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คํานํา 
 

  ตามที่สํานักงานศาลปกครองไดจัดทําเอกสารสรุปหลักปฏิบัติราชการจาก 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดระหวางป พ.ศ. ๒๕๔๔ ถึงป พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งเปนการสรุป 

แบบรายปเผยแพรใหแกหนวยงานทางปกครองและเจาหนาที่ของรัฐเพื่อใชเปนบรรทัดฐาน 

ในการปฏิบัติราชการใหเปนประโยชนตอประชาชนและตอการบริหารราชการแผนดินไปแลวนั้น  

สํานักงานศาลปกครองไดพิจารณาเห็นวา หากสํานักงานไดศึกษารวบรวมเอกสารสรุปหลักปฏิบัติ 

ราชการแบบเฉพาะเรื่องขึ้น ซึ่งเปนการศึกษาเฉพาะเจาะจงในขอพิพาทประเภทตางๆ เชน ขอพิพาท

เกี่ยวกับวินัย การบริหารงานบุคคลภาครัฐ การเวนคืนอสังหาริมทรัพย ฯลฯ เพื่อการเผยแพร 

แกหนวยงานทางปกครองและเจาหนาที่ของรัฐแลว นาจะทําใหการทําความเขาใจในหลักปฏิบัติ

ราชการดังกลาวก็ดี หรือการนําหลักปฏิบัติราชการดังกลาวไปใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 

หรือในการบริหารราชการก็ดี เปนไปดวยความเขาใจและสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น สําหรับการ 

จัดทําเอกสารสรุปหลักปฏิบัติราชการเฉพาะเรื่องฉบับนี้เปนการสรุปหลักปฏิบัติราชการที่นาสนใจ

จากคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดในคดีปกครองเกี่ยวกับการพัสดุและสัญญาทางปกครอง 

ในระหวางป พ.ศ. ๒๕๔๔ ถึงป พ.ศ. ๒๕๔๘  

  ในการนี้ สํานักงานศาลปกครองหวังวา เอกสารสรุปหลักปฏิบัติราชการฉบับนี้ 

จะชวยอํานวยประโยชนใหหนวยงานทางปกครองและเจาหนาที่ของรัฐมีความเขาใจในสิทธิหนาที่

ตามกฎหมายวาดวยการพัสดุและสัญญาทางปกครองเพิ่มข้ึน และสามารถนําไปใชเปนแนวทาง

สําหรับปฏิบัติหนาที่เพื่อใหเกิดการบริหารราชการที่ดี อันจะมีผลเปนการลดขอพิพาททางปกครอง

ลงไดตามสมควร 

 

 

 

 

       (นางสาวพรทิพย  ทองดี) 

             เลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง  



สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

สารบัญ 
 

 หนา 
สวนที่ ๑  สรุปหลักปฏิบัติราชการจากคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 ในคดีพิพาทเกี่ยวกับการพัสดุ   
 

 ๑. หลักปฏิบัติราชการที่ไดจากคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงาน 
  ทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐกระทําการโดยไมชอบ 
  ดวยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑)  ๑ 
  ๑.๑ กรณีที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐกระทําการ 

   โดยไมมีอํานาจ หรือนอกเหนืออํานาจหนาที่หรือไมถูกตอง 

   ตามกฎหมาย  ๑ 

   (๑) การประกาศตัดสิทธิเอกชนไมใหเสนอราคารับจางงานกอสราง 

    กับหนวยงานทางปกครองไวเปนการลวงหนา  ๑ 

    (๒) การประกาศสอบราคาโดยรวมงานที่มีลักษณะแตกตางกัน 

    ไวในการสอบราคาคราวเดียวกัน  ๓ 

    (๓) การยกเลิกการประกวดราคาเนื่องจากมีการปรับลดรายการ 

     จางกอสรางเพื่อประโยชนของทางราชการ  ๕ 

   ๑.๒ กรณีที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐใชดุลพินิจโดยมิชอบ ๖ 

    (๑) การยกเลิกการสอบราคาโดยไมมีเหตุผลอันสมควร  ๖ 

    (๒) การพิจารณาอนุมัติจางผูเสนอราคาที่เสนอคุณลักษณะของพัสดุ 

    แตกตางไปจากที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคา  ๘ 
 

  ๒. หลักปฏิบัติราชการที่ไดจากคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิด 
  หรือความรับผิดอยางอ่ืนของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ 
  ของรัฐตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓)  ๑๐ 
  (๑) การใชดุลพินิจยกเลิกการประกวดราคาโดยเปนการเลือกปฏิบัติ 

   ทําใหผูเสนอราคาไดรับความเสียหาย  ๑๐ 

   (๒) การดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามขั้นตอนของระเบียบวาดวยการพัสดุ 

    ลาชา เปนเหตุใหผูเขาเสนอราคาไดรับความเสียหาย  ๑๒ 
  
 
 
 
 
 
 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

 

(๒) 

 หนา 
สวนที่ ๒  สรุปหลักปฏิบัติราชการจากคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  ในคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง   
 

  (๑) กรณีผูแทนของหนวยงานทางปกครองทําขอตกลงเพิ่มเติมสัญญา 

   ทางปกครองฉบับเดิมดวยวาจา  ๑๔ 

   (๒) การตรวจรับมอบงานโดยพิจารณาจากมาตรฐานที่เกินกวาขอกําหนด 

   ในสัญญา  ๑๕ 

   (๓) กรณีหนวยงานทางปกครองใชสิทธิเรียกรองตามสัญญาในเรื่องที่ 

    หนวยงานทางปกครองมีสวนตองรวมรับผิดในความบกพรองเกี่ยวกับ 

    การปฏิบัติตามสัญญาที่เกิดขึ้น  ๑๖ 

   (๔) การฟองคดีในระหวางการดําเนินกระบวนการพิจารณาของ 

    อนุญาโตตุลาการเพื่อพิจารณาชี้ขาดขอพิพาท  ๑๗ 

   (๕) กรณีเกี่ยวกับระยะเวลาการฟองคดีเพื่อใชสิทธิเรียกรองตามสัญญา 

   ทางปกครอง  ๑๙ 

   (๕.๑) การฟองคดีในกรณีที่มีการรับสภาพความรับผิดในหนี้ที่คางชําระ  ๑๙ 

   (๕.๒) การฟองคดีในกรณีที่มีขอกําหนดในสัญญาใหบังคับชําระหนี้ได 

    โดยไมตองทวงถาม  ๒๑ 

   (๕.๓) การฟองคดีในกรณีที่มีการกลาวอางวาตองรอผลการดําเนินการ 

    ภายในของฝายปกครองกอน  ๒๒ 
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ในคดีพิพาทเกีย่วกบัการพัสดุ 

สวนที่ ๑ 



สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

หลักปฏิบัติราชการ 
จากคําวินิจฉยัของศาลปกครองสูงสุดในคดีพิพาทเกี่ยวกับการพัสดุ 

 

 จากการศึกษาวิเคราะหคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับการพัสดุระหวาง 

ป พ.ศ. ๒๕๔๔ ถึงป พ.ศ. ๒๕๔๘ มีขอเสนอแนะเกี่ยวกับหลักปฏิบัติราชการที่ดีที่ไดจาก 

คําพิพากษาดังกลาวจํานวน ๗ คดี โดยเปนประเภทคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) 

แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนี้ 
 

๑.  หลักปฏิบัติราชการที่ไดจากคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่
ของรัฐกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) 
 

 ๑.๑  กรณีที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐกระทําการโดยไมมีอํานาจ
หรือนอกเหนืออํานาจหนาที่ หรือไมถูกตองตามกฎหมาย 
 

 (๑) หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐจะออกคําสั่งหรือกําหนด
กฎเกณฑใดๆ อันมีผลเปนการจํากัดหรือตัดสิทธิของบุคคลใหแตกตางไปจากที่กฎหมาย
หรือระเบียบที่เกี่ยวของกําหนดใหอํานาจไวไมได 
 

 หลักปฏิบัติราชการดังกลาวปรากฏตามคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดในกรณี 

ดังตอไปนี้ 

   หนวยงานทางปกครองตองพิจารณาความพรอมและความสามารถของ 
ผูเขาแขงขันเสนอราคาในการจัดซ้ือจัดจางตามระเบียบวาดวยการพัสดุในขณะที่เสนอราคา 
โดยไมอาจประกาศตัดสิทธิในการเขาแขงขันเสนอราคาของเอกชนรายหนึ่งรายใด 
ไวเปนการลวงหนาดวยเหตุหนึ่งเหตุใดซ่ึงกฎหมายไมไดบัญญัติใหอํานาจไว การไมรับ
พิจารณาการเสนอราคาโดยกลาวอางเหตุตามที่มีการประกาศดังกลาวยอมเปนการกระทํา
ละเมิดตอผูเสนอราคา 
   ในคดีที่กรมโยธาธิการและผังเมืองไมรับพิจารณาการเสนอราคาของเอกชนที่เขา
เสนอราคาในการประกวดราคาจางเหมากอสราง เนื่องจากไดประกาศตัดสิทธิเอกชนรายดังกลาว
ไมใหเสนอราคารับจางงานกอสรางกับกรมโยธาธิการฯ ในทุกสาขางานกอสรางไวเปนเวลา ๓๐ วัน  
ดวยเหตุที่เปนผู รับจางซึ่งมีผลการปฏิบัติงานลาชากวาแผนงานตามสัญญาจางที่มีอยูกับ 
กรมโยธาธิการฯ เกินกวารอยละ ๑๐ นั้น  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา การพิจารณาคุณสมบัติ
และความสามารถของผูเสนอราคาหรือผูเสนองานในโครงการจัดหาพัสดุของสวนราชการนั้น  
ตองดําเนินการตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ  
พ.ศ. ๒๕๓๕ ใหอํานาจไว โดยจะตองไมขัดตอเจตนารมณของระเบียบดังกลาวที่มุงคุมครองให 
 



  

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 
 

๒ 

การจัดหาพัสดุตองกระทําโดยเปดเผย โปรงใส และมีการแขงขันกันอยางเสรีและเปนธรรม  
เมื่อปรากฏวาไมมีบทบัญญัติใดของระเบียบฯ ที่บัญญัติใหอํานาจสวนราชการประกาศตัดสิทธิ 
ผูเสนอราคาหรือผูรับจางที่เคยมีประวัติการรับจางงานกอสรางบกพรองอยางใดอยางหนึ่งมากอน
เขาเสนอราคากับสวนราชการ การที่กรมโยธาธิการฯ ประกาศตัดสิทธิเอกชนขางตน มิใหเสนอราคา
รับจางงานกอสรางกับกรมโยธาธิการฯ จึงเปนการกระทําโดยไมชอบดวยกฎหมาย  สวนบทบัญญัติ 
ในมาตรา ๘๑

 และมาตรา ๓๒๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
ประกอบกับมาตรา ๓ (๒)๓ แหงพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการกรมโยธาธิการ กระทรวง 
มหาดไทย พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งกรมโยธาธิการฯ อางวาเปนบทบัญญัติที่ใหอํานาจในการตัดสิทธิ 

                                                        
๑-๒ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

 มาตรา ๘ การจัดตั้ง การรวม หรือการโอนสวนราชการตามมาตรา ๗ ใหตราเปนพระราชบัญญัติ 

 การจัดตั้งทบวงโดยใหสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง ใหระบุการสังกัดไวในพระราชบัญญัติ

ดวย 

    การจัดตั้งกรมหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม ซึ่งไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

กระทรวง หรือทบวง ใหระบุการไมสังกัดไวในพระราชบัญญัติดวย 

ฯลฯ   ฯลฯ 

  มาตรา ๓๒ กรมมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวงตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

แบงสวนราชการของกรม หรือตามกฎหมายวาดวยอํานาจหนาที่ของกรมนั้น  

  ในกรมหนึ่งมีอธิบดีคนหนึ่งเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

ของกรมใหเกิดผลสัมฤทธิ์และเปนไปตามเปาหมาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง และในกรณี 

ที่มีกฎหมายอื่นกําหนดอํานาจหนาที่ของอธิบดีไว เปนการเฉพาะ  การใชอํานาจและการปฏิบัติหนาที่ 

ตามกฎหมายดังกลาวใหคํานึงถึงนโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงไวตอรัฐสภาหรือที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

หรืออนุมัติ และนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวงดวย 

  ในกรมหนึ่งจะใหมีรองอธิบดีเปนผูบังคับบัญชาขาราชการรองจากอธิบดีและชวยอธิบดีปฏิบัติ

ราชการก็ได 

    รองอธิบดีมีอํานาจหนาที่ตามที่อธิบดีกําหนดหรือมอบหมาย 

 ๓ พระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการกรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๓๗  

 มาตรา ๓ ใหกรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

ฯลฯ   ฯลฯ 

 (๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการออกแบบและกอสรางโครงสรางพื้นฐาน ไดแก ถนน สะพาน อาคาร 

เขื่อนปองกันตลิ่ง ทาเทียบเรือ ระบบประปา ระบบไฟฟา ระบบเครื่องกล ระบบระบายน้ํา ระบบบําบัดน้ําเสีย 

ระบบปองกันน้ําทวมระบบกําจัดมูลฝอย การจัดหาน้ําสะอาด การพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค  

และอื่นๆ รวมทั้งการบูรณะและบํารุงรักษา 

    ฯลฯ   ฯลฯ 
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๓ 

การเขาเสนอราคาของผู เสนอราคาไดนั้น เปนเพียงบทบัญญัติที่กําหนดอํานาจหนาที่ของ 
กรมโยธาธิการฯ ในการดําเนินการออกแบบและกอสรางโครงสรางพื้นฐาน ไมอาจแปลความ 
ขยายอํานาจหนาที่ดังกลาวใหรวมถึงการตัดสิทธิเอกชนในการเขาเสนอราคารับจางงานกอสราง 
ไวเปนการลวงหนาได และโดยที่การควบคุมดูแลการจัดหาพัสดุใหถูกตองเปนธรรมและมิให
ประโยชนของทางราชการหรือประโยชนสาธารณะเสียหายนั้น สามารถทําไดโดยการกําหนด 
ไวเปนขอสัญญาใหผู รับจางตองรับผิดจากการไมปฏิบัติตามสัญญาหรือการปฏิบัติงานลาชา 
และบังคับใหเปนไปตามขอสัญญาไดอยูแลว ประกอบกับในการเสนอราคาหรือเสนองานของผูรับจางนั้น 
สวนราชการจะตองพิจารณาถึงความพรอมหรือความสามารถของผูเสนอราคาหรือผูเสนองาน 
ในขณะที่เสนอราคา  ดังนั้น กรมโยธาธิการฯ จึงไมอาจนํากรณีการปฏิบัติงานบกพรองตาม
โครงการหนึ่งมาเปนขออางในการตัดสิทธิผูรับจางรายหนึ่งรายใดมิใหเสนอราคารับงานกอสราง 
ในทุกสาขางานกอสรางได การประกาศตัดสิทธิของกรมโยธาธิการฯ ดังกลาว จึงเปนการใชอํานาจ
เกินกวาที่ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุฯ กําหนดไว ซึ่งขัดตอเจตนารมณ 
ของระเบียบดังกลาว อันเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย และการปฏิเสธไมรับพิจารณา 
การเสนอราคาโดยอางประกาศตัดสิทธิขางตนยอมเปนการกระทําละเมิดตอผูเสนอราคา   
ศาลพิพากษาใหกรมโยธาธิการฯ ชดใชคาเสียหายเทาที่เกิดขึ้นจริง และเปนผลโดยตรงจากการกระทํา
ละเมิดใหแกผูเสนอราคาที่ไดรับความเสียหาย (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๒๑/๒๕๔๘) 
 

  (๒) ในการจัดใหมีการสอบราคา หนวยงานทางปกครองอาจกําหนดใหมี
งานประเภทที่มีลักษณะแตกตางกันไวในการสอบราคาคราวเดียวกันได หากเปนการ
ดําเนินการเพื่อประโยชนตอทางราชการอยางแทจริง โดยไมกอใหเกิดการผูกขาดในการ
เสนอราคาหรือเจาะจงเพื่อคัดเลือกผูเขาเสนอราคารายหนึ่งรายใด รวมทั้งอาจกําหนดให
มีการเสนอราคารวมเพียงอยางเดียวหรือใหมีการเสนอราคาตอหนวยหรือตอรายการ
พรอมกันดวยก็ไดตามความจําเปนและเหมาะสม  ทั้งนี้ ตามที่กําหนดไวในขอ ๔๒ (๓)๔  
และขอ ๔๐ (๖)๕ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุฯ 

                                                        
 ๔-๕ชระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

   ขอ ๔๒ คณะกรรมการเปดซองสอบราคามีหนาที่ดังนี้ 

ฯลฯ   ฯลฯ 

  (๓) พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรืองานจางของผูเสนอราคาที่ถูกตองตาม (๒) ที่มีคุณภาพและคุณสมบัติ 

เปนประโยชนตอทางราชการ และเสนอใหซื้อหรือจางจากรายที่คัดเลือกไวแลว ซึ่งเสนอราคาต่ําสุด 

  ในกรณีที่ผู เสนอราคาต่ําสุดดังกลาวไมยอมเขาทําสัญญาหรือขอตกลงกับสวนราชการ 

ในเวลาที่กําหนดตามเอกสารสอบราคา ใหคณะกรรมการพิจารณาจากผูเสนอราคาต่ํารายถัดไปตามลําดับ 

  ถามีผูเสนอราคาเทากันหลายราย ใหเรียกผูเสนอราคาดังกลาวมาขอใหเสนอราคาใหมพรอมกัน

ดวยวิธียื่นซองเสนอราคา 

 
  

(มีตอหนาถัดไป) 
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๔ 

   ในคดีที่กรมพัฒนาฝมือแรงงานออกประกาศสอบราคาจางเหมางานรวมสามประเภท 

ไดแก งานรักษาความปลอดภัย งานทําความสะอาด และงานดูแลสนามหญาสวนหยอม  

ของศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด โดยรวมงานดังกลาวไวในประกาศสอบราคาคราวเดียวกัน 

เปนเหตุใหผูที่มีคุณสมบัติเฉพาะในบางงานและไดยื่นซองสอบราคาเฉพาะงานใดงานหนึ่ง 

ไมไดรับการพิจารณาการเสนอราคา ทําใหผูเสนอราคาดังกลาวเห็นวาไมไดรับความเปนธรรม 

เพราะมีลักษณะเปนการกีดกันผูประกอบการขนาดเล็ก และไมชอบดวยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 

วาดวยการพัสดุฯ เนื่องจากระเบียบดังกลาวไมไดมีวัตถุประสงคใหจางงานหลายงานที่มีลักษณะ

แตกตางกันรวมกัน  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา สวนราชการมีอํานาจกําหนดคุณสมบัติ 

ของงานจางโดยรวมงานที่มีลักษณะแตกตางกันไวในการสอบราคาคราวเดียวกันได หากเปนการ

กระทําเพื่อประโยชนตอทางราชการโดยแทจริงตามนัยขอ ๔๒ (๓) ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 

วาดวยการพัสดุฯ  แตหากการดําเนินการดังกลาวมีวัตถุประสงคหรือกอใหเกิดการผูกขาดในการ

เสนอราคาจาง หรือเจาะจงเพื่อคัดเลือกผูเสนอราคารายหนึ่งรายใด หรือมุงประสงคในประการ 

ที่ไมเปนประโยชนแกทางราชการ การสอบราคานั้นยอมไมชอบดวยกฎหมาย  กรณีที่กรมพัฒนา

ฝมือแรงงานไดประกาศสอบราคาโดยรวมงานทั้งสามประเภทดังกลาวขางตนไวในคราวเดียวกัน

และมีเหตุผลวา เนื่องจากเปนงานที่มีเวลาการทํางานเหลื่อมซอนกันอยู หากใหเอกชนตางราย 

เปนผูรับจางงานแตละงานแลวอาจกอใหเกิดปญหาในการรักษาความปลอดภัยของอาคารสถานที่

และทรัพยสินของทางราชการขึ้นได ทั้งยังอาจกอใหเกิดปญหาในการเรียกรองคาสินไหมทดแทน

จากผูรับจางในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้นกับทรัพยสินดังกลาว เพราะเปนการยากที่จะพิสูจน 

ไดวาเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของฝายใดนั้น เปนกรณีที่เห็นไดวาเปนการประกาศ 

สอบราคาที่เปนไปเพื่อประโยชนของทางราชการตามนัยขอ ๔๒ (๓) ของระเบียบขางตน  

                                                                                                                                                               
 
  ถาปรากฏวาราคาของผูเสนอราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจางสูงกวาวงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง ใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคาดําเนินการตามขอ ๔๓ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 ขอ ๔๐ ใหเจาหนาที่พัสดุจัดทําเอกสารสอบราคา โดยอยางนอยใหแสดงรายการดังตอไปนี้ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๖) ขอกําหนดใหผูเขาเสนอราคารวมทั้งส้ิน และราคาตอหนวยหรือตอรายการ (ถาทําได) พรอมทั้ง
ระบุหลักเกณฑโดยชัดเจนวา จะพิจารณาราคารวมหรือราคาตอหนวยรายการ ในกรณีที่ไมไดกําหนดไว 
ในเอกสารสอบราคาใหพิจารณาราคารวม 

ฯลฯ   ฯลฯ 
  
 

(ตอจากเชิงอรรถที่ ๔-๕ หนา ๓) 
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๕ 

กรมพัฒนาฝมือแรงงานจึงมีอํานาจดําเนินการได  นอกจากนั้น กรณีที่เอกสารสอบราคากําหนดวา 

จะพิจารณาตัดสินจากราคารวมเปนหลักอันเปนผลใหผูเสนอราคาตองเสนอราคาเปนราคารวมนั้น  

เปนดุลพินิจของผูประกาศสอบราคาที่จะกําหนดใหมีการเสนอราคารวมทั้งสิ้นอยางเดียว 

หรือเปนราคารวมทั้งสิ้นพรอมราคาตอหนวยหรือตอรายการไดตามความจําเปนและเหมาะสม 

ตามนัยขอ ๔๐ (๖) ของระเบียบฉบับเดียวกัน  ดังนั้น เมื่อไมปรากฏวามีความไมเหมาะสมในการ

กําหนดใหเสนอราคารวมทั้งสิ้นอยางเดียว การไมไดใหผูเสนอราคาเสนอราคาเปนตอหนวย 

หรือตอรายการจึงไมขัดตอขอ ๔๐ (๖) ดังกลาว ประกาศสอบราคาจางของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน

ขางตน จึงชอบดวยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุฯ แลว  ศาลพิพากษายกฟอง  

(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๕๙/๒๕๔๘) 

 

   (๓) กรณีที่หนวยงานทางปกครองมีความจําเปนตองปรับลดรายการจัดซ้ือ
หรือจัดจางตามเอกสารประกวดราคาเพื่อประโยชนของทางราชการ และเปนกรณีที่ 
ไมสามารถนําราคาที่มีการปรับลดรายการมาหักออกจากราคาตามใบเสนอราคาของ 
ผูเสนอราคาได ถือวาเปนการดําเนินการที่มีผลเปนการเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญที่กําหนด
ไวในเอกสารประกวดราคาอันทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผูเขาเสนอราคา
ดวยกัน  จึงเปนกรณีที่หัวหนาหนวยงานทางปกครองมีอํานาจพิจารณายกเลิกการ
ประกวดราคาดังกลาวไดตามนัยขอ ๕๓๖ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ 
พ.ศ. ๒๕๓๕   
   ในคดีที่ผูวาราชการจังหวัดมีคําสั่งยกเลิกการประกวดราคาจางเหมากอสราง
อาคารโรงพยาบาลจังหวัด ดวยเหตุที่ราคาที่ผูเสนอราคาต่ําสุดเสนอสูงกวาวงเงินงบประมาณ 
และราคากลาง ซึ่งหากดําเนินการตอไปจําเปนตองปรับลดรายการกอสรางในเอกสารประกวดราคา
อันจะมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผูเขาเสนอราคาดวยกัน แตผูเสนอราคา 
รายที่เสนอราคาต่ําสุดซึ่งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเห็นควรจางผูเสนอราคา 
รายดังกลาว เห็นวาเปนการยกเลิกการประกวดราคาที่ไมชอบดวยกฎหมาย จึงฟองขอใหเพิกถอน
คําสั่งยกเลิกการประกวดราคาของผูวาราชการจังหวัด นั้น  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา 
เนื่องจากการประกวดราคาขางตน หนวยงานทางปกครองไดกําหนดแบบเอกสารใบเสนอราคา 
โดยใหผูเขาเสนอราคากรอกรายการคากอสรางเปนคาวัสดุกอสรางและคาแรงงานในแตละรายการ 
แลวรวมคากอสรางและคาแรงงานทุกรายการมาคํานวณเปนคาอํานวยการ กําไร ภาษี คาความ

                                                        
๖ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

   ขอ ๕๓ หลังจากการประกวดราคาแลวแตยังไมไดทําสัญญาหรือตกลงซื้อหรือจางกับผูเสนอราคา 

รายใด ถามีความจําเปนเพื่อประโยชนของทางราชการเปนเหตุใหตองเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญในรายการละเอียด 

หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซึ่งทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผูเขาเสนอราคา

ดวยกัน ใหหัวหนาสวนราชการพิจารณายกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้น 
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๖ 

ผันผวนและคาดอกเบี้ย โดยไมไดแยกรายการที่อยูนอกเหนือจากคาวัสดุกอสรางและคาแรงงานไว
อยางชัดเจน ซึ่งผูเสนอราคาแตละรายมีหลักเกณฑเฉพาะในการคํานวณรายการที่อยูนอกเหนือจาก 
คาวัสดุกอสรางและคาแรงงานแตกตางกัน โดยหนวยงานทางปกครองไมอาจลวงรูหลักเกณฑ 
ในการคํานวณนั้นได  ดังนั้น การเสนอราคาในลักษณะขางตนจึงเปนกรณีที่ไมสามารถนําราคา 
ที่มีการปรับลดรายการกอสรางมาปรับลดราคาคากอสรางตามที่มีการเสนอไวในใบเสนอราคาได  
ซึ่งการปรับลดรายการกอสรางดังกลาวเปนการเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญในรายละเอียดหรือเงื่อนไข
ที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอันทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผูเขาเสนอราคา
ดวยกัน  ฉะนั้น เมื่อปรากฏวากรณีเปนการเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญที่จําเปนเพื่อประโยชนของ 
ทางราชการ จึงเปนกรณีที่อยูในหลักเกณฑซึ่งผูวาราชการจังหวัดในฐานะหัวหนาสวนราชการ 
มีอํานาจที่จะพิจารณายกเลิกการประกวดไดตามขอ ๕๓ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย
การพัสดุฯ คําสั่งยกเลิกการประกวดราคาของผูวาราชการจังหวัด จึงเปนคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย 
ศาลพิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕-อ.๖/๒๕๔๖) 

 

 ๑.๒ กรณีที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐใชดุลพินิจโดยมิชอบ 

 

  (๑) ผูมีอํานาจสั่งซ้ือสั่งจางจะใชดุลพินิจออกคําสั่งยกเลิกการสอบราคาดวยเหตุที่มี
ผูยื่นเสนอราคาเพียงรายเดียวทําใหไมสามารถเปรียบเทียบราคาได โดยไมมีเหตุผลอื่น 
ที่แสดงใหเห็นไดวาความเห็นของคณะกรรมการเปดซองสอบราคาซ่ึงเสนอใหมีการ 
จัดซ้ือจัดจางไมชอบอยางไร ไมได 
  ในคดีที่เทศบาลผูถูกฟองคดีประกาศสอบราคาจางเหมากอสรางคูระบายน้ํา 

โดยมีผูฟองคดีเปนผูเสนอราคาเพียงรายเดียว ซึ่งคณะกรรมการเปดซองสอบราคาไดเปรียบเทียบ

ราคากับราคากลางและไดตอรองราคาจนผูเสนอราคาลดราคาต่ํากวาราคากลางและงบประมาณ

ที่ต้ังไวแลว โดยคณะกรรมการฯ เห็นวาเปนราคาที่เหมาะสม จึงเสนอความเห็นสมควรสั่งจาง 

ผูฟองคดีตอผูบริหารทองถิ่นเพื่อพิจารณาสั่งการ แตผูบริหารทองถิ่นไมเห็นดวยกับความเห็นดังกลาว

และไดมีคําสั่งยกเลิกการสอบราคาโดยใหเหตุผลวาเปนเพราะมีผูเสนอราคาเพียงรายเดียวทําให

ไมสามารถเปรียบเทียบราคาได  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา เมื่อขอ ๓๕ (๔)๗ ของระเบียบ

                                                        
๗ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 ขอ ๓๕ คณะกรรมการเปดซองสอบราคามีหนาที่ดังนี้ 

ฯลฯ   ฯลฯ 

 (๓)  พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรืองานจางของผูเสนอราคาที่ถูกตองตาม (๒) ที่มีคุณภาพและคุณสมบัติ 

เปนประโยชนตอหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น และเสนอใหซื้อหรือจางจากรายที่คัดเลือกไวแลว ซึ่งเสนอ

ราคาต่ําสุด 

   (มีตอหนาถัดไป) 
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๗ 

กระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดวา

ในกรณีที่มีผูเสนอราคารายเดียวใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคาดําเนินการเชนเดียวกับกรณีที่มี 

ผูยื่นซองสอบราคาหลายราย โดยมิไดกําหนดใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคาตองเสนอตอผูส่ังซือ้หรือ

ผูส่ังจางใหยกเลิกการสอบราคา ซึ่งหากระเบียบดังกลาวประสงคจะใหมีการยกเลิกการสอบราคาในกรณี

ที่มีผูยื่นซองสอบราคาเพียงรายเดียวยอมตองมีการกําหนดหลักเกณฑไวต้ังแตชั้นของคณะกรรมการ 

 

                                                                                                                                                               
 

  ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุดดังกลาวไมยอมเขาทําสัญญาหรือขอตกลงกับหนวยการบริหาร

ราชการสวนทองถิ่นในเวลาที่กําหนดตามเอกสารสอบราคา ใหคณะกรรมการพิจารณาจากผูเสนอราคาต่ํา 

รายถัดไปตามลําดับ 

  ถามีผูเสนอราคาเทากันหลายราย ใหเรียกผูเสนอราคาดังกลาวมาขอใหเสนอราคาใหมพรอมกัน

ดวยวิธียื่นซองเสนอราคา 

    ถาปรากฏวาราคาของผูเสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจางสูงกวาวงเงิน 

ที่จะซื้อหรือจาง ใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคาดําเนินการตามขอ ๓๖  

 (๔)  ในกรณีที่มีผูเสนอราคาถูกตองตรงตามรายการละเอียดและเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสาร 

สอบราคาเพียงรายเดียว ใหคณะกรรมการดําเนินการตาม (๓) โดยอนุโลม 

ฯลฯ   ฯลฯ 

 ขอ ๓๖ การซื้อหรือการจางโดยวิธีสอบราคาที่ปรากฏวาราคาของผูเสนอราคาต่ําสุดรายที่คณะกรรมการ

เห็นสมควรซื้อหรือจางตามขอ ๓๕ (๓) ยังสูงกวาวงเงินที่จะซื้อหรือจาง ใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคา

ดําเนินการตามลําดับ ดังนี้ 

 (๑) เรียกผูเสนอราคารายนั้นมาตอรองราคาใหต่ําสุดเทาที่จะทําได หากผูเสนอราคารายนั้นยอมลด

ราคาแลวราคาที่เสนอใหมไมสูงกวาวงเงินที่จะซื้อหรือจาง หรือสูงกวาแตสวนที่สูงกวานั้นไมเกินรอยละสิบ 

ของวงเงินที่จะซื้อหรือจาง หรือตอรองแลวไมยอมลดราคาลงอีกแตสวนที่สูงกวาวงเงินที่จะซื้อหรือจางนั้นไมเกิน

รอยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจาง ถาเห็นวาราคาดังกลาวเปนราคาที่เหมาะสมก็ใหเสนอซื้อหรือจางจาก 

ผูเสนอราคารายนั้น 

 (๒) ถาดําเนินการตาม (๑) แลวไมไดผล ใหเรียกผูเสนอราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจาง

ทุกรายตามขอ ๓๕ (๓) มาตอรองราคาใหมพรอมกันดวยวิธียื่นซองเสนอราคาภายในกําหนดระยะเวลา 

อันสมควร หากรายใดไมมายื่นซองใหถือวารายนั้นยืนราคาตามที่เสนอไวเดิม หากผูเสนอราคาต่ําสุดในการ

ตอรองราคาครั้งนี้เสนอราคาไมสูงกวาวงเงินที่จะซื้อหรือจางหรือสูงกวาแตสวนที่สูงกวานั้นไมเกินรอยละสิบ 

ของวงเงินที่จะซื้อหรือจาง ถาเห็นวาราคาดังกลาวเปนราคาที่เหมาะสมแลวก็ใหเสนอซื้อหรือจางจากผูเสนอราคา

รายนั้น และเมื่อมีราคาซื้อหรือจางเพิ่มขึ้นใหปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณ

ของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นดวย 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 

(ตอจากเชิงอรรถที่ ๗ หนา ๖) 
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๘ 

เปดซองสอบราคา  ทั้งนี้ โดยเทียบเคียงไดจากวิธีประกวดราคาตามขอ ๔๔๘ ของระเบียบฉบับเดียวกัน

ซึ่งกําหนดวาในกรณีที่มีผูเสนอราคารายเดียวโดยปกติใหคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

ตองเสนอผูส่ังซื้อส่ังจางเพื่อยกเลิกการประกวดราคา  ดังนั้น การยกเลิกการสอบราคาโดยใหเหตุผลวา

มีผูยื่นเสนอราคารายเดียวทําใหไมสามารถเปรียบเทียบราคาไดจึงเปนการขัดตอหลักเกณฑของ

การจัดซื้อจัดจางโดยวิธีสอบราคา  และเมื่อปรากฏวาคณะกรรมการเปดซองสอบราคาไดดําเนินการ

โดยถูกตองตามระเบียบดังกลาวแลว  การที่ผูบริหารทองถิ่นมีคําสั่งยกเลิกการสอบราคาจึงตองมี

เหตุผลเพียงพอที่แสดงใหเห็นไดวาเปนการใชดุลพินิจโดยชอบ และตองสามารถชี้แจงไดวาความเห็น

ของคณะกรรมการเปดซองสอบราคาไมชอบอยางไร เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง 

และสามารถตรวจสอบได เมื่อไมปรากฏวามีเหตุผลเพียงพอที่จะลบลางความเห็นของคณะกรรมการ

ดังกลาว กรณีจึงเปนการใชดุลพินิจโดยไมชอบ คําสั่งยกเลิกการสอบราคาจึงเปนคําสั่งที่ไมชอบ

ดวยกฎหมาย  ศาลพิพากษาใหเทศบาลชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดี (คําพิพากษาศาลปกครอง

สูงสุดที่ อ.๔๓/๒๕๔๖) 
 

   (๒) กรณีที่ผูเขาเสนอราคาเสนอขอมูลของพัสดุที่จะนํามาใชในสัญญาจาง 
ไมครบถวนตามที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา ทําใหคณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาไมสามารถตรวจสอบไดวาเปนพัสดุที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพเปนไปตาม 
ที่กําหนดไวหรือไม ถือเปนขอผิดพลาดในสวนที่เปนสาระสําคัญ ซ่ึงคณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคามีอํานาจตัดผูเขาเสนอราคารายนั้นออกจากผูมีสิทธิไดรับ 
การพิจารณาราคาไดตามขอ ๔๓ วรรคหนึ่ง (๑)๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย 
การพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕   

                                                        
 ๘-๙ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 ขอ ๔๔ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ไดพิจารณาตามขอ ๔๓ (๑) แลวปรากฏวา  

มีผูเสนอราคารายเดียวหรือมีผูเสนอราคาหลายรายแตถูกตองตรงตามรายการละเอียดและเงื่อนไขที่กําหนด 

ในเอกสารประกวดราคาเพียงรายเดียว โดยปกติใหเสนอผูส่ังซื้อหรือผูส่ังจางยกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้น 

แตถาคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเห็นวามีเหตุผลสมควรที่จะดําเนินการตอไปโดยไมตองยกเลิก

การประกวดราคาก็ใหดําเนินการตามขอ ๔๓ (๒) โดยอนุโลม  

 ขอ ๔๓  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา มีหนาที่ดังนี้ 

 (๑) ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา ใบเสนอราคา เอกสารหลักฐานตางๆ พัสดุตัวอยาง 

แคตตาล็อก หรือแบบรูปและรายการละเอียด แลวคัดเลือกผูเสนอราคาที่ถูกตองตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา 

  ในกรณีที่ผูเสนอราคารายใดเสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสาร

ประกวดราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ และความแตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบ 

ตอผูเสนอราคารายอื่น หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอยใหพิจารณาผอนปรนใหผูเขาประกวดราคา โดยไมตัด 

ผูเขาประกวดราคารายนั้นออก 
(มีตอหนาถัดไป) 
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๙ 

   สวนกรณีที่มีการเสนอคุณลักษณะบางสวนของพัสดุที่จะจัดซ้ือแตกตางไปจาก
ที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคา โดยสวนที่แตกตางนั้นมีคุณภาพสูงกวาและมีประสิทธิภาพ
ในการทํางานไดเชนเดียวกับที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอันเปนประโยชน 
ตอทางราชการ ถือวาไมใชการเสนอราคาที่มีรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไข 
ซ่ึงกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาในสวนที่เปนสาระสําคัญ คณะกรรมการพิจารณา 
ผลการประกวดราคาจึงมีอํานาจรับการเสนอราคาดังกลาวไวพิจารณาไดตามขอ ๔๓ 
วรรคหนึ่ง (๑) ขางตน 
  ในคดีที่เทศบาลประกาศประกวดราคาจางเหมากอสรางประตูระบายน้ําและสถานี 
สูบน้ําปองกันน้ําทวม โดยปรากฏวาผูเสนอราคาทุกรายเสนอขอมูลในสวนของเครื่องสูบน้ําที่จะ
นํามาใชในสัญญาจางไมเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา แตเทศบาล 
ไดพิจารณาอนุมัติจางผูเสนอราคารายที่เห็นวาไดเสนอคุณสมบัติของเครื่องสูบน้ําซึ่งจะเปน
ประโยชนตอทางราชการ แมวาจะเปนการเสนอระบบของเครื่องสูบน้ําบางสวนแตกตางจากที่ระบุ
ไวในเอกสารประกวดราคาก็ตาม ในขณะที่ผูฟองคดีซึ่งเปนผูเสนอราคาต่ําสุดแตไมไดรับการ
พิจารณาใหเขาทําสัญญาจางเห็นวา เมื่อผูยื่นซองประกวดราคาทุกรายตางผิดเงื่อนไขในเอกสาร
ประกวดราคา จึงควรยกเลิกการประกวดราคาและประกาศใหมีการประกวดราคาใหมเพื่อความ
ยุติธรรม  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา เมื่อปรากฏวาผูฟองคดีและผูยื่นซองประกวดราคา 
รายอื่นซึ่งไมใชผูที่ไดรับเลือกใหเขาทําสัญญา ยื่นซองประกวดราคาไมถูกตองตามเงื่อนไข 
ของเอกสารประกวดราคาโดยไมไดเสนอขอมูลในสวนของเครื่องสูบน้ําตามรายละเอียด 
เปรียบเทียบขอกําหนดของเครื่องสูบน้ําแนบทายเอกสารประกวดราคาใหครบถวน ถือเปน
ขอผิดพลาดในสวนที่ เปนสาระสําคัญ เนื่องจากมีผลทําใหคณะกรรมการพิจารณาผลการ 
ประกวดราคาไมอาจที่จะตรวจสอบไดวา เครื่องสูบน้ําที่ผูเสนอราคาดังกลาวเสนอ มีประสิทธิภาพ
และคุณภาพเปนไปตามคุณลักษณะเฉพาะตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาหรือไม  ดังนั้น 
การที่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาตัดผูฟองคดีและผูยื่นซองประกวดราคาขางตน 
ออกจากผูมีสิทธิไดรับการพิจารณาราคาจึงเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมายตามขอ ๔๓  
วรรคหนึ่ง (๑) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการ 
สวนทองถิ่นฯ  สําหรับกรณีของผูเสนอราคารายที่ไดรับเลือกใหเขาทําสัญญาซึ่งเปนรายเดียว 
ที่ เสนอขอมูลของเครื่องสูบน้ําครบถวน แตยื่นซองประกวดราคาไมถูกตองเนื่องจากระบุ 
คุณลักษณะเฉพาะของระบบสตารทมอเตอรของเครื่องสูบน้ําเปนระบบอื่นแทนระบบตามที่ระบุไว 

                                                                                                                                                               
   

  ในการพิจารณา คณะกรรมการอาจสอบถามขอเท็จจริงจากผูเสนอราคารายใดก็ได แตจะให 

ผูเสนอราคารายใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญที่เสนอไวแลวมิได 

ฯลฯ   ฯลฯ 

(ตอจากเชิงอรรถที่ ๘-๙ หนา ๘) 
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๑๐ 

ในเอกสารประกวดราคานั้น เมื่อปรากฏวาหนวยงานที่เกี่ยวของซึ่งมีความเชี่ยวชาญและเปน
ผูออกแบบงานกอสรางที่ประกวดราคา รวมทั้งเปนผูกําหนดคุณสมบัติของเครื่องสูบน้ําไดให
ความเห็นวา ระบบที่ผูเสนอราคาดังกลาวเสนอเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนด  อีกทั้งยังมีสมรรถนะ 
ประสิทธิภาพ และคุณภาพสูงกวาระบบที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคา  ดังนั้น จึงฟงไดวาระบบ
ของเครื่องสูบน้ําตามที่ผูเสนอราคาซึ่งไดรับเลือกใหเขาทําสัญญาเสนอนั้น มีความสามารถในการ
ทํางานไดเชนเดียวกับระบบที่ระบุในเอกสารประกวดราคา จึงถือไดวาระบบที่ผูเสนอราคาดังกลาว
เสนอมีขอแตกตางเพียงเล็กนอยไปจากรายละเอียดในคุณลักษณะเฉพาะของระบบที่ระบุ 
ในเอกสารประกวดราคา โดยเปนความแตกตางที่เปนประโยชนตอทางราชการ ถือไดวาผลิตภัณฑ
ที่เสนอถูกตองตามขอกําหนดที่สําคัญ ไมใชการเสนอราคาโดยมีรายละเอียดแตกตางไปจาก
เงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาที่เปนสาระสําคัญแตอยางใด ประกอบกับราคาที่เสนอ 
ยังอยูภายในวงเงินงบประมาณและราคากลางตามที่ต้ังไว คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 
จึงมีอํานาจรับผูยื่นซองประกวดราคาที่เสนอพัสดุขางตนไวพิจารณาไดตามขอ ๔๓ วรรคหนึ่ง (๑) 
ประกอบกับขอ ๔๔๑๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่นฯ  นอกจากนั้น ยังปรากฏขอเท็จจริงวาเทศบาลมีความจําเปนเรงดวน 
ตองแกไขปญหาอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นในชวงฤดูฝน  ดังนั้น การที่คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาไมเสนอใหมีการยกเลิกการประกวดราคาและตอมาผูมีอํานาจสั่งซื้อส่ังจางไดอนุมัติ
ใหทําสัญญาจางกับผูยื่นซองประกวดราคารายที่เสนอพัสดุอันมีลักษณะขางตน จึงเปนการกระทํา
ที่ชอบดวยกฎหมาย ศาลพิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๐๐/๒๕๔๗) 
 
๒.  หลักปฏิบัติราชการที่ไดจากคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดหรือความรับผิดอยางอ่ืน
ของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) 
 

 (๑) หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐมีหนาที่ตองผูกพันตอการใชดุลพินิจ
ที่ผานมาของตนในการพิจารณาหรือการกระทําใดๆ ก็ตามที่มีขอเท็จจริงอยางเดียวกัน  
หากหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐปฏิเสธการใชดุลพินิจดังกลาวโดยไมมี
เหตุผลอันสมควร ถือเปนการเลือกปฏิบัติและเปนการใชดุลพินิจโดยไมชอบ เปนคําสั่ง
ทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมาย และเปนการกระทําละเมิดตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) 
แหงพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองฯ 
 ในคดีที่กรมอนามัยมีคําสั่งยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑการแพทยเนื่องจาก 
ผูเสนอราคาผิดเงื่อนไขตามเอกสารประกวดราคาในเรื่องการแนบสําเนาใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงานของกระทรวงอุตสาหกรรม (ใบ ร.ง. ๔) ไมครบถวน ซึ่งผูฟองคดีเปนผูหนึ่งที่เขาเสนอ
ราคาและยื่นใบ ร.ง. ๔ ที่ประกอบดวยเอกสาร ๑๐ ลําดับ ไมครบทุกลําดับ โดยไดยื่นเฉพาะ

                                                        
๑๐ อางแลวในเชิงอรรถที่ ๘-๙ หนา ๘ 
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๑๑ 

เอกสารในลําดับที่เคยยื่นในการเสนอราคาหลายครั้งที่ผานมาตอกรมอนามัยซึ่งผูฟองคดีก็ได 
รับเลือกใหเขาทําสัญญา  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา แมประกาศประกวดราคาจะกําหนดให
ผูเขาประกวดราคาขายครุภัณฑการแพทยที่มีแหลงกําเนิดหรือผลิตในประเทศไทยตองแนบ 
สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานของกระทรวงอุตสาหกรรม (ใบ ร.ง. ๔) ของผูผลิต 
ที่ประกอบดวยเอกสารจํานวน ๑๐ ลําดับก็ตาม แตในการประกวดราคาหลายครั้งที่ผานมา  
กรมอนามัยไดเคยใชดุลพินิจพิจารณาวาการยื่นใบ ร.ง. ๔ ไมครบทุกลําดับ มิใชการผิดเงื่อนไข 
ของเอกสารประกวดราคาในสวนที่เปนสาระสําคัญ และการประกวดราคาครั้งนี้กับคร้ังที่ผานมา  
มีขอเท็จจริงไมแตกตางกัน กรมอนามัยจึงตองผูกพันกับการใชดุลพินิจดังกลาว เวนแตจะได
กําหนดไวอยางชัดเจนวาผูเสนอราคาจะตองยื่นใบ ร.ง. ๔ ครบทั้ง ๑๐ ลําดับ และแมการประกวด
ราคาในแตละครั้งจะมีการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเปนครั้งๆ ไป  
ซึ่งอาจมีความเห็นแตกตางกันก็ตาม แตกรมอนามัยเปนผูมีอํานาจตามกฎหมายในการออกประกาศ
ประกวดราคาและพิจารณาสั่งการ คณะกรรมการดังกลาวเปนเพียงเจาหนาที่ เตรียมการ 
และดําเนินการเพื่อเสนอความเห็นตอกรมอนามัยเทานั้น การยกเลิกการประกวดราคาเนื่องจาก 
ผูฟองคดีไมนําใบ ร.ง. ๔ ยื่นประกอบการเสนอราคาทุกลําดับ ซึ่งบางลําดับที่ไมไดยื่นนั้น 
กรมอนามัยสามารถตรวจสอบรายละเอียดไดจากเอกสารในลําดับที่มีการยื่น หรือสอบถามจาก 
ผูฟองคดีได จึงเปนการยกเลิกการประกวดราคาที่ไมมีเหตุผลอันควร เปนการเลือกปฏิบัติตอกรณี 
ที่มีขอเท็จจริงอยางเดียวกัน เปนคําสั่งทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมาย และเปนการกระทํา
ละเมิดตอผูฟองคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  
ซึ่งผูฟองคดียอมเรียกรองคาเสียหายที่ เปนผลโดยตรงจากคําสั่งทางปกครองขางตนได  
โดยคาเสียหายดังกลาวจะตองมีความสัมพันธใกลชิดกับความเสียหายที่ไดเกิดขึ้นแลวอยางแทจริง 
ซึ่งในกรณีนี้ ไดแก คาธรรมเนียมซื้อแคชเชียรเช็คเพื่อใชเปนหลักประกันซอง และคาธรรมเนียม 
ของธนาคารในการออกหนังสือคํ้าประกันสัญญา สวนคาเสียหายจากการขาดประโยชนจากกําไร 
ที่ผูฟองคดีอางวาควรจะไดรับ เปนเพียงความคาดหมายของผูฟองคดีประกอบกับเมื่อการทํา
สัญญามิไดเกิดขึ้นอันทําใหผูฟองคดีไมตองปฏิบัติตามสัญญาในสวนของตนเปนการตอบแทน 
การที่ผูฟองคดีจะอางเอากําไรอันเปนประโยชนตอบแทนจึงเปนสิ่งที่ไมถูกตอง และสําหรับ 
ความเสียหายอื่นที่เกิดขึ้นกอนมีการทําสัญญาเนื่องจากผูฟองคดีไดตระเตรียมดําเนินการบางสิ่ง
บางอยางลงไป เมื่อผูฟองคดีมิไดนําสืบและแสดงพยานหลักฐานใหเห็นวาไดมีความเสียหาย 
ดังกลาวเกิดขึ้น และมิไดกําหนดคาสินไหมทดแทนความเสียหายไวลวงหนาสําหรับความรับผิด
กอนสัญญาในกรณีที่สัญญาไมเกิดขึ้นเพราะเหตุที่กรมอนามัยตองรับผิดชอบ ศาลจึงไมอาจ
กําหนดคาเสียหายในสวนดังกลาวใหผูฟองคดีได (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๕๔/๒๕๔๗) 
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๑๒ 

 (๒) หนวยงานทางปกครองตองดําเนินการจัดซ้ือจัดจ างตามระเบียบว าด วย 
การพัสดุ ใหเปนไปตามขั้นตอนที่ระเบียบดังกลาวกําหนดไวโดยไมชักชา การดําเนินการ 
ในขั้นตอนตางๆ ลาชาโดยไมมีเหตุผลอันสมควร หากกอใหเกิดความเสียหายแกผูเขา 
เสนอราคายอมเปนการกระทําละเมิดอันเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ลาชาตามมาตรา ๙  
วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองฯ  
  ในคดีที่ ผูฟองคดีซึ่ ง เปนผูชนะการประกวดราคาจางเหมาบริการงานตางๆ  
ของทาเทียบเรือประมง ยื่นฟององคการสะพานปลาผูจัดประกวดราคาใหชดใชคาเสียหาย 
อันเนื่องมาจากการพิจารณาผลการประกวดราคาและการแจงใหผูฟองคดีเขาทําสัญญา 
ตามประกาศประกวดราคาลาชาเกินสมควร ทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย  ศาลปกครอง
สูงสุดวินิจฉัยวา การจางเหมาบริการที่ทาเทียบเรือประมงเปนหนาที่อยางหนึ่งขององคการ 
สะพานปลาตามมาตรา ๕ (๒)๑๑ แหงพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ๒๔๙๖  
เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวาในสวนของการพิจารณาผลการประกวดราคาจางเหมาบริการดังกลาว 
องคการสะพานปลาไมไดพิจารณาใหแลวเสร็จภายในกําหนดยืนราคา ๑๒๐ วัน ของผูฟองคดี
ตามที่องคการสะพานปลากําหนดไวในแบบใบเสนอราคา โดยองคการสะพานปลาไดขอขยาย
ระยะเวลาการยืนราคาออกไปอีก ๒ คร้ัง คร้ังละ ๖๐ วัน และ ๓๐ วัน ตามลําดับ โดยอางวา 
มีความจําเปนตองใชเวลาในการตรวจสอบความถูกตองของเอกสารที่เกี่ยวของ ซึ่งเปนขอกลาวอาง 
ที่ไมชอบดวยเหตุผล เพราะการตรวจสอบเอกสารเปนหนาที่ของคณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาตามขอ ๕๐ (๑)๑๒ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
และเอกสารหลักฐานของผูฟองคดีไดผานการตรวจสอบของคณะกรรมการฯ มาแลว  อีกทั้งการที่ 
ผูฟองคดียินยอมขยายเวลาการยืนราคาออกไปตามที่องคการสะพานปลาขอ ก็มิไดหมายความวา
ผูฟองคดียินยอมหรือเห็นชอบใหขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาออกไปดวย  ดังนั้น 

                                                        
๑๑ พระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ๒๔๙๖ 

 มาตรา ๕ ใหจัดตั้งองคการขึ้นองคการหนึ่งเรียกวา “องคการสะพานปลา” มีวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 

ฯลฯ   ฯลฯ 

 (๒) จัดดําเนินการหรือควบคุม และอํานวยบริการซึ่งกิจการแพปลา การขนสงและกิจการอื่นๆ  

อันเกี่ยวกับกิจการแพปลา 

ฯลฯ   ฯลฯ 
๑๒ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕   

 ขอ ๕๐ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา มีหนาที่ดังนี้ 

 (๑) ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา ใบเสนอราคา เอกสารหลักฐานตางๆ พัสดุตัวอยาง 

 แคตตาล็อกหรือแบบรูป และรายการละเอียด แลวคัดเลือกผูเสนอราคาที่ถูกตองตามเงื่อนไขในเอกสารประกวด

ราคา  

ฯลฯ   ฯลฯ 



  

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 
 

๑๓ 

เมื่อเหตุแหงการพิจารณาผลการประกวดราคาลาชาไมไดเกิดจากความบกพรองของผูฟองคดี 
ตามขอ ๕๐ (๒) วรรคสอง๑๓ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุฯ หรือเพื่อประโยชน
ของทางราชการตามขอ ๕๓๑๔ ของระเบียบฉบับเดียวกัน กรณีจึงเปนการปฏิบัติหนาที่ในการพิจารณา
ผลการประกวดราคาลาชาเกินสมควร  ในสวนของการแจงผลการพิจารณาใหผูฟองคดีทราบเพื่อไป 
ลงนามในสัญญานั้น  เมื่อปรากฏวาภายหลังจากการขยายระยะเวลาการยืนราคาขางตนแลว
องคการสะพานปลาไดแจงใหผูฟองคดีไปลงนามในสัญญา ๒ คร้ัง โดยในครั้งแรกไดขอใหชะลอ
การทําสัญญาออกไปกอนเพื่อใหนิติกรแกไขสัญญาใหม สวนการแจงครั้งที่ ๒ องคการสะพานปลา
ใชเวลาในการแจงหนังสือใหผูฟองคดีทราบประมาณ ๓ เดือนเศษ นับจากวันที่ที่ลงในหนังสือ  
ซึ่งถือวาเปนระยะเวลาที่ลาชาเกินสมควร เนื่องจากผูฟองคดีมีที่อยูที่แนนอนและการสงหนังสือ 
ใหผูฟองคดีกอนหนานั้นก็ไมเคยมีปญหาวาสงไมได อีกทั้งในใบเสนอราคาของผูฟองคดีก็ไดระบุ
หมายเลขโทรศัพทของผูฟองคดีไวดวยแลว  ดังนั้น ระยะเวลาตั้งแตวันที่ถัดจากวันครบกําหนด 
ยืนราคาตามใบเสนอราคาจนถึงวันที่ผูฟองคดีไดรับหนังสือแจงใหไปลงนามในสัญญาครั้งที่ ๒  
ซึ่งเปนเวลามากกวา ๖ เดือน จึงเปนชวงระยะเวลาที่องคการสะพานปลาปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควร 
ในการพิจารณาผลการประกวดราคาและในการแจงใหผูฟองคดีเขาทําสัญญา เมื่อการปฏิบัติ
หนาที่ลาชาดังกลาวทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย จึงเปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดี 
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  ศาลพิพากษาใหองคการ
สะพานปลาชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดี (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๓/๒๕๔๖) 

                                                        
 ๑๓ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

  ขอ ๕๐ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา มีหนาที่ดังนี้ 

ฯลฯ   ฯลฯ 

 (๒) พิจารณาคัดเลือกส่ิงของ หรืองานจาง หรือคุณสมบัติของผูเสนอราคาที่ตรวจสอบแลว 

ตาม (๑) ซึ่งมีคุณภาพและคุณสมบัติเปนประโยชนตอทางราชการ แลวเสนอใหซื้อหรือจางจากผูเสนอราคา 

รายที่คัดเลือกไว ซึ่งเสนอราคาต่ําสุด 

 ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุดดังกลาวไมยอมเขาทําสัญญาหรือขอตกลงกับสวนราชการ 

ในเวลาที่กําหนดตามเอกสารประกวดราคา ใหคณะกรรมการพิจารณาจากผูเสนอราคาต่ํารายถัดไปตามลําดับ 

ฯลฯ   ฯลฯ 

 ๑๔ อางแลวในเชิงอรรถที่ ๖ หนา ๕ 



 
 
 
 
 

 
 

สรุปหลักปฏิบัติราชการ 
จากคาํวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
ในคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง 

สวนที่ ๒ 
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หลักปฏิบัติราชการ 
จากคําวินิจฉยัของศาลปกครองสูงสุดในคดีพิพาทเกี่ยวกับสญัญาทางปกครอง 

 
 จากการศึกษาวิเคราะหคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดในคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญา 

ทางปกครองตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๔ ถึงป พ.ศ. ๒๕๔๘ สามารถสรุปขอเสนอแนะเกี่ยวกับหลักปฏิบัติ
ราชการที่ดีที่ไดจากคําวินิจฉัยดังกลาว โดยมีกรณีตางๆ ที่สําคัญ ดังนี้ 
 

 (๑) กรณีผูแทนของหนวยงานทางปกครองทําขอตกลงเพิ่มเติมสัญญาทางปกครอง
ฉบับเดิมดวยวาจา 

 

  การที่ ผูแทนของหนวยงานทางปกครองทําขอตกลงเพิ่มเติมดวยวาจา 
ใหผูรับจางทํางานพิเศษนอกเหนือจากที่กําหนดไวในสัญญา โดยงานดังกลาวอยูในขอบขาย
ทั่วไปแหงวัตถุประสงคของสัญญา และมิไดเกิดจากการสมยอมกันระหวางผูแทนของ
หนวยงานทางปกครองกับผูรับจาง หรือเกิดจากความผิดของผูรับจาง หรือผูรับจาง
ตองการหลีกเลี่ยงการประกวดราคา ยอมมีผลผูกพันใหหนวยงานทางปกครองตองรับผิด
จายเงินคาจางอันเกิดจากการทํางานดังกลาว 
 ในคดีที่ ผูฟองคดีซึ่งเปนผู รับจางกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลอง 
ขององคการบริหารสวนตําบลฟองขอใหองคการบริหารสวนตําบลชําระคาจางกอสรางเขื่อน 
กันดินพัง อันเนื่องมาจากกรณีที่ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลสั่งการดวยวาจา 
ใหผูฟองคดีดําเนินการกอสรางเขื่อนกันดินพังเพื่อใหการกอสรางถนนตามสัญญาสามารถ

ดําเนินการตอไปไดดวยเหตุที่ระหวางการกอสรางถนนไดเกิดการทรุดตัวของดินดานขางถนน 
ไหลเลื่อนลงคลองซึ่งจะทําใหถนนชํารุดเสียหาย นั้น  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา การสั่งการ 
ของประธานกรรมการบริหารฯ เปนการสั่งที่มีอํานาจกระทําได โดยถือวาเปนงานพิเศษซึ่งอยูใน
ขอบขายทั่วไปแหงวัตถุประสงคของสัญญาเพื่อใหสามารถกอสรางถนนตามสัญญาตอไปได  

และถือวาการสรางเขื่อนเปนขอตกลงสวนหนึ่งของสัญญากอสรางถนน แมเปนการตกลงดวยวาจา
ก็ตาม  ทั้งนี้ เนื่องจากตามบทบัญญัติมาตรา ๕๘๗๑๕ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
ไมไดบัญญัติใหสัญญาจางทําของตองทําเปนหนังสือ  ดังนั้น เมื่อกรณีดังกลาวไมไดเกิดจากการ 
สมยอมกันระหวางผูแทนของหนวยงานของรัฐกับผูรับจาง หรือเกิดจากความผิดของผูรับจาง  

หรือผูรับจางตองการหลีกเลี่ยงการประกวดราคา แมจะเปนกรณีที่ไมไดผานขั้นตอนการจัดซื้อ 

                                                 
๑๕ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

 มาตรา ๕๘๗ อันวาจางทําของนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง เรียกวาผูรับจาง ตกลงรับจะทําการงาน 

ส่ิงใดส่ิงหนึ่งจนสําเร็จใหแกบุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกวาผูวาจาง และผูวาจางตกลงจะใหสินจางเพื่อผลสําเร็จ 

แหงการที่ทํานั้น 
  



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

 

๑๕ 

จัดจางตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๘   
แตโดยที่การดําเนินการตามระเบียบดังกลาวเปนขั้นตอนการปฏิบัติภายในของหนวยงาน องคการ

บริหารสวนตําบลจึงไมอาจนําการไมปฏิบัติตามระเบียบฯ มาเปนเหตุผลปฏิเสธความรับผิดได  
เมื่อผูรับจางทํางานกอสรางเขื่อนตามที่มีการสั่งใหทําเพิ่มเติมจนเสร็จเรียบรอยแลว ยอมมีสิทธิ
ไดรับชําระคาจางเปนการตอบแทนตามจํานวนที่ตกลงกันไว (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๑๖/๒๕๔๗) 

 

  (๒) การตรวจรับมอบงานโดยพิจารณาจากมาตรฐานที่เกินกวาขอกําหนด 
ในสัญญา  

 

   ในการตรวจรับมอบงานตามสัญญาจาง หนวยงานทางปกครองในฐานะผูวาจาง
ตองตรวจรับดวยการพิจารณาจากขอกําหนดในสัญญาเปนสําคัญ จะนํามาตรฐานของงาน
หรือพัสดุที่ใชในงานอื่นซ่ึงอยูนอกเหนือหรือเกินจากขอกําหนดในสัญญาจางมาเปรียบเทียบ
แลวใชเปนเหตุไมรับมอบงานหรือบอกเลิกสัญญาจางดังกลาวไมได 

  ในคดีที่เทศบาลไมรับมอบงานและบอกเลิกสัญญาจางวางทอขยายเขตประปา 

กับเอกชนผูรับจาง โดยอางวาผูรับจางใชทอเหล็กกลาที่มีความหนาและน้ําหนักนอยกวาทอเหล็กกลา

ซึ่งผูรับจางรายอื่นนํามาใชในสัญญาจางประเภทเดียวกัน  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา เมื่อใน

สัญญาจางไมไดระบุความหนาและน้ําหนักของทอเหล็กกลาที่ผูรับจางจะตองนํามาใชในการวางทอ

ขยายเขตประปา กรณีจึงตองพิจารณาตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) ทอเหล็กกลา

โดยทั่วไป เมื่อปรากฏวาผูรับจางนําทอเหล็กกลาตามที่ไดรับอนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรม 

ใหใชไดตามมาตรฐาน มอก. มาใชในการวางทอขยายเขตประปา จึงเปนการปฏิบัติโดยถูกตอง

ตามสัญญาแลว  การที่เทศบาลนําคุณสมบัติของทอประปาที่ผูรับจางรายอื่นใชในการขยายเขต

ประปาใหแกเทศบาลซึ่งมีน้ําหนักและความหนามากกวามาเปรียบเทียบกับทอเหล็กกลาที่ผูรับจาง 

นํามาใชแลวไมรับมอบงาน เปนการตรวจสอบที่อยูนอกเหนือและเกินจากขอกําหนดในสัญญาจาง  

เมื่อเทศบาลนํากรณีดังกลาวมาเปนเหตุบอกเลิกสัญญาจาง จึงเปนการบอกเลิกสัญญาจางที่ไมชอบ

ดวยกฎหมาย ศาลพิพากษาใหเทศบาลชดใชคาเสียหายเปนเงินคาจางตามสัญญา (คําพิพากษา 

ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๗๖/๒๕๔๘) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

 

๑๖ 

 (๓) กรณีหนวยงานทางปกครองใชสิทธิเรียกรองตามสัญญาในเรื่องที่หนวยงาน
ทางปกครองมีสวนตองรวมรับผิดในความบกพรองเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญาที่เกิดขึ้น 
 

  การใชสิทธิเรียกรองในกรณีที่มีการปฏิบัติไมถูกตองตามขอกําหนดในสัญญา
ทางปกครอง หนวยงานทางปกครองตองนําเหตุอันมีผลทําใหมีการปฏิบัติไมเปนไปตาม
ขอกําหนดดังกลาวซ่ึงหนวยงานทางปกครองมีสวนตองรวมรับผิดมาพิจารณาประกอบ 
ในการใชสิทธิเรียกรองใหเกิดความเปนธรรมตอคูสัญญาอีกฝายหนึ่งดวย 
 

  หลักปฏิบัติราชการดังกลาวปรากฏตามคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดในคดีที่

หนวยงานทางปกครองใชสิทธิตามสัญญาจางกอสรางเพื่อเรียกคาปรับกรณีผูรับจางสงมอบงาน

ลาชากวาที่กําหนดไวในสัญญาจาง ดังนี้  
 

  หนวยงานทางปกครองในฐานะผูวาจางตามสัญญาจางกอสราง ยอมมีหนาที่
ตองจัดเตรียมพื้นที่ใหพรอมสําหรับสงมอบแกผูรับจางเพื่อเขาดําเนินการกอสราง แมวา
ในขอสัญญาจะไมไดกําหนดหนาที่ดังกลาวไวก็ตาม และในกรณีที่ผูรับจางสงมอบงาน
ลาชากวาที่กําหนดไวในสัญญาจางโดยมีสาเหตุมาจากความบกพรองในการปฏิบัติหนาที่
ขางตนของหนวยงานทางปกครองมีสวนรวมอยูดวย หากหนวยงานทางปกครองจะใช
สิทธิตามสัญญาจางเรียกคาปรับจากผูรับจางอันเนื่องมาจากการสงมอบงานลาชา
ดังกลาว หนวยงานทางปกครองตองนําระยะเวลาในสวนที่ตองรับผิดชอบทําใหเกิดความ
ลาชามาพิจารณาขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาจางเพื่อใหเกดิความเปนธรรม
แกผูรับจางในการคํานวณคาปรับดวย 
   ในคดีที่ผูรับจางตามสัญญาจางกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ํา 
กับเทศบาล ฟองขอใหเทศบาลคืนเงินคาปรับกรณีผูรับจางสงมอบงานลาชากวาเวลาที่กําหนดไว
ในสัญญาจางตามสวนของจํานวนวันที่เทศบาลตองรับผิดชอบในความลาชาที่เกิดขึ้น  ศาลปกครอง
สูงสุดวินิจฉัยวา เมื่อมีการประกวดราคาจนมีการทําสัญญาจางกอสรางโดยถูกตองครบถวน 

ตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการ 
สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แลว เทศบาลในฐานะผูวาจางยอมมีหนาที่จัดเตรียมพื้นที่ใหพรอม 
ที่จะสงมอบแกผูรับจางเพื่อเขาทําการกอสราง  แมวาในสัญญาจางจะไมไดมีขอกําหนดในเรื่อง
ดังกลาวไวก็ตาม เมื่อมีเหตุขัดของในการสงมอบพื้นที่เปนเหตุใหผูรับจางไมสามารถเขาทําการ

กอสรางไดอันเปนสาเหตุสวนหนึ่งที่ทําใหระยะเวลาในการกอสรางของผูรับจางตองลาชาออกไป  
โดยระยะเวลาที่ลาชาในสวนนี้เทากับระยะเวลาที่เทศบาลไดใชไปในการแกไขเหตุขัดของเพื่อให
สามารถสงมอบพื้นที่กอสรางได ซึ่งถือวาเปนระยะเวลาที่เกิดจากความผิดหรือความบกพรอง 

ของเทศบาล  ดังนั้น เมื่อปรากฏวาผูรับจางไดแจงเหตุขัดของเพื่อใหเทศบาลแกไข รวมทั้งขอขยาย
ระยะเวลาการปฏิบั ติตามสัญญาจางโดยเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยขางตน  
และเปนไปตามขอกําหนดในสัญญาจางแลว จึงเปนกรณีที่เทศบาลตองขยายระยะเวลาในการ



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

 

๑๗ 

กอสรางใหกับผูรับจางตามระยะเวลาที่เปนความบกพรองของเทศบาล  ฉะนั้น การปรับผูรับจาง 
กรณีสงมอบงานลาชาโดยไมไดหักจํานวนวันที่เทศบาลตองขยายเวลากอสรางใหกับผูรับจางออกจาก 

จํานวนวันที่สงมอบงานลาชาทั้งหมดจึงไมชอบ  เทศบาลจึงตองคืนคาปรับในสวนของวันดังกลาว 
ใหกับผูรับจาง  ศาลพิพากษาใหเทศบาลคืนคาปรับในสวนที่ตองขยายเวลากอสรางใหแกผูรับจาง 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๙/๒๕๔๘)  

 

 (๔) การฟองคดีในระหวางการดําเนินกระบวนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ
เพื่อพิจารณาชี้ขาดขอพิพาท 
 

  ในกรณีที่มีการเสนอขอพิพาทเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญาทางปกครอง
เพื่อใหอนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาดนั้น หนวยงานทางปกครองในฐานะผูวาจาง 
ยอมไมมีสิทธิที่จะฟองผูคํ้าประกันการปฏิบัติตามสัญญาดังกลาวของคูสัญญาฝายผูรับจาง
ใหตองรับผิดชําระหนี้ตามสัญญาค้ําประกันจนกวากระบวนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ
จะเสร็จสิ้น และไดขอยุติวาผูรับจางเปนผูกระทําผิดสัญญาจางและตองรับผิดชดใช
คาเสียหายใหแกหนวยงานทางปกครอง โดยหนวยงานทางปกครองไมอาจกลาวอางไดวา
เปนกรณีที่จะตองรีบฟองคดีใหทันกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๑๑๖  
แหงพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองฯ เนื่องจากการเสนอขอพิพาทตออนุญาโตตุลาการ
ยอมมีผลทําใหอายุความของสัญญาค้ําประกันซ่ึงเปนสัญญาอุปกรณสะดุดหยุดลงตามนัย
มาตรา ๑๙๓/๑๔ (๔)๑๗ ประกอบกับมาตรา ๖๙๒๑๘ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย 
เชนเดียวกับอายุความของสัญญาทางปกครองซึ่งเปนสัญญาหลัก 
 ในคดีที่กรมทางหลวงในฐานะผูวาจางตามสัญญาจางกอสรางถนนไดเสนอขอพิพาท
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญาดังกลาวเพื่อใหอนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาดตามขั้นตอน 
ที่กําหนดไวในสัญญา แตตอมาในระหวางการดําเนินกระบวนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ 
กรมทางหลวงไดบอกเลิกสัญญาจางและฟองคดีเรียกใหผูคํ้าประกันการปฏิบัติตามสัญญา 

ของคูสัญญาฝายผูรับจางชําระหนี้ตามสัญญาค้ําประกัน โดยเห็นวาคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ

                                                 
๑๖ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 มาตรา ๕๑ การฟองคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) หรือ (๔) ใหยื่นฟองภายในหนึ่งปนับแตวันที่รู

หรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีแตไมเกินสิบปนับแตวันที่มีเหตุแหงการฟองคดี  
๑๗-๑๘ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

   มาตรา ๑๙๓/๑๔ อายุความยอมสะดุดหยุดลงในกรณีดังตอไปนี้ 

ฯลฯ   ฯลฯ 

  (๔) เจาหนี้ไดมอบขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการพิจารณา  

ฯลฯ   ฯลฯ 

  มาตรา ๖๙๒ อายุความสะดุดหยุดลงเปนโทษแกลูกหนี้นั้น ยอมเปนโทษแกผูค้ําประกันดวย 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

 

๑๘ 

ไมมีผลผูกพันถึงผู คํ้าประกัน และเปนกรณีที่ตองฟองคดีภายในกําหนดระยะเวลาการฟองคดี 
ตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เนื่องจากการเสนอขอพิพาทตอ

อนุญาโตตุลาการไมทําใหอายุความในสวนของสัญญาค้ําประกันสะดุดหยุดลง นั้น  ศาลปกครอง
สูงสุดวินิจฉัยวา สัญญาจางกอสรางถนนเปนสัญญาที่หนวยงานทางปกครองมอบหมายให
เอกชนเขาจัดทําบริการสาธารณะหรือจัดใหมีส่ิงสาธารณูปโภค จึงเปนสัญญาทางปกครองตามนัย 
มาตรา ๓๑๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และสัญญาค้ําประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ดังกลาวเปนสัญญาอุปกรณซึ่งอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙  
วรรคหนึ่ง (๔)๒๐ แหงพระราชบัญญัติขางตนเชนเดียวกับสัญญาจางกอสรางถนนซึ่งเปนสัญญา
หลัก และโดยที่ขอกําหนดแหงสัญญาหลักกําหนดใหเสนอขอพิพาทเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญาตอ
อนุญาโตตุลาการเพื่อพิจารณาชี้ขาด โดยคําชี้ขาดมีผลถึงที่สุดและผูกพันคูสัญญาที่จะตองปฏิบัติตาม 

อันรวมถึงมีผลผูกพันผูคํ้าประกันการปฏิบัติตามสัญญาหลักดวย  ดังนั้น เมื่อปรากฏวากรมทางหลวง
ไดเสนอขอพิพาทตออนุญาโตตุลาการเพื่อพิจารณาชี้ขาดขอพิพาทตามขั้นตอนที่กําหนดไวใน
สัญญาดังกลาว โดยกระบวนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการยังไมเสร็จส้ินและยังไมเปนที่ยุติวา 
ผูรับจางเปนผูผิดสัญญาและตองรับผิดชดใชคาเสียหายใหแกกรมทางหลวงหรือไม ผูรับจาง 

จึงยังไมเปนผูผิดสัญญาหรือตกเปนผูผิดนัดชําระหนี้ที่กรมทางหลวงจะเรียกใหผูคํ้าประกันขางตน
ชําระหนี้ตามสัญญาค้ําประกันได กรณียังไมมีขอพิพาทหรือขอโตแยงเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
หรือสัญญาค้ําประกันที่กรมทางหลวงจะตองใชสิทธิทางศาล กรมทางหลวงจึงไมใชผูที่ไดรับ 
 

 
 

                                                 
 ๑๙-๒๐ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
  มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
    ฯลฯ   ฯลฯ 

  “สัญญาทางปกครอง” หมายความรวมถึง สัญญาที่คูสัญญาอยางนอยฝายใดฝายหนึ่งเปนหนวยงาน 

ทางปกครองหรือเปนบุคคลซึ่งกระทําการแทนรัฐ และมีลักษณะเปนสัญญาสัมปทาน สัญญาที่ใหจัดทําบริการ

สาธารณะ หรือจัดใหมีส่ิงสาธารณูปโภค หรือแสวงประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ 
ฯลฯ   ฯลฯ 

  มาตรา ๙ ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคําส่ังในเรื่องดังตอไปนี้ 

ฯลฯ   ฯลฯ 

  (๔) คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง 

ฯลฯ   ฯลฯ 

 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

 

๑๙ 

ความเดือดรอนหรือเสียหายที่จะมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง๒๑  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับการมอบขอพิพาทที่เกิดขึ้นใหอนุญาโตตุลาการ

พิจารณาชี้ขาดนั้น ทําใหอายุความในการฟองคดีตามสัญญาหลักสะดุดหยุดลงอันมีผลรวมไปถึง 
การฟองผูคํ้าประกันใหชําระหนี้ตามสัญญาค้ําประกันดวย ซึ่งเปนไปตามนัยมาตรา ๖๙๒ ประกอบกับ
มาตรา ๑๙๓/๑๔ (๔) แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  ดังนั้น การที่กรมทางหลวง 
กลาวอางวาการฟองผูคํ้าประกันเปนกรณีที่ตองดําเนินการฟองคดีภายในกําหนดระยะเวลา 

การฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ จึงไมอาจรับฟงได ศาลไมรับ 
คําฟองไวพิจารณา (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๖๗/๒๕๔๘) 

 

 (๕) กรณีเกี่ยวกับระยะเวลาการฟองคดีเพื่อใชสิทธิเรียกรองตามสัญญา 
ทางปกครอง 

 

  การใชสิทธิเรียกรองตามสัญญาทางปกครองโดยการฟองคดี หนวยงาน 
ทางปกครองจะตองฟองคดีภายในหนึ่งปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี  
แต ไม เกินสิบปนับแต วันมี เหตุแห งการฟองคดีตามที่ บัญญั ติ ไว ในมาตรา ๕๑๒๒  
แหงพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองฯ 

 

  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด วางหลักการที่สําคัญเกี่ยวกับการนับระยะเวลาในการ

ฟองคดีตามมาตรา ๕๑ ไว ดังนี้ 
 

 (๕.๑) การฟองคดีในกรณีที่มีการรับสภาพความรับผิดในหนี้ที่คางชําระ 

  

   การฟองคดีพิพาทเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญาทางปกครอง
หนวยงานทางปกครองจะตองฟองคดีภายในกําหนดระยะเวลาตามมาตรา ๕๑ แหง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ตั้งแตวันที่รูวามีการกระทําผิดเงื่อนไขในสัญญา 
 
 

                                                 
 ๒๑ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 มาตรา ๔๒ ผูใดไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจ

หลีกเลี่ยงได อันเนื่องจากการกระทําหรือการงดเวนการกระทําของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ

หรือมีขอโตแยงเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองหรือกรณีอื่นใดที่อยูในเขตอํานาจศาลปกครองตามมาตรา ๙  

และการแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอนหรือความเสียหายหรือยุติขอโตแยงนั้น ตองมีคําบังคับตามที่กําหนด 

ในมาตรา ๗๒ ผูนั้นมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 

 ๒๒ อางแลวในเชิงอรรถที่ ๑๖ หนา ๑๗ 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

 

๒๐ 

ไมวาขอหนึ่งขอใด และไมอาจนําเอาการรับสภาพความรับผิดในหนี้ที่คางชําระที่เกิดขึ้น
ภายหลังจากพนระยะเวลาการฟองคดีแลวมาอางเปนเหตุในการขยายระยะเวลาการฟองคดี
ออกไปอีก 
  ในคดีที่ สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติในฐานะ

คูสัญญาฝายหนึ่งฟองเรียกคาตอบแทนในการใชความถี่วิทยุเพิ่มจากเอกชนซึ่งเปนคูสัญญา 

อีกฝายหนึ่งในสัญญาใหเชาใชเครื่องวิทยุคมนาคมและอนุญาตใหใชความถี่วิทยุ อันเนื่องมาจาก 

เอกชนดังกลาวไมชําระคาตอบแทนในการใชความถี่วิทยุรายปภายในเวลาที่กําหนดไว 

ตามประกาศกระทรวงคมนาคม เร่ือง กําหนดใหผูใชความถี่วิทยุตองเสียคาตอบแทนในการ 

ใชความถี่วิทยุ ฉบับลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๓๙ จึงตองชําระคาตอบแทนฯ เพิ่มอีกในอัตรา 

รอยละ ๑ ตอวันของคาตอบแทนในการใชความถี่วิทยุรายปที่ชําระลาชานับถัดจากวันครบกําหนด

ชําระ ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา สัญญาพิพาทเปนสัญญาที่หนวยงานทางปกครองอนุญาต 

ใหเอกชนคูสัญญาใชความถี่วิทยุอันมีลักษณะเปนสัญญาสัมปทาน จึงเปนสัญญาทางปกครอง

ตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และกรณีตามคําฟองเปนขอพิพาท 

ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ซึ่งตองฟองคดีภายในหนึ่งปนับแตวันที่

รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีฯ ตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน  เมื่อปรากฏวา

เอกชนซึ่งเปนคูสัญญาขางตนชําระคาตอบแทนในการใชความถี่วิทยุรายปไมตรงตามกําหนดเวลา

ตามประกาศของกระทรวงคมนาคมฯ โดยไดนําเงินดังกลาวรวมทั้งเงินคาตอบแทนฯ เพิ่มบางสวน

มาชําระพรอมกันในภายหลัง กรณีถือวาวันที่มีการนําเงินมาชําระเปนวันที่สํานักงานฯ ไดรูถึงเหตุ

แหงการฟองเรียกใหชําระคาตอบแทนฯ เพิ่มในสวนที่ยังไมครบถวนแลว เมื่อมีการนําคดีมาฟอง 

ตอศาลภายหลังจากระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันที่นําเงินมาชําระ จึงยอมเปนการฟองคดีเมื่อพน

ระยะเวลาในการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ ขางตน  ทั้ งนี้  แมจะปรากฏขอเท็จจริงวาภายหลังจาก 

พนระยะเวลาการฟองคดีแลว เอกชนซึ่งเปนคูสัญญาไดยื่นแบบคําของดหรือลดเงินคาตอบแทนฯ  

เพิ่มอันมีผลเปนการรับสภาพความรับผิดในหนี้ที่คางชําระตอสํานักงานฯ เปนเหตุใหสํานักงานฯ  

เกิดสิทธิเรียกรองตามมาตรา ๑๙๓/๒๘๒๓ และมาตรา ๑๙๓/๓๕๒๔ แหงประมวลกฎหมายแพง 

                                                 
 ๒๓-๒๔ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

 มาตรา ๑๙๓/๒๘  การชําระหนี้ตามสิทธิเรียกรองซึ่งขาดอายุความแลวนั้นไมวามากนอยเพียงใด

จะเรียกคืนไมได แมวาผูชําระหนี้จะไมรูวาสิทธิเรียกรองขาดอายุความแลวก็ตาม 

 บทบัญญัติในวรรคหนึ่ง ใหใชบังคับแกการที่ลูกหนี้รับสภาพความรับผิดโดยมีหลักฐานเปนหนังสือ

หรือโดยการใหประกันดวย แตจะอางความขอนี้ขึ้นเปนโทษแกผูค้ําประกันเดิมไมได  

    ฯลฯ   ฯลฯ  

  (มีตอหนาถัดไป) 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

 

๒๑ 

และพาณิชยก็ตาม ก็ไมเปนเหตุทําใหระยะเวลาการฟองคดีซึ่งสิ้นสุดแลวขยายออกไป เนื่องจาก

เมื่อสํานักงานฯ ไดรูวาคูสัญญากระทําผิดขอสัญญาไมวาขอหนึ่งขอใดเมื่อใด ก็ชอบที่จะตองนําคดี 

มาฟองภายในกําหนดระยะเวลาตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติขางตน  ศาลไมรับคําฟอง 

ไวพิจารณา  (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๖๖/๒๕๔๘) 
  

  (๕.๒) การฟองคดีในกรณีที่มีขอกําหนดในสัญญาใหบังคับชําระหนี้ไดโดยไมตอง
ทวงถาม 

 

   ในกรณีที่ สัญญาทางปกครองมีขอกํ าหนดใหสิทธิหนวยงาน 
ทางปกครองบังคับชําระหนี้ไดนับแตวันที่มีการผิดสัญญาโดยไมตองทวงถามกอน 
หนวยงานทางปกครองจะตองฟองคดีเพื่อเรียกใหชําระหนี้ตามสัญญาดังกลาวภายใน
กําหนดเวลาตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองฯ นับแตวันที่มีการ 
ทําผิดสัญญา ไมใชนับแตวันที่คูสัญญาไมปฏิบัติตามหนังสือทวงถามตามมาตรา ๒๐๔ 
วรรคหนึ่ง๒๕ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

   ในคดีที่มหาวิทยาลัยของรัฐฟองขาราชการซึ่งลาไปศึกษาตอแตกลับมา 

ปฏิบัติราชการชดใชทุนไมครบกําหนดเวลาตามที่ระบุไวในสัญญารับทุนจากมหาวิทยาลัย เพื่อให

ขาราชการดังกลาวชดใชเงินที่ไดรับไปตามสัญญาขางตนคืน โดยในขอสัญญาฯ มีขอกําหนดระบุวา 

ผูรับทุนจะชดใชเงินทุนคืนทันทีที่ผิดสัญญาโดยไมตองทวงถามกอน นั้น  ศาลปกครองสูงสุด 

วินิจฉัยวา สัญญาพิพาทเปนสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 

ศาลปกครองฯ เนื่องจากมีลักษณะเปนสัญญาที่ใหจัดทําบริการสาธารณะ ขอโตแยงเกี่ยวกับการ

ชดใชเงินทุนคืนตามสัญญาพิพาทจึงเปนคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) ซึ่งตองยื่นฟองคดี

ภายในกําหนดเวลาหนึ่ งปนับแตวันที่ รู หรือควรรู ถึ งเหตุแห งการฟองคดีฯ ตามมาตรา ๕๑  

แหงพระราชบัญญัติขางตน และการที่ตามขอสัญญาระบุวาผู รับทุนจะชําระเงินทุนคืนทันที 

ที่ผิดสัญญาโดยไมตองทวงถามนั้น เปนขอตกลงที่ใหสิทธิแกมหาวิทยาลัยในอันที่จะใชสิทธิบังคับ

                                                                                                                                            
 

 มาตรา ๑๙๓/๓๕  ภายใตบังคับมาตรา ๑๙๓/๒๗ สิทธิเรียกรองที่เกิดขึ้นจากการที่ลูกหนี้รับสภาพ

ความรับผิดโดยมีหลักฐานเปนหนังสือหรือโดยการใหประกันตามมาตรา ๑๙๓/๒๘ วรรคสอง ใหมีกําหนดอายุความ

สองปนับแตวันที่ไดรับสภาพความรับผิดหรือใหประกัน 
    ฯลฯ   ฯลฯ 
 ๒๕ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 มาตรา ๒๐๔  ถาหนี้ถึงกําหนดชําระแลว และภายหลังแตนั้นเจาหนี้ไดใหคําเตือนลูกหนี้แลว ลูกหนี้
ยังไมชําระหนี้ไซร ลูกหนี้ไดชื่อวาผิดนัดเพราะเขาเตือนแลว 

    ฯลฯ   ฯลฯ 

(ตอจากเชิงอรรถที่ ๒๓-๒๔ หนา ๒๐) 
 



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

 

๒๒ 

ชําระหนี้ไดนับแตวันที่มีการผิดสัญญาโดยไมตองทวงถามเสียกอน  ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงสามารถ

ใชสิทธิบังคับใหผูรับทุนชดใชเงินทุนไดต้ังแตวันที่การลาออกจากราชการของผูรับทุนมีผล ซึ่งถือวา

เปนวันที่ผู รับทุนผิดสัญญาพิพาทโดยไมรับราชการชดใชทุนใหครบกําหนดตามสัญญา อันทําให 

ระยะเวลาในการฟองคดีเร่ิมนับต้ังแตวันดังกลาว โดยถือวาเปนวันที่มหาวิทยาลัยรูหรือควรรูถึงเหตุ 

แหงการฟองคดี เมื่อปรากฏวามหาวิทยาลัยนําคดีมาฟองภายหลังจากเวลาหนึ่งปนับแตวันดังกลาว  

จึงเปนการยื่นฟองคดีเมื่อพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติ

ขางตน โดยมหาวิทยาลัยไมอาจกลาวอางไดวาเปนกรณีที่ตองเริ่มนับระยะเวลาการฟองคดีภายหลัง

จากที่ตองมีการทวงถามเปนหนังสือตามมาตรา ๒๐๔ วรรคหนึ่ง แหงประมวลกฎหมายแพง 

และพาณิชยเสียกอน เนื่องจากมาตราดังกลาวไมไดเปนบทบัญญัติที่เกี่ยวกับสิทธิในการฟองคดี 

หรือการเริ่มนับระยะเวลาในการฟองคดี  ศาลไมรับคําฟองไวพิจารณา (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 

ที่ ๙๓๘/๒๕๔๘) 
 

 (๕.๓) การฟองคดีในกรณีที่มีการกลาวอางวาตองรอผลการดําเนินการภายใน
ของฝายปกครองกอน 

  

  การฟองคดีเพื่อขอใหคูสัญญาชําระหนี้ตามสัญญาทางปกครอง 
หนวยงานทางปกครองไมอาจกลาวอางกรณีที่ตองรอผลการพิจารณาเกี่ยวกับจํานวนหนี้
หรือแนวทางในการชําระหนี้จากกรมบัญชีกลางซ่ึงเปนการดําเนินการภายใน 
ของฝายปกครองมาเปนเหตุเพื่อใหสามารถฟองคดีเมื่อพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดี 
ตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองฯ แลวได 
    ในคดีที่กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพิกถอนทุนตามสัญญารับทุน 

รัฐบาลเพื่อศึกษาในตางประเทศเนื่องจากผูรับทุนผิดสัญญาไมสามารถเดินทางไปศึกษาได  

และตอมาไดยื่นฟองคดีตอศาลปกครองเพื่อใหผูรับทุนชดใชเงินที่เบิกไปแลวพรอมเบี้ยปรับ  

แตไมไดฟองคดีภายในหนึ่งปนับแตวันที่เพิกถอนทุน โดยใหเหตุผลวาเปนเพราะตองรอผลการ

พิจารณาขอหารือกรณีผูรับทุนขอยกเวนเบี้ยปรับจากกรมบัญชีกลางกอน นั้น  ศาลปกครองสูงสุด

วินิจฉัยวา สัญญาพิพาทมีลักษณะเปนสัญญาที่ใหจัดทําบริการสาธารณะ อันเปนสัญญา 

ทางปกครองตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ จึงตองยื่นฟองคดีภายใน 

หนึ่งปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีฯ ตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว  

ซึ่งในคดีนี้วันที่ รู เหตุแหงการฟองคดีไดแกวันที่กระทรวงวิทยาศาสตรฯ เพิกถอนทุน จึงถือวา

กระทรวงวิทยาศาสตรฯ ไดรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีนับแตวันดังกลาว  สวนกรณีที่ตองรอ

ผลการหารือเกี่ยวกับการขอยกเวนเบี้ยปรับจากกรมบัญชีกลางนั้น เนื่องจากการตอบขอหารือ 

เปนเพียงการพิจารณาภายในของฝายปกครองวาสมควรลดหยอนเบี้ยปรับใหไดหรือไมเทานั้น  



 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

 

๒๓ 

จึงไมไดเปนเหตุอันจะถือวาผูฟองคดีไดรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีข้ึนใหมนับแตวันที่ไดรับ

หนังสือตอบขอหารือ และไมถือวาเปนเหตุจําเปนอื่นที่ศาลจะรับคําฟองไวพิจารณาตามมาตรา ๕๒ 

วรรคสอง๒๖ แหงพระราชบัญญัติขางตน เพราะไมใชเหตุอันจะทําใหผูฟองคดีไมสามารถนําคดี 

มาฟองภายในกําหนดระยะเวลาการฟองคดี ซึ่งจะตองเปนกรณีที่ไมใชเหตุอันจะโทษผูฟองคดีได  

ศาลไมรับคําฟองไวพิจารณา (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๖๕/๒๕๔๘) 
 

   

                                                 
 ๒๖ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 มาตรา ๕๒ การฟองคดีปกครองที่เกี่ยวกับการคุมครองประโยชนสาธารณะ หรือสถานะของบุคคล

จะยื่นฟองคดีเมื่อใดก็ได 

 การฟองคดีปกครองที่ยื่นเมื่อพนกําหนดเวลาการฟองคดีแลว ถาศาลปกครองเห็นวาคดีที่ยื่นฟองนั้น

จะเปนประโยชนแกสวนรวมหรือมีเหตุจําเปนอื่นโดยศาลเห็นเองหรือคูกรณีมีคําขอ ศาลปกครองจะรับไว

พิจารณาก็ได 



สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง  สํานักงานศาลปกครอง 

สรุปหลักปฏบัิติราชการจากคําวนิิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
ในคดีพิพาทเกี่ยวกับการพัสดุและสัญญาทางปกครอง 
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