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มีนาคม ๒๕๖๕
เรื่อง ข้อหารือการจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
เรียน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม
อ้างถึง หนังสือสำนักงานประกันสังคม ด่วนท่ีสุด ท่ี รง ๐๖๐๓/๑๕๓๓ ลงวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานประกันสังคม แจ้งว่า สำนักงานฯ ได้จัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 
โดยมีการกำหนดรหัสครุภัณฑ์ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง และทำการตัดโอนให้แก่สำนักงานๆ ทั่วประเทศ 
เพ ื่อให ้เจ ้าหน ้าท ี่ใข ้ในการปฏิบ ัต ิงาน ณ สำนักงาน รวมถ ึงกรณ ีม ีการส ับเปล ี่ยนหรือโยกย ้ายเจ ้าหน ้าท ี่ 
ผ ู้ปฏ ิบ ัต ิงาน เคร ื่องคอมพ ิวเตอร ์ด ังกล ่าวก ็ย ังประจำอย ู่ท ี่สำน ักงาน ฯ และผ ู้มาปฏ ิบ ัต ิงานหน ้าท ี่แทน 
สามารถใช้งานเคร่ืองตังกล่าวต่อไป!ด้ ซ่ึงการควบคุมทะเบียนทรัพย์สินเปีนหน้าท่ีของฝ่ายบริหารท่ัวไป ในการควบคุม ดูแล 
และจัดทำรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ บีจจุบันเครื่องคอมพิวเตอร์ตังกล่าว 
มีการใช้งานมาแล้วประมาณ ๗ ปี หมดอายุการใช้งานในปี ๒๕๖๔ และได้มีการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ 
เพื่อทดแทนเครื่องเดิมแล้ว สำนักงานฯ จึงขอหารือดังนี้

๑. เคร ื่องคอมพ ิวเตอร ์ด ังกล ่าว จ ัดเป ีนอ ุปกรณ ์อ ิเล ็กทรอน ิกส ์หร ือไม ่ ตามระเบ ียบ  
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๕ วรรคหน่ึง (๑) (ค) 
ท ี่กำหนดว่า “ การขายอ ุปกรณ ์อ ิเล ็กทรอน ิกส ์ เซ่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต ให ้แก ่เจ ้าหน ้าท ี่ของรัฐ 
ท ี่หน ่วยงานของรัฐมอบให ้ไว ้ใช ้งานในหน้าท ี่ เม ื่อบ ุคคลด ังกล ่าวพ ้นจากห น ้าท ี่ห ร ืออ ุปกรณ ์ต ังกล ่าว 
พันระยะเวลาการใช้งานแล้วให้ขายให้แก่บุคคลดังกล่าวโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน”

๒. หากเปีนอุปกรณ์อิเล ็กทรอนิกส์ สามารถจำหน่ายโดยวิธ ีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจา 
ตกลงราคากัน โดยไม่ต้องขายทอดตลาดได้หรือไม่ 
ความละเอียดแจ้งแล้ว น้ัน

คณะกรรมการวินิจฉัยบีญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) 
พิจารณาแล้วเห็นว่า ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ข้อ ๒๑๕ วรรคหนึ่ง กำหนดว ่า “ ห ล ังจากการตรวจสอบ แล ้ว พ ัสด ุใดห มดความจำเป ีน ห ร ือห ากใช ้ 
ในหน่วยงานของรัฐต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ให้เจ้าหน้าที่เสนอรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
เพ ื่อ พ ิจารณ าส ั่งให ้ด ำเน ิน ก ารต าม ว ิธ ีก ารอ ย ่างห น ึ่งอ ย ่างใด  ด ังต ่อไปนี้ (๑) ขาย ให ้ด ำเน ิน การข าย 
โดยวิธีทอดตลาดก่อน แต่ล้าขายโดยวิธีทอดตลาดแล้วไม่ได้ผลดี ให ้นำวิธ ีท ี่กำหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้ 
โดยอนุโลม เว้นแต่กรณี ดังต่อไปน้ี (ก) การขายพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
จะขายโดยวิธ ีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากันโดยไม่ต้องทอดตลาดก่อนก็ได้ (ข) การขายให้แก่ 
หน ่วยงานของรัฐ ห ร ือองค ์การสถานสาธารณ ก ุศลตามมาตรา ๔๗ (๗) แห ่งประมวลรัษฎากร ให ้ขาย 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน (ค) การขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เซ่น โทรศัพท์เคลื่อนที่

/แท ็บ เล ็ต ...



- ๒ -
แท็บเล็ต ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่หน่วยงานของรัฐมอบให้ไว้ใช้งานในหน้าที่ เมื่อบุคคลดังกล่าวพ้นจากหน้าที่ 
ห ร ืออ ุปกรณ ์ด ังกล ่าวพ ้น ระยะเวลาการใช ้งาน แล ้ว ให ้ขายให ้แก ่บ ุคคลด ังกล ่าวโดยว ิธ ีเฉพ าะเจาะจง 
โ ด ย ก า ร เจ ร จ า ต ก ล ง ร า ค า ก ัน ” จ า ก ห ล ัก ก า ร ข ้า ง ต ้น  ก ร ณ ีก า ร จ ำ ห น ่า ย พ ัส ด ุต า ม ร ะ เบ ีย บ ฯ  
ข้อ ๒๑๕ วรรคหนึ่ง (๑) (ค) การขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จะต้องเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และมีลักษณะ 
ของการใช้งานเป็นการเฉพาะตัวของเจ้าหน้าที่ของผู้ใช้งานรายนั้น  ๆ จึงจะสามารถจำหน่ายด้วยวิธีการดังกล่าวไต้

กรณีตามข้อหารือ ๑ และ ๒ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า สำนักงานประกันสังคม ได้ดำเนินการ 
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โดยมีการกำหนดรหัสครุภัณฑ์และทำการตัดโอนให้แก่สำนักงานๆ ทั่วประเทศ 
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ณ สำนักงาน รวมถึงกรณีมีการสับเปลี่ยนโยกย้ายเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
เคร ื่องคอมพ ิวเตอร ์ต ังกล ่าวย ังประจำอย ู่ท ี่สำน ักงานฯ และผู้มาปฏิบ ัต ิงานหน้าท ี่แทนก็สามารถใช้งาน 
เครื่องตังกล่าวต่อไปไต้ ซ ึ่งคอมพิวเตอร์ต ั้งโต ๊ะต ังกล ่าวม ีการใช ้งานมาแล้วเป ็นระยะเวลาประมาณ ๗ ปี 
และหมดอายุการใช้งานในปี ๒๕๖๔ บีจจุบันสำนักงานฯ ไต้มีการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ทดแทนเครื่องเดิมแล้ว 
ตังน้ัน กรณีคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะของสำนักงานฯ แม้จะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ แต่มิได้มีลักษณะเป็นอุปกรณ์ 
อิเล็กทรอนิกส์เฉพาะตัวของเจ้าหน้าที่แล้ว หากสำนักงานฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะดังกล่าว 
หมดความจำเป ็นหรือหากใช ้ในหน ่วยงานของร ัฐต ่อไปจะส ิ้น เปล ืองค ่าใช ้จ ่ายมาก ย่อมอยู่ในดุลพ ิน ิจ 
ของสำนักงานฯ ที่จะดำเนินการจำหน่ายตามระเบียบฯ ข้อ ๒๑๕ วรรคหนึ่ง โดยไม่อาจดำเนินการตามระเบียบฯ 
ข้อ ๒๑๕ วรรคหนึ่ง (๑) (ค) ไต้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
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(นางสาวกุลยา ตันติเตมิท)
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ปลัดกระทรวงการคลัง 
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