
              

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขัน้ตอนการด าเนินงานด้านการพัสดุ 
 
 

27.  เรื่อง 
 
 

การจ าหน่ายด้วยวิธีการขายทอดตลาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองการพัสดุ                 
กรมทางหลวง           กระทรวงคมนาคม  



    

  
 
  

  

    

 

 

1.วัตถุประสงค์ 
             การจัดท าคู่มือการจ าหน่ายพัสดุโดยวิธีการขายทอดตลาดมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการการ
จ าหน่ายพัสดุ ใช้เป็นคู่มือแนวทางปฏิบัติในการจ าหน่ายพัสดุโดยวิธีการขายทอดตลาด ส าหรับหน่วยงานในสังกัดกรมทาง
หลวง ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ถูกต้องตามระเบียบ และค าสั่งต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ท าให้การควบคุม ดูแลพัสดุมี
ประสิทธิภาพ และทางราชการได้ประโยชน์สูงสุด 
 

2. ขอบเขต  
  หลังจากการตรวจสอบแล้ว  พัสดุช ารุด เสื่อมคุณภาพ สูญไป หรือพัสดุไม่มีความจ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของ
รัฐให้เจ้าหน้าที่เสนอรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้รับมอบอ านาจ เพื่อพิจารณาสั่งให้ด าเนินการ จ าหน่ายพัสดุ
ตามวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังนี้ ขาย แลกเปลี่ยน โอน แปรสภาพหรือท าลาย จ าหน่ายเป็นสูญ แล้วแต่กรณี 
 

3. นิยาม 
 เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้รับรายงานดังกล่าวตามข้อ... และปรากฏว่ามีพัสดุ ช ารุด เสื่อมสภาพ หรือ

สูญไป หรือไม่จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป ก็ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงขึ้นคณะหนึ่ง 
โดยให้น าความในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 26 
และข้อ 27 มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่กรณีท่ีเห็นได้อย่างชัดเจนว่า เป็นการเสื่อมสภาพเนื่องมาจากการใช้งาน
ตามปกติ หรือสูญไปตามธรรมชาติ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาสั่งการให้ด าเนินการจ าหน่ายต่อไป  
 ขาย ให้ด าเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดก่อน แต่ถ้าขายโดยวิธีทอดตลาดแล้วไม่ได้ผลดีให้น าวิธีที่ก าหนด
เกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม เว้นแต่การขายพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งราคาซื้อหรือได้มารวมกันไม่เกินวงเงินที่ก าหนดใน
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตามความใน ข้อ 215 
(1) (ก) (ข) (ค))จะขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยไม่ต้องทอดตลาดก่อนก็ได้  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองการพัสดุ กรมทางหลวง 

ขั้นตอนการด าเนินงานด้านการพัสดุ 
เรื่อง 

การบริหารพัสดุ 
การจ าหน่ายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด         หน้า  1/9 

วันที่จัดท า 
    ก.ย 60 

วันที่บังคับใช้ 
 



    

  
  

  

    

 

 

4. ผังกระบวนงาน การจ าหน่ายครุภัณฑ์โดยวิธีการขายทอดตลาด 
 

ผู้รับผิดชอบ           กิจกรรม                                     ระยะเวลาด าเนินงาน 
 

              เริ่มต้น 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

         
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

1  

รายงานขออนมุตัิด าเนินการขายทอดตลาด 
พร้อมแตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง  

 

สรุปผลรายงานสอบหาข้อเท็จจริง 
พร้อมเสนอแตง่ตัง้คณะกรรมการประเมินราคาขัน้ต ่า 

และ คณะกรรมการขายทอดตลาด 

 

ด าเนินการประเมินราคาขัน้ต ่า 
พร้อมรายงานหวัหน้าหน่วยงานของรัฐ / ผู้ รับมอบอ านาจ 

 

 
1. เจ้าหน้าที่ 

ไม่เห็นชอบ 

2. คณะกรรมการสอบ 
    หาข้อเท็จจริง 

 
3. เจ้าหน้าที่ 

 
4. หวัหน้าหน่วยงานของรัฐ / 
    ผู้ รับมอบอ านาจ 
 

5. คณะกรรมการประเมิน 
     ราคาขัน้ต ่า 
    
 

2 

เห็นชอบ 

 

ด าเนินการสอบหาข้อเท็จจริง 
พร้อมรายงานหวัหน้าหน่วยงานของรัฐ / ผู้ รับมอบอ านาจ 

       พิจารณา 

2 

4 

5 

กองการพัสดุ กรมทางหลวง 

ขั้นตอนการด าเนินงานด้านการพัสดุ 
เรื่อง 

การบริหารพัสดุ 
การจ าหน่ายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด 

 
         หน้า 2/9 

วันที่จัดท า 

    ก.ย 60 

วันที่บังคับใช้ 
 

1  วันท าการ 

5  วันท าการ 

1  วันท าการ 

1  วันท าการ 

5  วันท าการ 



    

  

 
พิจารณา 

 
 
 
 

  

    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

         

 
 
 
 

                   
 
                         

 
 
 
 
 
 
 
 

ไมเ่ห็นชอบ 

 

สรุปผลรายงานการประเมินการราคาขั้นต่ า 
พร้อมขออนุมัติออกประกาศขายทอดตลาด 

ด าเนินการขายทอดตลาด 

8. เจ้าหน้าที่ 
     

 
7. หวัหน้าหน่วยงานของรัฐ / 
    ผู้ รับมอบอ านาจ 

 
 6. เจ้าหน้าที่ 

9. คณะกรรมการ 
    ขายทอดตลาด 
 

10. เจ้าหน้าที่ 
      

 

ออกประกาศขายทอดตลาด 
 

 

1 

 

เห็นชอบ 

 

รับช าระเงินครบถ้วน มอบพัสดุและน าเงินส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 

 

ลงจ่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียนคุมทรัพย์สิน 
ท าหนังสือแจ้งกองการพัสดุ ส านักเครื่องกลและสื่อสาร หรือส านักก่อสร้าง 
สะพาน แล้วแต่กรณี และแจ้งส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือส านักงาน

ตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค 
 

 
11. เจ้าหน้าที่ 

6 

7 

8 

9
+ 

10 

11 

สิน้สดุ 

กองการพัสดุ กรมทางหลวง 

ขั้นการด าเนินงานด้านการพัสดุ 
เรื่อง 

การบริหารพัสดุ 
การจ าหน่ายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด      หน้า 3/9 

วันที่จัดท า 

    ก.ย 60 

วันที่บังคับใช้ 
 

1  วันท าการ 

1  วันท าการ 

20  วันท าการ 

1  วันท าการ 

7 วันท าการ 

3 วันท าการ 



    

  
 
 
 
 

  

    

 

 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจ าหน่ายพัสดุโดยวิธีการขายทอดตลาด 
 

ขั้นตอนที่ 1         เมื่อกรม ฯ    เห็นชอบรายงานการตรวจสอบพัสดุประจ าปีหากปรากฏว่ามี     พัสดุช ารุด     
                       เสื่อมสภาพ   สูญไป   หรือไมจ่ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป   ให้เจ้าหน้าที่ จัดท า 
                       บญัชีพัสดุท่ีจะด าเนนิการขายทอดตลาด แล้วรายงานเสนอหัวหนา้หน่วยงานของรัฐ / ผู้รับ 
                       มอบอ านาจเพ่ือขออนมัุติด าเนินการขายทอดตลาดพร้อมขออนมัุติแตง่ต้ังคณะกรรมการ  
                       สอบหาข้อเท็จจริง  
ขั้นตอนที่ 2         คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง ด าเนินการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง ตามบัญชีพัสดุที่จะ  
                       ด าเนนิการขายทอดตลาดแล้ว รายงานผลฯ  ให้หวัหน้าหนว่ยงานของรัฐ / ผู้รับมอบอ านาจ 
ขั้นตอนที่ 3         เจ้าหน้าที่สรุปผลรายงานสอบหาข้อเท็จจริง   และจัดท าบัญชีรายละเอียดพัสดุที่จะขาย 
                       ทอดตลาด   พร้อมขออนมัุติแตง่ต้ังคณะกรรมการประเมินราคาข้ันต่ า และคณะกรรมการ 
                       ด าเนนิการขายทอดตลาด 
ขั้นตอนที่ 4         หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ /ผู้รับมอบอ านาจ ( ผู้มีอ านาจตามค าสั่งกรมฯ ที่ บ.1/149/2560  
                       ลงวนัที ่19  กันยายน 2560 พิจารณาอนุมัติการขายพัสดุพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการ  
                       ประเมินราคาข้ันต่ า  และคณะกรรมการด าเนินการขายทอดตลาด  
ขั้นตอนที่ 5         คณะกรรมการประเมินราคาข้ันต่ า ด าเนินการประเมินราคาขั้นต่ าตามบัญชีรายละเอียด  
                       พัสดุท่ีจะขายทอดตลาดแล้ว จดัท ารายงานเสนอหัวหนา้หน่วยงานของรัฐ 
ขั้นตอนที่ 6         เจ้าหน้าที่สรุปผลรายงานประมาณการราคาข้ันต่ า พร้อมขออนุมัติออกประกาศขาย  
                       ทอดตลาดเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ / ผู้รับมอบอ านาจ 
ขั้นตอนที่ 7         หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ / ผู้รับมอบอ านาจ พิจารณาอนุมัติให้ด าเนินการออกประกาศ   
                       ขายทอดตลาด 
ขั้นตอนที่ 8         เจ้าหน้าที่จัดท าประกาศขายทอดตลาด ตามระเบียบฯ พร้อมปิดประกาศเผยแพร่และลง  
                       ประกาศในเว็บไซต์ของกรมทางหลวงไม่น้อยกว่า 20 วัน นับถัดจากวันประกาศขายทอดตลาด  
ขั้นตอนที่ 9      เมื่อถึงก าหนดวันขายทอดตลาด ให้คณะกรรมการด าเนินการขายทอดตลาดด าเนินการ ดังนี้  

9.1  ด าเนินการขายทอดตลาดตาม วัน เวลา และ สถานที่ ที่ก าหนดในประกาศขาย    
       ทอดตลาด  

  9.2  ให้ผู้ประสงค์จะเข้าประมูลสู้ราคา ลงชื่อในสมุดทะเบียนการขายทอดตลาด พร้อม  
                           เอกสารหลักฐาน  ดังนี ้
  - กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ใช้ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประชาชน 

- กรณีเป็นนิติบุคคล ใช้ส าเนาทะเบียนบ้าน  และส าเนาบัตรประชาชนพร้อม       
  หนังสือรับรองนิติบุคคลที่นายทะเบียนรับรองไม่เกิน 3 เดือน นับถึงวันขาย   
  ทอดตลาด   และ หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี)  

กองการพัสดุ กรมทางหลวง 

ขั้นตอนการด าเนินงานด้านการพัสดุ 
เรื่อง 

การบริหารพัสดุ 
การจ าหน่ายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด       หน้า 4/9 

วันที่จัดท า 

   ก.ย 60 

วันที่บังคับใช้ 
 



    

  
 
 
 
 

  

    

 

 
    

  9.3   เรียกหลักประกันการเข้าร่วมประมูลสู้ราคาซื้อจากผู้ประสงค์จะเข้าร่วมประมูลสู้  
                            ราคาเปน็เงนิสด หรือแคชเชียร์เช็คไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ของประมาณราคาข้ันต่ า 
                            ตามจ านวนเงินทีก่ าหนดไว้ในประกาศขายทอดตลาดเพ่ือเป็นหลักประกันการเข้าสู้ 
                            ราคา  โดยออกใบเสร็จรับเงินชั่วคราวไว้เป็นหลักฐานการรับและคืนเงินประกัน 
  9.4   เชิญผู้ประสงค์เข้าประมูลสู้ราคาตามรายชื่อในสมุดลงทะเบียน การขายทอดตลาด  
                            เท่านั้นเข้าห้องประมูลสู้ราคาบุคคลอ่ืนทีไ่ม่มีรายชือ่ห้ามเข้าในหอ้งประมูลสู้ราคา 

9.5   เมื่อถึงเวลาประมูลสู้ราคาให้ประธานกรรมการ หรือกรรมการอื่นที่ได้รับ มอบหมาย   
        จากประธานเปน็ผูป้ระกาศราคาท่ีจะขาย     ซึ่งเป็นราคาท่ีไม่ควรต่ ากว่าประมาณ 
        ราคาข้ันต่ าเมือ่ผูเ้ข้าประมูลสู้ราคาเสนอราคาในระหว่างด าเนินการขายทอดตลาด 
        ให้ขานราคาทุกครัง้ท่ีมีการเสนอราคา 

  9.6    เมื่อมีผู้ประมูลสู้ราคาเสนอราคาสูงสุด     และไม่มีผู้เข้าประมูลสู้ราคารายอื่นเสนอ 
                             ราคาสงูกว่านี้อีกแล้วให้ประธานกรรมการหรือกรรมการอ่ืนทีไ่ดร้ับมอบหมายแสดง 
                             ความตกลงในการขายอดตลาดดว้ยการเคาะไม้   หรือ   แสดงกิรยิาอ่ืนอยา่งใด 
                             อยา่งหนึ่ง ตามจารีตประเพณี     การขายทอดตลาดเพ่ือแสดงว่ารับราคาของผู้เข้า 
                             ประมูลสู้ราคารายนั้นเป็นผูช้นะการประมูล  

9.7    ท าหลักฐานข้อตกลงในการขายทอดตลาดกับผู้ชนะการประมูลไว้เป็น หนังสือต่อกัน  
        โดยให้ผู้ซ้ือลงชื่อไว้เป็นส าคัญดว้ย 

  9.8   เมื่อผู้ชนะการประมูล (ผู้ซื้อ) ช าระเงินค่าพัสดุครบจ านวนที่ประมูลได้ทันที ที่การประมูลสิ้นสุด  
   ลงให้คืนหลักประกันฯให้ผู้ชนะการประมูล(ผู้ซื้อ)  ทันที 
   - กรณีผู้ชนะการประมูล (ผู้ซื้อ) ไม่สามารถช าระเงินค่าพัสดุที่ประมูลได้ทันทีในวันที่
      ประมูลราคาสิ้นสุดลง ให้เรียกเงินค่ามัดจ าไม่ต่ ากว่าร้อยละ 30 ของราคาพัสดุที่
      ประมูลได้ และผู้ชนะการประมูล (ผู้ซื้อ) ต้องน าเงิน ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 70 ของ
      ราคาที่ประมูลได้ มาช าระให้ครบถ้วนภายใน 7 วันท าการนับจากวันที่ประมูลราคา
      สิ้นสุดลง เมื่อผู้ชนะการประมูล (ผู้ซื้อ) ช าระค่าพัสดุครบถ้วนแล้วให้คืนหลักประกัน
      และท าหลักฐานข้อตกลงในการขายทอดตลาดไว้เป็นหนังสือต่อกันโดยให้ผู้ซื้อลงชื่อไว้  
                เป็นส าคัญด้วย 
   -  กรณีที่ผู้ซื้อละเลยไม่ช าระเงินค่าพัสดุที่ประมูลได้ หรือเงินส่วนที่ค้างช าระให้ครบตาม
      จ านวนภายในก าหนด ให้ท าการริบหลักประกันและเงินมัดจ า และรายงานให้หัวหน้า
      หน่วยงานของรัฐทราบ (ผู้มีอ านาจ) ทันที 
   - เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (ผู้มีอ านาจ) สั่งการให้คณะกรรมการฯ ด าเนินการขาย
               ทอดตลาดใหม่อีกครั้งโดยไม่ต้องขออนุมัติอีกหากด าเนินการแล้วเงินที่ได้จากการขาย
               ทอดตลาดพัสดุไม่คุ้มราคา/เท่ากับการขายทอดตลาดครั้งก่อน ให้เรียกเงินส่วนที่ขาด  
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  จากผู้ชนะการประมูล (ผู้ซื้อ) รายเดิม โดยให้น าเงินส่วนที่ขาดมาช าระเงินภายใน 15 วัน 
   นับแต่วันที่ผู้ชนะการประมูล (ผู้ซื้อ) รายเดิม ได้รับแจ้ง หากไม่มาช าระตามก าหนดให้ส่ง  
   เรื่องให้ส านักกฎหมาย กรมทางหลวง ด าเนินการโดยด่วน  
 9.9   ส าหรับผู้เข้าประมูลที่ไม่ชนะการประมูลให้คืนหลักประกันฯทันทีที่การประมูลสิ้นสุด   
                            โดยให้น าใบเสร็จรับเงินชั่วคราวพร้อมหลักฐานยืนยันและลงนามรับหลักประกันคืน                                  
                            ในสมุดลงทะเบียนด้วย 
 9.10 กรณีด าเนินการขายทอดตลาดไม่ได้ผลเนื่องจากราคาประมาณการข้ันต่ าสูงไปไม่มี  
                           ผู้สนใจเข้าประมูลสู้ราคาให้พิจารณาปรับลดราคาประมาณการข้ันต่ าลงให้ 
                           เหมาะสมแล้วด าเนินการขายใหม่   หากด าเนินการขายใหม่ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง แล้ว 
                          ยงัไม่ไดผ้ลให้พิจารณาจ าหน่ายโดยวธิีการอ่ืนต่อไปโดยรายงานผลให้หวัหน้า 
                           หน่วยงานของรัฐทราบ  
ขั้นตอนที่ 10      เงินที่ได้จากการขายทอดตลาด ให้หน่วยงานที่ด าเนินการขายทอดตลาดน าส่งเงินเป็น  
                      รายไดแ้ผ่นดิน กรณีเปน็การขายทอดตลาดพัสดุงานเงินทุนหมุนเวียน ให้น าเข้าบญัชีของ  
                      งานเงนิทุนหมุนเวียน  
ขั้นตอนที่ 11      เมื่อด าเนินการขายทอดตลาดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงานรวบรวม 
                      เอกสารหลักฐานรายงานหวัหน้าหนว่ยงานของรัฐ (ผู้มีอ านาจ)   และบันทึกจ่ายพัสดุ 
                      ทีข่ายทอดตลาดออกจากทะเบียนคุมทรัพยส์ิน (พ.3-01) หรือบัญชีวัสดุ (พ.2-02) และ 
                      บตัรคุมพัสดุ (พ.2-03) แล้วแต่กรณีทันที และให้ส่งเอกสารหลักฐานการขายทอดตลาด 
                      ให้กองการพัสดุ หรือ ส านกัเครือ่งกลและสือ่สาร หรือส านกัก่อสร้างสะพาน แล้วแตก่รณี  
                      พร้อมส าเนาแบบใบสง่พัสดุ (พ.1-26) ส าเนาหลักฐานใบน าส่งเงินรายได้แผ่นดิน หรือเข้า 
                      บญัชีงานเงินทุนหมุนเวียนและหลักฐานการสง่มอบจ านวน 2 ชุด ภายใน 5 วันท าการ 
                      นบัแตว่ันบันทึกลงจ่ายพัสดุนัน้ เพ่ือตดัจ าหน่ายออกจากทะเบียนคุมทรัพยส์ินกลางของ 
                      กรมฯ และจัดท าหนงัสอืแจ้งส านกังานตรวจเงินแผ่นดิน หรอืส านกังานตรวจเงินแผ่นดิน 
                      ภูมิภาค ส าหรบัพัสดุท่ีมีการจดทะเบียนตามกฎหมายให้แจ้งแก่นายทะเบียน  
 
หมายเหตุ   การจ าหน่ายพัสดุทุกชนิดที่มีตราเครื่องหมายกรม และ/หรือหมายเลขรหัสครุภัณฑ์ ให้ลบเครื่องหมาย
กรม และ/หรือหมายเลขรหัสครุภัณฑ์ออกให้หมดก่อนส่งมอบพัสดุ 
 
 
 
 
 
 

กองการพัสดุ กรมทางหลวง 

ขั้นตอนการด าเนินงานด้านการพัสดุ 
เรื่อง 

การบริหารพัสดุ 
การจ าหน่ายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด       หน้า 6/9 

วันที่จัดท า 

     ก.ย 60 

วันที่บังคับใช้ 
 



    

  
 
 
 
 
 

  

    

 

 
 

6. คณะกรรมการด าเนินการจ าหน่ายพัสดุโดยวิธีการขายทอดตลาดประกอบด้วย 
 - คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง 
 - คณะกรรมการการประเมินราคาขั้นต่ า 
 - คณะกรรมการด าเนินการขายทอดตลาด  

7.หน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินการจ าหน่ายพัสดุโดยวิธีการขายทอดตลาด  
     7.1 หน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง 

1. ตรวจสอบสภาพพัสดุที่ช ารุด เสื่อมคุณภาพ สูญไป ตามบัญชีรายการพัสดุที่จะด าเนินการขาย
ทอดตลาด 

2. ในกรณีที่พัสดุช ารุดหากยังมีมูลค่าและยังไม่หมดอายุการใช้งานให้อยู่ในดุลยพินิจของ    
      คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง พิจารณาว่าควรขายทอดตลาดได้หรือไม่  โดยตรวจสอบ ค่าซ่อม
      บ ารุงรักษา  หากราคาค่าซ่อมที่ผู้รับจ้างประเมินราคาค่าซ่อมไว้สูงมาก  และ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
      ซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่าหรือราคาค่าซ่อมสูงกว่ามูลค่าทรัพย์สินที่เหลืออยู่ อาจน ามาเป็นเหตุผลในการ
      ขออนุมัติแทงจ าหน่ายได้  ทั้งนี้ต้องค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก  

3.   พิจารณาว่าพัสดุแต่ละรายการที่ช ารุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไปนั้น เพราะสาเหตุใด และต้อง 
      มีผู้รับผิดชอบทางแพ่งหรือไม่ 

 4.   เมื่อพิจารณาและตรวจสอบพัสดุ ตามรายละเอียดผลการตรวจสอบพัสดุประจ าปี เรียบร้อย 
       แล้ว ให้รายงานผลการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงพร้อมความเห็นเสนอหัวหน้าหน่วยงาน 
     7.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการประเมินราคาขั้นต่ า ดังนี้  
       การประเมินราคาข้ันต่ าพัสดุที่จะขายทอดตลาด ให้คณะกรรมการประเมินราคาข้ันต่ า ใช้  
            ดุลยพินิจในการประมาณการราคาข้ันต่ า โดยอาศัยหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้ 

  1.   ราคาที่ซ้ือขายกันตามปกติในท้องตลาดหรือราคาท้องถิ่นของสภาพปัจจุบันพัสดุนั้น 
  2.   ขาย และควรมีการเปรียบเทียบราคาตามความเหมาะสม  
  3.   ราคาตามลักษณะประเภท ชนิดของพัสดุ และอายุการใช้งานรวมทั้งสภาพและสถาน ที่ตั้ง 
        ของพัสดุกรณีไม่มีจ าหน่ายทั่วไป ทั้งนี้ให้ค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการด้วย  

         ข้อมูลที่คณะกรรมการฯ ต้องทราบเพ่ือประกอบการประมาณการราคาขั้นต่ า  
 1.  ราคาทุนของทรัพย์สิน หรือราคาท่ีได้มาของทรัพย์สิน นั้น 
 2.  วัน เดือน ปี ที่ได้มาทรัพย์สินนั้นเข้ามาสู่ระบบราชการ 
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  3.  อายุการใช้งานของทรัพย์สิน นั้น (ตารางอายุการใช้งาน และอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินตาม                 
      บันทึกกองการเงินและบัญชี  ที่  กง.6/815 ลงวันที่ 23  มิถุนายน 2547  
 

     7.3 หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการด าเนินการขายทอดตลาด  
1.   ด าเนินการขายทอดตลาด ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ก าหนดในประกาศขายทอดตลาด 
2.   จัดให้มีสมุดลงทะเบียนส าหรับผู้ประสงค์จะเข้าประมูลสู้ราคาซื้อในการขายทอดตลาด 
3.   เรียกหลักประกันการเข้าร่วมประมูลสู้ราคาซื้อจากผู้ประสงค์จะเข้าร่วมประมูล 
4.   จัดให้มีการประมูลสู้ราคาตามวัน เวลาก าหนดในประกาศขายทอดตลาด ตามระเบียบฯ 
5.   ด าเนินการอ่ืนใดตามข้อก าหนดของประกาศขายทอดตลาด และ ตามบทบัญญัติของ  
      กฎหมายว่าด้วยการขายทอดตลาด 
6.   เมื่อได้ด าเนินการขายทอดตลาดแล้วได้ผลประการใดให้รายงานพร้อมหลักฐานที่ได้รับไว้ต่อผู้   
      แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการขายทอดตลาด 
7.    จะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับถัดจากวันที่หัวหน้าของหน่วยงานของรัฐสั่งการ 

8. เอกสารอ้างอิง 
 1.  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
               พ.ศ  2560   ส่วนที่ 4 การจ าหน่ายพัสดุ ข้อ 215  (1) 
      2.  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ส่วนที่ 3 ว่าด้วยการขายทอดตลาด มาตรา   509-517  
      3.  ค าสั่งกรมทางหลวงที่ บ.1/149/2560   ลงวันที่ 19  กันยายน  2560  เรื่อง  มอบอ านาจอนุมัติ 
                ให้ด าเนินการขายพัสดุและแตง่ต้ังคณะกรรมการ 
    4.  ค าสั่งกรมทางหลวงที่   บ.1/151/2560  ลงวันที่ 20 กันยายน 2560  เรื่อง การควบคุและการจ าหน่ายพัสดุ 
9. แบบฟอร์มท่ีใช้ 
 9.1  บันทึกขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง  
 9.2   ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
 9.3   บันทึกรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริง 
 9.4   บัญชีรายละเอียดพัสดุช ารุด เสื่อมสภาพ หมดความจ าเป็น 
          9.5  บันทึกรายละเอียดคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง 
 9.6  บันทึกขออนุมัติด าเนินการจ าหน่ายพัสดุโดยวิธีการขายทอดตลาด 
 9.7  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการแทงจ าหน่ายพัสดุช ารุด 
 9.8  บันทึกรายงานผลการประเมินราคาข้ันต่ าพัสดุช ารุด 
 9.9  บันทึกรายละเอียดคณะกรรมการประเมินราคาข้ันต่ า 
 9.10 บันทึกขอ อนุมัติออกประกาศขายทอดตลาด 
 9.11 ประกาศขายทอดตลาด  
 9.12 รายละเอียดบัญชีช ารุด  
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 9.13 แบบบันทึกหลักฐานข้อตกลงซื้อสิ่งของจากการขายทอดตลาด  

9.14 บันทึกรายงานผลการด าเนินการจ าหน่ายพัสดุโดยวิธีการขายทอดตลาด 
9.15 สมุดลงทะเบียนส าหรับผู้ประสงค์เข้าประมูลสู้ราคา 
9.16 ใบเสร็จรับหลักประกันชั่วคราว 
9.17 ใบเสร็จรับเงิน 
9.18 บันทึกแจ้งส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
9.19 พ.1-26 (ใบส่งพัสดุและโอนย้ายเครื่องจักรยานพาหนะ) 
9.20 บันทึกแจ้ง กองการพัสดุ 
 

 
 
 
 

  

    

 

กองการพัสดุ กรมทางหลวง 

ขั้นตอนการด าเนินงานด้านการพัสดุ 
เรื่อง 

การบริหารพัสดุ 
การจ าหน่ายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด        หน้า 9/9 

วันที่จัดท า 

    ก.ย 60 

วันที่บังคับใช้ 
 


