
บทน ำ 
 

หลักกำรและท่ีมำ 
 

กระบวนการ   “จ าหน่ายพัสดุ”   เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารพัสดุขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น   ทีม่ีความส าคัญจะท าให้หน่วยงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลจากการใช้ประโยชน์ของพัสดุทีมี 
อยู่อย่างคุ้มค่าสูงสุด    ซึ่งการจ าหน่ายพัสดุที่ไม่มีความจ าเป็นต้องใช้ในราชการอีกต่อไปก็เป็นหัวใจหลักส าคัญ 
ที่ต้องมีการด าเนินการภายใต้กฎ  ระเบียบ  หลักเกณฑ์  และข้อบังคับต่าง ๆ ที่ก าหนด  โดยมีหลายวิธีด้วยกัน
แล้วแต่กรณีที่เหมาะสมหรือตามหลักเกณฑ์ที่ระเบียบก าหนด   เช่น    

1. การขาย   
2. การแลกเปลี่ยน   
3. การโอน   
4. การแปรสภาพหรือท าลาย 
 

 ซึ่งผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานต้องมีความรู้   ความเข้าใจในขั้นตอนการด าเนินงานให้บรรลุ 
วัตถุประสงค์ เป็นไปตามหลักเกณฑ์แต่ละวิธีดังกล่าวข้างต้น การขายโดยวิธีทอดตลาดเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ระเบียบ
พัสดุไม่ได้ก าหนดขั้นตอนการขายทอดตลาดไว้อย่างชัดเจน จึงท าให้เจ้าหน้าที่ขาดหลักในการยึดถือปฏิบัติอย่าง
ถูกต้อง 
 

  ดังนั้นเพ่ือเป็นการป้องกันความสูญเสีย และความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับส่วนราชการได้
ทันท่วงที หน่วยตรวจสอบภายใน จึงได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ของกระบวนการจ าหน่ายพัสดุทุกวิธีไว้
เป็นคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานขององค์กร ให้ถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน เพ่ือให้การบริหารพัสดุขั้นตอนของ
การจ าหน่ายเป็นไปตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่า 
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  
 

วัตถุประสงค ์
  1. เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเฒ่า มีคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจนอย่าง
เป็นลายลักษณ์อักษร ที่แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานการจ าหน่ายพัสดุ อย่างถูกต้องและถือ
ปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน 
  2. เพ่ือสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพของกระบวนการจ าหน่าย
พัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับก าหนด 
  3. เพื่อเป็นหลักฐานแสดงวิธีการท างานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่  
ให้สามารถเข้าใจถึงวิธีปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ขอบเขต... 
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ขอบเขต 
  ครอบคลุมถึง ขั้นตอนการจ าหน่ายพัสดุทุกวิธีตามที่ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ก าหนด และสามารถปรับปรุงแก้ไขได้ตามสภาวการณ์ที่มี
การเปลี่ยนแปลงของกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือระเบียบอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ณ ขณะนั้นได้ตามความ
เหมาะสมเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางที่มีการก าหนดขึ้นมาใหมใ่นขณะนั้น 
 
 

ค ำจ ำกัดควำม ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560  และ 
ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 
 

  “พัสดุ” หมายความว่า สินค้า งานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้าออกแบบ 
หรือควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งการด าเนินการอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 

  “การบริหารพัสดุ” หมายความว่า  การเก็บ  การบันทึก  การเบิกจ่าย  การยืม การตรวจสอบ 
การบ ารุงรักษา และการจ าหน่ายพัสดุ 
 

  “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า  ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  ราชการส่วน
ท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  องค์การมหาชน  องค์กรอิสระ  องค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ หน่วยธุรการของศาล มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในก ากับของรัฐสภา 
หน่วยงานอิสระของรัฐ และหน่วยงานอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 

  “เจ้าหน้าที่” ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
จากผู้มีอ านาจให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ 
 

  “หัวหน้าเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าสายงานซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุตามที่กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐนั้นก าหนด 
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
 

“หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า  (๓)  หมายถึง   นายกองคก์ารบริหารส่วนจังหวัด  
นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา หรือผู้ด ารง
ต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า 
 
 
 

******************* 
 

 

 

 

 



-3- 
ระเบียบและหลักปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 

 
ระเบียบและหลักปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
 

  การจ าหน่ายพัสดุ ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการ
ก าหนด เพื่อให้ถูกต้องบรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยยึดหลักการปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 
 

ระเบียบ 
1. ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 
     สว่นที่ 4 การจ าหน่ายพัสดุ 
     ข้อ 215 หลังจากการตรวจสอบแล้ว  พัสดุใดหมดความจ าเป็นหรือหากใช้ในหน่วยงาน 

ของรัฐต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ให้เจ้าหน้าที่เสนอรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพ่ือพิจารณาสั่ง
ให้ด าเนินการตามวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(1) ขาย ให้ด าเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดก่อน แต่ถ้าขายโดยวิธีทอดตลาดแล้วไม่ได้ 
ผลดีให้น าวิธีที่ก าหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม เว้นแต่กรณี ดังต่อไปนี้ 

(ก) การขายพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันไม่เกิน 500,000 บาท  
จะขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการตกลงราคากันโดยไม่ต้องทอดตลาดก่อนก็ได้ 

(ข) การขายให้หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 47(7) 
แห่งประมวลรัษฎากร ให้ขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน 

(ค) การขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต ให้แก่ 
เจ้าหน้าทีเ่มื่อบุคคลดังกล่าวพ้นจากหน้าที่หรืออุปกรณ์ดังกล่าวพ้นระยะเวลาการใช้งานแล้วให้ขายให้แก่บุคคล
ดังกล่าวโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน 
  การขายโดยวิธีทอดตลาดให้ถือปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยให้ผู้ที่ได้รับ
มอบหมายท าการประเมินราคาทรัพย์สินก่อนการประกาศขายทอดตลาด กรณีเป็นพัสดุที่มีการจ าหน่ายเป็น
การทั่วไปให้พิจารณาราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด หรือราคาท้องถิ่นของสภาพปัจจุบันของพัสดุนั้น 
ณ เวลาที่จะท าการขาย และควรมีการเปรียบเทียบราคาตามความเหมาะสม กรณีท่ีเป็นพัสดุที่ไม่มีการจ าหน่าย
ทั่วไป ให้พิจารณาราคาตามลักษณะ ประเภท ชนิดของพัสดุ และอายุการใช้งาน รวมทั้งสภาพและสถานที่ตั้ง
ของพัสดุด้วย ทั้งนี้ ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ความเห็นชอบราคาประเมินดังกล่าวโดย
ค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐด้วย 
 

  หน่วยงานของรัฐจะจ้างผู้ประกอบการที่ให้บริการขายทอดตลาดเป็นผู้ด าเนินการก็ได้ 
(2) แลกเปลี่ยน ให้ด าเนินการตามวิธีการแลกเปลี่ยนที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 
(3) โอน ให้โอนแก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 47(7) 

แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ ให้ท าหลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกันด้วย 
(4) แปรสภาพหรือท าลาย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หน่วยงานของรัฐก าหนด 

 

การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง   โดยปกติให้แล้วเสร็จภายใน  60 วันนับถัดจากวันที่หัวหน้า 
หน่วยงานของรัฐสั่งการ 

/ข้อ 216... 
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       ข้อ 216 เงินที่ได้จากการจ าหน่ายพัสดุ ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณหรือกฎหมายที่เก่ียวข้องทางการเงินของหน่วยงานของรัฐนั้น หรือข้อตกลงในส่วนที่ใช้เงินกู้หรือเงิน
ช่วยเหลือ แล้วแต่กรณี 
 

กำรจ ำหน่ำยเป็นสูญ 
       ข้อ 217 ในกรณีที่พัสดุสูญไปโดยไม่ปรากฏตัวผู้รับผิดหรือมีตัวผู้รับผิดแต่ไม่สามารถ
ชดเชยได้หรือมีตัวพัสดุอยู่แต่ไม่สมควรด าเนินการตามข้อ 215 ให้จ าหน่ายพัสดุนั้นเป็นสูญ ตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ 

(1) ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อ หรือได้มารวมกันไม่เกิน 1,000,000 บาท ให้หัวหน้า 
หน่วยงานของรัฐเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 

(2) ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อ หรือได้มารวมกันเกิน 1,000,000 บาท  ให้ด าเนินการ   ดังนี้ 
(ก) ราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาค ให้อ านาจของกระทรวงการคลังเป็น 

ผู้อนุมัต ิ
(ข) ราชการส่วนท้องถิ่น ให้อยู่ในอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่าราชการกรุงเทพ 

มหานคร หรือนายกเมืองพัทยาแล้วแต่กรณี เป็นผู้อนุมัติ 
(ค) หน่วยงานของรัฐอ่ืน   ผู้ใดจะเป็นผู้มีอ านาจอนุมัติให้เป็นไปตามที่หน่วยงานของ 

รัฐนั้นก าหนด 
  รัฐวิสาหกิจใดมีความจ าเป็นจะก าหนดวงเงินการจ าหน่ายพัสดุเป็นสูญตามวรรคหนึ่งแตกต่าง
ไปจากที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพ่ือขอความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความ
เห็นชอบแล้วให้รายงานส านักตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย 
 

กำรลงจ่ำยออกจำกบัญชีหรือทะเบียน 

       ข้อ 218 เมื่อด าเนินการตามข้อ 215 และข้อ 217 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ลงจ่ายพัสดุนั้น
ออกจาบัญชีหรือทะเบียนทันที แล้วแจ้งให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบภายใน 30 วันนับแต่วันลงจ่าย 
พัสดุนั้น 
  ส าหรับพัสดุซึ่งต้องจดทะเบียนตามกฎหมายให้แจ้งแก่นายทะเบียนภายในระยะเวลาที่
กฎหมายก าหนด 
       ข้อ 219 ในกรณีที่พัสดุของหน่วยงานของรัฐเกิดการช ารุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไปหรือไม่
จ าเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป ก่อนมีการตรวจสอบตามข้อ 213 และได้ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยความ
รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ หรือระเบียบนี้โดยอนุโลม แล้วแต่กรณีเสร็จสิ้นแล้ว ถ้าไม่มีระเบียบอ่ืนใด
ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ ให้ด าเนินการตามข้อ 215   ข้อ 216   ข้อ 217   และข้อ 218   โดยอนุโลม 
 

2. ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ บรรพ  ๓   เอกสำรเทศสัญญำ   ลักษณะท่ี ๑  
ซื้อขำย   หมวด ๔ กำรซื้อขำยเฉพำะบำงอย่ำง    ส่วนที่ ๓  ขำยทอดตลำด 

       มาตรา ๕๐๙  การขายทอดตลาดย่อมบริบูรณ์เม่ือผู้ทอดตลาดแสดง  ความตกลงด้วย 
เคาะไม้ หรือด้วยกิริยาอ่ืนอย่างใดอย่างหนึ่ง     จารีตประเพณีในการขายทอดตลาดถ้ายังมิได้แสดงเช่นนั้นอยู่ 
ตราบใด ท่านว่าผู้สู้ราคาจะถอนค าสู้ราคาของตนเสียก็ยังถอนได้ 
 

/มาตรา 510... 



-5- 
 

       มาตรา ๕๑๐  ผู้ซื้อในการขายทอดตลาดจะต้องท าตามค าโฆษณา บอกขายและตาม 
ความข้ออ่ืน ๆ ซึ่งผู้ทอดตลาดได้แถลงก่อนเผดิม การสู้ราคาทรัพย์สินเฉพาะรายไป 

       มาตรา ๕๑๑ ท่านห้ามมิให้ผู้ทอดตลาดเข้าสู้ราคา หรือใช้ให้ผู้หนึ่ง ผู้ใดเข้าสู้ราคาในการ
ทอดตลาดซึ่งตนเป็นผู้อ านวยการเอง 

       มาตรา ๕๑๒ ท่านห้ามมิให้ผู้ขายเข้าสู้ราคาเองหรือใช้ให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าสู้ราคาเว้นแต่จะ
ได้แถลงไว้โดยเฉพาะในค าโฆษณาบอกการทอดตลาดนั้นว่าผู้ขายถือสิทธิที่จะเข้าสู้ราคาด้วย 

       มาตรา ๕๑๓ เมื่อใดผู้ทอดตลาดเห็นว่าราคาซึ่งมีผู้สู้สูงสุดนั้นยังไม่เพียงพอ ผู้ทอดตลาด
อาจถอนทรัพย์สินจากการทอดตลาดได้ 

       มาตรา ๕๑๔ ผู้สู้ราคาย่อมพ้นความผูกพันในราคาซึ่งตนสู้แต่ขณะเมื่อมีผู้อื่นสู้ราคาสูงขึ้น
ไปไม่ว่าการที่ผู้อ่ืนสู้นั้นจะสมบูรณ์หรือมิสมบูรณ์ ประการใด อีกประการหนึ่งเมื่อใดถอนทรัพย์สินรายนั้นจากการ
ทอดตลาดผู้สู้ราคาก็พ้นความผูกพันแต่ขณะที่ถอนนั้นดุจกัน 

          มาตรา ๕๑๕ ผูสู้้ราคาสูงสุดต้องใช้ราคาเป็นเงินสดเมื่อการซื้อขายบริบูรณ์หรือตามเวลา
ที่ก าหนดไว้ในค าโฆษณาบอกขาย 

         มาตรา ๕๑๖ ถ้าผู้สู้ราคาสูงสุดละเลยเสียไม่ใช้ราคาไซร้ ท่านให้ผู้ทอดตลาดเอาทรัพย์สิน
นั้นขายอีกซ้ าหนึ่ง ถ้าและได้เงินเป็นจ านวนสุทธิไม่คุ้มราคาและค่าขายทอดตลาดชั้นเดิม ผู้สู้ราคาเดิมคนนั้นต้องรับ
ผิดในส่วนที่ขาด  

       มาตรา  ๕๑๗  ถ้าเงินรายได้ในการทอดตลาดส่วนหนึ่งส่วนใดค้างช าระอยู่เพราะเหตุผู้ทอด 
ตลาดละเลยไม่บังคับตามบทใน  มาตรา ๕๑๕  หรือมาตรา ๕๑๖ ไซร้ท่านว่าผู้ทอดตลาดจะต้องรับผิด 

 

3. กฎกระทรวง  ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรขำยทอดตลำด   
พ.ศ.๒๕๕๙ ออกโดยอำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระรำชบัญญัติให้ใช้ประมวล
กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง พ.ศ.๒๔๗๗ แก้ไข้เพิ่มเติม (ฉบับท่ี๒) พ.ศ.๒๕๔๒   

หมวด ๒ การก าหนดราคาเริ่มต้นและการประกาศขายทอดตลาด ข้อ ๙  (๔)   ปิดประกาศ 
ขายทอดตลาดก่อนวันขายทอดตลาดไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน   ณ สถานที่ขายทอดตลาดและสถานที่ราชการส าคัญ
ตามท่ีอธิบดีประกาศก าหนด  

หมวด  ๔  การเสนอราคา   ข้อ ๑๔  ผู้เข้าเสนอราคาต้องแสดงความจ านงเข้าเสนอราคา โดยยื่น 
หลักฐานต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีก่อนหรือวันขายทอดตลาด ดังต่อไปนี้ 
          (๑)  ส าเนาบัตรประชาชน   ส าเนาหนังสือเดินทาง   หรือเอกสารหรือหลักฐานอ่ืนใดที่มี 
กฎหมายรับรองซึ่งต้องมีรูปถ่ายและสามารถแสดงตนได้ 

 (๒)  ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลในกรณีท่ีเป็นนิติบุคคล 
 (๓)  หนังสือมอบอ านาจในกรณีที่เข้าเสนอราคาแทนบุคคลอื่น 

                  ข้อ ๑๕ เจ้าพนักงานบังคับคดีต้องก าหนดให้ผู้เข้าเสนอราคาวางหลักประกันก่อนเข้าเสนอ
ราคาโดยพิจารณาจากราคาประเมินทรัพย์สินซึ่งจะต้องน าไปก าหนดเป็นราคาเริ่มต้นและราคาที่สมควรขาย 
ในการขายทอดตลาด  
 
 
 
 
 
 

/ในคดี... 
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ในคดีท่ีเจ้าพนักงานบังคับคดีประกาศขายทอดตลาดใหม่ เนื่องจากผู้เสนอราคาสูงสุดไม่ช าระ 
ราคาส่วนที่เหลือและบุคคลดังกล่าวประสงค์จะเข้าเสนอราคาในการขายทอดตลาดครั้งใหม่ให้เจ้าพนักงานบังคับ
คดีก าหนดให้บุคคลนั้นวางหลักประกันพิเศษตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศก าหนด 
  

หลักประกันตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้คืนแก่ผู้เสนอราคาเม่ือสิ้นสุดการขาย 
ทอดตลาดและผู้เสนอราคานั้นไม่มีข้อผูกพันใด ๆกับการเสนอราคาหรือการขายทอดตลาดนั้นแต่ถ้ามีการเคาะไม้
ขายให้แก่ผู้เสนอราคาสูงสุดให้เอาหลักประกันนั้นเป็นมัดจ าตามสัญญาและเป็นการช าระบางส่วนของผู้นั้น 

หมวด ๕  การขายทอดตลาด    
ข้อ ๒๐ เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีเคาะไม้ขายให้แก่ผู้เสนอราคาสูงสุดแล้วให้ด าเนินการดังต่อไป 

ไปนี้ 
(๑)  กรณีสังหาริมทรัพย์ เมื่อช าระราคาครบถ้วนแล้ว ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีส่งมอบทรัพย์ที่ 

ขายให้แก่ผู้เสนอราคาสูงสุด แต่หากทรัพย์ที่ขายมีราคาสูงมากหรือมีเหตุผลพิเศษประการอ่ืนเจ้าพนักงานบังคับคดี
อาจอนุญาตให้เลื่อนการช าระราคาส่วนที่เหลือภายในเวลาไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันขายก็ได้   
 

4. ประกำศคณะกรรมกำรก ำหนดหลักเกณฑ์ในกำรก ำหนดรำคำเริ่มต้นและรำคำ 
ที่สมควรขำยในกำรขำยทอดตลำด  เรื่องหลักเกณฑ์กำรวำงหลักประกันกำรเข้ำเสนอรำคำ  
(ประกำศตำมกฎกระทรวง  ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรขำยทอดตลำด พ.ศ.๒๕๕๙) 
 

  เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นไปโดยความเรียบร้อย เหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามในข้อ ๘ และข้อ ๑๕ แห่งกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขใน
การขายทอดตลาด พ.ศ.๒๕๕๙ คณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์ในการก าหนดราคาเริ่มต้นและราคาท่ีสมควร
ขายในการขายทอดตลาด จึงออกประกาศไว้  ดังนี้ 
  ข้อ ๑ การขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพย์ ให้ผู้เข้าเสนอราคาวางหลักประกันก่อนเข้าเสนอ
ราคาโดยพิจารณาจากราคาประเมินทรัพย์สินซึ่งจะต้องน าไปก าหนดเป็นราคาเริ่มต้นในการขายทอดตลาดตาม
ประกาศคณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์ในการก าหนดราคาเริ่มต้นและราคาที่สมควรขายในการขาทอดตลาด
ดังนี้ 

๑. ราคาประเมินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท   วางหลักประกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของ 
ราคาประเมิน 

๒. ราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ – ๒๐๐,๐๐๐ บาท    วางหลักประกัน ๑๐,๐๐๐ บาท  ฯลฯ 
ข้อ ๒  การขายทอดตลาดสังหาริมทรัพย์ทีมีราคาประเมินตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาท   ขึ้นไปให้ 

น าหลักเกณฑ์การวางหลักประกันก่อนเข้าเสนอราคาตามความในข้อ ๑ มาบังคับใช้โดยอนุโลม   
 

  หมำยเหตุ : กรณีขายทอดตลาดสังหาริมทรัพย์ราคาประเมินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ไม่ต้องวาง
หลักประกันก่อนเข้าเสนอราคาตามในข้อ ๑ 
    
 
 
 
 
 

/เนื่องจาก... 
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เนื่องจากวิธีการจ าหน่ายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาดระเบียบฯ ไม่ได้ก าหนดขั้นตอนแนวทางการ 
ปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน  ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการขายทอดตลาดชัดเจนยิ่งขึ้น จึงขออ้างอิง
ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับลักษณะของการจ าหน่ายพัสดุ  โดยวิธีขายทอดตลาดตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา ๕๐๙ – มาตรา ๕๑๗  และกฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขาย
ทอดตลาด พ.ศ. ๒๕๕๙   บางขั้นตอนทีส่อดคล้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั้น จึงขอก าหนดแนว
ทางการปฏิบัติดังนี้ 

หลักปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 

๑. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุผู้ที่รับผิดชอบจัดท ารายงานการจ าหน่ายพัสดุเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงาน 

ของรัฐ โดยแสดงรายละเอียดดังนี้ 
(๑) เหตุผลและความจ าเป็น 
(๒) รายละเอียดของพัสดุ 
(๓) ราคาซื้อหรือได้มาของพัสดุ (กรณีไม่มีให้สืบราคาจากท้องตลาด) 
(๔) วิธีที่จะด าเนินการจ าหน่ายพัสดุ พร้อมเหตุผลที่ต้องจ าหน่ายโดยวิธีนั้น ๆ  
(๕) ราคาพัสดุที่เคยขายครั้งหลังสุด ซึ่งเป็นชนิดเดียวกับท่ีจะขาย (ถ้ามี) 
(๖) ร่างประกาศการขายทอดตลาด  
(๗) ข้อเสนออ่ืน ๆ เช่น ขอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการขายทอดตลาด คณะกรรมการ 

ประมาณราคาขั้นต่ า เป็นต้น   
๒.  ในการด าเนินการจ าหน่ายพัสดุต้องมีคณะกรรมการด าเนินการประกอบด้วย ๓ ชุด ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง 
(๒) คณะกรรมการประเมินราคาก่อนการจ าหน่าย 
(๓) คณะกรรมการด าเนินการขายทอดตลาด 

๓.  หน้าที่ของคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง 
(๑) ตรวจสอบพัสดุที่ช ารุด เสื่อมสภาพ สูญไป หรือไม่จ าเป็นต้องใช้ในทางราชการตามที ่

คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปีรายงาน 
(๒) ในกรณีท่ีพัสดุช ารุดหากยังมีมูลค่า และยังไม่หมดอายุการใช้งาน ให้อยู่ในดุลพินิจ 

ของคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงพิจารณาว่าควรขายทอดตลาดได้หรือไม่ โดยตรวจสอบค่าซ่อมบ ารุงรักษา 
หากราคาค่าซ่อมที่ผู้รับจ้างได้ประเมินราคาค่าซ่อมไว้สูงมาก และได้พิจารณาแล้วเห็นว่าซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า 
หรือราคาค่าซ่อมสูงเกินมูลค่าทรัพย์สินที่เหลืออยู่อาจน ามาเป็นเหตุผลในการขออนุมัติแทงจ าหน่ายได้ ทั้งนี้ต้อง
ค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก 

(๓) พิจารณาว่าพัสดุแต่ละรายการที่ช ารุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไปนั้น เพราะสาเหตุใด  
และต้องมีผู้รับผิดชอบทางแพ่งหรือไม่ 
 

(๔) เมื่อพิจารณาและตรวจสอบพัสดุตามรายละเอียดผลการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
เรียบร้อยแล้วให้รายงานผลการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงพร้อมความเห็น  เสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

๔.  หน้าที่ของคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินก่อนการประกาศขายทอดตลาด โดย 
คณะกรรมการฯ ต้องทราบข้อมูลดังต่อไปนี้ 
 

/(1)ราคา... 



-๘- 
 

      (๑) ราคาทุนของทรัพย์สิน หรือราคาท่ีได้มาของทรัพย์สิน นั้น 
                           (๒) วัน เดือน ปี ที่รับทรัพย์สินนั้นเข้ามาสู่ระบบราชการ 

      (๓) อายุการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพของทรัพย์สินนั้น (๘ ปี) 
  (๔) การค านวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้บังคับใช้ แต่ 

เพ่ือประโยชน์ของทางราชการจะน ามาใช้ก็ได้) นั้นด้วยวิธีเส้นตรง ตามสูตรค านวณ ดังนี้ 
 
- ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน/ปี    =             ราคาทุนของทรัพย์สิน    
                                            อายุการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ค านวณค่าเสื่อมราคาสะสม ดังนี้ 
  - ค่าเสื่อมราคาสะสม  =  ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน/ปี X อายุการใช้งานถึงวัน   
    จ าหน่าย 
 

ค านวณหามูลค่าสุทธิ (ประมาณราคาขั้นต่ า) ดังนี้ 
 - มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ   =  ราคาทุน  –  ค่าเสื่อมราคาสะสม 
 

  หมายเหตุ : จากการค านวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินแล้ว ถึงราคาครุภัณฑ์นั้นจะมีมูลค่าเท่ากับ
ศูนย์ (๐)   แต่ในทางบัญชีก าหนดให้คงมูลค่าทรัพย์สินที่หมดมูลค่าแล้วเท่ากับ ๑ บาท 
 

  ส าหรับราคาประมาณการขั้นต่ าอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการฯ โดยอาศัยหลักเกณฑ์ใน
การพิจารณา ให้เสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ความเห็นชอบราคาประเมินและให้ค านึงถึง
ประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ ตามแนวทางการวิเคราะห์ ดังนี้ 
  

๑. กรณีเป็นพัสดุที่มีการจ าหน่ายเป็นการทั่วไปให้พิจารณาราคาที่ซื้อขายกันตามปกติใน 
ท้องตลาดหรือราคาท้องถิ่นของสภาพปัจจุบันพัสดุนั้น  ณ  เวลาที่จะท าการขาย และควรมีการเปรียบเทียบราคา
ตามความเหมาะสม 

๒. กรณีเป็นพัสดุที่ไม่มีการจ าหน่ายทั่วไปให้พิจารณาราคาตามลักษณะประเภท ชนิดของ 
พัสดุ และอายุการใช้งาน รวมทั้งสภาพและสถานที่ตั้งของพัสดุด้วย 

   

๕. คณะกรรมการด าเนินการขายทอดตลาดมีหน้าที่และขั้นตอนการด าเนินการขายทอดตลาดดังนี้ 
      (๑) ด าเนินการขายทอดตลาด  ตามวัน  เวลา  และสถานที่   ที่ก าหนดในประกาศขาย 

ทอดตลาด 
(๒) จัดให้มีสมุดลงทะเบียนส าหรับผู้ประสงค์จะเข้าประมูลสู้ราคาซื้อในการขายทอดตลาด 

โดยบุคคลธรรมดาใช้ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/กรณีเป็นนิติบุคคลต้องแนบหนังสือ
รับรองนิติบุคคล และหนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) เป็นหลักฐานประกอบการลงทะเบียน 

(๔) กรณีการขายทอดตลาดในครั้งนี้ถา้ราคาประเมินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท      ให้เรียกหลัก 
ประกันตามประกาศคณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์ในการก าหนดราคาเริ่มต้นและราคาที่สมควรขายในการขาย
ทอดตลาด เรื่อง หลักเกณฑ์การวางหลักประกันการเข้าเสนอราคา   ประกาศ  ณ  วันที่ ๑๔  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕๙ 
 

/(4)ให้... 



-๙- 
 

       (๔) ให้ประธานกรรมการ    หรือกรรมการอ่ืนที่ได้รับมอบหมายจากประธานเป็นผู้ประกาศ  
ราคาที่จะขาย ซึ่งเป็นราคาที่ไม่ต่ ากว่าประมาณราคาขั้นต่ า และขานราคาที่ผู้เข้าสู้ราคาเสนอทุกรายในระหว่าง
ด าเนินการขายทอดตลาด 

(๕) แสดงความตกลงในการขายทอดตลาดด้วยการเคาะไม้     หรือแสดงกิริยาอ่ืนใดอย่างใด 
อย่างหนึ่งตามจารีตประเพณีการขายทอดตลาด  เมื่อราคาซึ่งมีผู้เสนอสูงสุดนั้นไม่มีผู้อ่ืนเสนอราคาสูงขึ้นไปอีกแล้ว 

       (๖) ให้ท าหลักฐานข้อตกลงในการขายทอดตลาดไว้เป็นหนังสือต่อกัน   โดยให้ผู้ซื้อลงชื่อไว้ 
เป็นส าคัญด้วยตามแบบฟอร์มตัวอย่างตามภาคผนวก    และเรียกเงินค่าพัสดุจากผู้ซื้อ    หรือให้ผู้ซื้อวางเงินมัดจ า 
ตามเงื่อนไขของประกาศ 

       (๗) หากปรากฏว่าไม่มีผู้สู้ราคา  หรือมีแต่ต่ ากว่าราคาประมาณการขั้นต่ าให้ถอนพัสดุจาก 
การขายทอดตลาด 

       (๘) ด าเนินการอ่ืนใดตามข้อก าหนดของประกาศขายทอดตลาด   และตามบทบัญญัติของ 
กฎหมายว่าด้วยการขายทอดตลาด 

       (๙) เมื่อได้ด าเนินการขายทอดตลาดแล้วได้ผลประการใด ให้รายงานพร้อมหลักฐานที่ไดร้ับ 
ไว้ต่อผู้แต่งตั้ง 

      (๑๐) การจ าหน่ายพัสดุทุกชนิดที่มีตราเครื่องหมาย/หรือหมายเลขรหัสพัสดุให้ลบเครื่อง 
หมายนั้นออกให้หมดก่อนการส่งมอบพัสดุ หรือก่อนการแปรสภาพหรือท าลาย 
 

 
****************** 

 
 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเฒ่า ปฏิบัติงานตามข้ันตอนการจ าหน่ายพัสดุ  
ไดอ้ย่างถูกต้องและเป็นทิศทางเดียวกัน 

2. การปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับก าหนด 
3. ผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ สามารถเข้าใจถึงวิธีปฏิบัติตามข้ันตอนต่าง ๆ ที่ก าหนดได้อย่าง 

ถูกต้อง 


