรรมการวิน ิจ ฉัย บีญ หาการจัด ซื้อ จัด จ้า งและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ พิจารณาแล้ว
เห้น ควรซ้อ มความเข้า ใจแนวทางการปฏิบ ัต ิต ามระเบีย บกระทรวงการคลัง ว่า ด้ว ยการจัด ซื้อ จัด จ้า งและ
การบริห ารพัส ดุภ าครัฐ

ในแนวทางเดียวกัน ตังนี้

พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๓ ตังกล่าว เพื่อให้หน่วยงานของรัฐต่างๆ ถือ'ปฏิบ ตี 'ให้เบน'ไป

ดไวิในสัญญาหรอข้อตกลง และได้ล่วงเลย
กำหนดระยะเวลาตังกล่าวจบมีค่าปรับเกิดขึ้นแล้ว เมื่อจำนวนค่าปรับ ที่เกิดขึ้นจะเกิน กว่าร้อ ยละสิบ ของวงเงิน
ค่าพัสดุหรือค่าจ้างตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้ห น่วยงานซองรัฐมีห นังสือแจ้งบอกกล่าวกับคู่สัญ ญาว่า
จำนวนค่าปรับที่เกิดขึ้นจะเกินกว่าร้อยละสิบ แล้ว และจะคำเนินการบอกเลกสัญญาหรือข้อตกลงต่อไป
เว้น แต่คู่สัญ ญาจะได้มีหนังสือแจ้งภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยจะยินยอมเสียค่าปรับแก่หน่วยงานของรัฐ
โดยไม่มีเงี่อบไขใดๆ ทั้งสิ้น
๑. เมื่อครบกำหนดส่งมอบส์งฃองหรองานจ้างที่กำหุน

๒. กรณ ีท ี่ถ ู่ส ัญ ญ าไดฝ็ห นัง สือ แจ้ง ความยิน ยอมเสีย ค่า ปรับ ให้แ ก่ห น่ว ยงานของรัฐ

โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น ภายใบระยะเวลาที่กำหนด ไห้หัวหน้าหน่วยงาบของรัฐพิจารณาผ่อนปรนการบอกเสิกสัญญา
หรือข้อตกลงไต้เท่าที่จำเป็นโดยหน่วยงานของรัฐต้อง!!ระเมินความคืบหน้าการคำเนินการตามสัญญาของคู่สัญญาว่า
การผ่อนปรนดังกล่าวจะท่าให้คู่สัญญาคำเนิบการแล้วเสร็จหรือไม่ หรือจะต้องใช้ดุลพินิจว่าจะบอกเลกสัญญาหรือไม่

ซึ่งมีแนว'ทาง'ปแบ้1 ดังนี้

/๒.๑ใบกรณี .-.

เอ.®

ในกรณีทเี่ ห็บ,ว่า ควรผ่อนปรนการบอกเลกสัญญาหรือข้อตกลง ให้หน่วยงานของรัฐ

แจ้งคู่สัญญาให้รับทราบและดำเนินการตามสัญญาหรือข้อตกลงโดยเร็ว โดยคู่สัญญาจะต้องกำหนดแผนและ

ระยะเวลาการดำเนินการแล้วเสร็จให้ชัดเจน
๒.๒ในกรณีที่จะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาหรีอข้อตกลง ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งการบอกเลิก
สัญญาหรือข้อตกลงไบ่ยังดู่สัญญาโดยเร็ว ทั้งบ ี้ การแจ้งบอกเลกสัญญาหรือข้อตกลงจะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร
พร้อมกับแจ้งการปรับ และรบหลักประกันสัญญาหรือข้อตกลง (เง้ามี)
๓. กรณีท ี่ค ู่ส ัญ ญ าได้ม หนัง สือ แจ้ง ความยบยอม,แ ย ค ่า ป รับ ให ้แ ก ่ห น ่ว ย งาบ ข อ งรัฐ
โดยมีเงื่อนไร' ห รือ กรณ ีค ู่ส ัญ ญ าไม ่ม ีห นัง ส ือ แจ้ง ความ ยบยอมดัง กล่า วภายในระยะเวลาท ี่ก ำห บด
โดยไม'ปีเหตุผลอันสมควรให้หน่วยงาบฃองรัฐแจ้งการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงไปยังคู่สัญญาโดยเร็ว
ท ั้ง น ี้ก ารแ จ้ง บ อ ก เล ิก ส ัญ ญ าห รือ ข ้อ ต ก ล งจะต ้อ งท ำเป ็น ล าย ล ัก ษ ณ ์อ ัก ษ รพ ร้อ ม ก ับ แ จ้ง ก ารป รับ
และรืบหลักประกับสัญญาหรือข้อตกลง

(ถ้ามี)

จ้งเรียบมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งหน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสือปฎบตต่อไป

(นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโซติ)
อธิบดีกรม'บัญชีกลาง
ปแบต๊ราชการแทนปลัดกระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการวินิจฉัย

กองการพัสดุภาครัฐ
ฝ่ายเลขานุการ
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