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สารบญั 
 

บทท่ี ๑ สาระส าคญัของกฎหมายว่าด้วยการพสัด ุ ๑ 
 ส่วนท่ี ๑ สาระส าคญัของระเบียบส านักนายกรฐัมนตรี  
  ว่าด้วยการพสัด ุพ.ศ. ๒๕๓๕ ๓ 
  ๑. หลกัการส าคญัของการพสัดุ ๓ 
  ๒. ขอบเขตการใชบ้งัคบัของระเบยีบส านกันายกรฐัมนตร ี
   ว่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ๔ 
  ๓. ค านิยามและความหมายของการพสัดุทีส่ าคญั ๕ 
  ๔. บุคลากรทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการพสัดุ ๘ 
   ๔.๑ คณะกรรมการว่าดว้ยการพสัดุ ๘ 
   ๔.๒ เจา้หน้าทีพ่สัดุ ๙ 
   ๔.๓ หวัหน้าเจา้หน้าทีพ่สัดุ ๑๑ 
   ๔.๔ หวัหน้าส่วนราชการ ๑๓ 
   ๔.๕ ปลดักระทรวง ๑๘ 
   ๔.๖ รฐัมนตร ี ๑๙ 
   ๔.๗ คณะกรรมการ ๑๙ 
  ๕. ประเภทและวธิกีารเกีย่วกบัการพสัดุ ๒๑ 
   ๕.๑ การซือ้หรอืการจา้ง ๒๒ 
    ๕.๑.๑ วธิกีารซือ้หรอืการจา้ง ๒๒ 
     ๑) วธิตีกลงราคา ๒๓ 
     ๒) วธิสีอบราคา ๒๔ 
     ๓) วธิปีระกวดราคา ๒๖ 
     ๔) วธิพีเิศษ ๒๘ 
     ๕) วธิกีรณพีเิศษ ๓๑ 
     ๖) วธิปีระมลูดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์ ๓๒ 
    ๕.๑.๒ อ านาจในการสัง่ซือ้หรอืสัง่จา้ง ๓๓ 
    ๕.๑.๓ การตรวจรบัพสัดุและตรวจการจา้ง ๓๓ 
 
 
 



 

(๒) 

   ๕.๒ การจา้งทีป่รกึษา ๓๖ 
    ๕.๒.๑ รายงานขอจา้งทีป่รกึษา ๓๖ 
    ๕.๒.๒ คณะกรรมการด าเนินการจา้งทีป่รกึษา ๓๖ 
    ๕.๒.๓ วธิกีารจา้งทีป่รกึษา ๓๖ 
     ๑) วธิตีกลง ๓๖ 
     ๒) วธิคีดัเลอืก ๓๗ 
    ๕.๒.๔ อ านาจในการสัง่จา้งทีป่รกึษา ๓๙ 
   ๕.๓ การจา้งออกแบบและควบคุมงาน ๓๙ 
    ๕.๓.๑ รายงานขอจา้งออกแบบและควบคุมงาน ๓๙ 
    ๕.๓.๒ คณะกรรมการด าเนินการจา้งออกแบบ 
     และควบคุมงาน ๓๙ 
    ๕.๓.๓ วธิกีารจา้งออกแบบและควบคุมงาน ๔๐ 
     ๑) การจา้งออกแบบและควบคุมงาน 
      โดยวธิตีกลง ๔๐ 
     ๒) การจา้งออกแบบและควบคุมงาน 
      โดยวธิคีดัเลอืก ๔๐ 
     ๓) การจา้งออกแบบและควบคุมงาน 
      โดยวธิคีดัเลอืกแบบจ ากดัขอ้ก าหนด ๔๑ 
     ๔) การจา้งออกแบบและควบคุมงาน 
      โดยวธิพีเิศษ ๔๒ 
    ๕.๓.๔ อ านาจในการสัง่จา้งออกแบบและควบคุมงาน ๔๓ 
  ๖. การท าสญัญา  ๔๓ 
  ๗. หลกัประกนั   ๔๖ 
  ๘. การลงโทษผูท้ิง้งาน ๔๗ 
 ส่วนท่ี ๒ สาระส าคญัของระเบียบส านักนายกรฐัมนตรี ว่าด้วยการพสัด ุ
  ด้วยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. ๒๕๔๙ ๕๒ 
  ๑. ขอบเขตการใชบ้งัคบัของระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ี 
   ว่าดว้ยการพสัดุดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. ๒๕๔๙ ๕๓ 
 
 
 



 

(๓) 

  ๒. บุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพสัดุดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส์ ๕๔ 
   ๒.๑ คณะกรรมการว่าดว้ยการพสัดุดว้ยวธิกีาร 
    ทางอเิลก็ทรอนิกส ์ ๕๔ 
   ๒.๒ คณะกรรมการก าหนดรา่งขอบเขตของงาน 
    และรา่งเอกสารการประกวดราคา ๕๕ 
   ๒.๓ คณะกรรมการประกวดราคา ๕๖ 
   ๒.๔ หวัหน้าหน่วยงาน ๕๗ 
   ๒.๕ อธบิดกีรมบญัชกีลาง ๕๘ 
  ๓. ขัน้ตอนการด าเนินการของการพสัดุดว้ยวธิกีาร 
   ทางอเิลก็ทรอนิกส ์ ๕๘ 
  ๔. ขอ้ก าหนดทีส่ าคญั ๖๑ 
 - แผนผงัแสดงขัน้ตอนเกีย่วกบัการจดัซือ้จดัจา้ง ๖๔ 
 

บทท่ี ๒ แนวค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุเก่ียวกบัอ านาจศาล  ๗๓ 
 ๑. คดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๑) ๗๓ 
  ๑.๑ ขอ้พพิาทในขัน้ตอนการจดัท าเอกสารหรอืประกาศจดัซือ้จดัจา้ง ๗๓ 
  ๑.๒ ขอ้พพิาทในขัน้ตอนการเผยแพร่ประกาศจดัซือ้จดัจา้ง ๘๖ 
  ๑.๓ ขอ้พพิาทในขัน้ตอนการด าเนินการของคณะกรรมการจดัซือ้จดัจา้ง ๘๙ 
   ๑) กรณทีีศ่าลวนิิจฉยัว่าเป็นขอ้พพิาททีอ่ยูใ่นอ านาจ 
    พจิารณาพพิากษาของศาลปกครอง ๙๐ 
   ๒) กรณทีีศ่าลวนิิจฉยัว่ายงัไมเ่ป็นขอ้พพิาททีอ่ยูใ่นอ านาจ 
   พจิารณาพพิากษาของศาลปกครอง ๙๓ 
  ๑.๔ ขอ้พพิาทในขัน้ตอนการพจิารณาอนุมตัสิ ัง่ซือ้หรอืสัง่จา้ง ๑๐๑ 
  ๑.๕ ขอ้พพิาทในขัน้ตอนการยกเลกิการจดัซือ้หรอืจดัจา้ง ๑๑๔ 
  ๑.๖ ขอ้พพิาทในขัน้ตอนการด าเนินการอื่นๆ ๑๒๓ 
   - การมคี าสัง่ลงโทษใหเ้ป็นผูท้ิง้งาน ๑๒๓ 
 ๒. คดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๒) ๑๒๔ 
  ๒.๑ ขอ้พพิาทในขัน้ตอนการเผยแพรเ่อกสาร 
   หรอืประกาศจดัซือ้หรอืจดัจา้ง ๑๒๔ 
  ๒.๒ ขอ้พาทในขัน้ตอนการลงนามในสญัญา ๑๒๖ 
 



 

(๔) 

 ๓. คดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๓) ๑๒๗ 
  ๓.๑ ขอ้พพิาทในขัน้ตอนการจดัท าเอกสารหรอืประกาศจดัซือ้จดัจา้ง ๑๒๗ 
  ๓.๒ ขอ้พพิาทในขัน้ตอนการด าเนินการ 
   ของคณะกรรมการจดัซือ้หรอืจดัจา้ง ๑๒๘ 
  ๓.๓ ขอ้พพิาทในขัน้ตอนการอนุมตัสิ ัง่ซือ้หรอืสัง่จา้ง ๑๓๑ 
  ๓.๔ ขอ้พพิาทในขัน้ตอนการยกเลกิการจดัซือ้จดัจา้ง ๑๓๓ 
  ๓.๕ ขอ้พพิาทในขัน้ตอนการด าเนินการอื่นๆ ๑๓๙ 
 ๔. คดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๔) ๑๔๐ 
 ๔.๑ ขอ้พพิาทเกีย่วกบัการยดึหรอืรบิหลกัประกนัซอง 
  ของผูม้สีทิธเิสนอราคา ๑๔๑ 
 ๔.๒ ขอ้พพิาทเกีย่วกบัการฟ้องเรยีกค่าเสยีหายจากการที ่
  ผูช้นะการเสนอราคาไมเ่ขา้ท าสญัญากบัหน่วยงานทางปกครอง 
  ผูจ้ดัใหม้กีารเสนอราคา ๑๕๑ 
 

บทท่ี ๓ แนวค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุเก่ียวกบัเง่ือนไขในการฟ้องคดี ๑๕๓ 
 ๑. เง่ือนไขเก่ียวกบัการเป็นผูเ้สียหาย ๑๕๓ 
  ๑.๑ ผูไ้ดร้บัความเดอืดรอ้นหรอืเสยีหายในขัน้ตอนการฟ้องโตแ้ยง้ 
   เอกสาร หรอืประกาศจดัซือ้หรอืจดัจา้ง ๑๕๔ 
   ๑) กรณทีีศ่าลวนิิจฉยัว่าผูฟ้้องคดเีป็นผูไ้ดร้บัความเดอืดรอ้น 
    หรอืเสยีหายทีม่สีทิธฟ้ิองคด ี ๑๕๔ 
   ๒) กรณทีีศ่าลวนิิจฉยัว่าผูฟ้้องคดไีมเ่ป็นผูไ้ดร้บัความเดอืดรอ้น 
    หรอืเสยีหายทีจ่ะมสีทิธฟ้ิองคด ี ๑๖๐ 
  ๑.๒ ผูไ้ดร้บัความเดอืดรอ้นหรอืเสยีหายในขัน้ตอนการเผยแพร่ 
   ประกาศจดัซือ้หรอืจดัจา้ง ๑๖๑ 
  ๑.๓ ผูไ้ดร้บัความเดอืดรอ้นหรอืเสยีหายในขัน้ตอนการด าเนินการ 
   ของคณะกรรมการจดัซือ้หรอืจดัจา้ง ๑๖๓ 
   ๑) กรณทีีศ่าลวนิิจฉยัว่าผูฟ้้องคดเีป็นผูไ้ดร้บัความเดอืดรอ้น 
    หรอืเสยีหายทีม่สีทิธฟ้ิองคด ี ๑๖๓ 
   ๒) กรณทีีศ่าลวนิิจฉยัว่าผูฟ้้องคดไีมเ่ป็นผูไ้ดร้บัความเดอืดรอ้น 
    หรอืเสยีหายทีจ่ะมสีทิธฟ้ิองคด ี ๑๖๕ 
 



 

(๕) 

  ๑.๔ ผูไ้ดร้บัความเดอืดรอ้นหรอืเสยีหายในขัน้ตอนการด าเนินการ 
   ของผูม้อี านาจอนุมตัสิ ัง่ซือ้หรอืสัง่จา้ง ๑๗๖ 
  ๑.๕ ผูไ้ดร้บัความเดอืดรอ้นหรอืเสยีหายในขัน้ตอนการยกเลกิ 
   การจดัซือ้หรอืจดัจา้ง ๑๗๘ 
  ๑.๖ ผูไ้ดร้บัความเดอืดรอ้นหรอืเสยีหายในขัน้ตอนการด าเนินการอื่นๆ ๑๘๐ 
   ๑.๖.๑ ขัน้ตอนการเขา้เสนอราคาของผูผ้่านคุณสมบตัเิป็นผูม้สีทิธ ิ
    เสนอราคาในการจดัซือ้หรอืจดัจา้งโดยวธิปีระมลูดว้ยระบบ  
    อเิลก็ทรอนิกส ์ ๑๘๐ 
   ๑.๖.๒ ขัน้ตอนการสัง่ใหเ้ป็นผูท้ิง้งาน ๑๘๑ 
   ๑.๖.๓ ขัน้ตอนการเบกิเงนิเบีย้ประชุมใหแ้ก่คณะกรรมการ 
    ทีด่ าเนินการจดัหาพสัดุตามระเบยีบส านกันายกรฐัมนตร ี
    ว่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ๑๘๓ 
 ๒. เง่ือนไขเก่ียวกบัค าขอบงัคบั ๑๘๔ 
  ๒.๑ ค าขอบงัคบัในขัน้ตอนการจดัท าเอกสาร 
   หรอืประกาศจดัซือ้หรอืจดัจา้ง ๑๘๔ 
  ๒.๒ ค าขอบงัคบัในขัน้ตอนการเผยแพรป่ระกาศจดัซือ้หรอืจดัจา้ง ๑๘๙ 
  ๒.๓ ค าขอบงัคบัในขัน้ตอนการด าเนินการของ 
   คณะกรรมการจดัซือ้หรอืจดัจา้ง ๑๙๐ 
  ๒.๔ ค าขอบงัคบัในขัน้ตอนการด าเนินการของผูม้อี านาจ 
   อนุมตัสิ ัง่ซือ้หรอืสัง่จา้ง ๑๙๑ 
 ๓. เง่ือนไขเก่ียวกบัการด าเนินการตามขัน้ตอนหรือวิธีการ 
  ส าหรบัแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนการฟ้องคดี ๑๙๕ 
  ๓.๑ ขัน้ตอนการจดัท าเอกสารหรอืประกาศจดัซือ้หรอืจดัจา้ง ๑๙๖ 
  ๓.๒ ขัน้ตอนการด าเนินการของคณะกรรมการจดัซือ้หรอืจดัจา้ง ๒๐๐ 
  ๓.๓ ขัน้ตอนการด าเนินการของผูม้อี านาจอนุมตัสิ ัง่ซือ้หรอืสัง่จา้ง ๒๐๒ 
  ๓.๔ ขัน้ตอนการยกเลกิการจดัซือ้หรอืจดัจา้ง ๒๑๒ 
  ๓.๕ ขัน้ตอนการด าเนินการอื่นๆ ๒๒๓ 
   - ขัน้ตอนการสัง่ใหเ้ป็นผูท้ิง้งาน ๒๒๓ 
 
 
 



 

(๖) 

 ๔. เง่ือนไขเก่ียวกบัระยะเวลาการฟ้องคดี ๒๒๔ 
  ๔.๑ ระยะเวลาการฟ้องคดสี าหรบัคดพีพิาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) ๒๒๖ 
  ๔.๒ ระยะเวลาการฟ้องคดสี าหรบัคดพีพิาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) ๒๓๘ 
  ๔.๓ ระยะเวลาการฟ้องคดสี าหรบัคดพีพิาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) ๒๔๐ 

 

บทท่ี ๔ แนวค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุในประเดน็เน้ือหาแห่งคดี ๒๔๕ 
 ๑. ข้อพิพาทในขัน้ตอนการจดัท าเอกสารหรือ 
  ประกาศจดัซ้ือหรือจดัจ้าง ๒๔๕ 
  ๑.๑ การจดัซือ้หรอืจดัจา้งโดยวธิสีอบราคา ๒๔๕ 
   ๑) การรวมงานทีม่ลีกัษณะต่างกนัไวใ้นประกาศสอบราคา 
    คราวเดยีวกนั ๒๔๕ 
   ๒) การประกาศสอบราคาโดยก าหนดระยะเวลาเพื่อให้ 
    หรอืขายเอกสารสอบราคาไมช่อบตามระเบยีบว่าดว้ยการพสัดุ ๒๔๘ 
   ๓) การก าหนดคุณสมบตัเิฉพาะของผูม้สีทิธเิสนอราคา 
    เพื่อเอือ้ประโยชน์ใหแ้ก่ผูเ้สนอราคาบางราย ๒๕๐ 
  ๑.๒ การจดัซือ้หรอืจดัจา้งโดยวธิปีระกวดราคา ๒๕๓ 
   ๑) การประกาศตดัสทิธใินการเสนอราคาไวล้่วงหน้า ๒๕๓ 
   ๒) การก าหนดรายละเอยีดและคุณลกัษณะของพสัดุทีจ่ะจดัซือ้ไว้ 
    ในประกาศประกวดราคาโดยเพิม่เตมิหรอืแตกต่างจากทีก่ าหนด 
    ในคู่มอืผูซ้ือ้ซึง่กระทรวงอุตสาหกรรมจดัท าขึน้ ๒๕๕ 
   ๓) การก าหนดคุณสมบตัเิฉพาะของผูม้สีทิธเิสนอราคา 
    เพื่อเอือ้ประโยชน์ใหแ้ก่ผูเ้สนอราคาบางราย ๒๕๖ 
  ๑.๓ การจดัซือ้หรอืจดัจา้งโดยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส์ ๒๖๔ 
   ๑) การก าหนดคุณสมบตัเิฉพาะของผูม้สีทิธเิสนอราคาหรอื 
    คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุโดยเฉพาะเจาะจง  
    เพื่อเอือ้ประโยชน์ใหแ้ก่ผูเ้สนอราคาบางราย ๒๖๔ 
   ๒) การก าหนดหลกัเกณฑใ์หม้บีทลงโทษผูม้สีทิธเิสนอราคา 
    โดยการยดึหลกัประกนัซอง ๒๗๓ 
 ๒. ข้อพิพาทในขัน้ตอนการเผยแพร่ประกาศจดัซ้ือหรือจดัจ้าง ๒๗๗ 
  - การจดัซือ้หรอืจดัจา้งโดยวธิสีอบราคา ๒๗๗ 
 



 

(๗) 

 ๓. ข้อพิพาทในขัน้ตอนการด าเนินการของ 
  คณะกรรมการจดัซ้ือหรือจดัจ้าง ๒๘๔ 
 ๔. ข้อพิพาทในขัน้ตอนการด าเนินการของผูมี้อ านาจ 
  อนุมติัสัง่ซ้ือหรือสัง่จ้าง ๒๙๑ 
  ๔.๑ การจดัซือ้หรอืจดัจา้งโดยวธิสีอบราคา ๒๙๑ 
   ๑) การอนุมตัหิรอืไมอ่นุมตัสิ ัง่ซือ้หรอืสัง่จา้งผูเ้สนอราคาทีเ่สนอราคา 
    ผดิไปจากเงือ่นไขของเอกสารสอบราคาในส่วนทีม่ใิช่สาระส าคญั  
    และไมท่ าใหเ้กดิการไดเ้ปรยีบเสยีเปรยีบแก่ผูเ้สนอราคารายอื่น ๒๙๑ 
    (๑) กรณผีูเ้สนอราคาต ่าสุดไมไ่ดร้ะบุรายการพสัดุบางรายการ 
     แยกออกต่างหาก แต่ไดร้วมราคาไวก้บัพสัดุรายการอื่น ๒๙๒ 
    (๒) กรณผีูเ้สนอราคาต ่าสุดไมไ่ดร้ะบุจ านวนภาษมีลูค่าเพิม่ 
     ไวใ้นใบเสนอราคา ๒๙๓ 
   ๒) การอนุมตัหิรอืไมอ่นุมตัสิ ัง่ซือ้หรอืสัง่จา้งผูเ้สนอราคาทีเ่สนอราคา 
    ผดิไปจากเงือ่นไขของเอกสารสอบราคาในส่วนทีเ่ป็นสาระส าคญั  
    และท าใหเ้กดิการไดเ้ปรยีบเสยีเปรยีบแก่ผูเ้สนอราคารายอื่น ๒๙๖ 
    - กรณผีูเ้สนอราคาต ่าสุดไม่ไดก้รอกปรมิาณและราคาของวสัดุ 
     ในบญัชแีสดงปรมิาณวสัดุแนบทา้ยใบเสนอราคาใหค้รบถว้น ๒๙๖ 
  ๔.๒ การจดัซือ้หรอืจดัจา้งโดยวธิปีระกวดราคา ๒๙๗ 
   ๑) การอนุมตัหิรอืไมอ่นุมตัสิ ัง่ซือ้หรอืสัง่จา้งผูเ้สนอราคาทีเ่สนอราคา 
    ผดิไปจากเงือ่นไขของเอกสารประกวดราคาในส่วนที่ 
    ไมใ่ช่สาระส าคญัและไมท่ าใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบเสยีเปรยีบ 
    แก่ผูเ้สนอราคารายอื่น ๒๙๗ 
    (๑) กรณผีูเ้สนอราคาต ่าสุดยืน่เสนอราคาโดยใชส้ าเนาเอกสาร 
      ใบเสนอราคา ไมใ่ช่ตน้ฉบบัจรงิ ๒๙๗ 
    (๒) กรณผีูเ้สนอราคายืน่หนังสอืยนืยนัขดีความสามารถ 
      และความพรอ้มดา้นเครือ่งจกัร-เครือ่งมอื โดยไมถู่กตอ้ง 
      ในวนัเสนอราคา ๓๐๐ 
    (๓) กรณผีูเ้สนอราคาถูกตดัออกจากการประกวดราคาเนื่องจาก 
      ไมผ่่านขอ้เสนอดา้นเทคนิคและขอ้เสนออื่นๆ ในการ 
      ประกวดราคาจา้งเหมาก่อสรา้งหอ้งเยน็ ๓๐๔ 
 



 

(๘) 

   ๒) การอนุมตัหิรอืไมอ่นุมตัสิ ัง่ซือ้หรอืสัง่จา้งผูเ้สนอราคาทีเ่สนอราคา 
    ผดิไปจากเงือ่นไขของเอกสารประกวดราคาในส่วนทีเ่ป็น 
    สาระส าคญัและท าใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบเสยีเปรยีบ 
    แก่ผูเ้สนอราคารายอื่น ๓๐๙ 
    (๑) กรณผีูเ้สนอราคาต ่าสุดไมแ่สดงรายละเอยีดค่าแรงงาน 
      ในใบแจง้ปรมิาณงาน ๓๐๙ 
    (๒) กรณผีูเ้สนอราคาต ่าสุดมคีุณสมบตัดิา้นเครือ่งจกัร 
      และดา้นเงนิทุนไมถู่กตอ้งตามเอกสารประกวดราคา ๓๑๐ 
    (๓) กรณผีูเ้สนอราคาต ่าสุดเสนอเอกสารการทดสอบ 
      และเอกสารรบัรองผลการดดัแปลงและทดสอบผลติภณัฑ ์
      ไมถู่กตอ้งตามประกาศประกวดราคา ๓๑๓ 
    (๔) กรณผีูเ้สนอราคาต ่าสุดยืน่หนงัสอืรบัรองผลงานซึง่เป็น 
      งานก่อสรา้งคนละประเภทกบัประกาศประกวดราคา ๓๑๖ 
   ๓) การอนุมตัสิ ัง่ซือ้หรอืสัง่จา้งผูเ้สนอราคาซึง่ยื่นเอกสารหลกัฐาน 
    โดยถูกตอ้งตามเงือ่นไขการประกวดราคา ๓๑๘ 
    - กรณผีูเ้สนอราคาต ่าสุดยื่นหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีน 
     นิตบิุคคลโดยถูกตอ้งตามเงื่อนไขการประกวดราคา ๓๑๘ 
 ๕. ข้อพิพาทในขัน้ตอนการยกเลิกการจดัซ้ือหรือจดัจ้าง ๓๒๐ 
  ๕.๑ การจดัซือ้หรอืจดัจา้งโดยวธิสีอบราคา ๓๒๐ 
   ๑) การยกเลกิการสอบราคาในกรณทีีม่ผีูเ้สนอราคารายเดยีว 
    หรอืมผีูเ้สนอราคาหลายรายแต่ถูกตอ้งตรงตามรายการละเอยีด 
    และเงือ่นไขในเอกสารสอบราคาเพยีงรายเดยีว ๓๒๐ 
   ๒) การยกเลกิการสอบราคาในกรณทีีม่กีารกระท าในลกัษณะ 
    การสมยอมการเสนอราคาหรอืการฮัว้ ๓๒๗ 
  ๕.๒ การจดัซือ้หรอืจดัจา้งโดยวธิปีระกวดราคา ๓๓๐ 
   ๑) การยกเลกิการประกวดราคาในกรณไีม่มผีูเ้สนอราคาหรอืม ี
    แต่ไมถู่กตอ้งตรงตามรายการละเอยีดและเงือ่นไขทีก่ าหนด ๓๓๐ 
 
 
 
 



 

(๙) 

   ๒) การยกเลกิการประกวดราคาในกรณทีีม่คีวามจ าเป็น 
    เพื่อประโยชน์ของทางราชการ เป็นเหตุใหต้้องเปลีย่นแปลง 
    สาระส าคญัในรายการละเอยีดหรอืเงือ่นไขทีก่ าหนดใน 
    เอกสารประกวดราคาซึง่ท าใหเ้กดิการไดเ้ปรยีบเสยีเปรยีบ 
    ระหว่างผูเ้ขา้เสนอราคาดว้ยกนั ๓๓๒ 
   ๓) การยกเลกิการประกวดราคาในกรณทีีม่กีารกระท าในลกัษณะ 
    การสมยอมการเสนอราคาหรอืการฮัว้ ๓๓๘ 
  ๕.๓ การจดัซือ้หรอืจดัจา้งโดยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส์ ๓๔๓ 
 ๖. ข้อพิพาทในขัน้ตอนการด าเนินการอ่ืนๆ ๓๔๖ 
  ๖.๑ ขอ้พพิาทเกี่ยวกบัหลกัประกนัซอง ๓๔๖ 
   ๑) ขอ้พพิาทเกีย่วกบัการคนืหลกัประกนัซอง ๓๔๖ 
   ๒) ขอ้พพิาทเกีย่วกบัการยดึหรอืรบิหลกัประกนัซอง ๓๔๘ 
    (๑) กรณผีูม้สีทิธเิสนอราคาไมส่่งผูแ้ทนมาลงทะเบยีน 
     เพื่อเขา้สู่กระบวนการเสนอราคาตามวนั เวลา  
     และสถานทีท่ีก่ าหนด ๓๔๘ 
    (๒) กรณผีูม้สีทิธเิสนอราคา Log In แลว้  
     แต่ไมเ่สนอราคาหรอืเสนอราคาผดิเงือ่นไขทีก่ าหนด 
     โดยการเสนอราคาสงูกว่าหรอืเท่ากบัราคาเริม่ตน้ 
     ของการประมลู ๓๕๔ 
  ๖.๒ ขอ้พพิาทเกีย่วกบัการลงโทษผูท้ิง้งาน ๓๖๓ 
   ๑) กรณมีเีหตุอนัควรสงสยัปรากฏในภายหลงัว่า ผูเ้สนอราคา 
    หรอืผูเ้สนองานรายหนึ่งหรอืหลายราย ไมว่่าจะเป็นผูเ้สนอราคา 
    หรอืผูเ้สนองานทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกหรอืไมก่ต็าม กระท าการ 
    อนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรมหรอื 
    กระท าการโดยไมสุ่จรติ ๓๖๓ 
   ๒) กรณคีู่สญัญาของทางราชการหรอืผูร้บัจา้งช่วงทีท่างราชการ 
    อนุญาตใหร้บัช่วงงานไดไ้ม่ปฏบิตัติามสญัญาหรอืขอ้ตกลงนัน้ ๓๖๖ 
   ๓) กรณผีูท้ีไ่ดร้บัการคดัเลอืกแลว้ไมย่อมไปท าสญัญาหรอืขอ้ตกลง 
    ภายในเวลาทีท่างราชการก าหนด ๓๗๗ 
 
 



 

(๑๐) 

บรรณานุกรม 
 

ภาคผนวก 
 - ระเบยีบส านกันายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 - ระเบยีบส านกันายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยการพสัดุดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์ 
  พ.ศ. ๒๕๔๙ 
  
   



 
 

บทท่ี ๑ 
 

สาระส าคญัของกฎหมายว่าด้วยการพสัด ุ
 

 เน่ืองจากในปจัจุบนัการด าเนินการเกี่ยวกบัการพสัดุของส่วนราชการ (กระทรวง  
ทบวง กรม และราชการส่วนภูมภิาค) เพื่อให้ได้พสัดุและหรอืการบรกิารที่ต้องการเพื่อน ามา 
ใชป้ระโยชน์ในการจดัท าบรกิารสาธารณะทีอ่ยู่ในอ านาจหน้าทีข่องแต่ละส่วนราชการ มรีะเบยีบ
ส านักนายกรฐัมนตรี ว่าด้วยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นเครื่องมอืส าคญัส าหรบัก ากับดูแล 
การด าเนินการเพื่อให้ได้พสัดุและการบรกิารดงักล่าวตามวตัถุประสงค์ เป็นไปด้วยความเรยีบรอ้ย 
และมบีรรทดัฐานเป็นไปในแนวทางเดยีวกนั รวมทัง้เป็นไปโดยสุจรติ โปร่งใส และเป็นธรรม  
ซึ่งระเบยีบดงักล่าวนอกจากใช้บงัคบัโดยตรงกบัส่วนราชการขา้งต้นแล้ว ยงัเป็นต้นแบบของ
ระเบยีบว่าดว้ยการพสัดุของหน่วยงานทางปกครองอื่นๆ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็นต้น 
เป็นเหตุให้ระเบยีบเกี่ยวกบัการพสัดุที่ใช้บงัคบัเป็นการเฉพาะกบัหน่วยงานทางปกครองอื่นๆ 
นัน้ ส่วนใหญ่มกัมเีนื้อหาสาระท านองเดยีวกนักบัระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยการพสัดุฯ 
เช่น ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพสัดุของหน่วยการบรหิารราชการส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบล  
พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นต้น และด้วยเหตุที่ระเบียบว่าด้วยการพสัดุดังกล่าวมีเนื้อหาสาระเป็นไป 
ในแนวทางเดียวกัน ท าให้การศึกษาค าวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับการพัสดุ 
ของหน่วยงานทางปกครองต่างๆ สามารถท าการศกึษาพรอ้มกนัไปในภาพรวมไดโ้ดยไม่จ าเป็นต้อง
แยกศึกษาเป็นรายองค์กร  ทัง้นี้  เนื่องจากมีประเด็นข้อพิพาททัง้ในแง่ของข้อเท็จจริงและ 
ขอ้กฎหมายในท านองเดยีวกนั และโดยทีก่ารด าเนินการตามขัน้ตอนต่างๆ ในกระบวนการพสัดุ
ตามที่ระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าด้วยการพสัดุฯ ก าหนดไว้นัน้ อาจมผีลกระทบต่อบุคคล 
ที่เกี่ยวข้องซึ่งท าให้เกิดข้อโต้แย้งเป็นประเด็นพิพาทขึ้นสู่การพิจารณาของศาลปกครองได้ 
ในหลายกรณ ี ดงันัน้ เพื่อใหก้ารศกึษาแนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครองในส่วนทีเ่กีย่วกบัประเดน็
ขอ้พพิาทเรื่องการพสัดุมคีวามชดัเจนและง่ายต่อการท าความเข้าใจยิง่ขึน้ ในบทนี้จงึเป็นการ
อธบิายความรูข้อ้กฎหมายเกี่ยวกบัการพสัดุเพื่อใหผู้อ่้านได้ทราบถงึหลกัเกณฑใ์นการจดัซือ้จดัจา้ง
ตามที่ก าหนดไวใ้นระเบยีบส านักนายกรฐัมนตรี ว่าดว้ยการพสัดุฯ ซึง่เป็นต้นแบบของระเบยีบ
ว่าด้วยการพสัดุของหน่วยงานทางปกครองต่างๆ เป็นหลกัเสยีก่อน โดยแบ่งการน าเสนอออกเป็น
สองส่วน กล่าวคือ ส่วนแรก เป็นการน าเสนอสาระส าคญัของระเบียบส านักนายกรฐัมนตร ี 
ว่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ และส่วนทีส่อง เป็นการน าเสนอสาระส าคญั
ของระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าด้วยการพสัดุด้วยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙  
ทัง้นี้  เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นส าหรับผู้อ่านได้ใช้ประกอบในการศึกษาแนวค าวินิจฉัยของ 
ศาลปกครองสงูสุดทีจ่ะน าเสนอในล าดบัต่อไป   



 
๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี ๑ : สาระส าคญัของระเบยีบ 
ส านักนายกรฐัมนตรี ว่าด้วยการพสัด ุพ.ศ. ๒๕๓๕ 
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ส่วนท่ี ๑ 

 

สาระส าคญัของระเบยีบส านักนายกรฐัมนตรี  
ว่าด้วยการพสัด ุพ.ศ. ๒๕๓๕๑

 

 
 

๑. หลกัการส าคญัของการพสัด ุ
 

  การพสัดุมหีลกัการทีส่ าคญั ๒ หลกัการ ดงัต่อไปนี้๒ 

  ๑.๑ หลกัการเก่ียวกบัการเลือกปฏิบติั โดยการด าเนินการเกี่ยวกบัการพสัดุจะต้อง 
ไม่เป็นการเลือกปฏบิตัิโดยไม่เป็นธรรมต่อผู้เสนอราคา เช่น จะมกีารก าหนดเฉพาะเจาะจง 
ลงไปว่าจะจดัซื้อหรือจดัจ้างจากผู้เสนอราคารายหนึ่งรายใดไม่ได้ เว้นแต่กรณีที่ วงเงนิที่จะ
ด าเนินการมจี านวนน้อยโดยอยูใ่นหลกัเกณฑท์ี่จะใชว้ธิกีารตกลงราคาได ้
  ๑.๒ หลักการเก่ียวกับการแข่งขัน โดยการด าเนินการจะต้องมีการแข่งขันกัน 
อย่างเป็นธรรม  เปิดเผย โปร่งใส ป้องกันการสมยอมเสนอราคา ซึ่งกรณีดงักล่าวจะส่งผล  
๒ ประการ คอื  
   ๑.๒.๑ ท าให้ผู้ยื่นข้อเสนอกับทางราชการสามารถแข่งขนักันอย่างเป็นธรรม  
(เป็นธรรมแก่ราคาเอกชน) 
  ๑.๒.๒ รฐัได้ประโยชน์สูงสุดจากการแข่งขนัอย่างเป็นธรรมนัน้ (ค่าใช้จ่ายต ่าสุด 
หรอืประโยชน์ตอบแทนสงูสุด แลว้แต่กรณ)ี 
 
 
 
 

                                         
 ๑ ใช้บังคับกับส่วนราชการ ได้แก่ ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และส่วนราชการ 
ในต่างประเทศ ส าหรบัตวัอย่างระเบยีบเกีย่วกบัการพสัดุทีใ่ชบ้งัคบักบัหน่วยงานทางปกครองอื่น ไดแ้ก่ 
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๓๕ (ใชบ้งัคบักบัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัและเทศบาล) 
 - ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการพสัดุขององคก์ารบรหิารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๘ (ใชบ้งัคบั
กบัองคก์ารบรหิารสว่นต าบล) 
 - ขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรื่อง การพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ (ใชบ้งัคบักบักรุงเทพมหานคร) 
 - ขอ้บงัคบัและระเบยีบว่าดว้ยการพสัดุของรฐัวสิาหกจิแต่ละแห่ง  

๒ กิตดนัย ธรมธัช. ค าบรรยายเรื่อง คดีปกครองเกี่ยวกับการพัสดุและสัญญาทางปกครอง .  
ณ ส านกังานศาลปกครอง เมื่อวนัที ่๑๔ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๔๕.  



 
๔ 

๒. ขอบเขตการใช้บงัคบัของระเบียบส านักนายกรฐัมนตรี ว่าด้วยการพสัด ุพ.ศ. ๒๕๓๕ 
 

 ตามความในข้อ ๖ ของระเบียบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าด้วยการพัสดุฯ ก าหนดให้
ระเบยีบดงักล่าวใชบ้งัคบัแก่ส่วนราชการ ซึง่ด าเนินการเกี่ยวกบัการพสัดุโดยใชเ้งนิงบประมาณ 
เงนิกู้ และเงนิช่วยเหลือ ซึ่งจากความในข้อ ๖ ข้างต้น อาจสรุปได้ว่าการพิจารณาขอบเขต 
การใช้บงัคบัของระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าด้วยการพสัดุฯ จะต้องพจิารณาจากขอ้พจิารณา
ดงัต่อไปนี้ ประกอบกนั 

 

 ๒.๑ เป็นการใช้บงัคบัแก่ “ส่วนราชการ”  
 

  จากค านิยามของ “ส่วนราชการ” ตามความในขอ้ ๕ ของระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ี
ว่าดว้ยการพสัดุฯ ก าหนดใหร้ะเบยีบดงักล่าวใชบ้งัคบัแก่ส่วนราชการต่างๆ ดงันี้ 
 ๒.๑.๑ ราชการส่วนกลาง (กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่อ 
อยา่งอื่น) 
 ๒.๑.๒ ราชการส่วนภมูภิาค (จงัหวดั อ าเภอ และต าบล)  
 ๒.๑.๓ ส่วนราชการในต่างประเทศ (เช่น สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล 
ส านกังานทีป่รกึษาพาณชิย ์และส่วนราชการอื่นทีต่ ัง้อยูใ่นต่างประเทศ)๓ 

 

 ๒.๒ เป็นการใช้บงัคบัแก่ส่วนราชการซ่ึงด าเนินการเก่ียวกบั “การพสัด”ุ 

 

 จากค านิยามของ “การพสัดุ” และ “พสัดุ” ตามความในขอ้ ๕ ของระเบยีบส านัก
นายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยการพสัดุฯ อาจสรปุไดว้่าระเบยีบดงักล่าวใชบ้งัคบักบัการด าเนินการต่างๆ 
ดงัต่อไปนี้ทีเ่กีย่วกบั “พสัดุ” (วสัดุ ครภุณัฑ ์ทีด่นิ และสิง่ก่อสรา้ง) ของ “ส่วนราชการ”  
 ๒.๒.๑ การจดัท าเอง 
 ๒.๒.๒ การซือ้ 
 ๒.๒.๓ การจา้ง 
 ๒.๒.๔ การจา้งทีป่รกึษา 
 ๒.๒.๕ การจา้งออกแบบและควบคุมงาน 
 ๒.๒.๖ การแลกเปลีย่น 
 ๒.๒.๗ การเช่า 

                                         
๓ ชาญชยั แสวงศกัดิ.์ สาระน่ารูเ้กีย่วกบัระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยการพสัดุ. กรุงเทพฯ :  

นิตธิรรม. ๒๕๔๒. 



 
๕ 

 ๒.๒.๘ การควบคุม 
 ๒.๒.๙ การจ าหน่าย 
 ๒.๒.๑๐ การด าเนินการอื่นๆ ทีก่ าหนดไวใ้นระเบยีบน้ี 
 

 ๒.๓ เป็นการใช้บงัคบัแก่ส่วนราชการ ซ่ึงด าเนินการเก่ียวกบัการพสัดุ โดยใช้  
“เงินงบประมาณ”๔ “เงินกู้”๕ และ “เงินช่วยเหลือ”๖  
 

 ส าหรบัการด าเนินการโดยใช้เงนิรายรบัอย่างอื่นของส่วนราชการที่ไม่ใช่เงนิตาม
ประเภทดงัที่กล่าวขา้งต้น เช่น เงนิทุนหมุนเวยีนที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี กองทุนที่มกีฎหมายจดัตัง้ขึน้เป็นการเฉพาะ เงนิรายได้ของมหาวทิยาลยัหรอืสถาบนั 
การศกึษาต่างๆ ฯลฯ ไมต่อ้งถอืปฏบิตัติามระเบยีบน้ี 
   

๓.  ค านิยามและความหมายของการพสัดท่ีุส าคญั 
 

 ตามความในขอ้ ๕ ของระเบยีบส านกันายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยการพสัดุฯ ไดก้ าหนดนิยาม 
ทีส่ าคญัอนัเกีย่วกบัการด าเนินการในเรือ่งการพสัดุ ไวด้งันี้ 
 “การพสัดุ” หมายความว่า การจดัท าเอง การซื้อ การจ้าง การจ้างที่ปรกึษา การจ้าง
ออกแบบและควบคุมงาน การแลกเปลีย่น การเช่า การควบคุม การจ าหน่าย และการด าเนินการ
อื่นๆ ทีก่ าหนดไวใ้นระเบยีบน้ี 
 “พสัดุ” หมายความว่า วสัดุ ครุภณัฑ์ ที่ดนิและสิง่ก่อสร้าง ที่ก าหนดไว้ในหนังสอืการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของส านักงบประมาณ หรอืการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามสญัญาเงนิกูจ้ากต่างประเทศ  

                                         
๔-๖ ระเบยีบส านกันายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 ขอ้ ๕ ในระเบยีบนี้ 
 “เงินงบประมาณ” หมายความว่า งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  
และเงินซึ่งส่วนราชการได้รบัไว้โดยได้รบัอนุญาตจากรฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ไม่ต้องส่งคลัง 
ตามกฎหมายว่าดว้ยวธิกีารงบประมาณ แต่ไม่รวมถงึเงนิกู้ และเงนิช่วยเหลอืตามระเบยีบนี้ 
 “เงินกู้” หมายความว่า เงินกู้ตามกฎหมายว่าด้วยการให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินจาก
ต่างประเทศ 
 “เงินช่วยเหลือ” หมายความว่า เงินที่ได้รบัความช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศ องค์การ 
ระหว่างประเทศ สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศ องค์การต่างประเทศทัง้ในระดบัรฐับาล และที่มิใช่ระดบั
รฐับาล มลูนิธหิรอืเอกชนต่างประเทศ  

๕  
 



 
๖ 

 “การซื้อ” หมายความว่า การซื้อพัสดุทุกชนิดทัง้ที่มีการติดตัง้ ทดลอง และบริการ 
ทีเ่กีย่วเนื่องอื่นๆ แต่ไมร่วมถงึการจดัหาพสัดุในลกัษณะการจา้ง 

“การจา้ง” ใหห้มายความรวมถงึการจา้งท าของและการรบัขนตามประมวลกฎหมายแพ่ง 
และพาณิชย ์และการจา้งเหมาบรกิาร แต่ไม่รวมถงึการจา้งลูกจา้งของส่วนราชการตามระเบยีบ  
ของกระทรวงการคลงั การรบัขนในการเดนิทางไปราชการตามกฎหมายว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดนิทางไปราชการ การจ้างที่ปรกึษา การจ้างออกแบบและควบคุมงาน และการจ้างแรงงาน 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย ์

“การจ้างที่ปรกึษา” หมายความว่า การจ้างบรกิารจากที่ปรกึษา แต่ไม่รวมถึงการจ้าง
ออกแบบและควบคุมงานก่อสรา้งอาคารดว้ยเงนิงบประมาณ 

“การจ้างออกแบบและควบคุมงาน” หมายความว่า การจ้างบรกิารจากนิติบุคคลหรอื 
บุคคลธรรมดา ทีป่ระกอบธุรกจิบรกิารดา้นงานออกแบบและควบคุมงานก่อสรา้งอาคารดว้ยเงนิ
งบประมาณ 

“เงนิงบประมาณ” หมายความว่า งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่าย
เพิม่เตมิ และเงนิซึง่ส่วนราชการไดร้บัไว้โดยไดร้บัอนุญาตจากรฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงั
ให้ไม่ต้องส่งคลงัตามกฎหมายว่าด้วยวธิกีารงบประมาณ แต่ไม่รวมถงึเงนิกู้ และเงนิช่วยเหลอื
ตามระเบยีบน้ี 

“เงนิกู้” หมายความว่า เงนิกู้ตามกฎหมายว่าดว้ยการให้อ านาจกระทรวงการคลงักู้เงนิ 
จากต่างประเทศ 

“เงินช่วยเหลือ” หมายความว่า เงินที่ได้รบัความช่วยเหลือจากรฐับาลต่างประเทศ  
องคก์ารระหว่างประเทศ สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศ องคก์ารต่างประเทศทัง้ในระดบัรฐับาล 
และทีม่ใิช่ระดบัรฐับาล มลูนิธหิรอืเอกชนต่างประเทศ 

“ที่ปรกึษา” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรอืนิตบิุคคลที่ประกอบธุรกจิ หรอืสามารถ
ให้บริการเป็นที่ปรกึษาทางวิศวกรรม สถาปตัยกรรม เศรษฐศาสตร์ หรอืสาขาอื่น รวมทัง้
ใหบ้รกิารด้านศกึษา ส ารวจ ออกแบบและควบคุมงาน และการวจิยั แต่ไม่รวมถงึการใหบ้รกิาร
ออกแบบและควบคุมงานก่อสรา้งอาคารดว้ยเงนิงบประมาณ  

“ส่วนราชการ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม ส านักงาน หรอืหน่วยงานอื่นใด 
ของรฐั ทัง้ในส่วนกลาง ส่วนภูมภิาค หรอืในต่างประเทศ แต่ไม่รวมถึงรัฐวสิาหกจิ หน่วยงาน
ตามกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบบรหิารราชการส่วนทอ้งถิน่ หรอืหน่วยงานอื่นซึง่มกีฎหมายบญัญตัิ
ใหม้ฐีานะเป็นราชการบรหิารส่วนทอ้งถิน่  
 “รฐัวสิาหกจิ” หมายความว่า รฐัวสิาหกจิตามกฎหมายว่าดว้ยวธิกีารงบประมาณ 
 “ปลดักระทรวง” หมายความรวมถงึปลดัส านกันายกรฐัมนตรแีละปลดัทบวงดว้ย 



 
๗ 

 “หวัหน้าส่วนราชการ”  
  - ส าหรบัราชการบรหิารส่วนกลาง หมายความว่า อธบิด ีหรอืหวัหน้าส่วนราชการ 
ทีเ่รยีกชื่ออยา่งอื่นและมฐีานะเป็นนิตบิุคคล 
  - ส าหรบัราชการบรหิารส่วนภมูภิาค หมายความว่า ผูว้่าราชการจงัหวดั  
  “การขดัขวางการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม”๗ หมายความว่า การที่ผู้เสนอราคา 
หรอืผู้เสนองานรายหนึ่งหรอืหลายรายกระท าการอย่างใดๆ อนัเป็นการขดัขวาง หรอืเป็นอุปสรรค  
หรอืไมเ่ปิดโอกาสใหม้กีารแขง่ขนัราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาหรอืเสนองานต่อส่วนราชการ  
ไม่ว่าจะกระท าโดยการสมยอมกนั หรอืโดยการให้ ขอให้ หรอืรบัว่าจะให้ เรยีก รบั หรอืยอมจะ 
รบัเงินหรือทรพัย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด หรอืใช้ก าลังประทุษร้าย หรอืข่มขู่ว่าจะใช้ก าลัง
ประทุษรา้ย หรอืแสดงเอกสารอนัเป็นเทจ็ หรอืกระท าการใดโดยทุจรติ  ทัง้นี้ โดยมวีตัถุประสงค์
ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานด้วยกัน หรอืเพื่อให้ประโยชน์ 
แก่ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานรายหนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิท าสัญญากับส่วนราชการนั ้น  
หรอืเพื่อหลกีเลีย่งการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม หรอืเพื่อให้เกดิความไดเ้ปรยีบส่วนราชการ
โดยมใิช่เป็นไปในทางการประกอบธุรกจิปกต ิ
 “งานก่อสรา้งสาธารณูปโภค” หมายความว่า งานก่อสรา้งซ่อมแซม และบ ารุงรกัษางาน 
อนัเกี่ยวกบัการประปา การไฟฟ้า การสื่อสาร การโทรคมนาคม การระบายน ้า ระบบการขนส่ง
ปิโตรเลยีมโดยทางท่อ ทางหลวง ทางรถไฟ และการอื่นทีเ่กี่ยวขอ้งซึง่ด าเนินการในระดบัพืน้ดนิ  
ใตพ้ืน้ดนิ หรอืเหนือพืน้ดนิ  

จากค านิยามข้างต้นอาจสรุปได้ว่ า  การด าเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ  หมายถึง  
การด าเนินการจัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุหรือการบริการที่เกี่ยวกับวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน 
และสิง่ก่อสร้าง ที่ก าหนดไว้ในหนังสอืการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของส านัก
งบประมาณ หรือการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามสัญญาเงินกู้จากต่างประเทศ ตลอดจน 
การควบคุมและการจ าหน่ายพสัดุของทางราชการ แต่การด าเนินการเกี่ยวกบัการสาธารณูปโภค 
เช่น ไฟฟ้า น ้าประปา โทรศพัท ์ไปรษณียโ์ทรเลข ซึง่เป็นการใหบ้รกิารสาธารณูปโภค ไม่ถอืว่า
เป็นการด าเนินการเกี่ยวกบัการพสัดุ จงึไม่ต้องปฏบิตัติามขัน้ตอนของการจดัหาตามระเบยีบ
ส านกันายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยการพสัดุฯ แต่อยา่งใด 
 
 
 
 

                                         
๗ เพิ่มเติมค านิยามโดยข้อ ๓ ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔)  

พ.ศ. ๒๕๔๑ 



 
๘ 

๔.  บคุลากรท่ีเก่ียวข้องกบัการพสัด ุ
 

 การด าเนินการเกี่ยวกับการพสัดุนัน้เป็นกระบวนการที่มบีุคคลและคณะบุคคลต่างๆ  
เข้ามาปฏบิตัิหน้าที่ในแต่ละขัน้ตอนแตกต่างกนัออกไป ซึ่งการปฏบิตัิหน้าที่ของบุคคลดงักล่าว  
อาจเป็นเหตุให้เกดิขอ้โต้แยง้เป็นประเดน็พพิาทมาสู่ศาลปกครองได้ โดยบุคคลและคณะบุคคล 
ในกระบวนการเกีย่วกบัการพสัดุทีส่ าคญั ไดแ้ก่ 
 

  ๔.๑ คณะกรรมการว่าด้วยการพสัด ุ  

 

   ตามความในขอ้ ๑๑๘ ของระเบยีบส านกันายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยการพสัดุฯ ก าหนดให ้
มคีณะกรรมการว่าด้วยการพสัดุ หรอื “กวพ.” ประกอบด้วยปลดักระทรวงการคลงั เป็นประธาน 
กรรมการ อธบิดกีรมบญัชกีลาง ผูแ้ทนกระทรวงกลาโหม ผูแ้ทนส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิ 
ผู้แทนส านักงานอยัการสูงสุด ผู้แทนส านักงบประมาณ ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา  
ผู้แทนส านักงาน ป.ป.ช. ผู้แทนส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ผู้แทนส านักงานบริหาร 
หนี้สาธารณะ ผูแ้ทนส านักงานมาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม และผู้ทรงคุณวุฒซิึง่นายกรฐัมนตรี
แต่งตัง้ไมเ่กนิหา้คน เป็นกรรมการ และใหเ้จา้หน้าทีก่รมบญัชกีลางเป็นกรรมการและเลขานุการ 
กบัให ้กวพ. แต่งตัง้ผูช้่วยเลขานุการไมเ่กนิสองคน 
  ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตัง้  มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี  
แต่อาจไดร้บัแต่งตัง้อกีได ้
  โดยความในขอ้ ๑๒ ของระเบยีบขา้งต้นก าหนดใหค้ณะกรรมการว่าดว้ยการพสัดุ 
(กวพ.) มอี านาจหน้าทีท่ีส่ าคญั ดงันี้ 
  ๑) ตคีวามและวนิิจฉัยปญัหาเกี่ยวกบัการปฏบิตัติามระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ี
ว่าดว้ยการพสัดุฯ  
  ๒) พิจารณาการอนุมัติ ยกเว้น หรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบส านัก
นายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยการพสัดุฯ 
  ๓) พจิารณาค าร้องเรยีนเกี่ยวกบัการที่ส่วนราชการไม่ปฏบิตัิตามระเบยีบส านัก 
นายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยการพสัดุฯ 
 

                                         
๘ ขอ้ ๑๑ แก้ไขเพิม่เติมโดยขอ้ ๔ ของระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าด้วยการพสัดุ (ฉบบัที่ ๖) 

 พ.ศ. ๒๕๔๕ 



 
๙ 

  ๔) เสนอแนะการแก้ไขปรบัปรุงระเบยีบส านักนายกรฐัมนตรี ว่าด้วยการพสัดุฯ 
ต่อคณะรฐัมนตร ี
  ๕) ก าหนดแบบหรอืตวัอย่าง รวมทัง้การแก้ไขเพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง และก าหนด 
แนวทางวธิปีฏบิตั ิเพื่อใหเ้ป็นไปตามระเบยีบส านกันายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยการพสัดุฯ 
  ๖) เสนอความเหน็ต่อผูร้กัษาการตามระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยการพสัดุฯ 
ในการพิจารณาและแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงาน และการสัง่เปลี่ยนแปลงเพิกถอนผู้ทิ้งงานของ  
ส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบยีบบรหิารราชการส่วนทอ้งถิน่ หน่วยงานอื่น
ซึง่มกีฎหมายบญัญตัใิหม้ฐีานะเป็นราชการบรหิารส่วนทอ้งถิน่ และรฐัวสิาหกจิ 
  ๗) ก าหนดอตัรารอ้ยละของราคาต่อรองต ่าสุดตามขอ้ ๑๖ (๖) (๗) (๘) และ (๑๑) 
  ๘) ก าหนดประเภทหรอืชนิดของพสัดุทีจ่ าเป็นตอ้งซือ้จากต่างประเทศ 
  ๙) เชิญข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการหรือพนักงานและลูกจ้าง ของ
รฐัวิสาหกิจหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมาสอบถามหรือให้ข้อเท็จจริง รวมทัง้เรียกเอกสารจาก  
ส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบยีบบรหิารราชการส่วนทอ้งถิน่ หน่วยงานอื่น
ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจในส่วนที่
เกีย่วขอ้ง 
  ๑๐) แต่งตัง้คณะอนุกรรมการเพื่อท าหน้าทีต่ามทีค่ณะกรรมการมอบหมาย 
  ๑๑) พจิารณาด าเนินการตามทีค่ณะรฐัมนตรมีอบหมาย 
  ๑๒) พจิารณารายงานการจา้งทีป่รกึษาตามขอ้ ๘๓ วรรคสอง 
  ๑๓) ก าหนดอตัราค่าจา้งทีป่รกึษาตามขอ้ ๙๒ 
  ๑๔) ก าหนดหลกัเกณฑก์ารก าหนดค่าปรบัตามขอ้ ๑๓๔ 
  ๑๕) ก าหนดหลกัเกณฑ์ แนวทาง และวธิปีฏบิตัเิพื่อให้มกีารปฏบิตัิตามระเบยีบ
ส านกันายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยการพสัดุฯ 
 

  ๔.๒ เจ้าหน้าท่ีพสัด ุ

 

  ความในข้อ ๕ ของระเบียบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าด้วยการพสัดุฯ ก าหนดให ้
“เจ้าหน้าที่พัสดุ” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ซึ่งด ารงต าแหน่งที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุ  
หรือผู้ได้ร ับแต่งตัง้จากหัวหน้าส่วนราชการให้มีหน้าที่หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุ  
ตามระเบยีบดงักล่าว โดยเจา้หน้าทีพ่สัดุมอี านาจหน้าทีต่่างๆ ดงันี้ 



 
๑๐ 

 ๑) จดัท ารายงานขอซื้อหรอืขอจ้างเสนอหัวหน้าส่วนราชการ (ข้อ ๒๗๙ และ 
ขอ้ ๒๘) 

 ๒) ด าเนินการตามวธิกีารซื้อหรอืการจา้งเมื่อหวัหน้าส่วนราชการให้ความเหน็ชอบ
ตามรายงาน (ขอ้ ๒๙) 
  ๓) จดัท าประกาศเชิญชวนเพื่อคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อและ 
การจา้งตามทีห่วัหน้าส่วนราชการอนุมตั ิ(ขอ้ ๓๑) 
  ๔) ติดต่อตกลงราคากบัผู้ขายหรอืผู้รบัจา้งภายในวงเงนิที่ได้รบัความเห็นชอบ
จากหวัหน้าส่วนราชการ (ขอ้ ๓๙) 
  ๕) จดัท าเอกสารสอบราคา (ขอ้ ๔๐) 
  ๖) จดัส่งประกาศเผยแพร่การสอบราคาและเอกสารสอบราคาไปยงัผูม้อีาชพีขาย
หรือรบัจ้างท างานโดยตรง หรือโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน พร้อมกับปิดประกาศเผยแพร่ 
การสอบราคาไวโ้ดยเปิดเผย ณ ทีท่ าการของส่วนราชการ (ขอ้ ๔๑) 
  ๗) จดัท าเอกสารประกวดราคา (ขอ้ ๔๔) 
  ๘) ปิดประกาศประกวดราคาโดยเปิดเผย ณ ที่ท าการของส่วนราชการนัน้  
โดยกระท าในตู้ปิดประกาศที่มีกุญแจปิดตลอดเวลาโดยผู้ ปิดประกาศและผู้ปลดประกาศ 
ออกจากตูปิ้ดประกาศจะต้องจดัท าหลกัฐานการปิดประกาศและการปลดประกาศออกเป็นหนังสอื
มพียานบุคคลรบัรอง ทัง้นี้ ผู้ปิดประกาศและผู้ปลดประกาศออก จะต้องมใิช่บุคคลเดยีวกนั และ
จะต้องมใิช่บุคคลทีเ่ป็นพยานในแต่ละกรณีดว้ย และส่งไปประกาศทางวทิยุกระจายเสยีง และ/หรอื
ประกาศในหนังสอืพมิพ์ ส่งให้กรมประชาสมัพนัธ์และองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย
เพื่อเผยแพร่ ส่งไปเผยแพร่ที่ศูนย์รวมข่าวประกวดราคาของทางราชการและส านักงาน 
ตรวจเงินแผ่นดินหรือส านักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค  แล้วแต่กรณี โดยส่งเอกสาร 
ประกวดราคาไปพร้อมกนัด้วย ซึ่งหากจดัส่งทางไปรษณีย์ ให้จดัส่งโดยใช้บรกิารไปรษณีย์ 
ด่วนพเิศษ (EMS) เว้นแต่ท้องที่ใดไม่มบีรกิาร EMS ก็ให้จดัส่งทางไปรษณียล์งทะเบยีน และ
หากเหน็สมควรจะส่งประกาศไปยงัผูม้อีาชพีขายหรอืรบัจา้งท างานนัน้โดยตรง หรอืจะโฆษณา
โดยวธิอีื่นอกีดว้ยกไ็ด ้(ขอ้ ๔๕๑๐) 

                                         
๙ วรรคสอง ของข้อ ๒๗ แก้ไขโดยข้อ ๑๒ ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ  

(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 ๑๐ ข้อ ๔๕ แก้ไขโดยข้อ ๑๔ ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔)  
พ.ศ. ๒๕๔๑  



 
๑๑ 

  ๙) จดัเตรยีมเอกสารประกวดราคาส าหรบัใหห้รอืขาย ใหแ้ก่ผูม้าขอรบัหรือขอซือ้
เอกสารประกวดราคา (ขอ้ ๔๖๑๑) 
  ๑๐) รบัมอบพสัดุและใบตรวจรบัพสัดุจากคณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ (ขอ้ ๗๑) 
  ๑๑) รบัใบรบัรองผลการปฏบิตังิานจากคณะกรรมการตรวจการจา้ง (ขอ้ ๗๒) 
  ๑๒) จดัท ารายงานขอจา้งทีป่รกึษาเสนอหวัหน้าส่วนราชการ และด าเนินการจา้ง 
ตามวธิกีารทีห่วัหน้าส่วนราชการใหค้วามเหน็ชอบ (ขอ้ ๗๘) 
  ๑๓) จดัท ารายงานขอจา้งออกแบบและควบคุมงานเสนอหวัหน้าส่วนราชการและ
ด าเนินการจา้งตามวธิกีารทีห่วัหน้าส่วนราชการใหค้วามเหน็ชอบ (ขอ้ ๙๖) 
  ๑๔) จดัท าประกาศเชญิชวนการจา้งออกแบบและควบคุมงาน (ขอ้ ๑๑๑) 
  ๑๕) รับใบรับรองผลการปฏิบัติงานจากคณะกรรมการตรวจและรับมอบงาน  
(ขอ้ ๑๑๗) 
  ๑๖) จดัท ารายงานการแลกเปลีย่นพสัดุเสนอหวัหน้าส่วนราชการ (ขอ้ ๑๒๔) 
  ๑๗) จดัท ารายงานการเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์สนอหวัหน้าส่วนราชการ (ขอ้ ๑๓๐) 
  ๑๘) ลงบญัชหีรอืทะเบยีนเพื่อควบคุมพสัดุที่ได้รบัมอบแล้ว และเก็บรกัษาพัสดุ 
ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย และให้ครบถ้วนถูกต้องตรงตามบัญชีหรือทะเบียน   
(ขอ้ ๑๕๒) 
  ๑๙) จดัท ารายงานการจ าหน่ายพสัดุเสนอหวัหน้าส่วนราชการ เพื่อพจิารณาสัง่ให้
ด าเนินการตามวธิกีารอยา่งหนึ่งอย่างใด (ขอ้ ๑๕๗) 
  ๒๐) ลงจ่ายพัสดุที่ได้จ าหน่ายหรือจ าหน่ายเป็นสูญออกจากบัญชีหรือทะเบียน  
(ขอ้ ๑๖๐๑๒) 
   

 ๔.๓ หวัหน้าเจ้าหน้าท่ีพสัด ุ

 

  ความในข้อ ๕ ของระเบียบส านักนายกรฐัมนตรี ว่าด้วยการพสัดุฯ ก าหนดให ้
“หวัหน้าเจา้หน้าที่พสัดุ”๑๓ หมายความว่า หวัหน้าหน่วยงานระดบักองหรอืที่มฐีานะเทยีบกอง  
ซึ่งปฏิบตัิงานในสายงานที่เกี่ยวกับการพสัดุตามที่องค์กรกลางบรหิารงานบุคคลก าหนด หรอื
                                         

๑๑ ข้อ ๔๖ แก้ไขโดยข้อ ๑๕ ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔)  
พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๑๒ ข้อ ๑๖๐ แก้ไขโดยข้อ ๒๗ ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๑๓ แก้ไขค านิยามโดยข้อ ๓ ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๓๙ 



 
๑๒ 

ขา้ราชการอื่นซึง่ไดร้บัแต่งตัง้จากหวัหน้าส่วนราชการใหเ้ป็นหวัหน้าเจา้หน้าทีพ่สัดุ แลว้แต่กรณ ี
โดยหวัหน้าเจา้หน้าทีพ่สัดุมอี านาจหน้าทีต่่างๆ ดงันี้ 
  ๑) รวบรวมรายงานพรอ้มด้วยเอกสารการคดัเลอืกผู้มคีุณสมบตัเิบื้องต้นในการ
ซือ้และการจา้งเสนอขออนุมตัหิวัหน้าส่วนราชการเพื่อสัง่การ (ขอ้ ๓๐๑๔) 
   ๒) รวบรวมรายงานผลการพจิารณาและความเหน็พรอ้มดว้ยเอกสารการคดัเลอืก
คุณสมบตัิเบื้องต้นในการซื้อและการจ้างจากคณะกรรมการพิจารณาคดัเลือกผู้มคีุณสมบัติ
เบือ้งตน้เสนอหวัหน้าส่วนราชการเพื่อพจิารณา (ขอ้ ๓๒) 
  ๓) จดัซื้อหรอืจดัจ้างโดยวธิตีกลงราคาภายในวงเงนิที่ได้รบัความเห็นชอบจาก
หวัหน้าส่วนราชการ (ขอ้ ๓๙) 
  ๔) เก็บรกัษาซองเสนอราคาโดยไม่เปิดซองของการซื้อหรอืการจา้งโดยวธิสีอบ
ราคา และเมื่อถงึก าหนดเวลาเปิดซองสอบราคาแลว้ ใหส้่งมอบซองเสนอราคาพร้อมทัง้รายงาน
ผลการรบัซองต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา (ขอ้ ๔๑ (๔)) 
  ๕) รวบรวมรายงานผลการพจิารณาและความเหน็พร้อมด้วยเอกสารสอบราคาจาก
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาเสนอหวัหน้าส่วนราชการเพื่อสัง่การ (ขอ้ ๔๒ (๕)) 
  ๖) รวบรวมรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสาร 
ประกวดราคาจากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเสนอหัวหน้าส่วนราชการ 
เพื่อพจิารณา (ขอ้ ๕๐ (๓)) 
  ๗) รวบรวมรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารจาก
คณะกรรมการจดัซือ้โดยวธิพีเิศษเสนอหวัหน้าส่วนราชการเพื่อสัง่การ (ขอ้ ๕๗ วรรคสอง๑๕) 
  ๘) รวบรวมรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารจาก
คณะกรรมการจดัจา้งโดยวธิพีเิศษเสนอหวัหน้าส่วนราชการเพื่อสัง่การ (ขอ้ ๕๘ วรรคสอง๑๖) 
  ๙) จดัซื้อหรอืจา้งโดยวธิกีรณีพเิศษครัง้หนึ่งไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ภายในวงเงนิ 
ทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากหวัหน้าส่วนราชการ (ขอ้ ๕๙๑๗) 

                                         
๑๔ ข้อ ๓๐ แก้ไขโดยข้อ ๑๓ ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ  (ฉบับที่ ๓)  

พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๑๕-๑๖ ข้อ ๕๗ และข้อ ๕๘ แก้ไขโดยข้อ ๑๗ ของระเบียบส านักนายกรฐัมนตรี ว่าด้วยการพสัดุ  

(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 

๑๗ ข้อ ๕๙ แก้ไขโดยข้อ ๑๘ ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ  (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๓๙ 



 
๑๓ 

  ๑๐) รวบรวมรายงานของคณะกรรมการตรวจรบัพสัดุในกรณีที่คณะกรรมการเหน็ว่า 
พัสดุที่ส่งมอบ มีรายละเอียดไม่เป็นไปตามข้อก าหนดในสัญญาหรือข้อตกลง เสนอหัวหน้า 
ส่วนราชการเพื่อทราบหรอืสัง่การ แลว้แต่กรณ ี(ขอ้ ๗๑ (๔)) 
  ๑๑) รวบรวมรายงานของคณะกรรมการตรวจการจ้างในกรณีที่คณะกรรมการ 
เหน็ว่าผลงานที่ส่งมอบทัง้หมดหรอืงวดใดไม่เป็นไปตามแบบรปูรายการละเอยีดและขอ้ก าหนด
ในสญัญา เสนอหวัหน้าส่วนราชการเพื่อทราบหรอืสัง่การ แลว้แต่กรณี (ขอ้ ๗๒ (๔)) 
  ๑๒) รวบรวมรายงานผลการพจิารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารการจ้าง 
ที่ปรึกษาโดยวิธีตกลงจากคณะกรรมการด าเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง เสนอหัวหน้า 
ส่วนราชการเพื่อสัง่การ (ขอ้ ๘๔ (๔)) 
  ๑๓) รวบรวมรายงานผลการพจิารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารการจ้าง 
ทีป่รกึษาโดยวธิคีดัเลอืกจากคณะกรรมการด าเนินการจา้งทีป่รกึษาโดยวธิคีดัเลอืก เสนอหวัหน้า
ส่วนราชการ เพื่อพจิารณา (ขอ้ ๘๘ (๕)) 
  ๑๔) รวบรวมรายงานผลการพจิารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารการจ้าง
ออกแบบและควบคุมงานโดยวธิตีกลงจากคณะกรรมการด าเนินการจา้งโดยวธิตีกลง เสนอหวัหน้า 
ส่วนราชการ เพื่อพจิารณา (ขอ้ ๙๙) 
  ๑๕) รวบรวมรายงานผลการพจิารณาพร้อมด้วยเอกสารการจ้างออกแบบและ 
ควบคุมงานโดยวิธีคดัเลือกจากคณะกรรมการด าเนินการจ้างโดยวิธีคดัเลือก เสนอหวัหน้า 
ส่วนราชการเพื่อพจิารณา (ขอ้ ๑๐๓ (๓)) 
  ๑๖) รวบรวมรายงานผลการพจิารณาพร้อมด้วยเอกสารการจ้างออกแบบและ 
ควบคุมงานโดยวิธีคัดเลือกแบบจ ากัดข้อก าหนดจากคณะกรรมการด าเนินการจ้างโดยวิธี
คดัเลอืกแบบจ ากดัขอ้ก าหนด เสนอหวัหน้าส่วนราชการ เพื่อพจิารณา (ขอ้ ๑๐๖ (๔)) 
 

  ๔.๔  หวัหน้าส่วนราชการ 

 

  ความในข้อ ๕ ของระเบียบส านักนายกรฐัมนตรี ว่าด้วยการพสัดุฯ ก าหนดให ้
“หวัหน้าส่วนราชการ” ส าหรบัราชการบรหิารส่วนกลาง หมายความถึง อธิบดี หรอืหวัหน้า 
ส่วนราชการที่เรยีกชื่ออย่างอื่นและมฐีานะเป็นนิตบิุคคล และส าหรบัราชการบรหิารส่วนภูมภิาค 
หมายความถงึ ผู้ว่าราชการจงัหวดั โดยหวัหน้าส่วนราชการมอี านาจหน้าทีเ่กี่ยวกบัการพสัดุต่างๆ 
ดงันี้ 
 
 
 



 
๑๔ 

๑) แต่งตัง้ผูค้วบคุมรบัผดิชอบในการจดัท าเอง (ขอ้ ๑๕)  
๒) แต่งตัง้ผูค้วบคุมงานในการจา้งก่อสรา้ง (ขอ้ ๓๗๑๘) 
๓) แต่งตัง้คณะกรรมการต่างๆ ดงันี้ 

๓.๑) คณะกรรมการตรวจการปฏบิตังิาน (ขอ้ ๑๕) 
๓.๒) คณะกรรมการพจิารณาคดัเลอืกผู้มคีุณสมบตัิเบื้องต้นในการซื้อและ 

การจา้ง (ขอ้ ๓๒)  
๓.๓) คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา (ขอ้ ๓๔)  
๓.๔) คณะกรรมการรบัและเปิดซองประกวดราคา (ขอ้ ๓๔) 
๓.๕) คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคา (ขอ้ ๓๔) 
๓.๖) คณะกรรมการจดัซือ้โดยวธิพีเิศษ (ขอ้ ๓๔) 
๓.๗) คณะกรรมการจดัจา้งโดยวธิพีเิศษ (ขอ้ ๓๔) 
๓.๘) คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ (ขอ้ ๓๔) 
๓.๙) คณะกรรมการตรวจการจา้ง (ขอ้ ๓๔) 
๓.๑๐) คณะกรรมการด าเนินการจา้งทีป่รกึษาโดยวธิตีกลง (ขอ้ ๗๙) 
๓.๑๑) คณะกรรมการด าเนินการจา้งทีป่รกึษาโดยวธิคีดัเลอืก (ขอ้ ๗๙) 
๓.๑๒) คณะกรรมการด าเนินการจา้ง (ออกแบบและควบคุมงาน) โดยวธิตีกลง 

(ขอ้๙๘) 
๓.๑๓) คณะกรรมการรบัซองเสนองานการจา้ง (ออกแบบและควบคุมงาน)  

โดยวธิคีดัเลอืก (ขอ้ ๑๐๑) 
๓.๑๔) คณะกรรมการด าเนินการจ้าง (ออกแบบและควบคุมงาน) โดยวิธี

คดัเลอืก (ขอ้ ๑๐๑)  
๓.๑๕) คณะกรรมการรบัซองเสนองานการจ้าง (ออกแบบและควบคุมงาน)  

โดยวธิคีดัเลอืกแบบจ ากดัขอ้ก าหนด (ขอ้ ๑๐๕) 
๓.๑๖) คณะกรรมการด าเนินการจ้าง (ออกแบบและควบคุมงาน) โดยวิธี

คดัเลอืกแบบจ ากดัขอ้ก าหนด (ขอ้ ๑๐๕) 
๓.๑๗) คณะกรรมการตรวจและรับมอบงาน (ออกแบบและควบคุมงาน)  

(ขอ้ ๑๑๖) 

                                         
๑๘ ข้อ ๓๗ แก้ไขโดยข้อ ๑๒ ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔)  

พ.ศ. ๒๕๔๑ 



 
๑๕ 

๓.๑๘) คณะกรรมการแลกเปลี่ยนพัสดุ กรณีแลกเปลี่ยนพัสดุกับเอกชน  
(ขอ้ ๑๒๕) 

๓.๑๙) คณะกรรมการสอบหาขอ้เทจ็จรงิ (ขอ้ ๑๕๖๑๙) 
 ๔) พจิารณาขยายเวลาด าเนินการของคณะกรรมการตามขอ้ ๓๔ (ขอ้ ๓๔ วรรคสอง)
 ๕) ให้ความเหน็ชอบเกี่ยวกบัรายงานการขอซื้อหรอืขอจา้ง (ขอ้ ๒๗ และขอ้ ๒๘)  
หรอืขอจา้งออกแบบและควบคุมงาน (ขอ้ ๙๖) ของเจา้หน้าทีพ่สัดุ 
 ๖) ก าหนดคุณสมบตัิเบื้องต้นในการซื้อหรอืการจ้าง (ข้อ ๓๐๒๐) และประกาศ
รายชื่อผูม้คีุณสมบตัเิบือ้งตน้ในการซือ้หรอืการจา้ง (ขอ้ ๓๓๒๑)  
 ๗) พจิารณารายงานผลการด าเนินการของคณะกรรมการต่างๆ ดงันี้ 
  ๗.๑) คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา (ขอ้ ๔๒) 
   ๗.๒) คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคา (ขอ้ ๕๐) 
  ๗.๓) คณะกรรมการจดัซือ้โดยวธิพีเิศษ (ขอ้ ๕๗๒๒)  
  ๗.๔) คณะกรรมการจดัจา้งโดยวธิพีเิศษ (ขอ้ ๕๘๒๓) 

  ๗.๕) คณะกรรมการด าเนินการจา้งทีป่รกึษาโดยวธิตีกลง (ขอ้ ๘๔) 
  ๗.๖) คณะกรรมการด าเนินการจา้งทีป่รกึษาโดยวธิคีดัเลอืก (ขอ้ ๘๘) 

   ๗.๗) คณะกรรมการด าเนินการจ้าง (ออกแบบและควบคุมงาน) โดยวธิตีกลง  
(ขอ้ ๙๙) 
  ๗.๘) คณะกรรมการด าเนินการจ้าง (ออกแบบและควบคุมงาน) โดยวิธี
คดัเลอืก (ขอ้ ๑๐๑)  
  ๗.๙) คณะกรรมการด าเนินการจ้าง (ออกแบบและควบคุมงาน) โดยวิธี
คดัเลอืกแบบจ ากดัขอ้ก าหนด (ขอ้ ๑๐๖) 
 
 
 

                                         
๑๙ ข้อ ๑๕๖ แก้ไขโดยข้อ ๒๕ ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔)  

พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๒๐ ข้อ ๓๐ แก้ไขโดยข้อ ๑๓ ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ  (ฉบับที่ ๓)  

พ.ศ. ๒๕๓๙   
๒๑ ข้อ ๓๓ แก้ไขโดยข้อ ๑๐ ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ  (ฉบับที่ ๔)  

พ.ศ. ๒๕๔๑   
๒๒-๒๓ อา้งแลว้ ในเชงิอรรถที ่๑๕-๑๖ หน้า ๑๒ 

๒๓  



 
๑๖ 

 ๘) พจิารณายกเลกิการประกวดราคา ดงันี้ 
  ๘.๑) กรณีมผีู้เสนอราคารายเดียวหรอืมผีู้เสนอราคาหลายรายแต่ถูกต้อง 
ตรงตามรายการละเอยีดและเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคาเพยีงรายเดยีว และไม่มี
เหตุผลสมควรทีจ่ะด าเนินการต่อไป (ขอ้ ๕๑)   
  ๘.๒) กรณีไม่มผีู้เสนอราคา หรอืมแีต่ไม่ถูกต้องตรงตามรายการละเอยีดและ
เงือ่นไขทีก่ าหนด (ขอ้ ๕๒๒๔) 
   ๘.๓) กรณีมีความจ าเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นเหตุให้ต้อง
เปลี่ยนแปลงสาระส าคญัในรายการละเอียดหรอืเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา 
ซึง่ท าใหเ้กดิการไดเ้ปรยีบเสยีเปรยีบระหว่างผูเ้ขา้เสนอราคาดว้ยกนั (ขอ้ ๕๓) 
  ๙) สัง่ซือ้หรอืสัง่จา้ง สัง่จา้งทีป่รกึษา สัง่จา้งออกแบบและควบคุมงาน ภายในวงเงนิ 
ทีม่อี านาจ (ขอ้ ๖๕๒๕ ขอ้ ๖๖๒๖ ขอ้ ๖๗ ขอ้ ๙๑๒๗ และขอ้ ๑๑๔๒๘) 
   ๑๐) พิจารณายกเลิกการเจรจากับที่ปรึกษาของคณะกรรมการด าเนินการจ้าง 
ทีป่รกึษาโดยวธิคีดัเลอืก เมือ่การเจรจาไมไ่ดผ้ล (ขอ้ ๘๘) 
   ๑๑) พจิารณาบอกเลกิสญัญาหรอืขอ้ตกลง หรอืพจิารณาผ่อนปรนการบอกเลกิ
สญัญา (ขอ้ ๑๓๗ และขอ้ ๑๓๘) 
  ๑๒) พจิารณาสัง่การตามรายงานของคณะกรรมการตรวจรบัพสัดุกรณีรายละเอยีด 
ที่ส่งมอบไม่เป็นไปตามข้อก าหนดในสญัญาหรอืข้อตกลง หรอืพสัดุที่ส่งมอบถูกต้องแต่ไม่ครบ
จ านวน หรอืส่งมอบครบจ านวนแต่ไม่ถูกต้องทัง้หมด หรอืพสัดุที่ส่งมอบเป็นชุดหรอืเป็นหน่วย 
ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งไปแล้วจะไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ หรอืกรณี
กรรมการบางคน ไมย่อมรบัพสัดุ โดยท าความเหน็แยง้ไว ้(ขอ้ ๗๑) 
 
 

                                         
๒๔ ข้อ ๕๒ แก้ไขโดยข้อ ๑๖ ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ  (ฉบับที่ ๔)  

พ.ศ. ๒๕๔๑  
๒๕-๒๖ ข้อ ๖๕ และข้อ ๖๖ แก้ไขโดยข้อ ๕ ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ  

(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๘ 
๒๖  

๒๗ ข้อ ๙๑ แก้ไขโดยข้อ ๖ ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ  (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๓๘  

๒๘ ข้อ ๑๑๔ แก้ไขโดยข้อ ๗ ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๓๘ 



 
๑๗ 

  ๑๓) พจิารณาสัง่การตามรายงานของคณะกรรมการตรวจการจา้งในกรณีทีเ่หน็ว่า 
ผลงานที่ส่งมอบทัง้หมดหรืองวดใดไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการละ เอียดและข้อก าหนด 
ในสญัญา (ขอ้ ๗๒ (๔) วรรคสอง) 
  ๑๔) พจิารณาสัง่การให้คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุรบัพสัดุในกรณีที่กรรมการ 
ตรวจรบัพสัดุบางคนไมย่อมรบัพสัดุโดยท าความเหน็แยง้ไว ้(ขอ้ ๗๑ (๗)) 
  ๑๕) พจิารณาสัง่การให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรบังานจ้างในกรณีที่
กรรมการตรวจการจา้งบางคนไมย่อมรบังานโดยท าความเหน็แยง้ไว ้(ขอ้ ๗๒ (๕)) 
  ๑๖) รับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือคณะกรรมการ 
ตรวจการจา้ง (ขอ้ ๗๑ และขอ้ ๗๒) 
  ๑๗) ออกหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาให้ยื่นข้อเสนอเพื่อรับงานจ้างที่ปรึกษา  
(ขอ้ ๘๙) 
  ๑๘) พจิารณาสัง่การเกีย่วกบัการแลกเปลีย่นพสัดุ (ขอ้ ๑๒๔ และขอ้ ๑๒๕)  
  ๑๙) พิจารณาสัง่การเกี่ยวกับการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (ข้อ ๑๒๘ ข้อ ๑๒๙  
และขอ้ ๑๓๐) 
  ๒๐) ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือในการจดัหาพัสดุ (ข้อ ๑๓๒  
และขอ้ ๑๓๓๒๙) 
  ๒๑) พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
(ขอ้ ๑๓๖๓๐) 
  ๒๒) พิจารณาก าหนดค่าปรับ งดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่ส ัญญา หรือการ 
ขยายเวลาท าการตามสญัญาหรอืขอ้ตกลง (ขอ้ ๑๓๔๓๑ และขอ้ ๑๓๙๓๒)  
 
 

                                         
 ๒๙ ข้อ ๑๓๓ แก้ไขโดยข้อ ๒๒ ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔)  
พ.ศ. ๒๕๔๑  

๓๐ วรรคหนึ่ง ของข้อ ๑๓๖ แก้ไขโดยข้อ ๒๒ ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ  
(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๓๑ ข้อ ๑๓๔ แก้ไขโดยข้อ ๒๒ ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพสัดุ  (ฉบับที่ ๔)  
พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๓๒ วรรคหนึ่ง ของขอ้ ๑๓๙ แก้ไขโดยข้อ ๒๓ ของระเบียบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าด้วยการพสัดุ 
(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๓๙ 



 
๑๘ 

   ๒๓) พจิารณาเสนอรายงานพรอ้มความเห็นการเป็นผู้ทิ้งงานต่อปลดักระทรวง  
(ขอ้ ๑๔๕ ทวิ๓๓) 
  ๒๔) ส่งส าเนาสญัญาหรอืขอ้ตกลงเป็นหนังสอืซึ่งมมีลูค่าตัง้แต่หนึ่งลา้นบาทขึน้ไป 
ให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือส านักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค แล้วแต่กรณี และ
กรมสรรพากรภายใน ๓๐ วนั นบัแต่วนัท าสญัญาหรอืขอ้ตกลง (ขอ้ ๑๓๕) 
             ๒๕) พจิารณาอนุมตัใิห้ส่วนราชการอื่นยมืพสัดุประเภทใช้คงรูปไปใช้ในราชการ 
และบุคคลยมืไปใชน้อกสถานทีร่าชการ (ขอ้ ๑๔๗) 
  ๒๖) ก าหนดวธิกีารเบกิจา่ยพสัดุ (ขอ้ ๑๕๓)    
  ๒๗) พจิารณาสัง่การให้ด าเนินการจ าหน่ายพสัดุช ารุด เสื่อมสภาพ หรอืสูญไป 
หรอืไมจ่ าเป็นตอ้งใชใ้นราชการต่อไป (ขอ้ ๑๕๖๓๔) 
  ๒๘) อนุมัติการจ าหน่ายพัสดุเป็นสูญ ภายในวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท  
(ขอ้ ๑๕๙๓๕) 
 

  ๔.๕  ปลดักระทรวง  
 

   ตามความในขอ้ ๕ ของระเบยีบส านกันายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยการพสัดุฯ ก าหนดให ้
“ปลดักระทรวง” หมายความรวมถงึปลดัส านักนายกรฐัมนตรแีละปลดัทบวงด้วย โดยมอี านาจ 
ในการสัง่ซือ้หรอืสัง่จา้ง ดงันี้ 
  ๑) การสัง่ซื้อหรอืสัง่จา้งโดยวธิพีเิศษครัง้หนึ่งในวงเงนิเกนิ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
แต่ไมเ่กนิ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ขอ้ ๖๖ (๒)๓๖) 
  ๒) การสัง่ซือ้หรอืสัง่จา้งนอกจากวธิพีเิศษและวธิกีรณีพเิศษครัง้หนึ่งในวงเงนิเกนิ 
๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไมเ่กนิ ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ขอ้ ๖๕ (๒)๓๗) 
 
 
 

                                         
 ๓๓ ขอ้ ๑๔๕ ทว ิเพิม่เติมโดยขอ้ ๒๔ ของระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าด้วยการพสัดุ (ฉบบัที่ ๔)  
พ.ศ. ๒๕๔๑  

๓๔ อา้งแลว้ ในเชงิอรรถที ่๑๙ หน้า ๑๕ 
๓๕ ข้อ ๑๕๙ แก้ไขโดยข้อ ๒๖ ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ  (ฉบับที่ ๔)  

พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๓๖-๓๗ อา้งแลว้ ในเชงิอรรถที ่๒๕-๒๖ หน้า ๑๖ 
 



 
๑๙ 

  ๓) การสัง่จ้างที่ปรกึษาครัง้หนึ่งในวงเงนิเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน 
๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ขอ้ ๙๑ (๒)) 
  ๔) การสัง่จา้งออกแบบและควบคุมงานครัง้หนึ่งในวงเงนิเกนิ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
(ขอ้ ๑๑๔ (๒)๓๘) 
   

 ๔.๖  รฐัมนตรี  

 

  ระเบยีบส านกันายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยการพสัดุฯ ก าหนดใหร้ฐัมนตรมีอี านาจหน้าที่ 
ในการด าเนินการสัง่ซือ้หรอืสัง่จา้ง ดงันี้ 
 ๑) การสัง่ซื้อหรอืสัง่จา้งโดยวธิพีเิศษครัง้หนึ่งในวงเงนิเกนิ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
(ขอ้ ๖๖ (๓)๓๙) 
 ๒) การสัง่ซือ้หรอืสัง่จา้งนอกจากวธิพีเิศษและวธิกีรณีพเิศษครัง้หนึ่งในวงเงนิเกนิ 
๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ขอ้ ๖๕ (๓)๔๐) 
 ๓) การสัง่จา้งทีป่รกึษาครัง้หนึ่งในวงเงนิเกนิ ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ขอ้ ๙๑ (๓)๔๑)  
 

 ๔.๗ คณะกรรมการ  
 

  ตามระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าด้วยการพสัดุฯ ก าหนดให้มคีณะกรรมการ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินการจดัซือ้หรอืจดัจา้ง ดงันี้ 
  ๑) คณะกรรมการพจิารณาคดัเลอืกผูม้คีุณสมบตัเิบือ้งตน้ (ขอ้ ๓๒) 

 ๒) คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา (ขอ้ ๓๔ และขอ้ ๔๒) 
 ๓) คณะกรรมการรบัและเปิดซองประกวดราคา (ขอ้ ๓๔ และขอ้ ๔๙๔๒) 
 ๔) คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคา (ขอ้ ๓๔ และขอ้ ๕๐) 
 
 
 
 

                                         
๓๘ อา้งแลว้ ในเชงิอรรถที ่๒๘ หน้า ๑๖  
๓๙-๔๐ อา้งแลว้ ในเชงิอรรถที ่๒๕-๒๖ หน้า ๑๖ 
 

๔๑ อา้งแลว้ ในเชงิอรรถที ่๒๗ หน้า ๑๖ 
๔๒ ข้อ ๔๙ แก้ไขโดยข้อ ๑๖ ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ  (ฉบับที่ ๓)  

พ.ศ. ๒๕๓๙  



 
๒๐ 

๕) คณะกรรมการจดัซือ้โดยวธิพีเิศษ (ขอ้ ๓๔ และขอ้ ๕๗๔๓)  
๖) คณะกรรมการจดัจา้งโดยวธิพีเิศษ (ขอ้ ๓๔ และขอ้ ๕๘๔๔) 
๗) คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ (ขอ้ ๓๔ และขอ้ ๗๑) 
๘) คณะกรรมการตรวจการจา้ง (ขอ้ ๓๔ และขอ้ ๗๒) 
 ๙) คณะกรรมการด าเนินการจ้างที่ปรกึษาโดยวธิตีกลง (ข้อ ๗๙ (๑) ข้อ ๘๐๔๕ 

และขอ้ ๘๔)  
 ๑๐) คณะกรรมการด าเนินการจา้งทีป่รกึษาโดยวธิคีดัเลอืก (ขอ้ ๗๙ (๒) ขอ้ ๘๐๔๖  

และขอ้ ๘๘) 
 ๑๑) คณะกรรมการด าเนินการจา้งออกแบบและควบคุมงานโดยวธิตีกลง (ขอ้ ๙๘  

และขอ้ ๙๙) 
 ๑๒) คณะกรรมการรบัซองเสนองานการจ้างออกแบบและควบคุมงานโดยวิธี

คดัเลอืก (ขอ้ ๑๐๑ และขอ้ ๑๐๒) 
 ๑๓) คณะกรรมการด าเนินการจ้างออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีคัดเลือก  

(ขอ้ ๑๐๑ และขอ้ ๑๐๓) 
 ๑๔) คณะกรรมการรบัซองเสนองานการจ้างออกแบบและควบคุมงานโดยวิธี

คดัเลอืกแบบจ ากดัขอ้ก าหนด (ขอ้ ๑๐๕)  
 ๑๔) คณะกรรมการด าเนินการจา้งออกแบบและควบคุมงานโดยวธิคีดัเลอืกแบบ

จ ากดัขอ้ก าหนด (ขอ้ ๑๐๕ และขอ้ ๑๐๖) 
 ๑๕) คณะกรรมการตรวจและรบัมอบงานในการจ้างออกแบบและควบคุมงาน  

(ขอ้ ๑๑๖ และขอ้ ๑๑๗) 
 ๑๖) คณะกรรมการแลกเปลีย่นพสัดุกบัเอกชน (ขอ้ ๑๒๕) 
 ทัง้นี้ โดยมขีอ้ห้ามแต่งตัง้กรรมการรบัและเปิดซองประกวดราคาเป็นกรรมการ

พจิารณาผลการประกวดราคา หรอืแต่งตัง้กรรมการเปิดซองสอบราคาหรอืกรรมการพจิารณา  
ผลการประกวดราคา เป็นกรรมการตรวจรบัพสัดุ (ขอ้ ๓๕ วรรคสาม) 

 
 

 

                                         
๔๓-๔๔ อา้งแลว้ ในเชงิอรรถที ่๑๕-๑๖ หน้า ๑๒   

๔๔  

๔๕-๔๖ ข้อ ๘๐ แก้ไขโดยข้อ ๑๙ ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔)  
พ.ศ. ๒๕๔๑ 
    



 
๒๑ 

๕. ประเภทและวิธีการเก่ียวกบัการพสัด ุ
 

 ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุฯ แบ่งการจดัหาพัสดุออกเป็น  
๗ ประเภท๔๗ คอื 
 ๑) การจดัท าเอง (ไมม่คี่าจา้ง) 
 ๒) การซือ้ (ซือ้พรอ้มตดิตัง้) 
 ๓) การจา้ง (จา้งท าของ จา้งเหมาบรกิาร จา้งรบัขน) 
 ๔) การจา้งทีป่รกึษา (จา้งบรกิารทางวชิาการ) 
 ๕) การจา้งออกแบบและควบคุมงาน (ก่อสรา้ง อาคาร) 
 ๖) การเช่า (สงัหารมิทรพัย ์และอสงัหารมิทรพัย)์ 
 ๗) การแลกเปลีย่น (วสัดุ ครภุณัฑ)์ 
 โดยการซื้อหรือการจ้างเป็นวิธีการที่ส่วนราชการใช้มากที่สุดในการจัดหาพัสดุ  
ทัง้เพื่อน ามาใช้ในการปฏบิตัิงานและเพื่อให้บรกิารสาธารณะแก่ประชาชน ในขณะที่การจ้าง 
ทีป่รกึษาและการจา้งออกแบบและควบคุมงานเป็นการจา้งเหมาบรกิารลกัษณะหนึ่งซึ่งยงัมกีารใช้
ไม่มากนัก ส่วนการแลกเปลี่ยนและการเช่ามขีอ้ก าหนดให้ถอืปฏบิตัโิดยอนุโลมตามวธิกีารซื้อ 
นอกจากนัน้ ยงัอาจมกีารจดัหาประเภทอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระเบยีบนี้ก าหนดไว้ และไม่มี
ระเบยีบของทางราชการหรอืกฎหมายก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ ซึ่งข้อ ๑๔๔๘ ของระเบยีบส านัก
นายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยการพสัดุฯ จะก าหนดให้ถอืปฏบิตัโิดยอนุโลมตามวธิกีารจดัหาประเภทใด
ประเภทหนึ่งที่ก าหนดไว้ในระเบยีบ อนัเป็นการปิดช่องว่างในกรณีที่อาจมกีารจดัหาประเภทอื่นๆ  
ที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในระเบียบเกิดขึ้น ซึ่งถ้าไม่มขี้อก าหนดในข้อนี้ไว้ ผู้ปฏิบตัิอาจไม่ทราบว่า  
จะปฏบิตัอิยา่งไร ดงัเช่นการเช่าซือ้จะอนุโลมถอืปฏบิตัติามวธิกีารซือ้ เป็นตน้ 
 
 

                                         
 ๔๗ เดชา เมฆวิลัย. เอกสารประกอบโครงการสมัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักปฏิบัติราชการ
เกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง : บรรทัดฐานจากคดีปกครอง. ส านักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
กรมบญัชกีลาง กระทรวงการคลงั. หน้า ๒.  
 ๔๘ ระเบยีบส านกันายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 ขอ้ ๑๔ การไดม้าซึง่พสัดุหรอืบรกิารนอกเหนือจากทีร่ะเบยีบนี้ไดก้ าหนดไวแ้ละไม่มรีะเบยีบของ 
ทางราชการหรือกฎหมายก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ ให้ถือปฏิบัติโดยอนุ โลมตามวิธีการจัดหาลักษณะใด 
ลกัษณะหนึ่งทีก่ าหนดไวใ้นหมวดนี้  



 
๒๒ 

 ทัง้นี้ การจดัหาแต่ละประเภทมรีายละเอยีดแตกต่างกนัออกไปเพื่อความเหมาะสมกบั
พสัดุและบรกิารที่หน่วยงานของรฐัต้องการ ในส่วนนี้ขอน าเสนอขัน้ตอนและวธิกีารจดัหาพสัดุ
ตามทีก่ าหนดไวใ้นระเบยีบส านกันายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยการพสัดุฯ เฉพาะประเภททีส่่วนราชการ
ใช้อยู่เป็นประจ าและมกัเกดิขอ้พพิาทขึน้สู่ศาลอยู่เสมอ อนัได้แก่ การซื้อหรอืการจา้ง การจา้ง 
ทีป่รกึษา และการจา้งออกแบบและควบคุมงาน ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 
 

 ๕.๑ การซ้ือหรือการจ้าง  
  

  ๕.๑.๑ วิธีการซ้ือหรือการจ้าง 
 

    การซือ้หรอืการจา้งเป็นวธิกีารจดัหาพสัดุทีส่ าคญัวธิหีน่ึง เน่ืองจากปจัจุบนั 
ส่วนราชการจะใช้วธิกีารซื้อหรอืจา้งเพื่อให้ได้มาซึ่งพสัดุหรอืบรกิาร โดยขอ้ ๑๘ ของระเบยีบ 
ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุฯ ได้แบ่งวิธีการซื้อหรือจ้างไว้ ๖ วิธี ตามวงเงิน
งบประมาณในการซื้อหรอืจ้างครัง้นัน้ๆ  ทัง้นี้ เพื่อความสะดวกรวดเรว็และความเหมาะสม 
ในการตรวจสอบความถูกต้องในการด าเนินการ กล่าวคือ ในกรณีการซื้อหรอืจ้างที่มวีงเงนิ
งบประมาณน้อย ขัน้ตอนการด าเนินการจะน้อยกว่าการซือ้หรอืจา้งทีม่วีงเงนิงบประมาณมากๆ 
การก าหนดเช่นนี้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการจัดหาพัสดุที่ใช้วงเงินงบประมาณน้อย  
เพราะหากตอ้งใชว้ธิกีารเดยีวกนัทุกวงเงนิงบประมาณอาจท าใหก้ารด าเนินการจดัหาพสัดุล่าชา้  
นอกจากนัน้ การก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการส าหรบัการซือ้หรอืจา้งทีม่วีงเงนิงบประมาณมาก
ใหม้คีวามซบัซอ้นมากขึน้ กเ็พื่อใหม้กีารตรวจสอบความถูกต้องและโปร่งใสในการด าเนินการจดัหา 
ซึง่การซือ้หรอืการจา้งทัง้ ๖ วธิดีงักล่าว ไดแ้ก่ 
  ๑) วธิตีกลงราคา 
  ๒) วธิสีอบราคา 
  ๓) วธิปีระกวดราคา 
  ๔) วธิพีเิศษ 
  ๕) วธิกีรณพีเิศษ 
  ๖) วธิปีระมลูดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกสต์ามหลกัเกณฑท์ีก่ระทรวงการคลงั
ก าหนด๔๙ 
 
 

                                         
๔๙ เพิม่เตมิโดยขอ้ ๕ ของระเบยีบส านกันายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยการพสัดุ (ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



 
๒๓ 

   การซือ้หรอืการจา้งตามวธิขีา้งตน้นัน้ มเีงือ่นไขทีส่ าคญั ดงันี้ 
   ๑) การแบ่งซื้อหรอืแบ่งจา้งโดยลดวงเงนิที่จะซื้อหรอืจา้งในครัง้เดยีวกนั
เพื่อให้วงเงินต ่ ากว่าที่ก าหนดโดยวิธีหนึ่งวิธีใด หรือเพื่อให้อ านาจสัง่ซื้อสัง่จ้างเปลี่ยนไป  
จะกระท ามไิด ้(ขอ้ ๒๒ วรรคสอง) 
   ๒) การซื้อหรอืการจ้างครัง้หนึ่ง หมายถึง การซื้อหรอืการจ้างที่มลีกัษณะ
พสัดุประเภทเดยีวกนั มคีวามต้องการในการใช้ระยะเดยีวกนั และควรด าเนินการจดัหาในคราว
เดยีวกนั๕๐ 
   โดยรายละเอียดของการด าเนินการซื้อหรือจ้างในวิธีต่างๆ ข้างต้น  
ตามระเบยีบส านกันายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยการพสัดุฯ มดีงันี้ 
 

  ๑) วิธีตกลงราคา ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างครัง้หนึ่งซึ่งมีราคาไม่เกิน  
๑๐๐,๐๐๐ บาท (ขอ้ ๑๙๕๑) แบ่งออกเป็น ๒ กรณ ีไดแ้ก่ กรณปีกตแิละกรณจี าเป็นเรง่ด่วน ดงันี้ 
 (๑) กรณปีกต ิ
  ขัน้ตอนการด าเนินการ ดงันี้ 
   - เจ้าหน้าที่พสัดุจดัท ารายงานขอซื้อหรอืขอจ้างเสนอหวัหน้า 
ส่วนราชการใหค้วามเหน็ชอบ (ขอ้ ๒๗)    
 - เมื่อหวัหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อหรอื 
ขอจา้งแล้ว ให้เจา้หน้าที่พสัดุตดิต่อตกลงราคากบัผู้ขายหรอืผู้รบัจา้งโดยตรง (ขอ้ ๒๙ และขอ้ 
๓๙ วรรคหนึ่ง) 
   - หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุจดัซื้อหรือจ้างภายในวงเงินที่ได้ร ับ 
ความเหน็ชอบจากหวัหน้าส่วนราชการ (ขอ้ ๓๙ วรรคหนึ่ง) 
   - หัวหน้าส่วนราชการแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือ
คณะกรรมการตรวจการจ้าง ยกเว้นการซื้อหรอืจ้างที่มวีงเงนิไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท จะแต่งตัง้
ขา้ราชการหรอืลูกจา้งประจ าเพยีงคนเดยีวเพื่อตรวจรบัพสัดุหรอืงานจา้งนัน้กไ็ด ้(ขอ้ ๓๔ และ 
ขอ้ ๓๕ วรรคหา้) 
 
 

                                         
๕๐ คู่มอืการปฏบิตัิงานพจิารณาวนิิจฉัยเรื่องร้องทุกขเ์กี่ยวกบัระเบยีบว่าด้วยการพสัดุและสญัญา 

กบัราชการ เรยีบเรยีงครัง้ที ่๑ มกราคม ๒๕๓๙ ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา. หน้า ๓๑. 
๕๑ ข้อ ๑๙ แก้ไขโดยข้อ ๓ ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ  (ฉบับที่ ๒)  

พ.ศ. ๒๕๓๘ 



 
๒๔ 

   ขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้ง    
   - ขอ้ตกลงระหว่างส่วนราชการกบัผู้ขายหรอืผู้รบัจา้งไม่จ าเป็นต้อง
ท าเป็นสญัญา เพยีงแต่ท าขอ้ตกลงเป็นหนังสอืไว้ต่อกนักไ็ด้ โดยให้อยู่ในดุลพนิิจของหวัหน้า 
ส่วนราชการ และหากเป็นการจดัหาซึ่งมรีาคาไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท จะไม่ท าข้อตกลงเป็นหนังสอื 
ไวต่้อกนักไ็ด ้(ขอ้ ๑๓๓๕๒)   
   (๒) กรณจี าเป็นเรง่ด่วน  
    ใช้ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อน
และไมอ่าจด าเนินการตามปกตไิดท้นั (ขอ้ ๓๙ วรรคสอง) 
    ขัน้ตอนการด าเนินการ 
    - เจา้หน้าที่พสัดุหรอืเจา้หน้าทีผู่้รบัผดิชอบในการปฏบิตัริาชการ
นัน้ ตดิต่อตกลงราคากบัผูข้ายหรอืผูร้บัจา้งโดยตรงไปก่อนได ้แลว้รบีรายงานขอความเหน็ชอบ
ต่อหวัหน้าส่วนราชการ (ขอ้ ๓๙ วรรคสอง) 
    - หัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบโดยถือว่ารายงาน 
ขอความเหน็ชอบเป็นหลกัฐานตรวจรบัโดยอนุโลม (ขอ้ ๓๙ วรรคสอง) 
    - ขอ้ตกลงระหว่างส่วนราชการกบัผู้ขายหรอืผู้รบัจา้งไม่จ าเป็น 
ตอ้งท าเป็นสญัญาหรอืท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสอืไวต่้อกนักไ็ด ้(ขอ้ ๑๓๓ วรรคสอง) 
 

 ๒) วิธีสอบราคา ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างครัง้หนึ่ งซึ่งมีราคาเกิน  
๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไมเ่กนิ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ขอ้ ๒๐๕๓)  
  ขัน้ตอนการด าเนินการ 
 - เจ้าหน้าที่พัสดุจ ัดท ารายงานขอซื้อหรือขอจ้าง เสนอหัวหน้า 
ส่วนราชการใหค้วามเหน็ชอบ (ขอ้ ๒๗) 
 - เมื่อหัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบแล้ว เจ้าหน้าที่พัสดุ 
ตอ้งจดัท าเอกสารสอบราคา (ขอ้ ๔๐) 
 - เจ้าหน้าที่พัสดุจดัส่งประกาศเผยแพร่การสอบราคาและเอกสาร 
สอบราคาไปยงัผูม้อีาชพีขายหรอืรบัจา้งท างานนัน้ใหม้ากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะท าได ้ไม่ว่าจะส่งโดยตรง 
หรือโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และต้องปิดประกาศเผยแพร่การสอบราคาโดยเปิดเผย  

                                         
๕๒ อา้งแลว้ ในเชงิอรรถที ่๒๙ หน้า ๑๗ 
๕๓ ข้อ ๒๐ แก้ไขโดยข้อ ๓ ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ  (ฉบับที่ ๒)  

พ.ศ. ๒๕๓๘ 



 
๒๕ 

ณ ที่ท าการของส่วนราชการ ก่อนวนัเปิดซองสอบราคาไม่น้อยกว่า ๑๐ วนั แต่ถ้าเป็นการ 
สอบราคานานาชาต ิตอ้งไมน้่อยกว่า ๔๕ วนั (ขอ้ ๔๑ (๑)) 
 - ผู้ เสนอราคายื่นซองสอบราคา โดยสามารถยื่นได้โดยตรงต่อ 
ส่วนราชการหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (กรณีที่ส่วนราชการก าหนดให้กระท าได้)  
ก่อนวันเปิดซองสอบราคา โดยจะต้องผนึกซองจ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการเปิดซอง 
สอบราคาการซือ้หรอืการจา้งครัง้นัน้ (ขอ้ ๔๑ (๒)) 
 - เมื่อเจ้าหน้าที่พสัดุรบัซองเสนอราคาแล้ว ให้ลงรบัโดยไม่เปิดซอง 
พรอ้มระบุวนัและเวลาทีร่บัซอง และส่งมอบใหห้วัหน้าเจา้หน้าทีพ่สัดุทนัทเีพื่อเกบ็รกัษา ในกรณีที่
ผูเ้สนอราคามายืน่ซองโดยตรง เจา้หน้าทีพ่สัดุตอ้งออกใบรบัใหผู้ย้ ืน่ซองดว้ย (ขอ้ ๔๑ (๓)) 
 - หัวหน้าส่วนราชการแต่งตัง้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  
(ขอ้ ๓๔ และขอ้ ๔๒) 
 - เมื่อถึงก าหนดเวลาเปิดซองสอบราคา หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
ต้องส่งมอบซองเสนอราคาพร้อมรายงานผลการรบัซองต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 
(ขอ้ ๔๑ (๔)) 
 - คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาเปิดซองใบเสนอราคา และอ่านแจง้
ราคาพร้อมบัญชีรายการเอกสารหลักฐานต่างๆ ของผู้เสนอราคาทุกรายโดยเปิดเผย  
และตรวจสอบรายการเอกสารตามบญัชขีองผูเ้สนอราคาทุกราย พรอ้มกบัลงลายมอืชื่อก ากบัไว้ 
ในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบใบเสนอราคา (ขอ้ ๔๒ (๑)) 
 - คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาตรวจสอบคุณสมบตัผิู้เสนอราคา  
ใบเสนอราคา แคตตาลอ็ก หรอืแบบรปูและรายการละเอยีด และพจิารณาคดัเลอืกผูท้ีเ่สนอราคา
ถูกตอ้งตามเงือ่นไขซึง่เสนอราคาต ่าสุด (ขอ้ ๔๒ (๒) และ (๓))    
 - คณะกรรมการเปิดซองสอบราคารายงานผลการพิจารณาและ
ความเหน็พรอ้มดว้ยเอกสารต่อหวัหน้าส่วนราชการเพื่อสัง่การ โดยเสนอผ่านหวัหน้าเจา้หน้าที่
พสัดุ (ขอ้ ๔๒ (๕)) 
 - หวัหน้าส่วนราชการมคี าสัง่อนุมตัซิือ้หรอืจา้ง 
 - ส่วนราชการจดัท าสญัญา 
 - ส่วนราชการด าเนินการตามสญัญา 
 - หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือ
คณะกรรมการตรวจการจา้ง (ขอ้ ๓๔) 
 



 
๒๖ 

 ๓) วิธีประกวดราคา ได้แก่ การซื้อหรอืการจา้งครัง้หนึ่งซึ่งมรีาคาเกิน  
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ขอ้ ๒๑๕๔) โดยใหด้ าเนินการดงันี้ 
  ขัน้ตอนการด าเนินการ 
 - เจ้าหน้าที่พัสดุจ ัดท ารายงานขอซื้อหรือขอจ้าง เสนอหัวหน้า 
ส่วนราชการใหค้วามเหน็ชอบ (ขอ้ ๒๗) 
 - เมื่อหัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบแล้ว เจ้าหน้าที่พัสดุ 
ตอ้งจดัท าเอกสารประกวดราคา (ขอ้ ๔๔) 
 - เจ้าหน้าที่พัสดุด าเนินการเผยแพร่การประกวดราคาโดยการ 
ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ ทีท่ าการของส่วนราชการทีจ่ดัใหม้กีารประกวดราคา และส่งไปประกาศ
ทางวิทยุกระจายเสียง และ/หรอืประกาศในหนังสือพิมพ์ ส่งให้กรมประชาสมัพนัธ์และองค์การ
สื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย ส่งไปเผยแพรท่ีศู่นยร์วมข่าวประกวดราคาของทางราชการ และ 
ส่งให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือส านักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค แล้วแต่กรณี  
นอกจากนัน้ หากเห็นสมควรจะส่งประกาศไปยงัผู้มอีาชพีขายหรอืรบัจ้างท างานนัน้โดยตรง 
หรอืจะโฆษณาโดยวธิอีื่นอีกด้วยก็ได้ โดยเจ้าหน้าที่พสัดุจะต้องด าเนินการเผยแพร่ประกาศ
ประกวดราคาดงักล่าวก่อนการให้หรอืการขายเอกสารประกวดราคาไม่น้อยกว่า ๗ วนัท าการ 
(ขอ้ ๔๕๕๕)    
 - เจ้าหน้าที่ด าเนินการให้หรือขายเอกสารประกวดราคา โดยจะต้อง 
กระท าไม่น้อยกว่า ๗ วนัท าการ และให้มชี่วงเวลาส าหรบัการค านวณราคาของผู้ที่ประสงค์ 
จะเข้าเสนอราคาหลังปิดการให้หรือการขายเอกสารประกวดราคาจนถึงก่อนวันรับซอง 
ประกวดราคาไมน้่อยกว่า ๗ วนัท าการ (ขอ้ ๔๖๕๖) 
 - หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั ้งคณะกรรมการรับและเปิดซอง 
ประกวดราคา เพื่อรบัซองประกวดราคาและลงทะเบยีนรบัซอง ซึง่คณะกรรมการรบัและเปิดซอง
ประกวดราคาจะรบัซองทางไปรษณีย์ไม่ได้ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองต่อคณะกรรมการรบัและ 
เปิดซองประกวดราคาโดยตรง เวน้แต่เป็นการประกวดราคานานาชาตทิีก่ าหนดใหม้กีารยื่นซอง
ทางไปรษณีย์ได้ และเมื่อพ้นก าหนดเวลารับซองประกวดราคาแล้ว ห้ามคณะกรรมการ 

                                         
๕๔ ข้อ ๒๑ แก้ไขโดยข้อ ๓ ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ  (ฉบับที่ ๒)  

พ.ศ. ๒๕๓๘ 
๕๕ อา้งแลว้ ในเชงิอรรถที ่๑๐ หน้า ๑๐ 
๕๖ อา้งแลว้ ในเชงิอรรถที ่๑๑ หน้า ๑๑ 



 
๒๗ 

รบัและเปิดซองประกวดราคารบัซองประกวดราคาหรอืเอกสารต่างๆ อกี (ขอ้ ๔๘ วรรคสอง  
และขอ้ ๔๙ (๑) และ (๔) ๕๗) 
   - คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคาต้องตรวจสอบ 
หลกัประกนัซองร่วมกบัเจา้หน้าที่การเงนิ เปิดซองใบเสนอราคา และอ่านแจง้ราคาพร้อมบญัชี
รายการเอกสารหลกัฐานต่างๆ ของผู้เสนอราคาทุกราย โดยเปิดเผยตามเวลาและสถานที่ 
ทีก่ าหนด (ขอ้ ๔๙ (๒) และ (๕)) 
      ส าหรบักรณีที่มกีารยื่นซองข้อเสนอทางเทคนิคและข้อเสนออื่นๆ  
แยกจากซองขอ้เสนอดา้นราคาซึง่จะต้องพจิารณาทางเทคนิคและอื่นๆ ก่อนนัน้ คณะกรรมการ 
รับและเปิดซองประกวดราคาไม่ต้องปฏิบัติหน้าที่ดังที่กล่าวข้างต้น แต่เป็นหน้าที่ของ
คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาในการท าหน้าทีเ่ปิดซองใบเสนอราคา และอ่านแจง้
ราคาพรอ้มบญัชรีายการเอกสารหลกัฐานต่างๆ (ขอ้ ๔๙ (๕)) 
    - หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั ้งคณะกรรมการพิจารณาผลการ 
ประกวดราคา (ขอ้ ๓๔ และขอ้ ๕๐) 
    - คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคาด าเนินการส่งมอบ 
ใบเสนอราคา เอกสารต่างๆ และบันทึกรายงานการด าเนินการต่อคณะกรรมการพิจารณา 
ผลการประกวดราคาทนัทใีนวนัเดยีวกนั (ขอ้ ๔๙ (๖)) 
    - คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาตรวจสอบคุณสมบตัิ 
ของผูเ้สนอราคา ใบเสนอราคา เอกสารต่างๆ พสัดุตวัอย่าง โดยคดัเลอืกผู้เสนอราคาที่ถูกต้อง 
ตามเงื่อนไข และเสนอให้ซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคาที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต ่ าสุด  
(ขอ้ ๕๐ (๑) และ (๒)) 
    - กรณีมผีูเ้สนอราคารายเดยีวหรอืมผีู้เสนอราคาหลายรายแต่ถูกต้อง 
ตรงตามรายการละเอียด เงื่อนไขการประกวดราคาเพียงรายเดียว โดยปกติคณะกรรมการ
พจิารณาผลการประกวดราคาต้องเสนอหวัหน้าส่วนราชการยกเลกิการประกวดราคาครัง้นัน้ แต่ถ้า 
คณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นว่ามีเหตุผลสมควรที่จะด าเนินการต่อไป โดยไม่ต้องยกเลิก 
การประกวดราคา กใ็หด้ าเนินการเสนอเพื่อใหซ้ือ้หรอืจา้งต่อไป (ขอ้ ๕๑) 
 
 
 
 
 

                                         
๕๗ อา้งแลว้ ในเชงิอรรถที ่๔๒ หน้า ๑๙ 



 
๒๘ 

     กรณทีีไ่มม่ผีูเ้สนอราคา หรอืมแีต่ไมถู่กต้องตรงตามรายการละเอยีด 
และเงื่อนไขที่ก าหนด ให้เสนอหวัหน้าส่วนราชการเพื่อยกเลกิการประกวดราคาครัง้นัน้ และ
ด าเนินการประกวดราคาใหม่ แต่ถ้าหากหวัหน้าส่วนราชการเหน็ว่า การประกวดราคาครัง้ใหม่ 
จะไมไ่ดผ้ลด ีจะสัง่ใหด้ าเนินการซือ้หรอืจา้งโดยวธิพีเิศษกไ็ด ้(ขอ้ ๕๒) 
    - หวัหน้าส่วนราชการหรอืผู้มอี านาจสัง่ซื้อหรอืสัง่จ้างมคี าสัง่ให้ซื้อ 
หรอืจา้ง หรอืยกเลกิการประกวดราคา 
    - ส่วนราชการจดัท าสญัญาและด าเนินการตามสญัญา 
    - หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือ
คณะกรรมการตรวจการจา้ง (ขอ้ ๓๔) 
 

  ๔) วิธีพิเศษ  
 

     ๔.๑) การซื้อโดยวิธีพิเศษ ได้แก่ การซื้อครัง้หนึ่ งซึ่งมีราคาเกิน  
๑๐๐,๐๐๐ บาท ใหก้ระท าไดเ้ฉพาะกรณหีนึ่งกรณใีด ดงัต่อไปนี้ (ขอ้ ๒๓๕๘)  
  (๑) เป็นพสัดุทีจ่ะขายทอดตลาด 
  (๒) เป็นพัสดุที่ต้องซื้อเร่งด่วน หากล่าช้าอาจจะเสียหาย 
แก่ราชการ 
  (๓) เป็นพสัดุเพื่อใชใ้นราชการลบั 
  (๔) เป็นพัสดุที่มีความต้องการใช้เพิ่มขึ้นในสถานการณ์ 
ทีจ่ าเป็นหรอืเรง่ด่วน หรอืเพื่อประโยชน์ของส่วนราชการ และจ าเป็นตอ้งซือ้เพิม่ 
  (๕) เป็นพัสดุที่จ าเ ป็นต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ  
หรอืด าเนินการโดยผ่านองคก์ารระหว่างประเทศ 
   (๖) เป็นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งานหรือมีข้อจ ากัด 
ทางเทคนิคทีจ่ าเป็นตอ้งระบุยีห่อ้เป็นการเฉพาะ  
   (๗) เป็นพสัดุที่เป็นที่ดนิและ/หรอืสิง่ก่อสร้างซึ่งจ าเป็นต้องซื้อ 
เฉพาะแห่ง 
    (๘) เป็นพสัดุทีไ่ดด้ าเนินการซือ้โดยวธิอีื่นแลว้ไมไ่ดผ้ลด ี
 
 
 

                                         
๕๘ ข้อ ๒๓ แก้ไขโดยข้อ ๑๑ ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ  (ฉบับที่ ๓)  

พ.ศ. ๒๕๓๙ 



 
๒๙ 

   ขัน้ตอนการด าเนินการ  
     - เจา้หน้าทีพ่สัดุจดัท ารายงานขอซือ้เสนอหวัหน้าส่วนราชการ 
ให้ความเห็นชอบ ส าหรบักรณีที่เป็นการซื้อพสัดุที่ต้องซื้อเร่งด่วน หากล่าช้าอาจจะเสียหาย 
แก่ราชการ ซึ่งไม่อาจท ารายงานตามปกติได้นัน้ เจ้าหน้าที่พัสดุสามารถท ารายงานขอซื้อ 
เฉพาะรายการทีเ่หน็ว่าจ าเป็นกไ็ด ้(ขอ้ ๒๗๕๙) 
    - หวัหน้าส่วนราชการแต่งตัง้คณะกรรมการจดัซือ้โดยวธิพีเิศษ  
เพื่อด าเนินการดงัต่อไปนี้ (ขอ้ ๕๗๖๐) 
   (๑) ในกรณีเป็นพัสดุจะขายทอดตลาด ให้ด าเนินการซื้อ 
โดยวธิเีจรจาตกลงราคา 
   (๒) ในกรณีเป็นพสัดุที่ต้องซื้อเร่งด่วน หากล่าช้าอาจเสยีหาย
แก่ราชการ พัสดุเพื่อใช้ราชการลับ หรือพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งานหรือมีข้อจ ากัด 
ทางเทคนิคที่จ าเป็นต้องระบุยี่ห้อเป็นการเฉพาะ  ให้เชิญผู้มีอาชีพขายพัสดุนัน้โดยตรง 
มาเสนอราคา หากเหน็ว่าราคาทีเ่สนอนัน้ยงัสูงกว่าราคาในทอ้งตลาด หรอืราคาทีค่ณะกรรมการ
เหน็สมควร ใหต่้อรองราคาลงเท่าทีจ่ะท าได ้
   (๓) ในกรณีเป็นพสัดุที่จ าเป็นต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ 
ให้เสนอหวัหน้าส่วนราชการเพื่อติดต่อสัง่ซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ ส่วนการซื้อโดยผ่าน
องค์การระหว่างประเทศให้ตดิต่อกบัส านักงานขององค์การระหว่างประเทศที่มอียู่ในประเทศ
โดยตรง เวน้แต่ไมม่สี านกังานในประเทศ ใหต้ดิต่อกบัส านกังานในต่างประเทศได ้
   (๔) ในกรณีเป็นพัสดุที่ได้ด าเนินการซื้อโดยวิธีอื่นแล้ว 
ไม่ได้ผลดี ให้สืบราคาจากผู้ขายพัสดุนัน้โดยตรง และผู้เสนอราคาในการสอบราคาหรือ 
ประกวดราคาซึ่งถูกยกเลกิไป (ถ้าม)ี หากเห็นว่าผู้เสนอราคารายที่เห็นสมควรซื้อเสนอราคา  
สงูกว่าราคาในทอ้งตลาด หรอืราคาทีค่ณะกรรมการเหน็สมควร ใหต่้อรองราคาลงเท่าทีจ่ะท าได ้
   (๕) ในกรณีพสัดุที่เป็นที่ดนิและสิง่ก่อสรา้งซึง่จ าเป็นต้องซื้อ 
เฉพาะแห่ง ใหเ้ชญิเจา้ของทีด่นิโดยตรงมาเสนอราคา หากเหน็ว่าราคาทีเ่สนอนัน้ยงัสูงกว่าราคา 
ในทอ้งตลาด หรอืราคาทีค่ณะกรรมการเหน็สมควร ใหต่้อรองราคาลงเท่าทีจ่ะท าได ้

                                         
๕๙ วรรคสอง ของข้อ ๒๗ แก้ไขโดยข้อ ๑๒ ของระเบียบส านักนายกรฐัมนตรี ว่าด้วยการพสัดุ  

(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๖๐ อา้งแลว้ ในเชงิอรรถที ่๑๕-๑๖ หน้า ๑๒ 



 
๓๐ 

   - คณะกรรมการต้องรายงานผลการพิจารณาและความเห็น 
พรอ้มด้วยเอกสารที่ได้รบัไว้ทัง้หมดต่อหวัหน้าส่วนราชการเพื่อสัง่การ โดยเสนอผ่านหวัหน้า
เจา้หน้าทีพ่สัดุ (ขอ้ ๕๗ วรรคสอง) 
    ๔.๒) การจ้างโดยวิธีพิเศษ ได้แก่ การจ้างครัง้หนึ่งซึ่งมีราคาเกิน  
๑๐๐,๐๐๐ บาท ใหก้ระท าไดเ้ฉพาะกรณหีนึ่งกรณใีดดงัต่อไปนี้ (ขอ้ ๒๔๖๑) 
    (๑) เป็นงานที่ต้องจ้างช่างผู้มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือผู้มคีวาม
ช านาญเป็นพเิศษ 
    (๒) เป็นงานจ้างซ่อมพัสดุที่จ าเป็นต้องถอดตรวจให้ทราบ 
ความช ารดุเสยีหายเสยีก่อนจงึประมาณค่าซ่อมได ้ 
    (๓) เป็นงานที่ต้องกระท าโดยเร่งด่วน หากล่าช้าอาจจะเสยีหาย 
แก่ราชการ 
    (๔) เป็นงานทีต่อ้งปกปิดเป็นความลบัของทางราชการ 
    (๕) เป็นงานที่จ าเป็นต้องจ้างเพิ่มในสถานการณ์ที่จ าเป็น 
หรอืเรง่ด่วน หรอืเพื่อประโยชน์ของส่วนราชการ และจ าเป็นตอ้งจา้งเพิม่   
    (๖) เป็นงานทีไ่ดด้ าเนินการจา้งโดยวธิอีื่นแลว้ไมไ่ดผ้ลด ี

     ขัน้ตอนการด าเนินการ 
    - เจา้หน้าที่พสัดุจดัท ารายงานขอจา้งเสนอหวัหน้าส่วนราชการ 
ให้ความเห็นชอบ ส าหรบักรณีที่เป็นการจ้างท างานที่ต้องท าโดยเร่งด่วน หากล่าช้าอาจจะ
เสยีหายแก่ราชการ ซึ่งไม่อาจท ารายงานตามปกติได้นัน้ เจ้าหน้าที่พสัดุสามารถท ารายงาน  
ขอจา้งเฉพาะรายการทีเ่หน็ว่าจ าเป็นกไ็ด ้(ขอ้ ๒๗) 
   - หวัหน้าส่วนราชการแต่งตัง้คณะกรรมการจดัจา้งโดยวธิพีเิศษ  
เพื่อด าเนินการ ดงัต่อไปนี้ (ขอ้ ๕๘๖๒) 
 
 
 
 

                                         
๖๑ ข้อ ๒๔ แก้ไขโดยข้อ ๑๑ ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๓)  

พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๖๒ อา้งแลว้ ในเชงิอรรถที ่๑๕-๑๖ หน้า ๑๒ 



 
๓๑ 

    (๑) การจ้างโดยวิธีพิเศษซึ่งเป็นงานที่ต้องจ้างช่างผู้มีฝีมือ
โดยเฉพาะ หรอืผู้มคีวามช านาญเป็นพเิศษ งานจ้างซ่อมพสัดุที่จ าเป็นต้องถอดตรวจให้ทราบ 
ความช ารุดเสยีหายเสียก่อน จงึจะประมาณค่าซ่อมได้ งานที่ต้องท าโดยเร่งด่วน หากล่าช้า
อาจจะเสยีหายแก่ราชการ หรอืงานที่ต้องปกปิดเป็นความลบัของทางราชการ ให้เชญิผู้รบัจา้ง
ท างานนัน้โดยตรงมาเสนอราคา หากเหน็ว่าราคาทีเ่สนอนัน้ยงัสูงกว่าราคาในทอ้งถิน่หรอืราคา 
ทีป่ระมาณได ้หรอืราคาทีค่ณะกรรมการเหน็สมควร ใหต่้อรองราคาลงเท่าทีจ่ะท าได ้
    (๒) การจ้างโดยวิธีพิเศษซึ่งเป็นงานที่จ าเป็นต้องจ้างเพิ่ม 
ในสถานการณ์ที่จ าเป็นหรอืเร่งด่วน หรอืเพื่อประโยชน์ของส่วนราชการ ให้เจรจากบัผู้รบัจา้ง 
รายเดมิตามสญัญาหรอืข้อตกลงซึ่งยงัไม่สิ้นสุดระยะเวลาการส่งมอบเพื่อให้มกีารจา้งในราคา 
ทีต่ ่ากว่าหรอืราคาเดมิ 
    (๓) การจ้างโดยวิธีพิเศษซึ่งเป็นงานที่ได้ด าเนินการจ้าง 
โดยวธิอีื่นแล้วไม่ได้ผลด ีให้สบืราคาจากผู้มอีาชพีรบัจา้งท างานนัน้โดยตรง และผู้เสนอราคา  
ซึ่งถูกยกเลกิไป (ถ้าม)ี หากเห็นว่าผู้เสนอราคารายที่เห็นสมควรจ้างเสนอราคาสูงกว่าราคา 
ในท้องถิ่นหรอืราคาที่ประมาณได้ หรอืราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลง 
เท่าทีจ่ะท าได ้
    (๔) คณะกรรมการฯ รายงานผลการพจิารณาและความเห็น 
พรอ้มเอกสารทีไ่ดร้บัไวท้ัง้หมดต่อหวัหน้าส่วนราชการเพื่อสัง่การ โดยเสนอผ่านหวัหน้าเจา้หน้าที่
พสัดุ 
 

   ๕) วิธีกรณีพิเศษ 

 

    การซื้อหรอืการจา้งโดยวธิกีรณีพเิศษ ได้แก่ การซื้อหรอืการจา้งจาก 
ส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบยีบบรหิารราชการส่วนทอ้งถิน่ หน่วยงานอื่น
ซึง่มกีฎหมายบญัญตัใิหม้ฐีานะเป็นราชการบรหิารส่วนทอ้งถิน่ หรอืรฐัวสิาหกจิ ในกรณีดงัต่อไปนี้ 
(ขอ้ ๒๖) 
   (๑) เป็นผู้ผลติพสัดุหรอืท างานจา้งนัน้เอง และนายกรฐัมนตรอีนุมตัิ 
ใหซ้ือ้หรอืจา้ง 
   (๒) มกีฎหมายหรอืมตคิณะรฐัมนตรกี าหนดใหซ้ือ้หรอืจา้ง และรวมถงึ
หน่วยงานอื่นทีม่กีฎหมายหรอืมตคิณะรฐัมนตรกี าหนดดว้ย 
 
 
 



 
๓๒ 

   ขัน้ตอนการด าเนินการ  
  - เจ้าหน้าที่พสัดุจดัท ารายงานขอซื้อหรอืขอจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ 
เสนอหวัหน้าส่วนราชการใหค้วามเหน็ชอบ (ขอ้ ๕๙๖๓) 
  - หัวหน้าส่วนราชการสามารถสัง่ซื้อหรือสัง่จ้างจากส่วนราชการ 
หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบยีบบรหิารราชการส่วนท้องถิน่ หน่วยงานอื่นซึง่มกีฎหมาย
บญัญัติให้มีฐานะเป็นราชการบรหิารส่วนท้องถิ่น หรอืรฐัวิสาหกิจได้โดยตรง แต่ถ้าการซื้อ 
หรอืการจา้งครัง้นัน้มรีาคาไม่เกนิ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้หวัหน้าเจ้าหน้าที่พสัดุจดัซื้อหรอืจ้างได้ 
ภายในวงเงนิทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากหวัหน้าส่วนราชการ (ขอ้ ๕๙) 
  ขอ้สงัเกต 
  (๑) การซือ้หรอืการจา้งโดยวธิกีรณพีเิศษจะต้องด าเนินการในระหว่าง 
ส่วนราชการทีม่ฐีานะเป็นนิตบิุคคลทัง้ ๒ ฝา่ย 
  (๒) การซื้อหรอืการจา้งของหน่วยงานในสงักดัส่วนราชการเดยีวกนั 
ไมอ่าจกระท าได ้เช่น สถานศกึษาในสงักดักรมอาชวีศกึษาแห่งใดแห่งหนึ่ง จะด าเนินการจดัซือ้
ผลติภณัฑส์ าเรจ็รปูจากสถานศกึษาอกีแห่งหนึ่งในสงักดัเดยีวกนัไมไ่ด ้เป็นตน้ 
 

 ๖) วิธีประมลูด้วยระบบอิเลก็ทรอนิกส ์  
 

   ข้อ ๑๘ (๖)๖๔ ของระเบียบส านักนายกรฐัมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ  
พ.ศ. ๒๕๓๕ ก าหนดใหม้กีารซือ้หรอืจา้งโดยวธิปีระมลูดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส์ตามหลกัเกณฑ ์
ทีก่ระทรวงการคลงัก าหนด ซึง่ต่อมาไดม้ปีระกาศกระทรวงการคลงั เรื่อง การประมลูดว้ยระบบ
อเิล็กทรอนิกส์ (E-Auction) ฉบบัลงวนัที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อก าหนดหลกัเกณฑ ์
ในเรื่องดังกล่าวแล้ว แต่ปจัจุบนัได้มีระเบียบส านักนายกรฐัมนตรี ว่าด้วยการพสัดุด้วยวิธีการ 
ทางอเิล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ เพื่อใช้บงัคบักบัการจดัหาพสัดุด้วยวธิกีารทางอเิล็กทรอนิกส ์
โดยระเบยีบส านกันายกรฐัมนตรฉีบบัน้ีมเีนื้อหาและรายละเอยีดเป็นการเฉพาะเรื่อง ซึง่แตกต่าง
จากการซือ้หรอืการจา้งทัง้หา้วธิทีีผ่่านมา จงึขอกล่าวในรายละเอยีดและขัน้ตอนการด าเนินการ
ของการพสัดุดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสแ์ยกไวต่้างหากในส่วนถดัไป 

                                         
๖๓ อา้งแลว้ ในเชงิอรรถที ่๑๗ หน้า ๑๒ 
๖๔ ระเบยีบส านกันายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
    ขอ้ ๑๘ การซือ้หรอืการจา้งกระท าได ้๕ วธิ ีคอื  

ฯลฯ   ฯลฯ 
              (๖) วธิปีระมลูดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกสต์ามหลกัเกณฑท์ีก่ระทรวงการคลงัก าหนด 



 
๓๓ 

     ๕.๑.๒ อ านาจในการสัง่ซ้ือหรือสัง่จ้าง 

 

  ๑) การสัง่ซื้อหรือสัง่จ้างครัง้หนึ่ง นอกจากวิธีพิเศษและวิธีกรณีพิเศษ  
เป็นอ านาจของผูด้ ารงต าแหน่งและภายในวงเงนิดงัต่อไปนี้ (ขอ้ ๖๕๖๕) 
  (๑) หวัหน้าส่วนราชการไมเ่กนิ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  (๒) ปลดักระทรวง เกนิ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไมเ่กนิ ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  (๓) รฐัมนตรเีจา้สงักดั เกนิ ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒) การสัง่ซือ้หรอืสัง่จา้งโดยวธิพีเิศษครัง้หนึ่ง เป็นอ านาจของผูด้ ารงต าแหน่ง
และภายในวงเงนิดงัต่อไปนี้ (ขอ้ ๖๖๖๖) 

 (๑) หวัหน้าส่วนราชการไมเ่กนิ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๒) ปลดักระทรวงเกนิ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไมเ่กนิ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๓) รฐัมนตรเีจา้สงักดัเกนิ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๓) การสัง่ซือ้หรอืสัง่จา้งโดยวธิกีรณพีเิศษ เป็นอ านาจของหวัหน้าส่วนราชการ
ในการสัง่ซือ้หรอืสัง่จา้งโดยไมจ่ ากดัวงเงนิ (ขอ้ ๖๗) 

 

 ๕.๑.๓ การตรวจรบัพสัดแุละตรวจการจ้าง 
 

 ๑) การตรวจรบัพสัดุ    
 เมือ่หน่วยงานราชการด าเนินการซือ้จนถงึขัน้ตอนการปฏบิตัติามสญัญา 
หรอืข้อตกลงแล้ว หวัหน้าส่วนราชการต้องแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุเพื่อท าหน้าที ่  
ดงันี้ (ขอ้ ๗๑) 
  ๑.๑) ตรวจรบัพสัดุ ณ สถานที ่ดงันี้ 
  (๑) ทีท่ าการของผูใ้ชพ้สัดุ หรอื 
  (๒) สถานทีซ่ึง่ก าหนดไวใ้นสญัญาหรอืขอ้ตกลง 
  (๓) สถานทีอ่ื่นทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากหวัหน้าส่วนราชการ 
 ๑.๒) โดยปกตติอ้งตรวจรบัพสัดุในวนัทีผู่ข้ายหรอืผูร้บัจา้งน าพสัดุมาส่ง 
 ๑.๓) ด าเนินการตรวจรบัใหเ้สรจ็สิน้โดยเรว็ทีสุ่ด  
 ๑.๔) ถา้พสัดุไม่สามารถตรวจนับเป็นจ านวนหน่วยทัง้หมดได ้ใหต้รวจรบั
ตามหลกัวชิาการสถติ ิ 

                                         
๖๕-๖๖ อา้งแลว้ ในเชงิอรรถที ่๒๕-๒๖ หน้า ๑๖ 
 



 
๓๔ 

 ๑.๕) เมือ่ตรวจรบัพสัดุถูกต้องครบถว้นแลว้ ใหร้บัพสัดุไว ้และมอบให้
เจา้หน้าทีพ่สัดุพรอ้มกบัท าใบตรวจรบัโดยลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐานอยา่งน้อยสองฉบบั มอบให้ผูข้าย
หรอืผูร้บัจา้งหนึ่งฉบบั และเจา้หน้าทีพ่สัดุหนึ่งฉบบั และรายงานใหห้วัหน้าส่วนราชการทราบ 
 ๑.๖) ถือว่าผู้ขายหรอืผู้รบัจา้งได้ส่งมอบพสัดุถูกต้องครบถ้วนตัง้แต่
วนัทีน่ าพสัดุนัน้มาส่ง 
 ๑.๗) ในกรณีทีพ่สัดุถูกต้องแต่ไม่ครบจ านวน หรอืส่งมอบครบจ านวน 
แต่ไม่ถูกต้องทัง้หมด ถ้าสญัญาหรอืขอ้ตกลงไม่ไดก้ าหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้ตรวจรบัไวเ้ฉพาะ
จ านวนที่ถูกต้อง และให้รบีรายงานหวัหน้าส่วนราชการเพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรอืผู้รบัจ้างทราบ
ภายใน ๓ วนัท าการ นับแต่วนัที่ตรวจพบ โดยไม่ตดัสทิธิข์องส่วนราชการที่จะปรบัผู้ขายหรอื 
ผูร้บัจา้งในจ านวนทีส่่งมอบไมค่รบถว้นหรอืไมถู่กตอ้งนัน้ 
 ๑.๘) พัสดุที่ประกอบกันเป็นชุดหรือหน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบ 
อย่างใดอย่างหนึ่งไปแล้วจะไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ถอืว่าผูข้ายหรอืผู้รบัจา้งยงัไม่ได้ 
ส่งมอบพสัดุนัน้ คณะกรรมการต้องรายงานหวัหน้าส่วนราชการ เพื่อแจง้ใหผู้ข้ายหรอืผูร้บัจา้งทราบ
ภายใน ๓ วนัท าการ นบัแต่วนัทีต่รวจพบ 
 ๑.๙) ถ้ากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับพัสดุ  โดยท า 
ความเหน็แยง้ไว ้ใหเ้สนอหวัหน้าส่วนราชการเพื่อพจิารณาสัง่การ  
 ๒) การตรวจการจา้งและควบคุมงานก่อสรา้ง  
  เมื่อหน่วยงานราชการด าเนินการจ้างจนถึงขัน้ตอนการปฏิบัติ 
ตามสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว หัวหน้าส่วนราชการต้องแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
เพื่อท าหน้าที ่ดงันี้ (ขอ้ ๗๒) 
 ๒.๑) ตรวจสอบรายงานการปฏบิตังิานของผู้รบัจา้ง และเหตุการณ์
แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียด  และข้อก าหนด 
ในสัญญาทุกสัปดาห์  รวมทัง้ร ับทราบหรือพิจารณาการสัง่หยุดงาน  หรือพักงานของ 
ผูค้วบคุมงานแลว้รายงานหวัหน้าส่วนราชการเพื่อพจิารณาสัง่การต่อไป 
 ๒.๒) กรณีตามข้อ ๒.๑) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นว่า 
ตามหลกัวชิาการช่างไม่น่าจะเป็นไปได้ ใหอ้อกตรวจงานจา้ง ณ สถานที่ทีก่ าหนดไว้ในสญัญา
หรอืที่ตกลงให้ท างานนัน้ๆ โดยมอี านาจสัง่เปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิม่เติม หรอืตดัทอนงานจ้างได้
ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด 
และขอ้ก าหนดในสญัญา 



 
๓๕ 

 ๒.๓) โดยปกตใิหต้รวจผลงานทีผู่้รบัจา้งส่งมอบภายใน ๓ วนัท าการ 
นับแต่วนัที่ประธานกรรมการได้รบัทราบการส่งมอบงาน และให้ท าการตรวจรบัให้เสร็จ สิ้น 
โดยเรว็ทีสุ่ด 
 ๒.๔)  เมื่ อตรวจเห็นว่ าเป็นการถู กต้องครบถ้วนตามแบบรูป 
รายการละเอยีดและขอ้ก าหนดในสญัญาแล้ว ให้ถอืว่าผู้รบัจา้งส่งมอบงานครบถ้วนตัง้แต่วนัที ่
ส่งงานจา้ง และใหท้ าใบรบัรองผลการปฏบิตังิานทัง้หมดหรอืเฉพาะงวด แลว้แต่กรณี โดยลงชื่อ
ไวเ้ป็นหลกัฐานอยา่งน้อย ๒ ฉบบั เพื่อท าการเบกิจา่ยเงนิ  
   ในกรณทีีเ่หน็ว่าผลงานทีส่่งมอบทัง้หมดหรอืงวดใดไม่เป็นไปตาม
แบบรูปรายการละเอยีดและข้อก าหนดในสญัญา ให้รายงานหวัหน้าส่วนราชการผ่านหวัหน้า
เจา้หน้าทีพ่สัดุเพื่อทราบหรอืสัง่การ  
 ๒.๕) ถ้ากรรมการตรวจการจ้างบางคนไม่ยอมรับงาน โดยท า 
ความเหน็แยง้ไว ้ใหเ้สนอหวัหน้าส่วนราชการเพื่อพจิารณาสัง่การ  

 ขอ้สงัเกต  
 ๑) ในการรับมอบพัสดุหรืองานจ้างตามสัญญา  ถ้าปรากฏว่า 
ผู้ขายพสัดุหรอืผู้รบัจ้างไม่ส่งมอบพสัดุตามสญัญาหรอืข้อตกลง ส่วนราชการจะต้องรบีแจ้ง 
การเรียกค่าปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงจากคู่ส ัญญา และเมื่อคู่ส ัญญาได้ส่งมอบพัสดุ  
ส่วนราชการคู่สญัญาจะต้องบอกสงวนสิทธิการเรยีกค่าปรบัไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรในขณะ  
รบัมอบพสัดุ (ขอ้ ๑๓๔ วรรคหก๖๗) 
 ๒) ในกรณีที่ผู้ขายหรอืผู้รบัจา้งผดิสญัญาและจะต้องถูกปรบัแต่ยงัมี 
ข้อโต้แย้งหรอืมเีหตุที่จะขอต่ออายุสญัญาหรอืขอลดเงนิค่าปรบัและเรื่องก าลงัอยู่ในระหว่าง 
การพิจารณาของเจ้าหน้าที่ ให้ส่วนราชการผู้ซื้อหรอืผู้ว่าจ้างด าเนินการขอเบิกและจ่ายเงนิ 
ในส่วนที่ไม่มีปญัหาให้แก่ผู้ขายหรือผู้รบัจ้างก่อนก็ได้ เมื่อได้วินิจฉัยชี้ขาดเกี่ยวกับการปรับ 
หรอืงดเบีย้ปรบัแลว้กใ็หเ้บกิจา่ยในส่วนดงักล่าวต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
 ๖๗ อา้งแลว้ ในเชงิอรรถที ่๓๑ หน้า ๑๗ 



 
๓๖ 

๕.๒  การจ้างท่ีปรึกษา 

 

 การจ้างที่ปรึกษา หมายความว่า การจ้างบริการจากที่ปรึกษา แต่ไม่รวมถึง 
การจา้งออกแบบและควบคุมงานก่อสรา้งอาคารดว้ยเงนิงบประมาณ (ขอ้ ๕)  

 

 ๕.๒.๑ รายงานขอจ้างท่ีปรึกษา 

 

 ก่อนด าเนินการจ้างที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่พัสดุต้องจดัท ารายงานเสนอ
หวัหน้าส่วนราชการตามรายการที่ก าหนด เมื่อได้รบัความเห็นชอบแล้วให้เจ้าหน้าที่พัสดุ
ด าเนินการจา้งตามวธิจีา้งต่อไป (ขอ้ ๗๘) 

 

 ๕.๒.๒ คณะกรรมการด าเนินการจ้างท่ีปรึกษา 

 

 - การจา้งที่ปรกึษานัน้ หวัหน้าส่วนราชการจะต้องแต่งตัง้คณะกรรมการ
ด าเนินการจ้างที่ปรกึษา ซึ่งขึ้นอยู่กบัวธิทีี่ส่วนราชการเลอืกใช้ในการด าเนินการจ้าง  ได้แก่  
(ขอ้ ๗๙)  
  ๑) คณะกรรมการด าเนินการจา้งทีป่รกึษาโดยวธิตีกลง 
  ๒) คณะกรรมการด าเนินการจา้งทีป่รกึษาโดยวธิคีดัเลอืก 
 - คณะกรรมการด าเนินการจ้างที่ปรกึษาประกอบด้วย ประธานกรรมการ  
๑ คน และกรรมการอย่างน้อย ๔  คน โดยปกตจิะแต่งตัง้จากขา้ราชการในสงักดัส่วนราชการ
นัน้ๆ ตัง้แต่ระดบั ๖ หรอืเทยีบเท่าขึน้ไปอย่างน้อย ๒ คน แต่ในกรณีจ าเป็นหรอืเพื่อประโยชน์
แก่ทางราชการ อาจแต่งตัง้ผู้แทนจากส่วนราชการอื่น  หรอืบุคคลที่ไม่ใช่ข้าราชการซึ่งเป็น
ผู้ช านาญการหรอืผู้ทรงคุณวุฒใินงานที่จะจ้างที่ปรกึษามาเป็นกรรมการด้วยก็ได้ และในกรณี
การจ้างที่ปรกึษาที่ด าเนินการด้วยเงินกู้  ให้มีผู้แทนจากส านักงานเศรษฐกิจการคลงั ๑ คน  
(ขอ้ ๘๐๖๘)  
 

๕.๒.๓ วิธีการจ้างท่ีปรึกษา 

 

 วธิกีารจา้งทีป่รกึษากระท าได ้๒ วธิ ีคอื (ขอ้ ๗๗) 
 

 ๑) วิธีตกลง ได้แก่ การจา้งที่ปรกึษาที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างรายใดรายหนึ่ง 
ซึง่เคยทราบหรอืเคยเหน็ความสามารถและผลงานแลว้ และเป็นผูใ้หบ้รกิารทีเ่ชื่อถอืได ้(ขอ้ ๘๒)  

                                         
๖๘ อา้งแลว้ ในเชงิอรรถที ่๔๕-๔๖ หน้า ๒๐ 



 
๓๗ 

 ๑.๑) การจา้งทีป่รกึษาโดยวธิตีกลง สามารถกระท าไดใ้นกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดงัต่อไปนี้ (ขอ้ ๘๓๖๙)  

 (๑) เป็นการจา้งทีม่คี่างานจา้งไมเ่กนิ ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
 (๒) เป็นการจา้งเพื่อท างานต่อเนื่องจากงานทีไ่ดท้ าอยูแ่ลว้ 
 (๓) เป็นการจา้งในกรณีที่ทราบแน่ชดัว่าผู้เชี่ยวชาญในงานที่จะ

ใหบ้รกิารตามทีต่อ้งการมจี านวนจ ากดั ไม่เหมาะสมทีจ่ะด าเนินการดว้ยวธิคีดัเลอืก และมคี่างานจา้ง
ไมเ่กนิ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 (๔) เป็นการจา้งส่วนราชการ รฐัวสิาหกจิ หน่วยงานทีม่ฐีานะเป็น
ราชการบรหิารส่วนท้องถิน่ หรอืหน่วยงานที่มกีฎหมายหรอืมตคิณะรฐัมนตรใีห้การสนับสนุน 
ใหด้ าเนินการจา้งไดโ้ดยตรง 

 (๕) การจา้งที่ต้องกระท าโดยเร่งด่วน หากล่าช้าอาจจะเสยีหาย 
แก่ราชการ และมคีวามจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการจ้างโดยวธิตีกลงก็ให้กระท าได้ โดยหวัหน้า 
ส่วนราชการต้องชี้แจงเหตุผลให้ กวพ. ทราบอย่างช้าไม่เกิน ๑๕ วนั นับแต่วนัที่มกีารจ้าง  
โดยตอ้งมเีงือ่นไขในสญัญาว่าสญัญาจา้งจะสมบรูณ์ต่อเมือ่ กวพ. ใหค้วามเหน็ชอบ 
. ๑.๒) ขัน้ตอนการจา้งทีป่รกึษาโดยวธิตีกลง   

 - เจ้าหน้าที่พัสดุรายงานขอจ้างที่ปรึกษา เสนอต่อหัวหน้า 
ส่วนราชการเพื่อใหค้วามเหน็ชอบ (ขอ้ ๗๘) 

 - หวัหน้าส่วนราชการใหค้วามเหน็ชอบและแต่งตัง้คณะกรรมการ
ด าเนินการจ้างที่ปรกึษาโดยวิธีตกลง (ข้อ ๗๙ (๑)) เพื่อพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคของ 
ที่ปรึกษา อัตราค่าจ้างและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับบริการที่จะจ้างและเจรจาต่อรอง 
รวมทัง้พจิารณารายละเอยีดทีจ่ะก าหนดในสญัญา (ขอ้ ๘๔ (๑) (๒) และ (๓)) 

 - คณะกรรมการด าเนินการจ้างที่ปรกึษาโดยวธิีตกลงรายงาน 
ผลการพิจารณาและเสนอความเห็นพร้อมเอกสารที่ได้รบัไว้ทัง้หมดต่อหวัหน้าส่วนราชการ 
เพื่อสัง่การ โดยเสนอผ่านหวัหน้าเจา้หน้าทีพ่สัดุ (ขอ้ ๘๔ (๔)) 

 

 ๒) วิธีคดัเลือก ได้แก่ การจ้างที่ปรกึษาโดยการคดัเลอืกที่ปรกึษาที่มี
คุณสมบตัเิหมาะสมที่จะท างานนัน้ให้เหลอืน้อยราย และเชญิชวนให้ยื่นขอ้เสนอเขา้รบังานนัน้  
เพื่อพจิารณาคดัเลอืกรายทีด่ทีีสุ่ด (ขอ้ ๘๕) 
 

                                         
๖๙ ข้อ ๘๓ แก้ไขโดยข้อ ๒๐ ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ  (ฉบับที่ ๔)  

พ.ศ. ๒๕๔๑ 



 
๓๘ 

 ขัน้ตอนการจา้งทีป่รกึษาโดยวธิคีดัเลอืก ดงันี้  
  - เจา้หน้าทีพ่สัดุรายงานขอจา้งที่ปรกึษาเสนอต่อหวัหน้าส่วนราชการ
เพื่อใหค้วามเหน็ชอบ (ขอ้ ๗๘) 
 - หวัหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบและแต่งตัง้คณะกรรมการ
ด าเนินการจา้งทีป่รกึษาโดยวธิคีดัเลอืก (ขอ้ ๗๙ (๒)) 
 - เจ้าหน้าที่ผู้รบัผิดชอบในการจ้างที่ปรึกษาด าเนินการขอรายชื่อ 
ทีป่รกึษาที่มคีุณสมบตัเิหมาะสมใหม้ากรายที่สุด โดยกรณีที่ปรกึษาต่างประเทศขอจากสถาบนั
การเงนิ หรอืองค์การระหว่างประเทศ หรอืลงประกาศในหนังสอืพมิพ์ หรอืแจ้งไปยงัสมาคม 
หรอืสถาบนัอาชพีหรอืสถานทตูทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืขอความรว่มมอืจากส่วนราชการหรอืรฐัวสิาหกจิ
ต่างๆ ซึง่เคยด าเนินการจา้งทีป่รกึษาในงานประเภทเดยีวกนั กรณีที่ปรกึษาไทยขอรายชื่อจาก 
ศูนยข์อ้มลูทีป่รกึษา กระทรวงการคลงั (ขอ้ ๘๖ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒)) 
 - คณะกรรมการด าเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกพิจารณา
คดัเลอืกที่ปรกึษาที่มคีุณสมบตัิเหมาะสมให้เหลอือย่างมากที่สุด ๖ ราย และรายงานหวัหน้า 
ส่วนราชการเพื่อพจิารณา (ขอ้ ๘๖ วรรคสามและวรรคสี)่ 
 - ส่วนราชการออกหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาที่ได้คัดเลือกไว้ 
ยืน่ขอ้เสนอเพื่อรบังานตามวธิหีนึ่งวธิใีด ดงัต่อไปนี้  (ขอ้ ๘๗) 
  ๑) ยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนอด้านราคาพร้อมกัน 
โดยแยกเป็น ๒ ซอง 
  ๒) ยืน่ขอ้เสนอดา้นเทคนิคเพยีงซองเดยีว    
 - เมื่อได้รบัซองข้อเสนอเพื่อรบังานจากที่ปรกึษาที่ได้คดัเลอืกแล้ว
คณะกรรมการด าเนินการจ้างที่ปรกึษาโดยวิธคีดัเลอืก ต้องก าหนดหลกัเกณฑ์การพจิารณา
คดัเลอืก และด าเนินการพจิารณาขอ้เสนอด้านเทคนิคของที่ปรกึษาทุกรายและจดัล าดบั (ขอ้ ๘๘ 
(๑) และ (๒)) 
 - ในกรณีที่ก าหนดให้ยื่นข้อเสนอเป็น ๒ ซอง ให้เปิดซองเสนอ 
ดา้นราคาทีม่ขีอ้เสนอดา้นเทคนิคทีด่ทีีสุ่ดและเจรจาต่อรองใหไ้ดร้าคาทีเ่หมาะสม ส าหรบักรณีที ่
ใช้วธิยี ื่นข้อเสนอด้านเทคนิคเพยีงซองเดยีว ให้เชญิที่ปรกึษาที่มขีอ้เสนอด้านเทคนิคที่ดทีี่สุด 
มายืน่ขอ้เสนอดา้นราคาและเจรจาต่อรองใหไ้ดร้าคาทีเ่หมาะสม (ขอ้ ๘๘ (๓) วรรคหนึ่ง)  
 - หากการเจรจาต่อรองไม่ได้ผล ต้องเสนอหัวหน้าส่วนราชการ
พจิารณายกเลกิการเจรจา แล้วเปิดซองขอ้เสนอดา้นราคาของทีป่รกึษาทีม่ขีอ้เสนอดา้นเทคนิค 
ที่ดทีี่สุดรายถดัไป หรอืเชญิที่ปรกึษาที่มขี้อเสนอด้านเทคนิคที่ดทีี่สุดรายถดัไปให้ยื่นข้อเสนอ
ดา้นราคา แลว้แต่กรณ ีและเจรจาต่อรองใหไ้ดร้าคาทีเ่หมาะสม  (ขอ้ ๘๘ (๓) วรรคสอง) 



 
๓๙ 

 - เมื่อเจรจาได้ราคาที่เหมาะสมแล้ว คณะกรรมการด าเนินการจ้าง 
ทีป่รกึษาโดยวธิคีดัเลอืกต้องรายงานผลการพจิารณาพรอ้มทัง้ความเหน็และเอกสารที่ไดร้บัไว้
ทัง้หมดต่อหวัหน้าส่วนราชการ โดยเสนอผ่านหวัหน้าเจา้หน้าทีพ่สัดุ (ขอ้ ๘๘ (๔) และ (๕)) 
 

 ๕.๒.๔ อ านาจในการสัง่จ้างท่ีปรึกษา 

 

 การสัง่จ้างที่ปรึกษาเป็นอ านาจของผู้ด ารงต าแหน่งและภายในวงเงิน 
ดงัต่อไปนี้ (ขอ้ ๙๑๗๐) 
 ๑) หวัหน้าส่วนราชการ ไมเ่กนิ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๒) ปลดักระทรวง เกนิ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไมเ่กนิ  ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
 ๓) รฐัมนตรเีจา้สงักดั เกนิ ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 

 ๕.๓ การจ้างออกแบบและควบคมุงาน  

 

การจา้งออกแบบและควบคุมงาน หมายความว่า การจา้งบรกิารจากนิตบิุคคลหรอื
บุคคลธรรมดา ทีป่ระกอบธุรกจิบรกิารดา้นงานออกแบบและควบคุมงานก่อสรา้งอาคารดว้ยเงนิ
งบประมาณ (ขอ้ ๕) 

 

 ๕.๓.๑ รายงานขอจ้างออกแบบและควบคมุงาน 

 

  ก่อนด าเนินการจ้างออกแบบและควบคุมงาน เจ้าหน้าที่พสัดุต้องจดัท า
รายงานเสนอหวัหน้าส่วนราชการ ตามรายการที่ก าหนด เมื่อหวัหน้าส่วนราชการใหค้วามเหน็ชอบ
ตามรายงานทีเ่สนอแลว้ เจา้หน้าทีพ่สัดุจงึด าเนินการจา้งต่อไป (ขอ้ ๙๖) 
 

 ๕.๓.๒ คณะกรรมการด าเนินการจ้างออกแบบและควบคมุงาน 

 

 การจ้างที่ปรกึษานัน้ หวัหน้าส่วนราชการจะต้องมกีารแต่งตัง้คณะกรรมการ 
ทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ขึน้อยูก่บัวธิทีีส่่วนราชการเลอืกใชใ้นการด าเนินการจา้งออกแบบและควบคุมงาน 
ไดแ้ก่    
 ๑) คณะกรรมการด าเนินการจา้งโดยวธิตีกลง 
 ๒) คณะกรรมการรบัซองเสนองาน (การจา้งโดยวธิคีดัเลอืก) 
 ๓) คณะกรรมการด าเนินการจา้งโดยวธิคีดัเลอืก 
 

                                         
 ๗๐ อา้งแลว้ ในเชงิอรรถที ่๒๗ หน้า ๑๖ 



 
๔๐ 

 ๔) คณะกรรมการรบัซองเสนองานการจา้งโดยวธิคีดัเลอืก 
 ๕) คณะกรรมการรับซองเสนองานการจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจ ากัด
ขอ้ก าหนด 

 

 ๕.๓.๓ วิธีการจ้างออกแบบและควบคมุงาน  

 

 การจา้งออกแบบและควบคุมงาน ม ี๔ วธิ ีคอื (ขอ้ ๙๕) 
 ๑) วธิตีกลง 
 ๒) วธิคีดัเลอืก 
 ๓) วธิคีดัเลอืกแบบจ ากดัขอ้ก าหนด 
 ๔) วธิพีเิศษ 
 

 ๑) การจ้างออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีตกลง ได้แก่ การจ้าง
ออกแบบและควบคุมงานที่ผู้ว่ าจ้างเลือกจ้างผู้ ให้บริการซึ่ ง เคยทราบหรือ เคยเห็น 
ความสามารถแล้ว และเป็นผู้ให้บริการที่มีหลักฐานดีตามที่คณะกรรมการด าเนินการจ้าง  
โดยวิธีตกลงได้พิจารณาเสนอแนะ โดยใช้กับการก่อสร้างที่มีวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง 
ตามโครงการหนึ่งๆ ไมเ่กนิ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ขอ้ ๙๗)  
  ขัน้ตอนการจา้งออกแบบและควบคุมงานโดยวธิตีกลง  
  - เจ้าหน้าที่พัสดุรายงานขอจ้างออกแบบและควบคุมงานเสนอ
หวัหน้าส่วนราชการ เพื่อใหค้วามเหน็ชอบ (ขอ้ ๙๖) 
       - หวัหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบ และแต่งตัง้คณะกรรมการ
ด าเนินการจา้งโดยวธิตีกลง (ขอ้ ๙๘) 
     - คณะกรรมการด าเนินการจ้างโดยวิธีตกลงพิจารณาข้อก าหนด 
ของผูใ้หบ้รกิาร และรายงานผลการพจิารณาและความเหน็ พรอ้มกบัเอกสารทีไ่ดร้บัไว้ทัง้หมด
ต่อหวัหน้าส่วนราชการ โดยผ่านหวัหน้าเจา้หน้าทีพ่สัดุ (ขอ้ ๙๙) 
 

  ๒) การจ้างออกแบบและควบคมุงานโดยวิธีคดัเลือก ไดแ้ก่ การจา้ง
ออกแบบและควบคุมงาน โดยผู้ว่าจ้างประกาศเชิญชวนการว่าจ้าง และพิจารณาคัดเลือก 
ผู้ให้บรกิารที่มขี้อก าหนดเหมาะสมที่สุด โดยใช้กับการก่อสร้างอาคารที่มีวงเงนิงบประมาณ 
ค่าก่อสรา้งตามโครงการหนึ่งๆ เกนิ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไมเ่กนิ ๕,๐๐๐,๐๐๐บาท (ขอ้ ๑๐๐) 
 
 
 



 
๔๑ 

   ขัน้ตอนการจา้งออกแบบและควบคุมงานโดยวธิคีดัเลอืก  
      - เจ้าหน้าที่พัสดุรายงานขอจ้างออกแบบและควบคุมงานเสนอ
หวัหน้าส่วนราชการ เพื่อใหค้วามเหน็ชอบ (ขอ้ ๙๖) 
  - หวัหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบ และแต่งตัง้คณะกรรมการ 
รบัซองเสนองานและคณะกรรมการด าเนินการจา้งโดยวธิคีดัเลอืก (ขอ้ ๑๐๑) 
  - คณะกรรมการรบัซองเสนองานต้องบนัทกึชื่อผูใ้ห้บรกิารไว้หน้าซอง
และลงบญัชไีว้เป็นหลกัฐานเมื่อรบัซองเสนองานจากผู้ใหบ้รกิาร จากนัน้ส่งมอบซองเสนองาน 
ต่อคณะกรรมการด าเนินการจา้งโดยวธิคีดัเลอืก (ขอ้ ๑๐๒) 
      - คณะกรรมการด าเนินการจา้งโดยวธิคีดัเลอืกเปิดซองและพจิารณา
ข้อก าหนดของผู้ให้บริการ คุณวุฒิและประวัติการท างาน จ า นวนสถาปนิกหรือวิศวกร  
และหลกัฐานแสดงผลงาน เมื่อพิจารณาเสร็จแล้วให้เสนอความเห็นต่อหวัหน้าส่วนราชการ  
(ขอ้ ๑๐๓) 
 

  ๓) การจ้างออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีคัดเลือกแบบจ ากัด
ข้อก าหนด ไดแ้ก่ การจา้งออกแบบและควบคุมงานทีผู่ว้่าจา้งประกาศเชญิชวนการว่าจา้ง และ
คณะกรรมการด าเนินการจา้งโดยวธิคีดัเลอืกแบบจ ากดัขอ้ก าหนด พจิารณาคดัเลอืกผูใ้หบ้รกิาร
ทีเ่ป็นนิตบิุคคล โดยค านึงถงึฐานะทางนิตบิุคคล คุณวุฒแิละประวตักิารท างาน จ านวนสถาปนิก
และหรอืวศิวกร หลกัฐานแสดงผลงาน ตลอดจนแนวความคดิในการออกแบบ เพื่อด าเนินการจา้ง
ต่อไป โดยใช้กับการก่อสร้างอาคารที่มีวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างตามโครงการหนึ่ งๆ  
เกนิ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ขอ้ ๑๐๔) 
  ขัน้ตอนการจา้งออกแบบและควบคุมงานโดยวธิคีดัเลอืกแบบจ ากดั
ขอ้ก าหนด  
      - เจ้าหน้าที่พัสดุรายงานขอจ้างออกแบบและควบคุมงานเสนอ
หวัหน้าส่วนราชการ เพื่อใหค้วามเหน็ชอบ (ขอ้ ๙๖) 
  - หัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบ และแต่งตัง้คณะกรรมการ 
รบัซองเสนองาน และคณะกรรมการด าเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจ ากัดข้อก าหนด  
(ขอ้ ๑๐๕) 
  - คณะกรรมการรบัซองเสนองานต้องบนัทกึชื่อผูใ้ห้บรกิารไว้หน้าซอง
และลงบญัชไีว้เป็นหลกัฐานเมื่อรบัซองเสนองานจากผู้ให้บรกิาร จากนัน้ส่งมอบซองเสนองาน 
ต่อคณะกรรมการด าเนินการจ้างโดยวิธีคดัเลือกแบบจ ากัดข้อก าหนด (ข้อ ๑๐๕ ประกอบกับ 
ขอ้ ๑๐๒) 



 
๔๒ 

      - คณะกรรมการด าเนินการจา้งโดยวธิคีดัเลอืกแบบจ ากดัขอ้ก าหนด 
เปิดซองเสนองาน และพจิารณาขอ้ก าหนดของผู้ให้บรกิาร คุณวุฒแิละประวตักิารท างาน จ านวน
สถาปนิก และหรอืวศิวกร หลกัฐานแสดงผลงาน และแนวความคดิในการออกแบบ โดยต้อง
คัดเลือกผู้ให้บริการที่มีข้อก าหนดเหมาะสมไว้เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า ๒ ราย และแจ้ง
วิธีด าเนินการเสนองานตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้างแก่ผู้เสนองาน  (ข้อ ๑๐๖ (๑) (๒)  
และ (๓)) 
  - คณะกรรมการด าเนินการจา้งโดยวธิคีดัเลอืกแบบจ ากดัขอ้ก าหนด
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนองาน โดยต้องค านึงถึงแผนปฏิบัติงาน ความเหมาะสมทางด้าน
ประโยชน์ใช้สอย ตลอดจนสายงานและความเหมาะสมทางด้านสถาปตัยกรรม และรายงาน 
ต่อหวัหน้าส่วนราชการผ่านหวัหน้าเจา้หน้าทีพ่สัดุ (ขอ้ ๑๐๖ (๓) และ (๔)) 
 

  ๔) การจ้างออกแบบและควบคมุงานโดยวิธีพิเศษ 

 

  การจา้งออกแบบและควบคุมงานโดยวธิพีเิศษม ี๒ วธิ ีคอื 
       ๔.๑) วธิเีลอืกจ้าง ได้แก่ การจ้างออกแบบและควบคุมงานในกรณีที่ 
มคีวามจ าเป็นเร่งด่วน และเพื่อความมัน่คงของชาติ หากจะด าเนินการว่าจ้างตามวธิอีื่นแล้ว  
จะท าให้เกิดความล่าช้า เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและความมัน่คงของประเทศชาติ  
(ขอ้ ๑๐๗ (๑)) 
  ขัน้ตอนการด าเนินการ  
       - เจา้หน้าที่พสัดุรายงานขอจ้างออกแบบและควบคุมงานเสนอ
ต่อหวัหน้าส่วนราชการ และเมื่อหวัหน้าส่วนราชการให้ความเหน็ชอบแล้วจงึด าเนินการต่อไป 
(ขอ้ ๙๖) 
        - ปลัดกระทรวงเป็นผู้มีอ านาจตกลงจ้างผู้ให้บริการตามที่
เหน็สมควร (ขอ้ ๑๐๗ (๑)) 
   ๔.๒) วิธปีระกวดแบบ ได้แก่ การจ้างออกแบบอาคารที่มลีกัษณะ
พเิศษเป็นทีเ่ชดิชูคุณค่าทางด้านศลิปกรรมหรอืสถาปตัยกรรมของชาต ิเช่น อนุสาวรยี ์รฐัสภา
พพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิฯลฯ หรอือาคารที่มโีครงสร้างขนาดใหญ่ เช่น สนามกีฬาแห่งชาต ิ
สนามบนิ (ขอ้ ๑๐๗ (๒))  
   ขัน้ตอนการด าเนินการ  
        - เจ้าหน้าที่พัสดุรายงานขอจ้างออกแบบอาคารต่อหัวหน้า 
ส่วนราชการและเมือ่หวัหน้าส่วนราชการใหค้วามเหน็ชอบแลว้จงึด าเนินการต่อไป (ขอ้ ๙๖) 



 
๔๓ 

        - ส่วนราชการเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการจ้างออกแบบ 
โดยวธิปีระกวดแบบต่อคณะกรรมการว่าดว้ยการพสัดุ (กวพ.) (ขอ้ ๑๐๗ (๒)) 
   ขอ้สงัเกต   
   ผู้ว่าจ้างมสีทิธิบอกเลกิการคดัเลอืกผู้ให้บรกิารได้ในกรณีที่ม ี
ผู้ยื่นเสนองานน้อยกว่า ๒ ราย หรือผู้ให้บริการยื่นเสนองานไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ 
ของผูว้่าจา้ง (ขอ้ ๑๐๘) 
 

  ๕.๓.๔ อ านาจในการสัง่จ้างออกแบบและควบคุมงาน 

 

  การสัง่จ้างออกแบบและควบคุมงานครัง้หนึ่ง ให้เป็นอ านาจของผู้ด ารง
ต าแหน่งและภายในวงเงนิ ดงัต่อไปนี้ (ขอ้ ๑๑๔๗๑) 
  ๑) หวัหน้าส่วนราชการไมเ่กนิ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒) ปลดักระทรวงเกนิ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
  

๖. การท าสญัญา 

 

 ๖.๑ รปูแบบของสญัญา ส่วนราชการตอ้งท าสญัญา ดงันี้ (ขอ้ ๑๓๒) 
 ๑) ตามตวัอยา่งที ่กวพ. ก าหนด 
 ๒) ตามทีไ่ดผ้่านการพจิารณาของส านกังานอยัการสงูสุด 

 

 ๖.๒ การลงนามในสญัญา เป็นอ านาจของบุคคล ดงันี้ 
 ๑) หวัหน้าส่วนราชการ  
 ๒) ผูท้ีไ่ดร้บัมอบอ านาจจากหวัหน้าส่วนราชการ 

 

 ๖.๓ การแก้ไขเปล่ียนแปลงสญัญา สญัญาเป็นหนังสอืที่ได้ลงนามแลว้ มหีลกัเกณฑ ์
ในการแกไ้ข ดงันี้ (ขอ้ ๑๓๖๗๒)  
 ๑) มีความจ าเป็นโดยไม่ท าให้ทางราชการเสียประโยชน์  หรือเป็นการแก้ไข 
เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ 
 ๒) หวัหน้าส่วนราชการเป็นผูพ้จิารณาอนุมตั ิ
 

                                         
๗๑ อา้งแลว้ ในเชงิอรรถที ่๒๘ หน้า ๑๖ 
๗๒ อา้งแลว้ ในเชงิอรรถที ่๓๐ หน้า ๑๗ 



 
๔๔ 

 ๓) การแก้ไขที่มีการเพิ่มวงเงิน จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้ วยวิธีการ
งบประมาณ หรอืขอท าความตกลงในส่วนทีใ่ชเ้งนิกู้ หรอืเงนิช่วยเหลอื 
 ๔) การจดัหาที่เกี่ยวกบัความมัน่คงแขง็แรง หรอืงานเทคนิคเฉพาะอย่าง จะต้อง
ได้รบัการรบัรองจากวศิวกร สถาปนิกและวศิวกรผู้ช านาญการ หรอืผู้ทรงคุณวุฒ ิซึ่งรบัผดิชอบ
หรอืสามารถรบัรองคุณลกัษณะเฉพาะ แบบและรายการของงานก่อสรา้ง หรอืงานเทคนิคเฉพาะ
อยา่งนัน้ดว้ย 
 

 ๖.๔  การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายระยะเวลาท าการตามสัญญา  
มหีลกัเกณฑด์งันี้ (ขอ้ ๑๓๙๗๓)  
 ๑) อยูใ่นอ านาจพจิารณาของหวัหน้าส่วนราชการ 
 ๒) พจิารณาไดต้ามจ านวนวนัทีม่เีหตุเกดิขึน้จรงิ 
 ๓) พจิารณาไดเ้ฉพาะกรณดีงันี้ 
 ๓.๑) เหตุเกดิจากความผดิหรอืความบกพรอ่งของส่วนราชการ 
 ๓.๒) เหตุสุดวสิยั 
 ๓.๓) เหตุเกดิจากพฤตกิารณ์ทีคู่่สญัญาไมต่อ้งรบัผดิตามกฎหมาย 
 ๔) ตอ้งระบุเงือ่นไขใหคู้่สญัญาตอ้งแจง้เหตุตามขอ้ ๓) ไวใ้นสญัญา โดยใหแ้จง้เหตุ
ใหส้่วนราชการทราบภายใน ๑๕ วนั นบัแต่เหตุนัน้สิน้สุดลง  
 ๕) การไม่แจ้งเหตุภายในเวลาตาม ๔) จะยกมากล่าวอ้างของดหรอืลดค่าปรบั 
หรือขอขยายเวลาในภายหลังไม่ได้ เว้นแต่กรณีตามข้อ ๓.๑) ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือ 
ส่วนราชการทราบอยู่แลว้ตัง้แต่ตน้ 

 

  ๖.๕ การบอกเลิกสญัญา มหีลกัเกณฑด์งันี้ (ขอ้ ๑๓๗) 
 ๑) อ านาจการพจิารณาเป็นของหวัหน้าส่วนราชการ 
 ๒) มีเหตุอันเชื่อได้ว่า ผู้ร ับจ้างไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 
ทีก่ าหนด 
 ๓) การตกลงกับคู่ส ัญญาที่จะบอกเลิกสัญญา พิจารณาได้เฉพาะกรณี ดังนี้  
(ขอ้ ๑๓๗ วรรคสอง) 
 
 
 

                                         
๗๓ อา้งแลว้ ในเชงิอรรถที ่๓๒ หน้า ๑๗ 



 
๔๕ 

 ๓.๑) กรณทีีเ่ป็นประโยชน์แก่ทางราชการโดยตรง หรอื 
 ๓.๒) เพื่อแก้ไขข้อเสียเปรยีบของทางราชการในการที่จะปฏิบตัิตามสญัญา
ต่อไป 
 ๔) กรณีที่ต้องมีการปรบัเนื่องจากคู่สญัญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา และ
จ านวนเงนิค่าปรบัจะเกนิรอ้ยละสบิของวงเงนิค่าพสัดุหรอืค่าจา้ง เว้นแต่คู่สญัญาจะได้ยนิยอม
เสยีค่าปรบัโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ หวัหน้าส่วนราชการสามารถพจิารณาผ่อนปรนการบอกเลกิ
สญัญาไดเ้ท่าทีจ่ าเป็น (ขอ้ ๑๓๘) 
 

  ๖.๖ การจดัหาโดยไม่ท าเป็นสญัญา มหีลกัเกณฑด์งันี้ (ขอ้ ๑๓๓๗๔) 
 ๑) อยูใ่นดุลพนิิจของหวัหน้าส่วนราชการ 
 ๒) สามารถด าเนินการได ้๒ กรณ ี
 ๒.๑) กรณจีดัท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสอื ไดแ้ก่ 
 (๑) การซื้อ การจา้ง หรอืการแลกเปลีย่นโดยวธิตีกลงราคา หรอืการจา้ง 
ทีป่รกึษาโดยวธิตีกลงทีม่วีงเงนิไมเ่กนิ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๒) การจัดหาที่คู่ส ัญญาสามารถส่งมอบพัสดุให้ครบถ้วนภายใน 
หา้วนัท าการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสอื 
 (๓) การซือ้หรอืการจา้งโดยวธิกีรณพีเิศษ และการจดัหาจากส่วนราชการ 
 (๔) การซือ้โดยวธิพีเิศษตามขอ้ ๒๓ (๑) ถงึ (๕) 
 (๕) การจา้งโดยวธิพีเิศษตามขอ้ ๒๔ (๑) ถงึ (๕) 
 (๖) การเช่า ซึง่ผูเ้ช่าไมต่อ้งเสยีเงนิอื่นใดนอกจากค่าเช่า 
   ๒.๒) กรณทีีไ่มท่ าขอ้ตกลงเป็นหนงัสอืกไ็ด ้ไดแ้ก่ 
    (๑) กรณกีารจดัหาซึง่มรีาคาไมเ่กนิ ๑๐,๐๐๐ บาท  
    (๒) กรณกีารซือ้หรอืการจา้ง ซึง่ใชว้ธิดี าเนินการตามขอ้ ๓๙ วรรคสอง 
 
 
 
 
 
 

                                         
๗๔ อา้งแลว้ ในเชงิอรรถที ่๒๙ หน้า ๑๗ 



 
๔๖ 

๗. หลกัประกนั 
 

 ๗.๑ หลกัประกนัม ี๒ ประเภท คอื หลกัประกนัซองและหลกัประกนัสญัญา โดยสิง่ทีจ่ะ
น ามาเป็นหลกัประกนัได ้ไดแ้ก่ (ขอ้ ๑๔๑๗๕)  
 ๑) เงนิสด 
 ๒) เช็คที่ธนาคารเซ็นสัง่จ่าย ลงวนัที่ที่ใช้เชค็ช าระต่อเจ้าหน้าที่  หรอืก่อนวนันัน้ 
ไมเ่กนิ ๓ วนัท าการ 
 ๓) หนงัสอืค ้าประกนัของธนาคารภายในประเทศตามตวัอยา่งที ่กวพ. ก าหนด 
 ๔) หนังสือค ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บรษิัท
เงนิทุนหรอืบรษิทัเงนิทุนหลกัทรพัย์ทีไ่ด้รบัอนุญาตใหป้ระกอบกจิการเงนิทุนตามประกาศของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 ๕) พนัธบตัรรฐับาลไทย 
 ๗.๒ ให้ก าหนดมูลค่าหลกัประกนัในอตัราร้อยละห้าของวงเงนิหรอืราคาพสัดุที่จดัหา  
เวน้แต่การจดัหาพสัดุทีม่คีวามส าคญัเป็นพเิศษ อาจก าหนดสงูกว่ารอ้ยละหา้แต่ไม่เกนิรอ้ยละสบิ 
กไ็ด ้(ขอ้ ๑๔๒ วรรคหนึ่ง) 
 ๗.๓ ตอ้งระบุการก าหนดหลกัประกนัเป็นเงือ่นไขในเอกสารสอบราคาหรอืประกวดราคา 
และ/หรอืในสญัญาดว้ย (ขอ้ ๑๔๒ วรรคสาม) 
 ๗.๔ กรณีที่ส่วนราชการหรือรฐัวิสาหกิจเป็นผู้เสนอราคาหรือเป็นคู่ส ัญญาไม่ต้อง 
วางหลกัประกนั (ขอ้ ๑๔๓) 
  ๗.๕ การคนืหลกัประกนั (ขอ้ ๑๔๔) 
 ๑) หลกัประกนัซอง ให้คนืแก่ผู้เสนอราคาหรอืผู้ค ้าประกนัภายใน ๑๕ วนั นับแต่
วนัที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคาที่คดัเลอืกไว้ซึ่งเสนอราคาต ่าสุดไม่เกิน  
๓ ราย ใหค้นืเมือ่ไดท้ าสญัญาหรอืขอ้ตกลง หรอืเมือ่พน้จากขอ้ผกูพนัแล้ว 
 ๒) หลกัประกนัสญัญา ให้คนืแก่คู่สญัญาหรอืผู้ค ้าประกนัอย่างช้าไม่เกนิ ๑๕ วนั  
นบัแต่วนัทีคู่่สญัญาพน้จากขอ้ผกูพนัตามสญัญา 
 ๓) การจดัหาที่ไม่ต้องมกีารประกันเพื่อความช ารุดบกพร่อง ให้คนืหลกัประกัน 
แก่คู่สญัญาหรอืผูค้ ้าประกนัตามอตัราส่วนของพสัดุทีท่างราชการไดร้บัมอบ 
 ๔) หลกัประกนัที่เป็นหนังสอืค ้าประกนัของธนาคาร บรรษทัเงนิทุนอุตสาหกรรมฯ 
บรษิัทเงนิทุน หรอืบรษิทัเงนิทุนหลกัทรพัย์ ซึ่งคู่สญัญาหรอืผู้เสนอราคาไม่มารบัภายในเวลา 
                                         

๗๕ ข้อ ๑๔๑ แก้ไขโดยข้อ ๒๔ ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ  (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๓๙ 



 
๔๗ 

ที่ก าหนด ให้รบีส่งต้นฉบบัหนังสอืดงักล่าวให้แก่คู่สญัญาหรอืผู้เสนอราคาโดยทางไปรษณีย์
ลงทะเบยีนโดยเรว็ พรอ้มกบัแจง้ใหผู้ค้ ้าประกนัทราบดว้ย 
 

๘. การลงโทษผูท้ิ้งงาน 
 

 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ ฯ ก าหนดกรณีเกี่ยวกับการลงโทษ 
ผู้ทิ้งงานไว้ในข้อ ๑๔๕ ถึงข้อ ๑๔๕ สัตต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสียหาย 
ของส่วนราชการจากเอกชนผูร้บัจา้งที่ทิ้งงานก่อสรา้งซึ่งท าไวก้บัส่วนราชการ ดว้ยการก าหนด
หา้มส่วนราชการก่อนิตสิมัพนัธก์บัผูท้ิง้งานทีผู่ร้กัษาการตามระเบยีบนี้ (ปลดักระทรวงการคลงั) 
ระบุชื่อไวใ้นบญัชรีายชื่อผูท้ิง้งานและไดแ้จง้เวยีนชื่อแลว้ 

 

 ๘.๑ กรณีท่ีถือเป็นผูท้ิ้งงาน 

 

  ข้อ ๑๔๕ ทวิ ของระเบียบส านักนายกรฐัมนตรี ว่าด้วยการพสัดุฯ ก าหนดว่า  
เมื่อปรากฏกรณีใดกรณีหนึ่งดงัต่อไปนี้ ให้หวัหน้าส่วนราชการผู้ว่าจา้งด าเนินการตามขัน้ตอน  
ของการสัง่ใหเ้ป็นผูท้ิง้งาน  
  ๑) ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกแล้วไม่ยอมไปท าสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ 
ทางราชการก าหนด 
  ๒) เมือ่คู่สญัญาของทางราชการ หรอืผูร้บัจา้งทีท่างราชการอนุญาตใหร้บัช่วงงานได้ 
ไมป่ฏบิตัติามสญัญาหรอืขอ้ตกลงนัน้ 
  ๓) พสัดุทีซ่ือ้หรอืจา้งท าเกดิขอ้บกพร่องขึน้ภายในระยะเวลาทีก่ าหนดไวใ้นสญัญา 
หรอืขอ้ตกลง และไม่ได้รบัการแก้ไขใหถู้กต้องจากผู้จ าหน่าย ผูร้บัจา้ง หรอืคู่สญัญา หรอืพสัดุ 
ที่ซื้อหรอืจ้างไม่ได้มาตรฐาน หรอืวสัดุที่ใช้ไม่ได้มาตรฐาน หรอืไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ 
ในสญัญาหรอืขอ้ตกลง ท าใหง้านบกพรอ่งเสยีหายอยา่งรา้ยแรง 
  ๔) ส าหรบังานก่อสรา้งสาธารณูปโภค๗๖ หากปรากฏว่าพสัดุหรอืวสัดุทีซ่ือ้หรอืจา้ง
หรอืใชโ้ดยผูร้บัจา้งช่วงทีท่างราชการอนุญาตใหร้บัช่วงงานได ้มขีอ้บกพร่องหรอืไม่ไดม้าตรฐาน 
หรอืไมค่รบถว้นตาม (๓)  

                                         
๗๖ ขอ้ ๕ ของระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าด้วยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ก าหนดว่า “งานก่อสรา้ง

สาธารณูปโภค” หมายความว่า งานก่อสรา้งซ่อมแซม และบ ารุงรกัษางานอนัเกีย่วกบัการประปา การไฟฟ้า  
การสื่อสาร การโทรคมนาคม การระบายน ้ า ระบบการขนส่งปิโตรเลียมโดยทางท่อ ทางหลวง ทางรถไฟ  
และการอื่นทีเ่กีย่วขอ้งซึง่ด าเนินการในระดบัพืน้ดนิ ใตพ้ืน้ดนิ หรอืเหนือพืน้ดนิ  



 
๔๘ 

  นอกจากกรณีตามขอ้ ๑๔๕ ทว ิดงักล่าวแลว้ หากปรากฏขอ้เทจ็จรงิอนัควรสงสยัว่า
มกีารกระท าตามข้อ ๑๔๕ ตร ีและข้อ ๑๔๕ จตัวา ของระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าด้วย 
การพสัดุฯ กรณกีอ็ยูใ่นหลกัเกณฑท์ีอ่าจถูกสัง่ลงโทษใหเ้ป็นผูท้ิง้งานดว้ย กล่าวคอื 
  ๕) การจ้างที่ปรึกษาหรือการจ้างออกแบบและควบคุมงาน ซึ่งตรวจสอบแล้ว
ปรากฏว่าผลจากการปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าวมีข้อบกพร่อง ผิดพลาด หรือก่อให้เกิด  
ความเสยีหายแก่ทางราชการอย่างรา้ยแรง  
  ๖) มีเหตุอันควรสงสัยปรากฏในภายหลังการจัดหาพัสดุว่า ผู้เสนอราคาหรือ 
ผูเ้สนองานรายหนึ่งหรอืหลายราย ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาหรอืผูเ้สนองานทีไ่ดร้บัการคดัเลอืก
หรอืไม่ก็ตาม กระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรมหรอืกระท าการ  
โดยไม่สุจรติ เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรอืใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่น 
มาเสนอราคาแทน  

 

 ๘.๒ ขัน้ตอนการสัง่ลงโทษผูท้ิ้งงาน 

 

  ๑) เมื่อปรากฏกรณีว่าเป็นผู้ทิง้งานตามขอ้ ๑๔๕ ทว ิ(๑) – (๔) ขอ้ ๑๔๕ ตร ีและ 
ขอ้ ๑๔๕ จตัวา 
  ๒) ให้หัวหน้าส่วนราชการเสนอชื่อผู้ที่จะถูกลงโทษให้เป็นผู้ทิ้งงานไปยัง
ปลัดกระทรวงโดยเร็วเพื่อพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน โดยเสนอความเห็นของตนประกอบ  
การพจิารณาของปลดักระทรวงดว้ย (ขอ้ ๑๔๕ ทว ิวรรคสอง) 
  ๓) เมื่อปลดักระทรวงพจิารณาแล้วเหน็ว่า การกระท าตามขอ้ ๑) เป็นการกระท า
โดยไม่มเีหตุผลอนัสมควร และบุคคลดงักล่าวสมควรเป็นผู้ทิ้งงาน ให้ปลดักระทรวงรายงาน 
ไปยงัผู้รกัษาการตามระเบยีบ (ปลดักระทรวงการคลงั) เพื่อพจิารณาสัง่ใหเ้ป็นผูท้ิ้งงานโดยเรว็  
(ขอ้ ๑๔๕ ทว ิวรรคสาม)   
   อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ เ ป็นโครงการใหญ่ตามหลักเกณฑ์และวงเงิน 
ที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) ก าหนด หากปลัดกระทรวงพิจารณาแล้วเห็นว่า  
บุคคลดงักล่าวยงัไม่สมควรเป็นผู้ทิ้งงาน ให้ปลดักระทรวงรายงานไปยงั กวพ. เพื่อทราบด้วย 
(ขอ้ ๑๔๕ ทว ิวรรคสี)่ 
  ๔) เมื่อผู้รกัษาการตามระเบียบ (ปลดักระทรวงการคลงั) ได้พิจารณาหลงัจาก 
ได้ฟงัความเห็นของ กวพ. แล้ว และเห็นว่าบุคคลสมควรเป็นผู้ทิ้งงาน ก็ให้ผู้ร ักษาการ 
ตามระเบยีบ (ปลดักระทรวงการคลงั) สัง่ให้บุคคลดงักล่าวเป็นผูท้ิ้งงาน โดยระบุชื่อผูท้ิ้งงานไว้
ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน พร้อมทัง้แจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานข้างต้นให้ส่วนราชการอื่นทราบ  
และแจง้ใหผู้ท้ิง้งานรายนัน้ทราบทางไปรษณยีล์งทะเบยีนดว้ย (ขอ้ ๑๔๕ ทว ิวรรคหา้) 



 
๔๙ 

  ๕) ในกรณีที่ผู้รกัษาการตามระเบียบ (ปลัดกระทรวงการคลงั) เห็นว่า บุคคล
ดงักล่าวไม่สมควรเป็นผูท้ิง้งาน ใหแ้จง้ผลการพจิารณาไปใหป้ลดักระทรวงทราบ (ขอ้ ๑๔๕ ทว ิ
วรรคหก) 
  

 ๘.๓ ผลของการถกูสัง่ลงโทษให้เป็นผูท้ิ้งงาน 

 

  เมื่อบุคคลหรอืนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้รบัจ้างกับส่วนราชการถูกแจ้งเวียนชื่อให้เป็น 
ผู้ทิ้งงานแล้ว ผลที่ตามมาคือ ผู้รบัจ้างดังกล่าวจะไม่สามารถติดต่อหรือก่อนิติสัมพันธ์กับ  
ส่วนราชการไดอ้กีต่อไป เวน้แต่ผูร้กัษาการตามระเบยีบ (ปลดักระทรวงการคลงั) จะสัง่เพกิถอน 
การเป็นผู้ทิ้งงาน  ทัง้นี้  ตามข้อ ๑๔๕ ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ ฯ  
นอกจากนี้ การห้ามส่วนราชการก่อนิติสมัพนัธ์กบัผู้ทิ้งงานดงักล่าวนัน้ ให้ใช้บงัคบักบับุคคล  
ตามขอ้ ๑๔๕ ฉ วรรคสองและวรรคสาม ของระเบยีบฉบบัเดยีวกนัดว้ย กล่าวคอื 
  ๑) กรณผีูท้ีถู่กสัง่ใหเ้ป็นผูท้ิง้งานเป็นนิตบิุคคล มผีลแบ่งออกเป็น ๒ กรณ ีคอื 
   (๑) ถ้าการกระท าอนัเป็นเหตุให้ถูกสัง่ให้เป็นผู้ทิง้งานเกดิจากหุน้ส่วนผู้จดัการ 
กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้รหิาร หรอืผูม้อี านาจในการด าเนินงานในกจิการของนิตบิุคคลนัน้ ใหผู้้รกัษา
การตามระเบยีบ (ปลดักระทรวงการคลงั) สัง่ใหบุ้คคลดงักล่าวเป็นผูท้ิง้งานดว้ย 
   (๒) ในกรณีทีน่ิตบิุคคลรายใดถูกสัง่ใหเ้ป็นผูท้ิง้งาน ใหค้ าสัง่ดงักล่าวมผีลไปถงึ 
นิตบิุคคลอื่นที่ด าเนินธุรกจิประเภทเดยีวกนั ซึ่งมหีุน้ส่วนผู้จดัการ กรรมการผู้จดัการ ผู้บรหิาร 
หรือผู้มอี านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนัน้เป็นบุคคลเดียวกันกับหุ้นส่วน
ผูจ้ดัการ กรรมการผู้จดัการ ผู้บรหิาร หรอืผู้มอี านาจในการด าเนินงานในกจิการของนิตบิุคคล  
ทีถู่กพจิารณาใหเ้ป็นผูท้ิง้งานดว้ย 
  ๒) กรณีผู้ที่ถูกสัง่ให้เป็นผู้ทิ้งงานเป็นบุคคลธรรมดา ให้ค าสัง่ดงักล่าวมผีลไปถึง 
นิตบิุคคลอื่นที่เขา้เสนอราคาหรอืเสนองาน ซึ่งมบีุคคลทีถู่กลงโทษขา้งต้นเป็นหุ้นส่วนผู้จดัการ 
กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้รหิาร หรอืผูม้อี านาจในการด าเนินงานในกจิการของนิตบิุคคลนัน้ดว้ย 
  อย่างไรก็ตาม ในระหว่างการพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานนั ้น เอกชนผู้ร ับจ้าง  
ที่ถูกพิจารณามีสิทธิเสนอราคาหรอืเสนองานให้แก่ส่วนราชการได้ แต่ถ้าผลการพิจารณา 
ในเวลาต่อมา ผู้รกัษาการตามระเบยีบนี้ (ปลดักระทรวงการคลงั) ได้สัง่ให้เอกชนผู้รบัจา้งนัน้  
เป็นผู้ทิ้งงาน ให้ปลดักระทรวงตดัรายชื่อบุคคลดงักล่าวออกจากรายชื่อผู้มสีทิธไิด้รบัการคดัเลอืก 
หรอืยกเลกิการเปิดซองเสนอราคา หรอืเสนองาน หรอืยกเลกิการลงนามในสญัญาซื้อหรอืจา้ง 
ทีไ่ด้กระท าก่อนการสัง่การของผูร้กัษาการตามระเบยีบ (ปลดักระทรวงการคลงั) เว้นแต่กรณีที่
ปลดักระทรวงพจิารณาเหน็ว่าจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิง่ ปลดักระทรวงจะไม่ตดั
รายชื่อเอกชนผู้รบัจ้างดงักล่าวออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิได้รบัการคดัเลือก หรอืจะไม่ยกเลิก 



 
๕๐ 

การเปิดซองเสนอราคาหรอืเสนองาน หรอืจะไม่ยกเลกิการลงนามในสญัญาซื้อหรอืจ้างที่ได้
กระท าก่อนการสัง่การของผูร้กัษาการตามระเบยีบกไ็ด ้ ทัง้นี้ ตามขอ้ ๑๔๕ วรรคสี ่ของระเบยีบ
ส านกันายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยการพสัดุฯ 

 

 ๘.๔ ข้อยกเว้นท่ีท าให้ไม่ถือเป็นผูท้ิ้งงาน 

 

  ขอ้ ๑๔๕ เบญจ ของระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าด้วยการพสัดุฯ ก าหนดว่า  
ในกรณีที่ผู้เสนอราคาหรอืผู้เสนองานที่ร่วมกระท าการอันเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคา 
อย่างเป็นธรรมหรอืกระท าการโดยไม่สุจรติรายใด ซึ่งมใิช่เป็นผู้รเิริม่ให้มกีารกระท าดงักล่าว  
ได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ ให้หัวหน้าส่วนราชการ  
หรอืปลดักระทรวง หรอืผู้รกัษาการตามระเบยีบ (ปลดักระทรวงการคลงั) พจิารณาให้ผู้เสนอราคา
หรือผู้เสนองานรายนัน้ได้รบัการยกเว้นที่จะไม่เป็นผู้ทิ้งงานได้ โดยแสดงเหตุผลหรือระบุ  
เหตุผลไวใ้นการเสนอความเหน็หรอืในการสัง่การ แลว้แต่กรณี 
  นอกจากนี้ กรมบญัชกีลางยงัไดม้หีนังสอื ที ่กค (กวพ) ๐๔๐๘.๔/ว ๒๗๕ ลงวนัที ่
๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๗ แจ้งเวียนเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพ 
งานก่อสรา้งใน ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต้ ทีไ่ดร้บัผลกระทบจากความไม่สงบ โดยมสีาระส าคญั
คอื “เพื่อเป็นการช่วยเหลอืผูร้บัจา้งทีเ่ขา้ท างานใหก้บัทางราชการใน ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต ้
ที่ได้รบัผลกระทบจากปญัหาความไม่สงบ หากผู้รบัจ้างรายใดประสบปญัหาในการท างาน  
ไม่ว่าจะเป็นการเข้าพื้นที่หรอืการด าเนินงานตามสญัญา ขอให้แจ้งเ ป็นลายลกัษณ์อักษรให้ 
ผู้ว่าจ้างทราบ พร้อมทัง้ให้เก็บเอกสารดังกล่าวไว้เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณา
ช่วยเหลือผู้ร ับจ้าง และขอให้ผู้ว่าจ้างมีหนังสือแจ้งกรณีที่ผู้ร ับจ้างต้องด าเนินการขอรับ  
ความช่วยเหลือดังกล่าวให้ผู้ร ับจ้างทราบด้วย ”  และต่อมา กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือ  
ที่ กค (กวพ) ๐๔๐๘.๔/ว ๑๐๖ ลงวนัที่ ๘ มนีาคม ๒๕๔๘ แจ้งเวยีนแนวทางปฏบิตัเิกี่ยวกบั
กรณีข้างต้นเพิ่มเติม โดยมีสาระส าคัญ คือ “เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ที่จะ 
ท าการก่อสรา้งซึง่อยูใ่น ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต้ ไม่แน่นอนว่าจะยุตเิมื่อใด และไม่ใช่ความผดิ
ของคู่สญัญาฝ่ายใด  ดงันัน้ เพื่อความเป็นธรรม จงึเห็นสมควรให้ส่วนราชการตรวจสอบว่า 
หากคู่สญัญาฝ่ายเอกชนไม่สามารถเขา้ด าเนินการในพื้นทีด่งักล่าวไดจ้รงิ กเ็หน็ควรให้คู่สญัญา 
มสีิทธิที่จะขอยกเลิกสญัญากับทางราชการได้โดยไม่ถือว่าเป็นผู้ทิ้งงาน โดยการตรวจสอบ
ข้อเท็จจรงิดงักล่าว จะต้องตรวจสอบจากบนัทึกการปฏิบตัิงานประจ าวนัของผู้ควบคุมงาน 
และการรายงานของคณะกรรมการตรวจการจ้าง และหนังสอืแจง้ปญัหาอุปสรรคที่ไม่สามารถ
เขา้ด าเนินการได ้เพื่อประกอบการพจิารณายกเลกิสญัญาดงักล่าว” 
 



 
๕๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี ๒ : สาระส าคญัของระเบยีบ 
ส านักนายกรฐัมนตรี ว่าด้วยการพสัด ุ

ด้วยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
๕๒ 

ส่วนท่ี ๒ 
 

สาระส าคญัของระเบยีบส านักนายกรฐัมนตรี 
ว่าด้วยการพสัดดุ้วยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 
 การพสัดุด้วยวธิกีารทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นวธิกีารจดัหาพสัดุวิธหีนึ่งของการซื้อหรอื 
การจ้างตามข้อ ๑๘ (๖)๗๗ ของระเบียบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าด้วยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕  
ซึ่งเพิ่มเติมโดยข้อ ๕๗๘ ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๖)  
พ.ศ. ๒๕๔๕  ต่อมา มปีระกาศกระทรวงการคลงั เรื่องหลกัเกณฑก์ารซื้อและการจา้งโดยการ
ประมลูดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์ตามหนังสอืกระทรวงการคลงั ด่วนทีสุ่ด ที ่กค ๐๔๐๘.๕/ว ๑๒ 
ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๔๘ เพื่อก าหนดขัน้ตอนและวิธีการของการประมูลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ แต่ปจัจุบันได้มีระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ บังคับใช้กับการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทน
ประกาศกระทรวงการคลงัฉบบัดงักล่าว ซึง่นอกจากระเบยีบฉบบันี้จะเพิง่ใชบ้งัคบัไดไ้ม่นานนัก 
ระเบยีบฉบบัดงักล่าวยงัมเีนื้อหาและขัน้ตอนการด าเนินการที่แตกต่างไปจากวธิีการซื้อหรอื  
การจ้างโดยวธิีอื่นเป็นอย่างยิง่ อีกทัง้ ปจัจุบนัเริม่มขี้อโต้แย้งเป็นคดีพพิาทจากการซื้อหรอื 
การจา้งดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสข์ึน้สู่การพจิารณาของศาลปกครองเป็นจ านวนมาก ในส่วนนี้
จึงขอเสนอสาระส าคัญของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่ าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการ 
ทางอเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. ๒๕๔๙ รวมทัง้ขัน้ตอนการด าเนินการพสัดุดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส์
ตามทีร่ะเบยีบดงักล่าวก าหนดไวด้ว้ย โดยมเีนื้อหาสาระส าคญัดงันี้ 
 
 
 
 

                                         
๗๗ อา้งแลว้ในเชงิอรรถที ่๖๔ หน้า ๓๒ 
๗๘ ระเบยีบส านกันายกรฐัมนตร ีวา่ดว้ยการพสัดุ (ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

ขอ้ ๕ ใหเ้พิม่ความต่อไปนี้เป็น (๖) ในขอ้ ๑๘ แห่งระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยการพสัดุ  
พ.ศ. ๒๕๓๕ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 

             “(๖) วธิปีระมลูดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกสต์ามหลกัเกณฑท์ีก่ระทรวงการคลงัก าหนด” 



 
๕๓ 

๑. ขอบเขตการใช้บงัคบัของระเบียบส านักนายกรฐัมนตรี ว่าด้วยการพสัดุด้วยวิธีการ 
ทางอิเลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 

 ในข้อ ๔ ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ฯ ก าหนดให้ระเบียบฉบับนี้ ใช้บังคับกับการจัดหาพัสดุของส่วนราชการ 
รฐัวสิาหกจิ องคก์ารมหาชน และหน่วยงานอื่นของรฐัทีม่มีลูค่าตัง้แต่สองลา้นบาทขึน้ไป เวน้แต่
จะได้รบัอนุมตัจิาก กวพ.อ. ใหจ้ดัหาดว้ยวธิอีื่นได้ แต่ไม่ใช้บงัคบักบัการจา้งทีป่รกึษา การจา้ง
ออกแบบและควบคุมงาน การซื้อหรอืการจ้างโดยวิธีพิเศษและวิธีกรณีพิเศษ และข้อ ๓๗๙  
ได้ให้ค านิยามของการพสัดุด้วยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไว้ว่า การจดัหาพสัดุตามระเบียบ 
ส านักนายกรฐัมนตร ีว่าด้วยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบบัที่แก้ไขเพิ่มเติมด้วยวิธกีารซื้อ 
หรอืการจา้ง แต่ไม่รวมถงึการจา้งที่ปรกึษา การจา้งออกแบบและควบคุมงาน การซือ้หรอืการจา้ง
โดยวธิพีเิศษและวธิกีรณีพเิศษที่สามารถท าได้ตามระเบยีบอื่น โดยก าหนดให้ผู้เสนอราคาได้
เสนอราคาแข่งขนักนัเองด้วยระบบอเิล็กทรอนิกส์ภายในระยะเวลา และ ณ สถานที่ที่ก าหนด
โดยไม่เปิดเผยตวัเลขที่มกีารเสนอราคา (Sealed Bid Auction) และหากมกีรณีการด าเนินการ 
ในขัน้ตอนหรอืวธิกีารด าเนินการของการพสัดุด้วยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ระเบยีบฉบบันี้
ไม่ได้ก าหนดไว้ ให้ด าเนินการตามระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าด้วยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
หรอืระเบยีบอื่นของหน่วยงานนัน้ๆ ควบคู่ไปดว้ย เวน้แต่คณะกรรมการว่าดว้ยการพสัดุดว้ยวธิกีาร
ทางอเิลก็ทรอนิกสจ์ะก าหนดหรอืวนิิจฉยัเป็นประการอื่น   
 ทัง้นี้ อาจสรุปได้ว่าขอบเขตการใช้บงัคบัของระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าด้วย 
การพสัดุดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสฯ์ มขีอ้พจิารณาประกอบกนัดงัต่อไปนี้  
 
 
 

                                         
๗๙ ระเบยีบส านกันายกรฐัมนตร ีวา่ดว้ยการพสัดุดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. ๒๕๔๙  

ขอ้ ๔ การใชบ้งัคบั 
ใหก้ารจดัหาพสัดุของส่วนราชการ รฐัวิสาหกจิ องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นของรฐัที่อยู่  

ในสงักดั การบงัคบับญัชา หรอืการก ากบัดูแลของฝ่ายบรหิารตามกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ 
หรอืกฎหมายจดัตัง้หน่วยงานดงักล่าว ทีก่จิกรรม โครงการ หรอืการก่อสรา้งมมีูลค่าตัง้แต่สองลา้นบาทขึน้ไป 
ด าเนินการตามระเบยีบนี้ เวน้แต่จะไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการว่าดว้ยการพสัดุดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส์
ใหจ้ดัหาดว้ยวธิกีารอื่นได ้

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
๕๔ 

 ๑.๑ เป็นการใชบ้งัคบักบัหน่วยงานของรฐั ดงันี้  
  ๑) ส่วนราชการ (ซึ่งขอ้ ๕ ของระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าด้วยการพสัดุ  
พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดใ้หค้ านิยามไว้ว่า ส่วนราชการหมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม ส านักงาน 
หรอืหน่วยงานอื่นใดของรฐั ทัง้ในส่วนกลาง ส่วนภูมภิาค หรอืในต่างประเทศ แต่ไม่รวมถึง
รฐัวสิาหกจิและหน่วยงานบรหิารราชการส่วนทอ้งถิน่)  
  ๒) รฐัวสิาหกจิ 
  ๓) องคก์ารมหาชน 
  ๔) หน่วยงานอื่นของรฐัที่อยู่ในสงักดั การบงัคบับญัชา หรอืการก ากบัดูแล 
ของฝา่ยบรหิาร   

 ๑.๒ เป็นการใชบ้งัคบักบัการจดัหาพสัดุทีม่มีลูค่าสองลา้นบาทขึน้ไป 
 

 ๑.๓ ใช้กับการซื้อหรือจ้าง ไม่รวมถึงการจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบ 
และควบคุมงาน การซือ้หรอืจา้งโดยวธิพีเิศษและวธิกีรณพีเิศษ 
 

 จะเหน็ไดว้่าขอบเขตการใชบ้งัคบักบัหน่วยงานของรฐัตามระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ี
ว่าดว้ยการพสัดุด้วยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส์ฯ กวา้งกว่าระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าด้วย  
การพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ เนื่องจากระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าด้วยการพสัดุฯ ใช้บงัคบักบั 
ส่วนราชการ (ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และในต่างประเทศ) เท่านั ้น ในขณะที่ระเบียบ  
ส านักนายกรฐัมนตร ีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ นอกจากจะใช้บงัคับกับ 
ส่วนราชการแล้ว ยงัใช้บังคับกับรฐัวิสาหกิจ องค์การมหาชนและหน่วยงานอื่นของรฐัที่อยู่ 
ในสงักดั การบงัคบับญัชา หรอืการก ากบัดแูลของฝา่ยบรหิารอกีดว้ย 
 

๒. บคุลากรท่ีเก่ียวข้องกบัการพสัดดุ้วยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส ์
 

 การด าเนินการเกี่ยวกับการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มีบุคคลและ 
คณะบุคคลต่างๆ เขา้มาปฏบิตัหิน้าที่ในแต่ละขัน้ตอนแตกต่างกนัออกไปตามทีร่ะเบยีบก าหนดไว้ 
ซึง่บุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพสัดุดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสท์ีส่ าคญัๆ มดีงันี้  
 

 ๒.๑ คณะกรรมการว่าด้วยการพสัดดุ้วยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส ์
 

  ข้อ ๖ ของระเบียบส านักนายกรฐัมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ฯ ก าหนดให้มีคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
เรียกโดยย่อว่า “กวพ.อ.”’ ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการ 
ปลดักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเป็นรองประธานกรรมการ อัยการสูงสุด 



 
๕๕ 

ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผู้แทน
ส านักงานก ากับและบรหิารโครงการเปลี่ยนระบบการบรหิารการเงนิการคลงัภาครฐัสู่ระบบ
อเิลก็ทรอนิกส ์ผูแ้ทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผูแ้ทนสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 
ผูแ้ทนสมาคมธนาคารไทย เป็นกรรมการ และอธบิดกีรมบญัชกีลางเป็นกรรมการและเลขานุการ 
 โดยขอ้ ๗ ของระเบยีบฉบบัเดยีวกนัก าหนดใหค้ณะกรรมการว่าดว้ยการพสัดุ
ดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์(กวพ.อ.) มอี านาจหน้าทีด่งันี้ 
 ๑) ตีความและวินิจฉัยปญัหาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบส านัก
นายกรฐัมนตรวี่าดว้ยการพสัดุดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสฯ์ 
 ๒) พิจารณาอนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบส านั ก
นายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยการพสัดุดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสฯ์  
 ๓) พจิารณาอุทธรณ์และค ารอ้งเรยีนเกี่ยวกบัการไม่ปฏบิตัติามระเบยีบส านัก
นายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยการพสัดุดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสฯ์ และความไมเ่ป็นธรรมอื่นๆ  
 ๔) พจิารณาอนุมตักิารด าเนินการจดัหาพสัดุดว้ยวธิกีารอื่น 
 ๕) ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละรายละเอยีดการปฏบิตัใินกระบวนการเสนอราคา 
ดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์
 ๖) เสนอแนะการแก้ไขปรบัปรุงระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยการพสัดุ 
ดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสฯ์ ต่อคณะรฐัมนตร ี
 ๗) แต่งตัง้คณะอนุกรรมการเพื่ อด าเนินการต่ างๆ ตามระเบียบส านัก
นายกรฐัมนตร ีว่าด้วยการพสัดุด้วยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสฯ์ หรอืตามที ่กวพ.อ. มอบหมาย 
แล้วเสนอให้ กวพ.อ. พจิารณา เว้นแต่ กวพ.อ. จะมมีตมิอบหมายให้ด าเนินการแทน กวพ.อ.  
ไปได ้
  

 ๒.๒ คณะกรรมการก าหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสาร 
การประกวดราคา 

 

 ข้อ ๘ (๑) ของระเบียบส านักนายกรฐัมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ ก าหนดให้หวัหน้าหน่วยงานแต่งตัง้คณะกรรมการก าหนดร่างขอบเขต  
ของงาน (Terms of Reference : TOR) และรา่งเอกสารการประกวดราคาขึน้เพื่อท าหน้าที่ ดงันี้ 
 
 



 
๕๖ 

 ๑) ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารการประกวดราคา และขออนุมตัิ 
ต่อหวัหน้าหน่วยงาน 
 ๒) น าสาระส าคัญที่สามารถเผยแพร่ได้ของร่างขอบเขตของงานและ 
ร่างเอกสารการประกวดราคาที่ได้รบัการอนุมตัิ ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและ
กรมบญัชกีลาง 
 ๓) พจิารณาปรบัปรุงร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารการประกวดราคา 
และเสนอหวัหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ แล้วประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
และกรมบญัชกีลาง 
 

 ๒.๓ คณะกรรมการประกวดราคา 
 

 ข้อ ๘ (๓) ของระเบียบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการ 
ทางอเิลก็ทรอนิกส์ฯ ก าหนดให้อธบิดกีรมบญัชกีลางเป็นผู้แต่งตัง้คณะกรรมการประกวดราคา  
ซึ่งประกอบด้วย ประธานกรรมการหนึ่งคนจากบุคลากรในหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ และ 
กรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่าสามคนและไม่มากกว่าห้าคน ในจ านวนนี้ให้แต่งตัง้จากบุคคล 
ที่มไิด้เป็นข้าราชการซึ่งมตี าแหน่งหรอืเงนิเดือนประจ าอย่างน้อยหนึ่งคน  ทัง้นี้  จะแต่งตัง้ 
ตามขอ้เสนอของหน่วยงานทีจ่ะจดัหาพสัดุทัง้หมดหรอืบางส่วนก็ได้ โดยให้หวัหน้าเจา้หน้าที่พสัดุ
หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่นในหน่วยงานนั ้นเป็นกรรมการและเลขานุการ และเจ้าหน้าที่พัสดุ 
ในหน่วยงานนัน้เป็นผูช้่วยเลขานุการ โดยคณะกรรมการประกวดราคามอี านาจหน้าที ่ดงันี้ 
 ๑) น าสาระส าคญัของเอกสารประกาศเชญิชวน เอกสารการประกวดราคา  
และเอกสารเบื้องต้นอื่นๆ ที่สามารถเผยแพร่ได้ลงประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและ
กรมบญัชกีลางเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามวนั โดยก าหนดให้มกีารจดัท าซองขอ้เสนอด้านเทคนิค  
การวางหลักประกันซอง วัน เวลาและสถานที่ที่ให้ยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค เงื่อนไข  
เงือ่นเวลาและสถานทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง (ขอ้ ๘ (๓) วรรคสอง) 
 ๒) ด าเนินการคัดเลือกเบื้องต้นเพื่อหาผู้มีสิทธิเสนอราคาและแจ้งผล 
การพจิารณาแก่ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาแต่ละรายทราบ (ขอ้ ๙ (๒)) 
 ๓) แจ้งราคาสูงสุดให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบล่วงหน้าเพื่อเป็นฐานในการ
เสนอราคา (ขอ้ ๑๑ (๒)) 
 ๔) ตรวจสอบควบคุมการเสนอราคาให้เป็นไปโดยเรยีบรอ้ยโดยนับแต่เวลา 
ที่เริ่มการเสนอราคาจนถึงเวลาสิ้นสุดการเสนอราคา ต้องมีคณะกรรมการประกวดราคา  
อยา่งน้อยกึง่หนึ่งอยูป่ระจ าในสถานทีท่ีก่ าหนด (ขอ้ ๑๐ (๖)) 



 
๕๗ 

 ๕) ดูแลการเสนอราคาทุกขัน้ตอนที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของตนให้เป็นไปดว้ย
ความเรยีบรอ้ย สุจรติ เป็นธรรม (ขอ้ ๑๑ (๕)) 
 ๖) สัง่พกักระบวนการเสนอราคาหากกระบวนการเสนอราคาทางอเิลก็ทรอนิกส์
ขดัขอ้งจนไมอ่าจด าเนินต่อไปใหแ้ลว้เสรจ็ภายในเวลาทีก่ าหนดได ้(ขอ้ ๑๑ (๖)) 
 ๗) ประชุมพจิารณาเพื่อมีมติรบัการเสนอราคาของผู้มสีทิธเิสนอราคาทนัที 
ทีก่ระบวนการเสนอราคาสิน้สุดลงและเสนอใหห้วัหน้าหน่วยงานพจิารณา (ขอ้ ๑๐ (๔)) 
  ๘) แจ้งผลการพิจารณาการรับราคาของหัวหน้าหน่วยงานให้ผู้มีสิทธิ 
เสนอราคาทุกรายทราบ (ขอ้ ๑๐ (๔)) 
 

 ๒.๔ หวัหน้าหน่วยงาน 
 

 ระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยการพสัดุดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสฯ์ 
ไม่ได้ให้นิยามของค าว่า หวัหน้าหน่วยงานของแต่ละหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การบังคบัของ
ระเบียบฉบับนี้ไว้ มีเพียงค านิยามของหัวหน้าส่วนราชการ ตามข้อ ๕ ของระเบียบส านัก
นายกรฐัมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ หมายถึง อธิบดี หรือหัวหน้าส่วนราชการ 
ที่เรยีกชื่ออย่างอื่นและมฐีานะเป็นนิติบุคคล ส าหรบัราชการบรหิารส่วนกลาง และผู้ว่าราชการ
จงัหวดั ส าหรบัราชการบรหิารส่วนภูมภิาค  ส่วนหน่วยงานอื่น (รฐัวสิาหกิจ องค์การมหาชน 
หน่วยงานอื่นของรฐัทีอ่ยู่ในสงักดั การบงัคบับญัชาหรอืการก ากับดูแลของฝ่ายบรหิาร) หวัหน้า
หน่วยงานน่าจะเป็นไปตามทีก่ฎหมายจดัตัง้หน่วยงานแต่ละแห่งก าหนดไว ้ซึง่อาจอยู่ในรปูแบบ
ของบุคคลหรอืคณะบุคคลกไ็ด ้
 ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่ าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทาง
อเิลก็ทรอนิกสฯ์ อาจสรปุอ านาจหน้าทีข่องหวัหน้าหน่วยงานไดด้งันี้ 
 ๑) แต่งตัง้คณะกรรมการก าหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสาร 
การประกวดราคา (ขอ้ ๘ (๑)) 
 ๒) อนุมตัิให้น าสาระส าคญัที่สามารถเผยแพร่ได้ของร่างขอบเขตของงาน 
และร่างเอกสารการประกวดราคาทีค่ณะกรรมการจดัท าขึน้ ประกาศทางเวบ็ไซต์ของหน่วยงาน 
และกรมบญัชกีลาง (ขอ้ ๘ (๑)) 
 ๓) แจ้งให้กรมบญัชกีลางแต่งตัง้คณะกรรมการประกวดราคาและคดัเลอืก 
ผูใ้หบ้รกิารตลาดกลางอเิลก็ทรอนิกส ์(ขอ้ ๘ (๒)) 
 ๔) พจิารณาอุทธรณ์กรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคดัเลอืกเบื้องต้น
คดัคา้นผลการพจิารณา (ขอ้ ๙ (๓)) 



 
๕๘ 

 ๕) พิจารณาให้ความเห็นชอบกับมติของคณะกรรมการประกวดราคา 
ทีเ่สนอใหร้บัราคาของผูม้สีทิธเิสนอราคารายใดรายหนึ่ง (ขอ้ ๑๐ (๔)) 
 ๖) มคี าสัง่ให้ยกเลกิการประกวดราคาดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสใ์นกรณี
ดงัต่อไปนี้ 
 (๑) ในกรณีมีผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา 
เพยีงรายเดยีว (ขอ้ ๙ (๔)) 
 (๒) เมือ่ถงึเวลาเริม่การเสนอราคา แต่มผีูม้สีทิธเิสนอราคาเพยีงรายเดยีว 
ทีส่่งผูแ้ทนเขา้เสนอราคา (ขอ้ ๑๐ (๑)) 
 (๓) ในกรณีที่หวัหน้าหน่วยงานไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการ 
ประกวดราคาที่เสนอให้รบัราคาของผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดรายหนึ่ง และคณะกรรมการ 
ชีแ้จงแลว้ หวัหน้าหน่วยงานยงัคงไมเ่หน็ชอบตามมตคิณะกรรมการดงักล่าวอกี (ขอ้ ๑๐ (๔)) 
 

 ๒.๕ อธิบดีกรมบญัชีกลาง 
 

  อ านาจหน้าที่ของอธิบดีกรมบญัชีกลางตามระเบียบส านักนายกรฐัมนตรี 
ว่าดว้ยการพสัดุดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส์ฯ สรปุไดด้งันี้ 
  ๑) แต่งตัง้คณะกรรมการประกวดราคา (ขอ้ ๘ (๒)) 
  ๒) คดัเลอืกผูใ้หบ้รกิารตลาดกลางอเิลก็ทรอนิกส ์(ขอ้ ๘ (๒)) 
  ๓) ก าหนดวนั เวลา และสถานที่เสนอราคาด้วยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกส ์ 
(ขอ้ ๑๐ (๒)) 
 

๓. ขัน้ตอนการด าเนินการของการพสัดดุ้วยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส ์
   

  - เจ้าหน้าที่พัสดุท ารายงานขอซื้อหรือจ้าง ในกรณีที่เป็นส่วนราชการให้จดัท า
รายงานตามระเบยีบส านกันายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 

  - หวัหน้าหน่วยงานแต่งตัง้คณะกรรมการก าหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of 
Reference : TOR) และรา่งเอกสารการประกวดราคา (ขอ้ ๘ (๑)) 
  - คณะกรรมการฯ จดัท าร่าง TOR และร่างเอกสารการประกวดราคา น าเสนอ 
รา่ง TOR และรา่งเอกสารการประกวดราคา ขออนุมตัต่ิอหวัหน้าหน่วยงาน (ขอ้ ๘ (๑)) 
  - เมื่อหัวหน้าหน่วยงานอนุมัติร่าง TOR และร่างเอกสารการประกวดราคาที่
คณะกรรมการฯ เสนอแลว้ ฝ่ายพสัดุของหน่วยงานต้องน าสาระส าคญัของร่างดงักล่าวทีส่ามารถ
เผยแพร่ได้ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางเป็นเวลา



 
๕๙ 

ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสามวัน เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น  
เป็นลายลกัษณ์อกัษรหรอืทางเวบ็ไซต ์มายงัหน่วยงานโดยเปิดเผยตวั (ขอ้ ๘ (๑)) 
  - คณะกรรมการฯ พิจารณาข้อวิจารณ์ หากเห็นสมควรปรบัปรุง TOR ให้เสนอ
หัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบแล้วน าลงประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
และกรมบญัชีกลางอีกครัง้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ วนั  ทัง้นี้  จะประกาศทางสื่อมวลชนอื่น
เพิม่เตมิกไ็ด ้(ขอ้ ๘ (๑)) 
  - หวัหน้าหน่วยงานแจง้ใหอ้ธบิดกีรมบญัชกีลางแต่งตัง้คณะกรรมการประกวดราคา 
และคดัเลอืกผูใ้หบ้รกิารตลาดกลางอเิลก็ทรอนิกส์ (ขอ้ ๘ (๒)) 
  - อธบิดกีรมบญัชกีลางแต่งตัง้คณะกรรมการประกวดราคา และคดัเลอืกผู้ให้บรกิาร 
ตลาดกลางอเิลก็ทรอนิกส ์(ขอ้ ๘ (๓)) 
  - คณะกรรมการประกวดราคาน าสาระส าคญัของเอกสารประกาศเชญิชวน เอกสาร 
การประกวดราคา และเอกสารเบื้องต้นอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง ที่สามารถเผยแพร่ได้ลงประกาศทาง
เวบ็ไซตข์องหน่วยงานและกรมบญัชกีลางเป็นเวลาไมน้่อยกว่า ๓ วนั (ขอ้ ๘ (๓) วรรคสอง) 
  - ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิคต่อคณะกรรมการ 
ประกวดราคาตามขอ้ ๘ (๓) ในเวลาที่ก าหนด โดยให้เวลาไม่น้อยกว่า ๓ วนั นับแต่วนัสุดทา้ย
ของการแจกจ่ายหรอืจ าหน่ายเอกสารประกวดราคา แต่ต้องไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วนัแรก 
ทีก่ าหนดใหย้ืน่ซอง (ขอ้ ๙ (๑)) 
  ในการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิคนี้  แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบส านัก
นายกรฐัมนตร ีว่าด้วยการพสัดุด้วยวธิกีารทางอเิล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ที่กรมบญัชกีลาง
จดัท าขึน้ตามมตทิีป่ระชุม กวพ.อ. ครัง้ที ่๑/๒๕๔๙ ลงวนัที ่๑ กุมภาพนัธ ์๒๕๔๙ ไดก้ าหนดให้
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องลงชื่อในหนังสือเงื่อนไขการซื้อหรือการจ้างโดยการประมูล 
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (หนังสอืเงื่อนไข ๓ ฝ่าย) และยื่นมาพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอ 
ดา้นเทคนิคดว้ย 
  - คณะกรรมการประกวดราคาคดัเลอืกเบื้องต้นเพื่อหาผู้มสีทิธเิสนอราคา โดยพจิารณา
ว่าต้องเป็นผูม้คีุณสมบตัคิรบถ้วน ขอ้เสนอดา้นเทคนิคมคีวามเหมาะสมและไม่เป็นผูเ้สนอราคา  
ทีม่ผีลประโยชน์รว่มกนั (ขอ้ ๙ (๒))  
  - ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น หากจะคัดค้านผลการ
พจิารณา ให้อุทธรณ์ต่อหวัหน้าหน่วยงานนัน้ภายใน ๓ วนั นับแต่วนัที่ได้รบัแจง้ และหวัหน้า
หน่วยงานต้องพจิารณาให้เสรจ็ภายใน ๗ วนั โดยในระหว่างการพจิารณาอุทธรณ์ของหวัหน้า
หน่วยงานจะด าเนินการขัน้ตอนต่อไปไม่ได้ และถ้าหวัหน้าหน่วยงานพจิารณาไม่เสรจ็ภายใน  
๗ วนั ใหถ้อืว่าอุทธรณ์ฟงัขึน้ (ขอ้ ๙ (๓)) 



 
๖๐ 

  - หน่วยงานแจ้งวัน เวลา และสถานที่แก่ผู้ มีสิทธิเสนอราคาทุกรายเพื่อด าเนิน
กระบวนการเสนอราคาดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส์ (ขอ้ ๑๐) 
  - ผู้มสีทิธเิสนอราคาจะต้องมาเสนอราคาตามสถานที่ที่ก าหนด และแยกแต่ละราย 
ออกจากกนั โดยมเีจา้หน้าที่ของรฐั ๑ คนเขา้ประจ าด้วย  ทัง้นี้ สามารถส่งผู้แทนมาได้รายละ 
ไมเ่กนิ ๓ คน และหา้มมกีารตดิต่อสื่อสารกบับุคคลอื่นไมว่่าดว้ยวธิใีด (ขอ้ ๑๐ (๑)) 
  - เมื่อถึงเวลาเริม่การเสนอราคาแล้ว ผู้มสีทิธิเสนอราคาจะเปลี่ยนหรอืเพิม่ผู้แทน
ไม่ได้ แต่สามารถถอดถอนผู้แทนบางคนด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งได้ กรณีผู้มีสิทธิเสนอราคา 
ไม่ส่งผู้แทนตามที่ก าหนด ให้ประธานคณะกรรมการประกวดราคาประกาศเป็นผู้หมดสิทธิ 
เสนอราคา (ขอ้ ๑๐ (๑)) 
   - เมื่อเริม่กระบวนการเสนอราคา ให้ผู้แทนผู้มสีิทธิเสนอราคาเริม่การเสนอราคา 
ซึ่งการเสนอราคากระท าได้หลายครัง้ จนถึงเวลาที่ประธานคณะกรรมการประกวดราคา  
แจ้งเตือนว่าเป็นช่วงเวลาสามถึงห้านาทสีุดท้าย ในช่วงเวลาดงักล่าว ระบบจะไม่แสดงว่าราคา 
ของผู้ใดมสีถานะใด เมื่อสิ้นสุดเวลา หากมผีู้เสนอราคาต ่าสุดเท่ากนัหลายรายให้ต่อเวลาไปอีก 
ครัง้ละ ๓ นาท ีจนไดผู้เ้สนอราคาต ่าสุดเพยีงรายเดยีว (ขอ้ ๑๐ (๓)) 
  - คณะกรรมการประกวดราคาประชุมทันทีที่กระบวนการเสนอราคาสิ้นสุดลง  
เพื่อมมีตวิ่าสมควรรบัขอ้เสนอของผู้มสีทิธเิสนอราคารายใด แล้วรายงานให้หวัหน้าหน่วยงาน
พจิารณาภายในวนัท าการถดัไป (ขอ้ ๑๐ (๔)) 
  - กรณีที่หวัหน้าหน่วยงานเห็นชอบด้วย ให้คณะกรรมการประกวดราคาแจ้งผล 
ใหผู้ม้สีทิธเิสนอราคาทุกรายทราบ (ขอ้ ๑๐ (๔)) 
  - กรณีที่หัวหน้าหน่วยงานไม่เห็นชอบด้วย ให้แจ้งเหตุผลให้คณะกรรมการ 
ประกวดราคาเพื่อชี้แจงภายใน ๓ วนั เมื่อได้รบัค าชี้แจงแล้ว หากเห็นชอบด้วย ให้แจ้งผล 
การพจิารณาให้ผู้มสีิทธิเสนอราคาทุกรายทราบ หากไม่เห็นด้วยภายใน ๓ วนั ให้สัง่ยกเลิก 
การประกวดราคาแล้วแจ้งผลการพจิารณาให้ผู้มสีทิธเิสนอราคาทุกรายทราบและรายงานให ้ 
กวพ.อ. ทราบ (ขอ้ ๑๐ (๔)) 
  - กรณีที่ผู้มสีิทธิเสนอราคาที่เข้าสู่กระบวนการเสนอราคาไม่เห็นด้วยกับผลการ
พจิารณาของหวัหน้าหน่วยงาน ใหอุ้ทธรณ์หรอืรอ้งเรยีนต่อ กวพ.อ. ภายใน ๓ วนั นับแต่วนัที่
ไดร้บัแจง้ โดย กวพ.อ. พจิารณาอุทธรณ์หรอืค ารอ้งเรยีนใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน ๓๐ วนั ในระหว่างนี้
จะด าเนินการขัน้ตอนต่อไปมไิด ้(ขอ้ ๑๐ (๕)) 
 
 
 
 
 



 
๖๑ 

๔. ข้อก าหนดท่ีส าคญั  
 

  ๔.๑ มีการก าหนดการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือเสียหาย 
ไว้โดยเฉพาะ ในกรณดีงัต่อไปนี้ 
 

  - ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาทีไ่มผ่่านการคดัเลอืกเบือ้งต้นใหเ้ป็นผูม้สีทิธเิสนอราคา
ประสงคจ์ะคดัคา้นการพจิารณาของคณะกรรมการประกวดราคา ใหอุ้ทธรณ์ต่อหวัหน้าหน่วยงาน
ที่จะจดัหาพสัดุภายใน ๓ วนั นับแต่วนัที่ได้รบัแจ้ง โดยหวัหน้าหน่วยงานต้องพจิารณาให้เสรจ็
ภายใน ๗ วนั (ขอ้ ๙ (๓)) 
  - ผู้มสีทิธเิสนอราคาที่เขา้สู่กระบวนการเสนอราคาไม่เหน็ด้วยกบัผลการพจิารณา
ของหวัหน้าหน่วยงานทีจ่ะจดัหาพสัดุ หรอืเหน็ว่ามเีหตุอื่นใดอนัควรรอ้งเรยีนเพื่อความเป็นธรรม  
ใหอุ้ทธรณ์หรอืรอ้งเรยีนต่อ กวพ.อ. ภายใน ๓ วนั นับแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้ โดย กวพ.อ. ต้องพจิารณา
อุทธรณ์หรอืค ารอ้งเรยีนใหเ้สรจ็ภายใน ๓๐ วนั (ขอ้ ๑๐ (๕)) 
   นอกจากนี้ ในระหว่างการพจิารณาอุทธรณ์หรอืค ารอ้งเรยีนข้างต้น หน่วยงาน 
จะด าเนินการขัน้ตอนต่อไปไม่ได้ หรือต้องระงบัการด าเนินการจัดหาไว้ก่อน (ข้อ ๙ (๓)  
และขอ้ ๑๐ (๕)) 
 

  ๔.๒ มีการก าหนดหน้าท่ีในการแจ้งผลการพิจารณาของหน่วยงานของรฐัไว้ 
อย่างชดัเจน ในกรณดีงัต่อไปนี้ 
 

  - เมื่อคณะกรรมการประกวดราคาด าเนินการคัดเลือกเบื้องต้นเพื่อเป็นผู้มีสิทธ ิ
เสนอราคาเสรจ็แลว้ ใหแ้จง้ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพจิารณาเฉพาะของตน  
(ขอ้ ๙ (๒) วรรคสอง) 
  - เมือ่หวัหน้าหน่วยงานพจิารณาเหน็ชอบกบัมตขิองคณะกรรมการประกวดราคา 
ที่เสนอให้รบัราคาผู้มสีิทธเิสนอราคารายใดแล้ว ให้คณะกรรมการประกวดราคาแจ้งผลการ
พจิารณาใหผู้ม้สีทิธเิสนอราคาทุกรายทราบ (ขอ้ ๑๐ (๔)) 
  - หวัหน้าหน่วยงานสัง่ยกเลิกการประกวดราคาก็ต้องแจ้งให้ผู้มสีิทธิเสนอราคา 
ทุกรายทราบเช่นกนั (ขอ้ ๑๐ (๔)) 
 

  ๔.๓ มีการก าหนดให้กรณีต่อไปน้ีเป็นอนัถึงท่ีสดุในชัน้ของฝ่ายบริหาร 

 

  - ค าวนิิจฉัยอุทธรณ์ของหวัหน้าหน่วยงานกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาคดัค้าน 
ผลการพจิารณาคดัเลอืกเบือ้งตน้ใหเ้ป็นผูม้สีทิธเิสนอราคา (ขอ้ ๙ (๓)) 



 
๖๒ 

  - มติ กวพ.อ. กรณีวนิิจฉัยอุทธรณ์หรอืร้องเรยีนของผู้มสีทิธเิสนอราคาที่เข้าสู่
กระบวนการเสนอราคาอุทธรณ์หรือร้องเรียนผลการพิจารณาของหัวหน้าหน่วยงาน  
(ขอ้ ๑๐ (๕)) 
 

  ๔.๔ มีการก าหนดให้หัวหน้าส่วนราชการสัง่ยกเลิกการด าเนินการพัสด ุ
ด้วยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกสไ์ด้ ในกรณดีงัต่อไปนี้ 
 

  - เมื่อคณะกรรมการประกวดราคาพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นเพื่อหาผู้มสีิทธิ 
เสนอราคาแลว้ ปรากฏว่ามผีูม้สีทิธเิสนอราคาเพยีงรายเดยีว (ขอ้ ๙ (๔)) 
  - เมื่อถึงเวลาเริม่การเสนอราคา ปรากฏว่ามผีู้มสีทิธเิสนอราคาเพยีงรายเดยีว  
ทีส่่งผูแ้ทนเขา้สู่กระบวนการเสนอราคา (ขอ้ ๑๐ (๑)) 
  - เมื่อหัวหน้าหน่วยงานไม่เห็นชอบกับมติของคณะกรรมการประกวดราคา 
ที่เสนอให้รบัราคาผู้เสนอราคารายใดและให้คณะกรรมการชี้แจงแล้ว แต่หวัหน้าหน่วยงาน 
ยงัคงไม่เห็นชอบตามมติของคณะกรรมการ โดยต้องด าเนินการภายใน ๓ วนั นับแต่วนัที่
หวัหน้าหน่วยงานพจิารณาใหค้วามเหน็ (ขอ้ ๑๐ (๔)) 
 

  ๔.๕ มีการก าหนดเก่ียวกับการยึดหรือริบหลักประกันซองของผู้ มีสิทธิ 
เสนอราคา ในกรณดีงัต่อไปนี้  
 

  หนังสือเงื่อนไขการซื้อหรือจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์ 
หรอืเรยีกง่ายๆ ว่า “หนังสอืเงื่อนไข ๓ ฝ่าย” มกีารก าหนดสาระส าคญัเกี่ยวกบัการยดึหรอื 
รบิหลกัประกนัซองของผูม้สีทิธเิสนอราคา ไวว้่า 
  “ผู้ร ับบริการ (ประธานคณะกรรมการประกวดราคา) จะยึดหลักประกัน 
ทีผู่ร้บับรกิารก าหนดใหม้ใีนการเขา้เสนอราคาจากผูม้สีทิธเิสนอราคา ในกรณดีงัต่อไปนี้ 
  ๑) ผูม้สีทิธเิสนอราคาไมส่่งผูแ้ทนมาลงทะเบยีนเพื่อเขา้สู่กระบวนการเสนอราคา
ตามวนั เวลา และสถานทีท่ีก่ าหนด 
  ๒) ผูม้สีทิธเิสนอราคาทีม่าลงทะเบยีนแลว้ ไม ่LOG IN เขา้สู่ระบบ 
  ๓) ผู้มสีทิธเิสนอราคา LOG IN แล้ว แต่ไม่สามารถเสนอราคาหรอืเสนอราคา 
ผดิเงือ่นไขทีก่ าหนด โดยการเสนอราคาสงูกว่าหรอืเท่ากบัราคาเริม่ตน้ของการประมลู 
  ๔) ผูม้สีทิธเิสนอราคาไม่ลงลายมอืชื่อในแบบ บก.๐๐๘ แบบยนืยนัราคาสุดทา้ย 
ในการเสนอราคา” 
 



 
๖๓ 

  ระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าด้วยการพสัดุด้วยวธิกีารทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ
ก าหนดใหผู้้ประสงคจ์ะเสนอราคาจะต้องลงชื่อในหนังสอืเงื่อนไข ๓ ฝ่าย พรอ้มกบัการยื่นซอง
ขอ้เสนอทางดา้นเทคนิคและยื่นหลกัประกนัซองใหไ้วแ้ก่ส่วนราชการผูจ้ดัใหม้กีารประกวดราคา   
โดยบุคคล ๓ ฝ่ายตามที่ระเบียบข้างต้นก าหนดนัน้ ได้แก่ (๑) ส่วนราชการ (๒) ผู้ประสงค ์
จะเสนอราคา และ (๓) ผูใ้หบ้รกิารตลาดกลางอเิลก็ทรอนิกส ์ ทัง้นี้ หากผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา 
ซึง่ไดล้งชื่อในหนังสอืเงื่อนไข ๓ ฝ่าย เป็นผูผ้่านการคดัเลอืกเบือ้งต้นใหเ้ป็นผูม้สีทิธเิสนอราคาแล้ว 
แต่ต่อมาได้กระท าผิดเงื่อนไขในการเสนอราคาตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑) – ๔) ของหนังสือ
เงื่อนไข ๓ ฝ่าย ส่วนราชการผู้จดัให้มกีารประกวดราคามอี านาจในการยดึหรอืรบิหลกัประกนัซอง
ของผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งกระท าผิดเงื่อนไขในการเสนอราคาข้างต้น หรือเรยีกให้ธนาคาร 
ช าระเงนิตามหนงัสอืค ้าประกนั แลว้แต่กรณ ี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๖๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๖๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๖๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๖๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๖๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๗๐ 
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บทท่ี ๒ 

 

แนวค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
เก่ียวกบัอ านาจศาล 

 
 จากการศึกษาค าวนิิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดในคดพีพิาทเกี่ยวกบัการพสัดุพบว่า  
ขอ้พพิาทเกี่ยวกบัการพสัดุอาจเป็นคดพีพิาททางปกครองได้ทัง้กรณีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง  
(๑), (๒), (๓) และ (๔)๘๐ แห่งพระราชบญัญตัิจดัตัง้ศาลปกครองฯ โดยมตีวัอย่างค าวนิิจฉัย 
ที่น่าสนใจจ าแนกตามประเภทคดีในมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง ดงักล่าว และตามขอ้พพิาทที่เกดิขึ้น 
ในขัน้ตอนต่างๆ ของกระบวนการจดัซือ้จดัจา้งในแต่ละวธิ ีดงันี้ 
 

๑. คดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๑) 
 

 ๑.๑ ข้อพิพาทในขัน้ตอนการจดัท าเอกสารหรือประกาศจดัซ้ือจดัจ้าง  

 

  ขัน้ตอนการจดัท าเอกสารหรอืประกาศจดัซื้อจดัจ้างเป็นขัน้ตอนภายหลงัจากที่
หัวหน้าส่วนราชการได้ให้ความเห็นชอบรายงานการขอซื้อขอจ้างของเจ้าหน้าที่พัสดุแล้ว  
ซึ่งเจ้าหน้าที่พัสดุจะต้องจัดท าเอกสารหรือประกาศจัดซื้อจัดจ้างโดยมีรายการที่ต้องระบุ 

                                                 
๘๐

 พระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
   มาตรา ๙ ศาลปกครองมอี านาจพจิารณาพพิากษาหรอืมคี าสัง่ในเรื่องดงัต่อไปนี้ 
    (๑) คดพีพิาทเกีย่วกบัการทีห่น่วยงานทางปกครองหรอืเจา้หน้าทีข่องรฐักระท าการโดยไม่ชอบ  

ด้วยกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ ค าสัง่หรือการกระท าอื่นใด เนื่องจากกระท าโดยไม่มีอ านาจหรือ
นอกเหนืออ านาจหน้าที่หรอืไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบขัน้ตอน หรือวิธีการ  
อนัเป็นสาระส าคญัทีก่ าหนดไว้ส าหรบัการกระท านัน้ หรอืโดยไม่สุจรติ หรอืมลีกัษณะเป็นการสร้างขัน้ตอน
โดยไม่จ าเป็นหรอืสรา้งภาระใหเ้กดิกบัประชาชนเกนิสมควร หรอืเป็นการใชดุ้ลพนิิจโดยมชิอบ 

    (๒) คดพีพิาทเกีย่วกบัการทีห่น่วยงานทางปกครองหรอืเจ้าหน้าทีข่องรฐัละเลยต่อหน้าทีต่ามที่
กฎหมายก าหนดใหต้อ้งปฏบิตัหิรอืปฏบิตัหิน้าทีด่งักล่าวล่าชา้เกนิสมควร 

    (๓) คดีพพิาทเกี่ยวกบัการกระท าละเมดิหรอืความรบัผดิอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครอง 
หรอืเจ้าหน้าที่ของรฐัอนัเกดิจากการใช้อ านาจตามกฎหมาย หรอืจากกฎ ค าสัง่ทางปกครอง หรอืค าสัง่อื่น  
หรอืจากการละเลยต่อหน้าทีต่ามทีก่ฎหมายก าหนดใหต้อ้งปฏบิตัหิรอืปฏบิตัหิน้าทีด่งักล่าวล่าชา้เกนิสมควร 

  (๔) คดพีพิาทเกีย่วกบัสญัญาทางปกครอง 
ฯลฯ  ฯลฯ 



 

๗๔ 

ในเอกสารดังกล่าว แตกต่างกันไปในแต่ละวิธีการจดัซื้อจดัจ้างตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบ 
ว่าดว้ยการพสัดุ๘๑  
  ส าหรับข้อพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจ ัดตัง้ 
ศาลปกครองฯ ที่เกดิขึน้ในขัน้ตอนนี้นัน้ จากการศกึษาค าวนิิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดพบว่า 
ได้แก่ กรณีที่ผู้เข้าแข่งขนัเสนอราคาหรือผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้องกับการจดัซื้อจดัจ้างโต้แย้งว่า 
ประกาศจดัซื้อจดัจ้างของส่วนราชการไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยมีตัวอย่างค าวินิจฉัยของ 
ศาลปกครองสูงสุดจ าแนกตามวธิกีารจดัซื้อจดัจา้งประเภททีร่ะเบยีบว่าด้วยการพสัดุก าหนดให้
ตอ้งมกีารจดัท าประกาศจดัซือ้จดัจา้ง ดงันี้ 
 

  ๑) ข้อพิพาทเก่ียวกับการจัดท าเอกสารหรือประกาศจัดซ้ือจัดจ้างโดยวิธี 
สอบราคา 

 

    ตามข้อ ๔๐ ของระเบียบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าด้วยการพสัดุฯ ก าหนดให้
เจา้หน้าที่พสัดุต้องจดัท าเอกสารสอบราคาโดยมรีายการตามที่ก าหนดไว้ เช่น คุณลกัษณะเฉพาะ
และจ านวนของพสัดุที่ต้องการซื้อหรอืแบบรูปรายการละเอียดและปรมิาณงานที่ต้องการจ้าง 
คุณสมบัติของผู้เข้าเสนอราคา ข้อก าหนดในการเสนอราคา ก าหนดสถานที่ ว ัน เวลา  
เปิดซองสอบราคา เป็นต้น โดยปรากฏประเด็นข้อพิพาทเกี่ยวกับการด าเนินการดงัที่กล่าว 
ในขัน้ตอนการจดัท าเอกสารหรอืประกาศจดัซือ้จดัจา้งโดยวธิสีอบราคา ดงันี้ 
 

  (๑) กรณีฟ้องว่า ประกาศสอบราคาไม่ชอบด้วยกฎหมายเน่ืองจากมีการ
รวมงานหลายประเภทไว้ในประกาศสอบราคาคราวเดียวกนั 
 

   : ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.๑๕๙/๒๕๔๘ กรณีที่กรมพฒันา
ฝีมอืแรงงาน (ผู้ถูกฟ้องคด)ี ประกาศสอบราคาจา้งเหมางานรวม ๓ ประเภท ได้แก่ งานรกัษา 
ความปลอดภัย งานท าความสะอาด และงานดูแลสนามหญ้าสวนหย่อมของศูนย์พัฒนา 

                                                 
๘๑ หมายรวมถึงระเบียบว่าด้วยการพสัดุที่ใช้บงัคบักบัหน่วยงานอื่นๆ นอกเหนือจากหน่วยงาน 

ที่มฐีานะเป็นกระทรวง ทบวง กรม และราชการบริหารส่วนภูมิภาค ซึ่งอยู่ภายในบงัคบัของระเบยีบส านัก
นายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ดว้ย เช่น ระเบยีบว่าดว้ยการพสัดุทีใ่ชบ้งัคบักบัองคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ และรฐัวสิาหกจิต่างๆ ซึง่มสีาระส าคญัท านองเดยีวกนักบัทีก่ าหนดไวใ้นระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ี
ว่าด้วยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และโดยที่ระเบยีบส านักนายกรฐัมนตรีดงักล่าวถือเป็นแม่แบบของระเบยีบ 
ว่าดว้ยการพสัดุอื่นๆ  ดงันัน้ ในการเกริน่น ากด็ ีหรอืการอา้งองิถงึขอ้กฎหมายทีเ่กีย่วกบัการพสัดุในเอกสาร
ฉบบันี้เพื่อน าเข้าสู่การศึกษาค าวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดต่อไปก็ดี จึงได้น าข้อก าหนดของระเบียบ  
ส านกันายกรฐัมนตรขีา้งตน้มาเป็นหลกัในการน าเสนอ 



 

๗๕ 

ฝีมือแรงงานจังหวัด โดยรวมงานดังกล่าวไว้ในประกาศสอบราคาคราวเดียวกัน รวมทัง้ 
มขีอ้ก าหนดให้ผู้เสนอราคาจะต้องมผีลงานประเภทเดยีวกนักบังานทีส่อบราคากบัทางราชการ
และรฐัวสิาหกจิมาก่อนในวงเงนิค่าจา้งรวมกนัไม่ต ่ากว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นเหตุใหผู้ฟ้้องคดี
ซึง่มคีุณสมบตัเิฉพาะงานท าความสะอาดและได้ยื่นซองสอบราคาเฉพาะในงานดงักล่าวไม่ได้รบั
การพจิารณาการเสนอราคา ซึง่ผูฟ้้องคดเีหน็ว่าการทีผู่ถู้กฟ้องคดปีระกาศสอบราคาโดยรวมงาน
ประเภทที่มลีกัษณะงานแตกต่างกนัไว้ในคราวเดยีวกนัไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการพจิารณา
จากราคารวมของงานทุกประเภทนัน้ไม่เป็นธรรม จงึน าคดมีาฟ้องขอให้ศาลมคี าพพิากษาหรอื
ค าสัง่ยกเลกิการสอบราคาตามประกาศดงักล่าว  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า กรณีดงักล่าว
เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดเีห็นว่าประกาศสอบราคาของผู้ถูกฟ้องคดไีม่ชอบด้วยกฎหมาย อนัเป็น 
ขอ้พพิาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ ซึ่งอยู่ในอ านาจ
พจิารณาพพิากษาของศาลปกครอง 
 

  (๒) กรณีฟ้องว่า ประกาศสอบราคาไม่ชอบด้วยกฎหมายเน่ืองจากมีการ
ก าหนดระยะเวลาในการให้หรือขายเอกสารสอบราคาน้อยกว่าจ านวนวนัท่ีกฎหมาย
ก าหนด 
 

           : ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.๑๓๘/๒๕๔๙ กรณีที่องค์การ 
บรหิารส่วนต าบลหนิเหลก็ไฟ (ผู้ถูกฟ้องคด)ี ประกาศสอบราคาโครงการก่อสรา้งประปาบาดาล  
โดยก าหนดระยะเวลาให้หรอืขายเอกสารสอบราคารวมทัง้สิ้น ๑๑ วนั ผู้ฟ้องคดเีป็นผู้ขอซื้อแบบ 
และเอกสารสอบราคาดงักล่าวแต่ไม่สามารถซื้อได้เห็นว่า ช่วงระยะเวลาให้หรอืขายเอกสาร
ขา้งต้นมวีนัหยุดราชการรวมทัง้สิ้น ๖ วนั ซึ่งเมื่อหกัวนัหยุดราชการออกแล้ว ท าให้เหลอืเวลา 
ในการขายเอกสารน้อยกว่า ๑๐ วัน ซึ่งไม่เ ป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๘ จึงน าคดีมาฟ้องขอให้ศาล 
มคี าพพิากษาหรอืค าสัง่เพกิถอนประกาศสอบราคาดงักล่าว  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า 
คดีน้ีผู้ฟ้องคดีฟ้องว่าประกาศสอบราคาของผู้ฟ้องคดีเป็นประกาศที่ไม่ชอบด้วยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพสัดุขององค์การบรหิารส่วนต าบลฯ เนื่องจากเป็นประกาศ 
ที่ก าหนดให้ขายแบบในช่วงที่มีว ันหยุดติดต่อกันท าให้มีระยะเวลาขายแบบไม่ถึง ๑๐ วัน  
เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถซื้อแบบได้ทนัตามวนัเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีก าหนด และโดยที่
ประกาศสอบราคาโครงการต่างๆ ของหน่วยงานของรฐัมลีกัษณะเป็นค าสัง่ทัว่ไปของฝ่ายปกครอง 
ทีม่ไิดก้ าหนดตวัผูร้บัค าสัง่ไว้โดยเฉพาะ เพยีงแต่ก าหนดคุณสมบตักิวา้งๆ ไวเ้พื่อใหผู้ม้คีุณสมบตัิ
ตามค าสัง่ทีป่ระสงคจ์ะเสนอตวัเขา้เป็นคู่กรณีกบัหน่วยงานของรฐัทราบและมสีทิธทิีจ่ะเสนอราคา
ตามเงื่อนไขและเวลาที่หน่วยงานของรฐัก าหนด ขอ้พพิาทในลกัษณะดงักล่าวจงึเป็นคดพีพิาท



 

๗๖ 

เกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองออกค าสัง่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙  
วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจดัตัง้ศาลปกครองฯ อยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษา 
ของศาลปกครอง  
 

     หมายเหตุ ตามค าพพิากษาศาลปกครองสงูสุดที ่อ.๑๕๙/๒๕๔๘ ในขอ้ (๑) 
นัน้ ได้วินิจฉัยกรณีฟ้องโต้แย้งประกาศสอบราคาไว้แต่เพียงว่า เป็นคดีพิพาทตามมาตรา ๙  
วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ โดยไม่ไดว้นิิจฉัยถงึสถานะของประกาศ
สอบราคาว่าเป็นการออกกฎ ค าสัง่ หรือการกระท าอื่นใดของหน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรฐั แต่ส าหรบัค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๓๘/๒๕๔๙ ในข้อ (๒) นี้  
ไดว้นิิจฉยัสถานะของประกาศสอบราคาไวด้ว้ยว่าเป็นค าสัง่ทัว่ไปของฝา่ยปกครอง  
 

๒) ข้อพิพาทเก่ียวกบัการจดัท าเอกสารหรือประกาศจดัซ้ือจดัจ้างโดยวิธี
ประกวดราคา 

 

 ข้อ ๔๔๘๒ ของระเบียบส านักนายกรฐัมนตรี ว่าด้วยการพัสดุฯ ก าหนดให้ 
การจดัท าเอกสารประกวดราคา เจา้หน้าทีพ่สัดุต้องจดัท าตามตวัอย่างที ่กวพ. ก าหนดหรอืตามแบบ
ที่ผ่านการตรวจพจิารณาของส านักงานอยัการสูงสุดแล้ว และในการเผยแพร่เอกสารประกวดราคา
ต้องท าเป็นประกาศซึ่งต้องมสีาระส าคญั เช่น รายการพสัดุที่ต้องการซื้อหรอืงานที่ต้องการจ้าง 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าประกวดราคา ก าหนดวัน เวลา รับซอง ปิดการรับซ อง และ 

                                                 
๘๒ ระเบยีบส านกันายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 ขอ้ ๔๔ ใหเ้จา้หน้าทีพ่สัดุจดัท าเอกสารประกวดราคาตามตวัอย่างที ่กวพ. ก าหนดหรอืตามแบบ 
ทีผ่่านการตรวจพจิารณาของส านกังานอยัการสงูสดุแลว้ 
 การจดัท าเอกสารประกวดราคารายใดจ าเป็นต้องมขีอ้ความหรอืรายการแตกต่างไปจากที ่กวพ. 
ก าหนดหรอืแบบที่ผ่านการตรวจพจิารณาของส านักงานอยัการสูงสุด โดยมสีาระส าคญัตามที่ก าหนดไว้ใน
ตวัอย่างหรอืแบบดงักล่าว และไม่ท าใหท้างราชการเสยีเปรยีบกใ็หก้ระท าได้ เวน้แต่หวัหน้าส่วนราชการเหน็ว่า 
จะมปีญัหาในทางเสยีเปรยีบหรอืไม่รดักุมพอ กใ็หส้่งร่างเอกสารประกวดราคาไปให้ส านักงานอยัการสงูสุด
ตรวจพจิารณาก่อน 
 การเผยแพร่เอกสารประกวดราคาใหจ้ดัท าเป็นประกาศ และมสีาระส าคญัดงันี้ 
 (๑) รายการพสัดุทีต่อ้งการซือ้ หรอืงานทีต่อ้งการจา้ง 
 (๒) คุณสมบตัขิองผูม้สีทิธเิขา้ประกวดราคา 
 (๓) ก าหนดวนั เวลา รบัซอง ปิดการรบัซอง และเปิดซองประกวดราคา 
 (๔) สถานทีแ่ละระยะเวลาในการขอรบัหรอืขอซือ้เอกสารการประกวดราคาและราคาของเอกสาร 
 (๕) แหล่งเงนิกูแ้ละประเทศผูม้สีทิธเิขา้ประกวดราคา ในกรณีประกวดราคานานาชาติ  



 

๗๗ 

เปิดซองประกวดราคา เป็นตน้ โดยประเดน็ขอ้พพิาทเกี่ยวกบัการด าเนินการดงักล่าวในขัน้ตอน
การจดัท าเอกสารหรอืประกาศจดัซือ้จดัจา้งโดยวธิปีระกวดราคา มดีงันี้ 

 

 (๑) กรณีฟ้องว่า ประกาศประกวดราคาไม่ชอบด้วยกฎหมายเน่ืองจาก 
มีลกัษณะเป็นการก าหนดคุณสมบติัของผู้เสนอราคาและเง่ือนไขในการเสนอราคา 
ท่ีเอ้ือประโยชน์ให้กบัผูเ้สนอราคาบางรายและกีดกนัผูเ้สนอราคารายอ่ืนๆ 

 

 : ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.๒๒๐/๒๕๔๙ กรณีที่กรมส่งเสริม
การเกษตร (ผู้ถูกฟ้องคดี) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรอืนอนุบาลแม่พนัธุ์และ 
ผลิตพนัธุ์พืชเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพร้อมครุภณัฑ์ประจ าโรงเรอืน ๓ แห่ง โดยก าหนดเงื่อนไข 
ในการเสนอราคาว่า ผูม้สีทิธเิสนอราคาตอ้งมคีุณสมบตัเิป็นผูเ้คยมผีลงานการก่อสรา้งและตดิตัง้
อุปกรณ์มลูค่ารวมไม่น้อยกว่า ๒๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ต้องรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการทีก่รรมการ
ไปท าการตรวจสอบความถูกต้องของผลงาน ต้องมีบุคลากรด้านวิศวกรรมเกษตรกรที่มี
ประสบการณ์การท างานไม่ต ่ากว่า ๑๐ ปี ซึ่งเป็นพนักงานท างานประจ ากบัผูเ้สนอราคาเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า ๒ ปี รวมทัง้ก าหนดให้ผู้เสนอราคาต้องยื่นซองประกวดราคาโดยแยกเป็น ๒ ซอง 
ประกอบด้วย ซองข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนออื่นๆ และซองข้อเสนอด้านราคา ผู้ฟ้องคด ี
ซึ่งได้ซื้อซองประกวดราคาแต่ไม่ได้ยื่นซองเสนอราคาเห็นว่า ประกาศดังกล่าวมีลักษณะ  
เอื้อประโยชน์ให้กบัผู้เสนอราคาบางราย กีดกนัผู้ฟ้องคดหีรอืผู้เสนอราคารายอื่นมใิห้เข้าร่วม 
ในการเสนอราคา เป็นการก่อใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบเสยีเปรยีบระหว่างผูเ้สนอราคา และเป็นการ
เพิม่ภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่อาจประเมนิราคาได้ เนื่องจากในการประกวดราคาครัง้ที่ผ่านมามกีาร
ก าหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาไว้ต ่ ากว่า รวมทัง้ไม่ได้ก าหนดเรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ 
การตรวจสอบความถูกต้องของผลงานของผู้เสนอราคาไว้แต่อย่างใด กรณี เป็นการกระท า 
ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงน าคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสัง่ให้ประกาศ 
ประกวดราคาของผูถู้กฟ้องคดเีป็นประกาศทีไ่ม่ชอบดว้ยกฎหมาย  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า 
ประกาศประกวดราคาข้างต้นเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพื่อพิจารณาสัง่การ 
ต่อไปว่าจะรับผู้เสนอราคาเข้าเป็นคู่ส ัญญาหรือไม่ และเป็นการกระท าเพื่อให้บรรลุผล 
ตามกฎหมายโดยมไิด้มุ่งหมายให้ใช้บงัคบักบับุคคลใดบุคคลหนึ่งที่จะมีผลต่อสถานภาพของ
สทิธแิละหน้าทีข่องบุคคลจนกว่าจะมกีารสัง่การต่อไป  ดงันัน้ ประกาศประกวดราคาจงึไม่เป็นค าสัง่ 
 
 
 



 

๗๘ 

ทางปกครองตามมาตรา ๕๘๓ แห่งพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  
แต่มีลักษณะเป็นการกระท าทางปกครองที่มีผลกระทบต่อการได้สิทธิหรือเสียสิทธิในการ 
เข้าเสนอราคาของผู้ฟ้องคด ีซึ่งมไิด้มกีฎหมายก าหนดให้ผู้ฟ้องคดตี้องด าเนินการตามขัน้ตอน 
หรือวิธีการส าหรบัการแก้ไขความเดือดร้อนหรอืเสียหายก่อนการฟ้องคดี  ดังนัน้ ผู้ฟ้องคด ี
จงึมสีทิธฟ้ิองคดตีามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง๘๔ แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ 
 

 หมายเหตุ ศาลปกครองสูงสุดมไิดร้ะบุไวอ้ย่างชดัเจนในค าวนิิจฉัยว่า คดทีีฟ้่องน้ี
เป็นคดพีพิาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ 
 

 (๒) กรณีฟ้องว่า ประกาศประกวดราคาไม่ชอบด้วยกฎหมายเน่ืองจาก 
ไม่ได้ก าหนดรายละเอียดคณุสมบติัของผู้เสนอราคาให้ครบถ้วน โดยน าไปก าหนดไว้ใน
เอกสารประกวดราคาแทน 

 

  : ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.๙๘/๒๕๕๔ กรณีที่ส านักงาน
ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๓) โดยปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
(ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ประกาศประกวดราคาจ้างด าเนินโครงการจดัท าแผนที่เพื่อการบรหิาร
ทรพัยากรธรรมชาตแิละทรพัยส์นิของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อด าเนินการจดัท าแผนที่
                                                 

๘๓ พระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 มาตรา ๕ ในพระราชบญัญตันิี้ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 “ค าสัง่ทางปกครอง” หมายความว่า 
 (๑) การใช้อ านาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ทีม่ผีลเป็นการสร้างนิตสิมัพนัธ์ขึน้ระหว่างบุคคล 

ในอนัที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงบั หรอืมผีลกระทบต่อสถานภาพของสทิธหิรอืหน้าที่ของบุคคล  
ไม่ว่าจะเป็นกานถาวรหรอืชัว่คราว เช่น การสัง่การ การอนุญาต การอนุมตั ิการวนิิจฉัยอุทธรณ์ การรบัรอง
และการรบัจดทะเบยีน แต่ไม่หมายความรวมถงึการออกกฎ 

 (๒) การอื่นทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 
    ฯลฯ   ฯลฯ 
๘๔ พระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 มาตรา ๔๒ ผูใ้ดได้รบัความเดอืดรอ้นหรอืเสยีหาย หรอือาจจะเดอืดรอ้นหรอืเสยีหายโดยมอิาจ

หลีกเลี่ยงได้ อนัเนื่องจากการกระท าหรอืการงดเว้นการกระท าของหน่วยงานทางปกครองหรอืเจ้าหน้าที่  
ของรฐัหรอืมขีอ้โต้แยง้เกีย่วกบัสญัญาทางปกครอง หรอืกรณีอื่นใดทีอ่ยู่ในเขตอ านาจศาลปกครองตามมาตรา ๙ 
และการแกไ้ขหรอืบรรเทาความเดอืดรอ้นหรอืความเสยีหายหรอืยุตขิอ้โตแ้ยง้นัน้ ตอ้งมคี าบงัคบัตามทีก่ าหนด
ในมาตรา ๗๒ ผูน้ัน้มสีทิธฟ้ิองคดต่ีอศาลปกครอง 

    ฯลฯ   ฯลฯ 



 

๗๙ 

รปูถ่ายทางอากาศครอบคลุมพืน้ทีท่ ัว่ประเทศ โดยไม่มรีายละเอยีดคุณสมบตัขิองผูเ้สนอราคาว่า
ผูเ้สนอราคาตอ้งมผีลงานในประเทศไมน้่อยกว่า ๔๐ ลา้นบาท และ ๑๕ ลา้นบาท ส าหรบังานบนิ
ถ่ายรูปทางอากาศ และงานท าแผนที่รูปถ่ายออร์โทส ีตามล าดบั แต่กลบัน าไปก าหนดไว้ใน
เอกสารประกวดราคา ท าให้ผู้ฟ้องคดเีข้าใจว่าคุณสมบตัิของผู้มสีทิธเิสนอราคามเีพียงเท่าที่
ปรากฏในประกาศประกวดราคาเท่านัน้ เมื่อหลงซื้อเอกสารประกวดราคาไปแล้วจงึทราบว่า 
ตนถูกจ ากัดสิทธิไม่อาจเข้าเสนอราคาได้ จึงฟ้องขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสัง่ให ้
ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๓ ประกาศประกวดราคาจ้างใหม่โดยก าหนดคุณสมบตัิ 
ผูเ้สนอราคาให้มผีลงานทัง้ในประเทศและต่างประเทศโดยไม่จ ากดัวงเงนิ พรอ้มทัง้ให้ผู้ถูกฟ้องคดี
ทัง้สองคืนเงนิค่าซื้อเอกสารประกวดราคาให้แก่ผู้ฟ้องคดี  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า  
กรณีดงักล่าวเป็นคดพีพิาทเกี่ยวกบัการทีห่น่วยงานทางปกครองหรอืเจา้หน้าที่ของรฐักระท าการ
โดยไมช่อบดว้ยกฎหมาย และการกระท าละเมดิของหน่วยงานทางปกครองหรอืเจา้หน้าทีข่องรฐั
อนัเกดิจากการใช้อ านาจตามกฎหมาย ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) แห่งพระราชบญัญตัิ
จดัตัง้ศาลปกครองฯ 

 

 หมายเหตุ คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดไม่ได้วินิจฉัยโดยตรงว่าเป็นคดีพิพาท 
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ แต่ได้วนิิจฉัย 
ในเน้ือหาแห่งคดีว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกประกาศประกวดราคา 
ที่พพิาทเป็นการกระท าที่ชอบด้วยกฎหมายหรอืไม่ และต้องชดใช้ค่าเสยีหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี
หรอืไม่ เพยีงใด ประกอบกบัศาลปกครองชัน้ต้นกไ็ดก้ าหนดประเดน็วนิิจฉัยคดพีพิาทดงักล่าว
ในลกัษณะเดยีวกบัการก าหนดประเด็นของศาลปกครองสูงสุด จงึท าให้เข้าใจได้ว่าข้อพพิาท
ข้างต้นเป็นคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ ง (๑) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติจ ัดตัง้ 
ศาลปกครองฯ 
 

 ๓) ข้อพิพาทเก่ียวกบัการจดัท าเอกสารหรือประกาศจดัซ้ือจดัจ้างด้วยวิธีการ
ทางอิเลก็ทรอนิกส ์
 

  ตามตัวอย่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
ในภาคผนวก ๒ แนบท้ายเอกสารแนวทางการปฏบิตัติามระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าด้วย
การพสัดุด้วยวธิกีารทางอเิล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้ก าหนดให้เอกสารดงักล่าวมรีายการ
ตามทีก่ าหนดไว ้เช่น คุณสมบตัขิองผูเ้สนอราคา หลกัฐานการเสนอราคา ขัน้ตอนการเสนอราคา 
การวางหลกัประกนัซอง เป็นต้น โดยประเดน็ขอ้พพิาทเกี่ยวกบัการด าเนินการดงักล่าวในขัน้ตอน
การจดัท าเอกสารหรอืประกาศจดัซือ้จดัจา้งดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์มดีงันี้ 
 



 

๘๐ 

 (๑) กรณีฟ้องว่า ประกาศประมูลซ้ือหรือจ้างด้วยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์
ไม่ชอบด้วยกฎหมายเน่ืองจากการก าหนดคณุสมบติัของผู้เข้าเสนอราคาหรือผลิตภณัฑ์
ท่ีจะจัดซ้ือมีลักษณะเป็นการกีดกันผู้เสนอราคาบางรายหรือเอ้ือประโยชน์ให้กับ  
ผูเ้สนอราคากลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 
 

 (๑.๑) ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี ๗๓๙/๒๕๕๐ กรณีทีผู่้ฟ้องคดซีึ่งเป็น 
ผู้มสีทิธเิสนอราคาในการประมูลซื้อครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ อุปกรณ์ และสื่อการเรยีนการสอน  
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศจงัหวดัสงขลา ได้ซื้อเอกสารการประมูลแต่ไม่สามารถ 
ยื่นเอกสารประมูลซื้อได้ เนื่องจากการก าหนดคุณสมบตัิผลิตภัณฑ์ในประกาศดังกล่าวนัน้  
ไม่อาจมีผลิตภัณฑ์ยี่ห้อหรือรุ่นใดตรงตามข้อก าหนดได้ ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าข้อก าหนด 
ในประกาศมลีกัษณะเป็นการกดีกนัโดยมุ่งหมายมใิห้ผู้ประกอบการมโีอกาสเขา้แข่งขนัในการ
เสนอราคาอย่างเสรแีละเป็นธรรม เป็นการกระท าที่ขดัต่อระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าด้วย
การพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับพระราชบญัญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคา 
ต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงน าคดีมาฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนประกาศข้างต้น  
ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า การก าหนดคุณสมบตัิผลิตภณัฑ์ในการประมูลซื้อครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และสื่อการเรียนการสอน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศ  
จงัหวัดสงขลา ซึ่งผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าเป็นการขดัต่อกฎหมายนัน้ เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับ 
การทีห่น่วยงานทางปกครองกระท าการโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) 
แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ 
 

 (๑.๒) ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี ๗๔๔/๒๕๕๐ กรณีที่เทศบาลต าบล 
โซ่พสิยั (ผู้ถูกฟ้องคด)ี ออกประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างงานคอนกรตีเสรมิเหล็ก 
จ านวน ๑๔ โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยก าหนดคุณสมบตัขิองผู้มสีทิธเิสนอราคา 
ว่าตอ้งมผีลงานก่อสรา้งประเภทเดยีวกนักบังานก่อสรา้งรางระบายน ้าคอนกรตีเสรมิเหลก็เท่านัน้ 
แต่ผู้ฟ้องคดีซึ่งมอีาชีพรบัจ้างก่อสร้างเห็นว่า งานก่อสร้างตามประกาศประมูลจ้างดงักล่าว 
เป็นงานคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีล ักษณะเป็นงานพื้นฐานไม่จ าเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญ  
เป็นพเิศษ งานคอนกรตีเสรมิเหล็กทุกประเภทก็ควรจะถือเป็นงานก่อสร้างประเภทเดยีวกัน 
กบังานรางระบายน ้าคอนกรตีเสรมิเหลก็ได ้ประกาศประมลูจา้งขา้งต้นจงึไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 
เนื่องจากเป็นการก าหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีล ักษณะเจาะจงอันเป็นการ 
เอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคาบางราย จงึน าคดมีาฟ้องขอให้ศาลยกเลกิประกาศดงักล่าว พรอ้มทัง้
ขอใหศ้าลสัง่ทุเลาการบงัคบัตามค าสัง่ทางปกครอง โดยใหผู้ถู้กฟ้องคดชีะลอหรอืระงบัการด าเนินการ



 

๘๑ 

ตามประกาศประมูลจา้งไว้เป็นการชัว่คราวจนกว่าศาลจะมคี าพพิากษา  ศาลปกครองสูงสุด
วินิจฉัยว่า แม้ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะมีผลใช้บังคับกับ 
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างครัง้นี้เป็นการเฉพาะก็ตาม แต่ก็ไม่ได้เจาะจงตวับุคคลผู้อยู่ใน
บงัคบัของประกาศดงักล่าว ท าใหป้ระกาศฉบบันี้มลีกัษณะเป็นค าสัง่ทางปกครองประเภทค าสัง่ 
ทางปกครองทัว่ไป ซึ่งตกอยู่ในบงัคบัมาตรา ๖๖๘๕ แห่งพระราชบญัญตัิจดัตัง้ศาลปกครองฯ  
และข้อ ๗๒ วรรคสาม๘๖ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓  
ซึ่งศาลปกครองสามารถออกค าสัง่ทุเลาการบงัคบัเฉพาะส่วนที่ก าหนดคุณสมบตัขิองผู้มสีทิธิ 
เขา้ประกวดราคาตามประกาศขา้งต้นไวเ้ป็นการชัว่คราว จนกว่าศาลจะมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่
เป็นอยา่งอื่นได ้
 

 หมายเหตุ ตามค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๔๔/๒๕๕๐นี้  แม้ศาล 
จะไม่ไดว้นิิจฉัยว่าเป็นคดพีพิาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) โดยตรง แต่จากการทีศ่าลมคี าสัง่ 
ให้ทุเลาการบังคับตามค าสัง่ทางปกครองตามค าขอของผู้ฟ้องคดี ท าให้เข้าใจได้ว่ากรณ ี
เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับความไม่ชอบด้วยกฎหมายของค าสัง่ทางปกครอง ซึ่งอยู่ในอ านาจ
พจิารณาพพิากษาของศาลปกครอง 

 
 

                                                 
๘๕ พระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
   มาตรา ๖๖ ในกรณีทีศ่าลปกครองเหน็สมควรก าหนดมาตรการหรอืวธิกีารใดๆ เพื่อบรรเทาทุกข์

ให้แก่คู่กรณีที่เกี่ยวข้องเป็นการชัว่คราวก่อนการพิพากษาคดีไม่ว่าจะมีค าร้องขอจากบุคคลดงักล่าวหรือไม่   
ให้ศาลปกครองมีอ านาจก าหนดมาตรการหรือวิธีการชัว่คราวและออกค าสัง่ไปยงัหน่วยงานทางปกครอง  
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติได้ตามหลักเกณฑ์แ ละวิธีการที่ก าหนดโดยระเบียบของ 
ทีป่ระชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสงูสดุ 

   การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตามวรรคหนึ่ง ให้ค านึงถึงความรบัผิดชอบของหน่วยงาน  
ทางปกครองหรอืเจา้หน้าทีข่องรฐัและปญัหาอุปสรรคทีอ่าจเกดิขึน้แก่การบรหิารงานของรฐัประกอบดว้ย 

๘๖ ระเบยีบของทีป่ระชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสงูสดุ ว่าดว้ยวธิพีจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ 
    ขอ้ ๗๒ ฯลฯ ฯลฯ 

   ในกรณีที่ศาลเห็นว่ากฎหรือค าสัง่ทางปกครองที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนัน้น่าจะไม่ชอบ 
ด้วยกฎหมาย และการให้กฎหรอืค าสัง่ทางปกครองดงักล่าวมผีลใช้บงัคบัต่อไปจะท าให้เกดิความ เสยีหาย
อย่างรา้ยแรงทีย่ากแก่การเยยีวยาแกไ้ขในภายหลงั ทัง้การทุเลาการบงัคบัตามกฎหรอืค าสัง่ทางปกครองนัน้  
ไม่เป็นอุปสรรคแก่การบริหารงานของรฐัหรือแก่บริการสาธารณะ ศาลมอี านาจสัง่ทุเลาการบงัคบัตามกฎ  
หรอืค าสัง่ทางปกครองไดต้ามทีเ่หน็สมควร 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 

๘๒ 

 (๑.๓) ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี ๘๒๕/๒๕๕๐ กรณีที่องค์การบรหิาร 
ส่วนจงัหวดันครนายก (ผู้ถูกฟ้องคด)ี ประกาศประมูลซื้อรถบดสัน่สะเทอืนชนิดล้อหน้าเหล็ก 
ผวิเรยีบล้อหลงัยางด้วยระบบอเิล็กทรอนิกส์ แต่ผู้ฟ้องคดซีึ่งเป็นผู้ผลติเครื่องจกัรที่ใช้ในการ
ก่อสร้างเห็นว่า ประกาศประมูลดงักล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากก าหนดรายละเอียด
คุณลักษณะของรถบดสัน่สะเทือนอันมีลักษณะเป็นการกีดกันสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย   
และเป็นการสรา้งภาระใหผู้เ้สนอราคา เช่น ก าหนดใหต้วัรถและเครือ่งยนตต์อ้งเป็นยีห่อ้เดยีวกนั
ต้องมีศูนย์บริการอยู่ห่างจากผู้ถูกฟ้องคดีไม่เกิน ๑๐๐ กิโลเมตร เป็นต้น ท าให้ผู้ฟ้องคด ี
ไม่สามารถเขา้เสนอราคาได้ จงึน าคดมีาฟ้องขอให้ศาลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ให้ประกาศของ 
ผูถู้กฟ้องคดเีป็นประกาศที่ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า การก าหนด
รายละเอียดคุณสมบตัิของรถบดสัน่สะเทือนในการประมูลซื้อรถบดสัน่สะเทอืนตามประกาศ 
ของผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่ามีลักษณะเป็นการกีดกันเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคด ี
ไม่สามารถเข้าแข่งขนัในการเสนอราคาตามประกาศดงักล่าวได้นัน้ เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับ 
การทีห่น่วยงานทางปกครองกระท าการโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑)  
แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ 
 

 (๑.๔) ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี ๑๖๕/๒๕๕๑ กรณีเทศบาลนครภูเก็ต  
(ผู้ถูกฟ้องคด)ี ประกาศประมูลจา้งติดตัง้เครื่องนับเวลาถอยหลงัสญัญาณไฟจราจรด้วยระบบ
อเิลก็ทรอนิกส์ โดยก าหนดรายละเอียดและข้อก าหนดของหลอดไฟ LED ว่าจะต้องมหีนังสือ
อนุมตัริบัจดทะเบยีนผลติภณัฑม์าตรฐานผลติภณัฑจ์ากส านักงานมาตรฐานผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม 
และในกรณทีีเ่ป็นสนิคา้จากต่างประเทศจะต้องมหีนังสอืรบัรองคุณภาพสนิคา้จากประเทศผูผ้ลติ 
ผูฟ้้องคดเีป็นบรษิทัผู้ผลติสนิคา้โดยน าเขา้หลอดไฟ LED จากต่างประเทศบางส่วนมาประกอบ
ภายในประเทศ ซึ่งท าให้ไม่มีสิทธิได้รบัหนังสือจดทะเบียนผลิตภณัฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ ์ 
เหน็ว่าการก าหนดรายละเอยีดและขอ้ก าหนดของหลอดไฟ LED ดงักล่าว เป็นการเอื้อประโยชน์
แก่ผู้เสนอราคากลุ่มใดกลุ่มหน่ึง จึงน าคดีมาฟ้องขอให้ศาลยกเลิกการประมูลราคาข้างต้น  
และขอให้จดัให้มกีารประมูลราคาจา้งใหม่  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า เมื่อคดน้ีีผู้ฟ้องคดี
ฟ้องว่าประกาศประมูลราคาของผู้ถูกฟ้องคดีออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย จงึเป็นคดีพิพาท
เกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองออกค าสัง่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙  
วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ 
 
 
 
 



 

๘๓ 

 (๑.๕) ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี ๕๗/๒๕๕๔ กรณีที่การไฟฟ้า 
ส่วนภมูภิาค (ผูถู้กฟ้องคด)ี ประกาศประกวดราคาจา้งบรกิารงานดา้นระบบไฟฟ้าแบบราคาคงที่
ไม่จ ากัดจ านวน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับคุณสมบตัิของ  
ผูเ้สนอราคาเพิม่เตมิไปจากการประกวดราคาครัง้ที่ผ่านมาว่า ต้องมเีอกสารการรบัขึน้ทะเบยีน
เจา้หน้าที่ความปลอดภยั พรอ้มรายชื่อเจ้าหน้าที่ จป.บรหิาร จป.หวัหน้างาน และจป.วชิาชพี 
อย่างน้อยประเภทละ ๑ คน ซึ่งได้รบัการรบัรองขึ้นทะเบยีนจากส านักงานสวสัดกิารและคุ้มครอง
แรงงานแล้ว พร้อมส าเนาหลักฐานการส่งเงินสมทบประกันสังคมของ จป. ดังกล่าว และ 
แบบรายงานผลการด าเนินงานของ จป. ในการท างานระดบัวชิาชพี (แบบ จป (ว)) ในงวดล่าสุด
ก่อนวนัยืน่ซองอยา่งน้อย ๑ งวด ผูฟ้้องคดเีหน็ว่าการก าหนดเงื่อนไขคุณสมบตัขิองผูเ้สนอราคา
เพิม่เตมิดงักล่าวโดยไม่มกีารบอกกล่าวล่วงหน้าให้ผูฟ้้องคดแีละผูเ้ขา้ประกวดราคารายอื่นไดท้ราบ
มาก่อน เป็นการกดีกนัผู้ฟ้องคด ีและเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้เสนอราคาบางราย จงึน าคดมีาฟ้อง
ขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสัง่ห้ามใช้หรือยกเลิกประกาศประกวดราคาฉบับดังกล่าว   
ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า ประกาศประกวดราคาจ้างที่พิพาทเป็นการใช้อ านาจของ
หน่วยงานทางปกครองทีแ่มว้่าจะมผีลเป็นการทัว่ไปโดยมไิดเ้จาะจงตวับุคคลกต็าม แต่กม็ุ่งหมาย
ใหใ้ชบ้งัคบัเฉพาะแก่กรณหีนึ่งกรณใีดเป็นการเฉพาะเจาะจง กล่าวคอื ใชบ้งัคบักบัการประกวดราคา
จ้างบริการงานด้านไฟฟ้าฯ เฉพาะครัง้ น้ี เพียงครัง้ เดียวเท่านั ้น จึงมีลักษณะเป็นค าสัง่ 
ทางปกครอง ประเภทค าสัง่ทางปกครองทัว่ไป กรณีจงึเป็นคดพีพิาทเกี่ยวกบัการที่หน่วยงาน
ทางปกครองออกค าสัง่ทางปกครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑)  
แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ 

 

 (๑.๖) ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี ๕๖๗/๒๕๕๔ กรณีที่เทศบาลต าบล 
ศาลเจ้าไก่ต่อ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ประกาศประมูลซื้อครุภณัฑ์เพื่อจดัซื้อรถยนต์บรรทุกน ้าดบัเพลิง 
แบบอเนกประสงค์ และรถยนต์กระเช้าดบัเพลงิและกู้ภยัโดยก าหนดรายละเอียดคุณลกัษณะ
เฉพาะพสัดุทีเ่อือ้ประโยชน์ใหแ้ก่ผูป้ระกอบการบางรายและกดีกนัผูฟ้้องคดไีม่ใหเ้ขา้แข่งขนัในการ
เสนอราคา จงึน าคดมีาฟ้องขอให้ศาลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ให้เพกิถอนประกาศประมูลซื้อ
ครุภณัฑด์งักล่าว  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า ประกาศประมูลซื้อครุภณัฑท์ี่พพิาทมลีกัษณะ
เป็นการก าหนดหลกัเกณฑ์และคุณสมบตัิของผู้มสีทิธเิสนอราคา ตลอดจนเงื่อนไขวธิกีารในการ
เสนอราคา โดยมไิด้มุ่งหมายใหใ้ช้บงัคบักบับุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นการเฉพาะ แต่ก็ประสงค์ให้ 
ใช้บงัคบักบัการประมูลซื้อรถยนต์ดบัเพลงิครัง้นี้ครัง้เดยีว ประกาศประมูลซื้อครุภณัฑด์งักล่าว  
จงึมลีกัษณะเป็นค าสัง่ทางปกครองทัว่ไป กรณีฟ้องขอให้ศาลเพกิถอนประกาศประมูลซื้อครุภณัฑ์



 

๘๔ 

ขา้งต้น จงึเป็นคดพีพิาทเกี่ยวกบัการที่หน่วยงานทางปกครองออกค าสัง่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ 
 

 (๑.๗) ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี ๑๗๙/๒๕๕๕ กรณีที่มหาวิทยาลยั 
ราชภฎันครสวรรค์ (ผู้ถูกฟ้องคด)ี ประกาศประกวดราคาซื้อครุภณัฑ์คอมพวิเตอรด์้วยวธิกีาร 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีข้อก าหนดว่า ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือก  
ผู้มคีุณสมบตัิเบื้องต้นในการซื้อของผู้ถูกฟ้องคด ีและในส่วนของขอบเขตการด าเนินโครงการ
ก าหนดใหค้ณะกรรมการประกวดราคาอาจจะขอไปดูผลงานทีบ่ริษทัฯ ผูเ้สนอราคาไดเ้คยพฒันา
โปรแกรมระบบดังกล่าวให้กับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ตามที่ขอ ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการก าหนด
คุณสมบตัขิองผู้มสีทิธเิสนอราคาตามประกาศประกวดราคาดงักล่าวมลีกัษณะเป็นการกดีกนั 
ผูฟ้้องคดซีึง่เป็นผูป้ระกอบการรายใหม ่ท าใหผู้ฟ้้องคดหีมดโอกาสทีจ่ะไดร้บัการพจิารณาใหเ้ป็น
ผู้รบัจ้างจากการประกวดราคาครัง้นี้ได้ จึงน าคดีมาฟ้องขอให้ศาลมคี าพิพากษาหรือค าสัง่ 
เพิกถอนข้อก าหนดของขอบเขตการด าเนินโครงการข้างต้น และขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีเริม่ต้น 
การประกาศประกวดราคาใหม่  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า กรณีเป็นคดพีพิาทเกี่ยวกบั 
การที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
ไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ ค าสัง่ หรือการกระท าอื่นใด ซึ่งอยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษา 
ของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ 
 

 (๒) กรณีฟ้องขอให้เพิกถอนข้อก าหนดเก่ียวกบัการยึดหลกัประกนัซอง
ในการประมูลจ้างก่อสร้าง เน่ืองจากผู้ฟ้องคดีเหน็ว่าเป็นข้อก าหนดท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
 

 : ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี ๕๐๔/๒๕๕๑ ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้มสีิทธ ิ
เสนอราคาในการประมูลจ้างก่อสร้างอาคารส านักงานสรรพากรพื้นที่พรอ้มงานผงับรเิวณของ
กรมสรรพากร (ผู้ถูกฟ้องคดี) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เห็นว่าการก าหนดเงื่อนไข 
การยดึหลกัประกนัซองในเอกสารประมูลจ้างก่อสร้างดงักล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย จงึฟ้อง 
ขอให้ศาลมคี าพิพากษาหรือค าสัง่ให้เพิกถอนข้อก าหนดเกี่ยวกับการยดึหลักประกันซอง นัน้   
ศาลปกครองสงูสดุวินิจฉัยว่า กรณฟ้ีองว่าผูถู้กฟ้องคดกี าหนดเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา
ดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส์ให้มกีารยดึหลกัประกนัซองของผู้มสีทิธเิสนอราคาในกรณีต่างๆ 
เป็นการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกบัการที่หน่วยงานทางปกครอง  
หรือเจ้าหน้าที่ของรฐักระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ ค าสัง่  
หรอืการกระท าอื่นใด ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) ประกอบกับมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑)  
แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ 
 



 

๘๕ 

 กล่าวโดยสรุป จากการศึกษาค าวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดสรุปได้ว่า 
กรณีที่เป็นคดีพพิาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบญัญตัิจดัตัง้ศาลปกครองฯ  
ในขัน้ตอนการจัดท าเอกสารหรือประกาศจัดซื้อจัดจ้างทัง้ในกรณีการจัดซื้อ หรือจัดจ้าง 
โดยวิธีสอบราคา วิธีประกวดราคา และวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ นัน้ เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคด ี
กล่าวอ้างว่าประกาศจดัซื้อจดัจ้างไม่ชอบด้วยกฎหมายอันเนื่องมาจากสาเหตุต่างๆ ได้แก่  
การรวมงานหลายประเภทไว้ในประกาศฉบบัเดยีวกนั การก าหนดระยะเวลาในการใหห้รอืขาย
เอกสารจดัซื้อจดัจ้างน้อยกว่าจ านวนวนัที่กฎหมายก าหนด การก าหนดคุณสมบตัิของผู้เสนอ
ราคาและเงื่อนไขในการเสนอราคาที่เอื้อประโยชน์ใหก้บัผู้เสนอราคาบางรายและกดีกนัผูเ้สนอราคา
รายอื่นๆ รวมทัง้การทีม่ขีอ้ก าหนดบางประการในประกาศจดัซือ้จดัจา้งโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 
เช่น การก าหนดใหม้กีารยดึหลกัประกนัซอง เป็นตน้   
 โดยในการพิจารณาข้อพิพาทเกี่ยวกับประกาศจดัซื้อจดัจ้างซึ่งน ามาฟ้อง 
ต่อศาลปกครองว่าเป็นคดพีพิาทที่อยู่ในอ านาจพจิารณาพพิากษาของศาลปกครองหรอืไม่นัน้ 
ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยเกี่ยวกับสถานะของประกาศจัดซื้อจัดจ้างไว้แตกต่างกัน 
รวม ๔ แนวทาง ไดแ้ก่ 
 ก) วินิจฉัยว่าประกาศจดัซื้อจดัจ้างมสีถานะเป็นเพียงการชี้ชวนโดยมกีาร
ก าหนดคุณลกัษณะของสิง่ของที่ต้องการจะจดัซื้อจดัจา้ง รวมทัง้ก าหนดคุณสมบตัิของผู้ที่จะ 
เขา้เสนอราคาเท่านัน้ และแม้จะก าหนดเกณฑ์ของวสัดุไว้ แต่ก็เป็นวสัดุที่ผู้เข้าแข่งขนัทุกราย
สามารถที่จะหาได้ในสถานะที่เท่าเทยีมกนัในขณะเสนอราคา หาได้มผีลกระทบต่อสทิธขิอง 
ผู้ฟ้องคดีโดยเฉพาะแต่อย่างใดไม่ (ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๐๖/๒๕๔๘) (โปรดศึกษา
รายละเอียดเพิม่เติมจากบทที่ ๓ แนวค าวนิิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด เรื่อง เงื่อนไขในการ 
ฟ้องคด)ี 
 ข) วนิิจฉัยว่าประกาศจดัซือ้จดัจา้งมสีถานะเป็นค าสัง่ทัว่ไปของฝ่ายปกครอง
ที่ไม่ได้ก าหนดตัวผู้รบัค าสัง่ไว้โดยเฉพาะ เพียงแต่ก าหนดคุณสมบัติกว้างๆ ไว้ เพื่อให้ผู้มี
คุณสมบตัติามค าสัง่ที่ประสงค์จะเสนอตวัเขา้เป็นคู่กรณีกบัหน่วยงานของรฐัทราบและมสีทิธทิี่จะ
เสนอราคาตามเงื่อนไขและเวลาที่หน่วยงานของรฐัก าหนด (ค าพพิากษาศาลปกครองสูงสุด  
ที ่อ.๑๓๘/๒๕๔๙) 
 ค) วินิจฉัยว่าประกาศจดัซื้อจดัจ้างมลีกัษณะเป็นการกระท าทางปกครอง 
ที่มผีลกระทบต่อการได้สิทธิหรอืเสียสิทธิในการเข้าเสนอราคาของผู้ฟ้องคดี (ค าพิพากษา 
ศาลปกครองสงูสุดที ่อ.๒๒๐/๒๕๔๙) 
 



 

๘๖ 

 ง) วนิิจฉัยว่าประกาศจดัซื้อจดัจา้งมลีกัษณะเป็นค าสัง่ทางปกครองประเภท
ค าสัง่ทางปกครองทัว่ไป เนื่องจากไม่ได้เจาะจงตัวบุคคลผู้อยู่ในบงัคบัของประกาศดงักล่าว  
แม้จะมผีลใช้บงัคบักบัการซื้อหรอืจ้างครัง้นัน้เป็นการเฉพาะก็ตาม (ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุด  
ที ่๗๔๔/๒๕๕๐ ที ่๕๗/๒๕๕๔ และที ่๕๖๗/๒๕๕๔ วนิิจฉยัแนวทางเดยีวกนั) 
  

 ทัง้นี้ นอกจากค าวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดข้างต้นซึ่งวินิจฉัยเกี่ยวกับ
สถานะของประกาศจดัซื้อจดัจา้งไว้แล้ว ไม่ปรากฏว่าค าวนิิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดในคดอีื่นๆ 
ได้วนิิจฉัยถึงสถานะของประกาศจดัซื้อจดัจ้างไว้โดยตรง โดยส่วนใหญ่จะวนิิจฉัยแต่เพยีงว่า  
การฟ้องว่าประกาศจดัซือ้จดัจา้งไมช่อบดว้ยกฎหมายเป็นคดพีพิาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) 
แห่งพระราชบัญญัติจ ัดตัง้ศาลปกครองฯ เช่น ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๓๙/๒๕๕๐  
ที ่๘๒๕/๒๕๕๐ ที ่๑๖๕/๒๕๕๑ ที ่๕๐๔/๒๕๕๑ ที ่๑๗๙/๒๕๕๕ และค าพพิากษาศาลปกครองสูงสุด
ที ่อ.๙๘/๒๕๕๔ เป็นต้น  นอกจากนัน้ ยงัมคี าวนิิจฉัยซึง่ไม่ไดว้นิิจฉัยโดยระบุไวอ้ย่างชดัเจนว่า
กรณีทีฟ้่องเป็นคดพีพิาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ 
แต่เป็นกรณีที่วนิิจฉัยไม่รบัค าฟ้องไว้พจิารณาด้วยเหตุผู้ฟ้องคดไีม่ใช่ผู้ได้รบัความเดอืดร้อน 
หรือเสียหายที่จะมีสิทธิฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน  
โดยในคดีดงักล่าวศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าประกาศจดัซื้อจดัจ้าง (ประกาศสอบราคา)  
มสีถานะเป็นเพียงการชี้ชวน จงึไม่มผีลกระทบต่อสิทธิของผู้ฟ้องคดีโดยเฉพาะแต่อย่างใด  
ผู้ฟ้องคดจีงึไม่ใช่ผู้ที่ได้รบัความเดอืดร้อนหรอืเสยีหายหรอือาจจะเดอืดร้อนหรอืเสยีหายจาก
ประกาศดงักล่าว อนัเป็นกรณีไม่รบัค าฟ้องไว้พจิารณาด้วยเหตุเกี่ยวกบัเงื่อนไขในการฟ้องคดี
ปกครอง เช่น ค าสัง่ศาลปกครองสงูสุดที ่๘๐๖/๒๕๔๘ ดงัทีก่ล่าวไวใ้นขอ้สงัเกตขอ้ ก) ขา้งตน้ 
 

๑.๒ ข้อพิพาทในขัน้ตอนการเผยแพร่ประกาศจดัซ้ือจดัจ้าง 
 

เมื่อจดัท าเอกสารหรอืประกาศจดัซื้อจดัจา้งแล้ว เจา้หน้าทีพ่สัดุจะต้องด าเนินการ
เผยแพร่การจดัซื้อจดัจา้งดงักล่าวเพื่อให้ผู้ทีม่อีาชพีขายหรอืรบัจา้งที่เกี่ยวขอ้งได้รบัทราบและ
เข้าร่วมเสนอราคาให้มากที่สุด ซึ่งขัน้ตอนการด าเนินการจะแตกต่างกันไปในแต่ละวิธีการ  
จัดซื้อจัดจ้าง โดยในขัน้ตอนการเผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างนัน้ อาจมีการ ฟ้องโต้แย้งว่า 
การด าเนินการต่างๆ ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดไว้ ปรากฏข้อพิพาทตามค าวินิจฉัย 
ของศาลปกครองสงูสุดจ าแนกตามวธิกีารจดัซือ้จดัจา้งในแต่ละวธิ ีดงันี้ 

 
 
 
 
 
 



 

๘๗ 

๑) ข้อพิพาทเก่ียวกบัการเผยแพร่ประกาศจดัซ้ือจดัจ้างโดยวิธีสอบราคา 
 

 การเผยแพร่ประกาศจดัซื้อจดัจ้างในการจดัซื้อจดัจ้างโดยวิธีสอบราคานัน้  
ข้อ ๔๑ (๑) ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุฯ ก าหนดให้การสอบราคา 
ในประเทศ เจ้าหน้าที่พัสดุต้องด าเนินการประกาศเผยแพร่การสอบราคาก่อนวนัเปิดซอง 
สอบราคาไม่น้อยกว่า ๑๐ วนั และหากเป็นการสอบราคานานาชาติต้องไม่น้อยกว่า ๔๕ วนั  
โดยเจา้หน้าที่พสัดุต้องส่งประกาศสอบราคาและเอกสารสอบราคาเผยแพร่ไปยงัผู้มอีาชพีขาย
หรอืรบัจา้งท างานนัน้โดยตรง หรอืโดยทางไปรษณียล์งทะเบยีนใหม้ากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะท าได ้พรอ้มกบั
ต้องปิดประกาศเผยแพร่การสอบราคาดงักล่าวไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ท าการของส่วนราชการ 
ที่จ ัดสอบราคานั ้นด้วย ส าหรับการฟ้องโต้แย้งการด าเนินการสอบราคาในขัน้ตอนนี้  
ศาลปกครองสูงสุดวนิิจฉัยว่าเป็นคดพีพิาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบญัญตัิ
จดัตัง้ศาลปกครองฯ ดงักรณต่ีอไปนี้ 

 

 (๑) กรณีฟ้องว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนินการสอบราคา 
โดยไม่แจ้งประกาศสอบราคาให้ผู้ ท่ีมีอาชีพเก่ียวข้องตามประกาศดังกล่าวทราบ 
ตามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมายก าหนดไว้  
 

 (๑.๑) ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี ๒๖๗/๒๕๔๗ ผู้ฟ้องคดซีึง่เป็นผูม้อีาชพี
ผลิตและขายรถยนต์ฟ้องว่า องค์การบริหารส่วนจงัหวดัชัยภูมิ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ด าเนินการ
ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์ประเภทรถบดล้อยางโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากก าหนด
คุณลกัษณะไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพสัดุของหน่วยการบรหิาร
ราชการส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๓๕ และไม่แจง้ให้ผู้ฟ้องคดทีราบถงึการสอบราคาดงักล่าว ทัง้ที ่
ผูฟ้้องคดไีดเ้คยมจีดหมายแนะน าตวัไวแ้ลว้ จงึน าคดมีาฟ้องขอใหศ้าลมคี าสัง่ว่าผูถู้กฟ้องคดลีะเว้น
หรอืหลกีเลีย่งการปฏบิตัติามทีร่ะเบยีบของทางราชการก าหนดไว ้ ทัง้นี้ เพื่อใหเ้ป็นบรรทดัฐาน
และเป็นตวัอย่างของการปฏบิตัริาชการต่อไป  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า การที่ผู้ฟ้องคด ี
ฟ้องว่าผู้ถูกฟ้องคดปีระกาศสอบราคาซื้อรถยนต์ประเภทรถบดล้อยางโดยไม่เป็นไปตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยฉบบัดงักล่าว และไม่แจ้งให้ผู้ฟ้องคดซีึ่งเป็นผู้ผลติและขายรถยนต์ทราบ 
เ ป็นการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เ ป็นคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ ง  (๑)  
แห่งพระราชบัญญัติจ ัดตัง้ศาลปกครองฯ  (ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุด ท่ี ๗๘๓/๒๕๔๙  
ท่ี ๔๔๐/๒๕๕๐ ท่ี ๒๙๑/๒๕๕๑ ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.๖๕/๒๕๕๓ และ 
ท่ี อ.๔๗๑/๒๕๕๓ วินิจฉัยแนวทางเดียวกนั) 
 



 

๘๘ 

 (๑.๒) ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.๒๕๒/๒๕๔๙ ผู้ฟ้องคด ี
ได้มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจงัหวัดกาฬสินธุ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) เพื่อขอให้ยกเลิกประกาศ 
สอบราคาขององค์การบรหิารส่วนต าบลแซงบาดาล (ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑) และประกาศสอบราคา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) เนื่องจากเจ้าหน้าที่พัสดุของ 
ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ และผูถู้กฟ้องคดทีี ่๓ ไม่น าส่งประกาศสอบราคาใหแ้ก่ผูฟ้้องคด ีทัง้ทีก่่อนหน้านัน้
ผู้ฟ้องคดไีด้เคยมหีนังสอืรอ้งขอให้มกีารส่งประกาศจดัซื้อจดัจา้งให้แก่ผู้ฟ้องคดแีล้ว แต่ได้รบั
แจง้ว่ายงัมไิด้มกีารด าเนินการสอบราคาแต่อย่างใด ทัง้ที่ปรากฏว่าในวนัเดยีวกนันัน้ ผู้ถูกฟ้องคด ี
ที่ ๑ โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแซงบาดาล (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีหนังสือแจ้ง
นายอ าเภอสมเดจ็ว่ามคีวามประสงคจ์ะสอบราคาจา้งโครงการตามขอ้บงัคบังบประมาณรายจ่าย
ทัว่ไป ประจ าปี ๒๕๔๔ รวม ๔ โครงการ และได้จดัส่งประกาศไปยงัผู้รบัจ้างโดยตรง ๖ ราย  
ไม่รวมถึงผู้ฟ้องคด ีแต่ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๕ เห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๓ ได้ปิด 
และจัดส่งประกาศสอบราคาถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุ  
ขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๘ แล้ว จงึน าคดีมาฟ้องขอให้ศาลมคี าพิพากษา 
หรือค าสัง่ เพิกถอนค าสัง่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ และยกเลิกประกาศสอบราคาที่พิพาท   
ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า กรณีดังกล่าวเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงาน 
ทางปกครองหรอืเจา้หน้าทีข่องรฐักระท าการโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) 
แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ 
 

 ๒) ข้อพิพาทเก่ียวกบัการเผยแพร่ประกาศจดัซ้ือจดัจ้างโดยวิธีประกวดราคา 
 

 การเผยแพร่ประกาศจดัซือ้จดัจา้งในการจดัซือ้จดัจา้งโดยวธิปีระกวดราคานัน้ 
ข้อ ๔๕ ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุฯ ก าหนดให้เจ้าหน้าที่พัสดุ  
ต้องด าเนินการประกาศเผยแพร่การประกวดราคาก่อนการให้หรอืขายเอกสารประกวดราคา 
ไม่น้อยกว่า ๗ วนัท าการ ซึ่งหวัหน้าเจ้าหน้าที่พสัดุมหีน้าที่รบัผดิชอบควบคุมดูแลและจดัท า
หลักฐานการเผยแพร่และการปิดประกาศประกวดราคาโดยให้เจ้าหน้าที่พัสดุด าเนินการ 
ปิดประกาศประกวดราคาโดยเปิดเผย ณ ที่ท าการของส่วนราชการที่จดัประกวดราคานัน้  
และต้องส่งประกาศประกวดราคาไปประกาศทางวทิยุกระจายเสยีง และหรอืประกาศในหนังสอืพมิพ ์
ส่งให้กรมประชาสมัพนัธ์ และองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยเพื่อเผยแพร่ รวมทัง้ 
ส่งไปเผยแพร่ที่ศูนย์รวมข่าวประกวดราคาของทางราชการและส านักงานตรวจเงนิแผ่นดิน  
นอกจากนี้ ถ้าเหน็สมควร จะส่งประกาศประกวดราคาไปยงัผูม้อีาชพีขายหรือรบัจา้งท างานนัน้ 
 
 



 

๘๙ 

โดยตรง หรือจะโฆษณาโดยวิธีอื่นอีกด้วยก็ได้ ซึ่งกรณีที่มีการฟ้องโต้แย้งการด าเนินการ 
ในขัน้ตอนการเผยแพร่ประกาศประกวดราคานี้  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเป็นคดีพิพาท 
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ ดงักรณต่ีอไปนี้ 
  

 - กรณีฟ้องว่า การส่งประกาศประกวดราคาไปเผยแพร่ยงัหน่วยราชการ
ตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เน่ืองจากเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องร่วมกนั 
ท าหลกัฐานเทจ็ในการเผยแพร่ประกาศประกวดราคา 
 

 : ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี  ๔๒๗/๒๕๔๖ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าไม่ได้ร ับ 
ความเป็นธรรมเพราะเสียสิทธิในการซื้อแบบแปลนและเสียสิทธิในการแข่งขนัราคาในการ
ประกวดราคาจา้งก่อสรา้งโรงฆ่าสตัว์ของเทศบาลเมอืง เนื่องจากเจา้หน้าที่เทศบาลได้ร่วมกนั 
ท าหลกัฐานเทจ็ในการส่งประกาศประกวดราคาไปเผยแพร่ยงัหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งโดยไม่ชอบ
ดว้ยกฎหมาย จงึน าคดมีาฟ้องขอให้ศาลยกเลกิการประกาศประกวดราคาดงักล่าว  ศาลปกครอง
สงูสดุวินิจฉัยว่า การทีผู่ฟ้้องคดฟ้ีองว่าไมไ่ดร้บัความเป็นธรรมเนื่องจากเจา้หน้าทีข่องเทศบาล
ร่วมกันท าหลกัฐานเท็จในการเผยแพร่ประกาศประกวดราคาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนัน้  
เป็นคดพีพิาทเกี่ยวกบัการทีห่น่วยงานทางปกครองหรอืเจา้หน้าที่ของรฐักระท าการโดยไม่ชอบ
ดว้ยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ  
 

  ๑.๓ ข้อพิพาทในขัน้ตอนการด าเนินการของคณะกรรมการจดัซ้ือจดัจ้าง 
 

 ในการจัดซื้อจัดจ้างนอกจากจะมีเจ้าหน้าที่พัสดุและหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
ด าเนินการตามขัน้ตอนที่ก าหนดไว้ส าหรับการจัดซื้อจัดจ้าง ในแต่ละวิธีแล้ว ระเบียบ 
ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุฯ ยังได้ก าหนดให้หัวหน้าส่วนราชการต้องแต่งตัง้
คณะกรรมการเพื่อด าเนินการต่างๆ ตามทีร่ะเบยีบดงักล่าวก าหนดไวด้ว้ย ซึง่ในการด าเนินการ
ของคณะกรรมการที่หวัหน้าส่วนราชการแต่งตัง้ขึน้นี้ จะมหีน้าที่ด าเนินการในเรื่องต่างๆ เช่น 
การรบัและเปิดซองเสนอราคา การพจิารณาคุณสมบตัขิองผูเ้สนอราคา การคดัเลอืกผูเ้สนอราคา
ทีเ่หน็ควรเป็นผูช้นะในการจดัซือ้จดัจา้งในครัง้นัน้ และการเสนอใหม้กีารยกเลกิการจดัซือ้จดัจา้ง
ต่อหวัหน้าส่วนราชการหากเขา้เงือ่นไขตามทีก่ฎหมายก าหนดไว้ เป็นต้น โดยในการฟ้องโต้แยง้
การด าเนินการของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างนั ้น อาจแยกศึกษาแนวค าวินิจฉัยของ  
ศาลปกครองสูงสุดออกไดเ้ป็น ๒ กรณี ไดแ้ก่ กรณีทีศ่าลวนิิจฉัยว่าเป็นขอ้พพิาททีอ่ยู่ในอ านาจ
พจิารณาพพิากษาของศาลปกครอง และกรณีทีศ่าลวนิิจฉัยว่ายงัไม่เป็นขอ้พพิาททีอ่ยู่ในอ านาจ
พจิารณาพพิากษาของศาลปกครอง ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้  
 



 

๙๐ 

 ๑) กรณีท่ีศาลวินิจฉัยว่าเป็นข้อพิพาทท่ีอยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษา 
ของศาลปกครอง 
 

   จากการศกึษาค าวนิิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดพบว่า มีเพยีงกรณีฟ้องโต้แยง้
การด าเนินการของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาในการจดัซื้อจดัจ้างโดยวิธี
ประกวดราคาเท่านัน้ ทีศ่าลวนิิจฉัยรบัค าฟ้องไว้พจิารณาเน่ืองจากเหน็ว่าเป็นขอ้พพิาททีอ่ยู่ใน
อ านาจพจิารณาพพิากษาของศาลปกครอง โดยในการด าเนินการพจิารณาผลการประกวดราคานัน้ 
ขอ้ ๓๔ ของระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าด้วยการพสัดุฯ ก าหนดให้คณะกรรมการพจิารณา 
ผลการประกวดราคาเมื่อได้รบัใบเสนอราคาและเอกสารหลกัฐานต่างๆ จากคณะกรรมการรบัและ
เปิดซองประกวดราคาแล้ว จะต้องตรวจสอบคุณสมบตัขิองผู้เสนอราคา เอกสารหลกัฐานต่างๆ 
แล้วคดัเลือกผู้เสนอราคาที่ถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา จากนัน้จงึพิจารณา
คดัเลอืกผูช้นะการประกวดราคาจากผูเ้ขา้ประกวดราคาทีค่ดัเลอืกไว้ว่ามคีุณภาพและคุณสมบตัิ
เป็นประโยชน์ต่อทางราชการซึ่งเสนอราคาต ่ าสุด โดยต้องรายงานผลการพิจารณาและ  
เสนอความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รบัมาทัง้หมดต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่ อพิจารณา 
สัง่การต่อไป ในกรณีที่ผูเ้สนอราคารายที่คณะกรรมการเหน็ว่าควรเป็นผู้ชนะการประกวดราคา
เสนอราคาสูงกว่าวงเงนิทีจ่ะซื้อหรอืจา้ง คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคามอี านาจ
ด าเนินการต่อรองราคากับผู้เสนอราคารายนัน้ได้  ส าหรับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในขัน้ตอน 
การด าเนินการของคณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคา และศาลมคี าสัง่รบัค าฟ้อง 
ไว้พจิารณาเนื่องจากเหน็ว่าเป็นขอ้พพิาทที่อยู่ในอ านาจของศาลปกครองดงัทีก่ล่าวขา้งต้นนัน้ 
ไดแ้ก่ ขอ้พพิาทในกรณทีีผู่เ้สนอราคาไม่ผ่านการพจิารณาขอ้เสนอดา้นเทคนิคในการประกวดราคา
แบบ ๒ ซอง อันเป็นการประกวดราคาที่มขี้อก าหนดให้ผู้เสนอราคาต้องเสนอซองข้อเสนอ 
ด้านเทคนิคและซองข้อเสนอด้านราคา โดยคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 
จะเปิดซองขอ้เสนอดา้นราคาต่อเมือ่ผูเ้สนอราคาเป็นผูผ้่านการพจิารณาขอ้เสนอดา้นเทคนิคแลว้
เท่านัน้ ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 
 

   (๑) กรณีฟ้องว่า ความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาผลการ 
ประกวดราคาท่ีพิจารณาว่าผู้ ฟ้องคดีไม่ผ่านการพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิค 
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
 

    : ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี  ๔๕๓/๒๕๔๖  ผู้ ฟ้ องคดีเข้าร่วม 
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน ้าลงสู่แม่น ้าเจ้าพระยาซึ่ งก าหนดให ้
ผูเ้สนอราคาตอ้งยื่นซองขอ้เสนอดา้นเทคนิคและซองขอ้เสนอดา้นราคา โดยจะเปิดซองขอ้เสนอ



 

๙๑ 

ด้านราคาเฉพาะผู้ที่ผ่านการพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคเท่านัน้ ซึ่งคณะกรรมการพจิารณา 
ผลการประกวดราคามีความเห็นว่าผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านการพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิค ท าให ้
ผู้ฟ้องคดีถูกตัดสิทธิไม่ได้รบัการพิจารณาข้อเสนอด้านราคา ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าความเห็นของ 
คณะกรรมการฯ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงน าคดีมาฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนความเห็นของ
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาดังกล่าว  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า  
การด าเนินการของคณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาถือได้ว่าเป็นการด าเนินการ
เกี่ยวกบัการจดัหาในกรณีการสัง่ไม่รบัค าเสนอรบัจ้างของผู้ฟ้องคดอีนัเป็นค าสัง่ทางปกครอง
ตามขอ้ ๑ (๑)๘๗ ของกฎกระทรวง ฉบบัที ่๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบญัญตัิ
วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ทีม่ผีลกระทบต่อสถานภาพของสิทธขิองผูฟ้้องคด ี
จงึเป็นค าสัง่ทางปกครองตามมาตรา ๕๘๘ แห่งพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองฯ 
การฟ้องโต้แย้งค าสัง่ดงักล่าวจงึอยู่ในอ านาจพจิารณาพพิากษาหรอืมคี าสัง่ของศาลปกครอง 
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ  
 

 (๒) กรณีฟ้องว่า การตัดสิทธิผู้ฟ้องคดี (ผู้เสนอราคา) ออกจากการ
ประกวดราคาไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
 

   : ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี ๔๕๘/๒๕๔๗ ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้เสนอ
ราคาต ่าสุดในการประกวดราคาจดัซื้อครุภัณฑ์ประเภทยานพาหนะและขนส่งของเทศบาล  
ต าบลคลองหลวง (ผู้ถูกฟ้องคด)ี และคณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคามคีวามเหน็ 
ให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ชนะการประกวดราคา แต่ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้มหีนังสือแจ้งการตัดสิทธ ิ
ผูฟ้้องคดอีอกจากการพจิารณาจดัซือ้ครุภณัฑด์งักล่าวโดยอ้างว่าผลติภณัฑข์องผูฟ้้องคดไีม่ตรง 
ตามมาตรฐานที่ก าหนดในประกาศประกวดราคา ผู้ฟ้องคดเีหน็ว่าหนังสอืแจง้การตดัสทิธขิอง 
ผูถู้กฟ้องคดไีมช่อบดว้ยกฎหมาย จงึน าคดมีาฟ้องขอใหศ้าลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ให้ผูถู้กฟ้องคดี
เขา้ท าสญัญากบัผู้ฟ้องคด ี ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า หนังสอืแจง้การตดัสทิธผิู้ฟ้องคดี
ออกจากการพิจารณาจดัซื้อดงักล่าวเป็นการสัง่ไม่รบัค าเสนอขายซึ่งเป็นค าสัง่ทางปกครอง 
                                                 

๘๗ กฎกระทรวง ฉบบัที ่๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙  

 ใหก้ารด าเนินการของเจา้หน้าทีด่งัต่อไปนี้ เป็นค าสัง่ทางปกครอง 
 ขอ้ ๑ การด าเนินการเกีย่วกบัการจดัหาหรอืใหส้ทิธปิระโยชน์ในกรณีดงัต่อไปนี้ 

  (๑) การสัง่รบัหรอืไม่รบัค าเสนอขาย รบัจา้ง แลกเปลีย่น ใหเ้ช่า ซือ้ เช่า หรอืใหส้ทิธปิระโยชน์ 
ฯลฯ   ฯลฯ 

๘๘ อา้งแลว้ ในเชงิอรรถที ่๘๓ หน้า ๗๘ 



 

๙๒ 

ตามขอ้ ๑ (๑)๘๙ ของกฎกระทรวง ฉบบัที ่๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบญัญตัิ
วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แลว้ แมว้่านายกเทศมนตรตี าบลคลองหลวงซึง่เป็น
ผู้มอี านาจอนุมตัิจดัซื้อครุภณัฑ์ตามประกาศประกวดราคา จะยงัไม่ได้มคี าสัง่อนุมัติให้จดัซื้อ
ครุภัณฑ์จากผู้เสนอราคารายใดก็ตาม ผู้ฟ้องคดีก็เป็นผู้ได้รบัความเดือดร้อนหรือเสียหาย 
ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ ง แห่งพระราชบัญญัติจ ัดตัง้ศาลปกครองฯ แล้ว เมื่อผู้ฟ้องคด ี
มไิด้อุทธรณ์ค าสัง่ดงักล่าวตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ 
ก่อนทีจ่ะน าคดมีาฟ้องต่อศาลปกครอง ศาลจงึไมร่บัค าฟ้องไวพ้จิารณา 
 

   หมายเหตุ คดีน้ีศาลไม่ร ับค าฟ้องไว้พิจารณาด้วยเหตุที่ย ังไม่ได้
ด าเนินการแก้ไขความเดอืดร้อนเสยีหายตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง จงึท าให้เข้าใจได้ว่าเป็น 
กรณพีพิาททีอ่ยูใ่นอ านาจพจิารณาพพิากษาของศาลปกครอง  
 

 (๓) กรณีฟ้องว่า ประกาศรายช่ือผู้เสนอราคาท่ีผ่านการพิจารณาข้อเสนอ
ด้านเทคนิคโดยผูฟ้้องคดีไม่ผา่นการพิจารณา เป็นค าสัง่ท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
 

     : ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี ๑๔๕/๒๕๔๙ กรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่น
ขอ้เสนอประกวดราคาจา้งบรกิารระบบจ าหน่ายสลากแบบเลขทา้ย ๓ ตวั และ ๒ ตวั กบัส านักงาน 
สลากกินแบ่งรฐับาล (ผู้ถูกฟ้องคดี) และต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้ออกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ
พิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคโดยมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่าผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านการ 
พจิารณาขอ้เสนอด้านเทคนิค ผูฟ้้องคดเีหน็ว่าการทีผู่้ถูกฟ้องคดพีจิารณาตดัสทิธขิองผู้ฟ้องคดี
ออกจากการประกวดราคาเป็นการพจิารณาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากมไิด้แสดงข้อเทจ็จรงิ 
อนัเป็นสาระส าคญั ขอ้กฎหมายอ้างองิ ขอ้พจิารณา และขอ้สนับสนุนในการใชดุ้ลพนิิจ จงึน าคดี
มาฟ้องขอให้ศาลเพกิถอนค าสัง่ตดัสทิธขิองผู้ฟ้องคดดีงักล่าว  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคของผู้ถูกฟ้องคดี เป็นการออกค าสัง่ 
ไม่รบัค าเสนอรบัจ้างของผู้ฟ้องคดีตามข้อ ๑ (๑) ของกฎกระทรวง ฉบบัที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงเป็นค าสัง่ 
ทางปกครองตามมาตรา ๕๙๐ แห่งพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัิราชการทางปกครองฯ เมื่อผู้ฟ้องคดี
โต้แย้งว่าการออกประกาศดงักล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีจงึเป็นคดีพพิาทตามมาตรา ๙  
 

                                                 
๘๙ อา้งแลว้ ในเชงิอรรถที ่๘๗ หน้า ๙๑ 
๙๐ อา้งแลว้ ในเชงิอรรถที ่๘๓ หน้า ๗๘ 



 

๙๓ 

วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ (ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี ๕๐๘/๒๕๔๙ 
วินิจฉัยแนวทางเดียวกนั) 
 

   (๔) กรณีฟ้องว่า ค าสัง่ให้ผู้ ฟ้องคดีไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น 
ให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาในการจดัซ้ือจดัจ้างด้วยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ ไม่ชอบ 
ด้วยกฎหมาย 
 

     : ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี ๕๒๘/๒๕๕๔ กรณีฟ้องว่าคณะกรรมการ
ประกวดราคาซื้อระบบโทรทัศน์วงจรปิด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีค าสัง่ให้ผู้ฟ้องคดีไม่ผ่าน 
การคดัเลอืกเบือ้งตน้ใหเ้ป็นผูม้สีทิธเิสนอราคาตามโครงการประกวดราคาซือ้ระบบโทรทศัน์วงจรปิด
ของกรมการแพทย์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จ านวน ๑ ระบบ  และรองอธิบดีกรมการแพทย ์ 
(ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ซึ่งปฏิบตัิราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) วินิจฉัย
อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย จงึน าคดีมาฟ้องขอให้ศาลมคี าพพิากษาหรอื 
ค าสัง่ให้เพิกถอนค าสัง่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และค าวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔  
ซึง่ปฏบิตัริาชการแทนผูถู้กฟ้องคดทีี่ ๓ รวมทัง้ใหย้กเลกิการประกวดราคา และใหผู้้ถูกฟ้องคดี
ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า กรณีเป็นคดีพิพาท
เกี่ยวกบัการทีห่น่วยงานทางปกครองหรอืเจา้หน้าทีข่องรฐักระท าการโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย
และการกระท าละเมดิตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ 
 

  ๒) กรณีท่ีศาลวินิจฉัยว่ายงัไม่เป็นข้อพิพาทท่ีอยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษา
ของศาลปกครอง 
 

    ส าหรบัข้อพิพาทในกรณีนี้  เป็นกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยเกี่ยวกับ 
การด าเนินการของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างว่าเป็นเพียงการด าเนินการภายในของ 
เจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีค าสัง่ทางปกครอง อันเป็นการพิจารณาทางปกครองตามมาตรา ๕๙๑  
แห่งพระราชบญัญัติวิธีปฏิบตัิราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เท่านัน้ กรณีจงึยงัไม่เป็น 

                                                 
๙๑ พระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
มาตรา ๕ ในพระราชบญัญตันิี้  

ฯลฯ   ฯลฯ 
“การพิจารณาทางปกครอง” หมายความว่า การเตรียมการและการด าเนินการของเจ้าหน้าที่ 

เพื่อจดัใหม้คี าสัง่ทางปกครอง 
ฯลฯ   ฯลฯ 



 

๙๔ 

คดีพิพาทที่อยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑)  
แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 
 

   (๑) ข้อพิพาทเก่ียวกบัการด าเนินการของคณะกรรมการจดัซ้ือจดัจ้าง
โดยวิธีประกวดราคา 

 

    (๑.๑) กรณีฟ้องว่า ความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาท่ีพิจารณาว่าผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านการพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย 
   : ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี ๒๙/๒๕๔๗ กรุงเทพมหานคร  
(ผูถู้กฟ้องคด)ี ประกาศประกวดราคาเช่าระบบคอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์ประกอบ โดยก าหนดให ้
ผู้เสนอราคาต้องผ่านการพจิารณาข้อเสนอด้านเทคนิคก่อนจงึจะได้รบัการพจิารณาราคาและ
ตดัสนิคดัเลอืกเป็นผูช้นะราคาต่อไป ผูฟ้้องคดซีึง่ร่วมเสนอราคาเหน็ว่าคณะกรรมการพจิารณา
ผลการประกวดราคาด าเนินการพจิารณาขอ้เสนอดา้นเทคนิคและเสนอความเหน็ใหผู้เ้สนอราคา
รายอื่นเป็นผู้ชนะการประกวดราคาต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นผู้มอี านาจสัง่ซื้อสัง่จา้ง
โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย จงึน าคดมีาฟ้องขอใหศ้าลมคี าสัง่เพกิถอนการประกวดราคาและให้มี
การด าเนินการประกวดราคาใหม่  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า เมื่อการพิจารณาคดัเลือก
ขอ้เสนอดา้นเทคนิคเป็นส่วนหนึ่งของการพจิารณาตดัสนิผูช้นะการประกวดราคา การพจิารณา
คดัเลอืกขอ้เสนอดา้นเทคนิคจงึเป็นการด าเนินการภายในของฝ่ายปกครองอนัเป็นการพจิารณา 
ทางปกครองที่เป็นขัน้ตอนการเตรยีมการและการด าเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจดัให้มคี าสัง่  
ทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบญัญตัิวธิปีฏบิตัิราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  
เมื่อกรุงเทพมหานครตัดสินผู้ชนะการประกวดราคาโดยออกค าสัง่ร ับหรือไม่ ร ับค าเสนอเช่า 
ของผู้เข้าร่วมประกวดราคาแล้ว ค าสัง่ดงักล่าวจงึเป็นค าสัง่ทางปกครองตามกฎกระทรวง  
ฉบบัที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญตัิวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองฯ 
ดงันัน้ เมื่อการพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคเป็นขัน้ตอนการด าเนินการภายในเพื่อจดัให้มี 
ค าสัง่ทางปกครอง ขัน้ตอนการด าเนินการดงักล่าวย่อมไม่ใช่เป็นการกระท าอื่นใดตามมาตรา ๙  
วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ ซึง่จะมลีกัษณะเป็นการกระท าทางกายภาพ
เป็นหลกั ผู้ฟ้องคดจีงึไม่ได้เป็นผู้ได้รบัความเดอืดรอ้นหรอืเสยีหายตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง 
แห่งพระราชบญัญัติเดียวกัน และเมื่อหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรฐัยงัไม่ได้ 
ใชอ้ านาจทางปกครองเพยีงแต่ด าเนินการตามขัน้ตอนภายในอนัเป็นการพจิารณาทางปกครอง 
ศาลปกครองย่อมไม่มีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีตลอดจนไม่มีอ านาจก าหนดค าบังคับ  
ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ  
   



 

๙๕ 

  (๑.๒) กรณีฟ้องว่า การด าเนินการต่อรองราคาและค าสัง่เรียกให้
เสนอราคาใหม่ของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
 

  : ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี ๔๗๗/๒๕๔๗ ในการประกาศ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารของโรงพยาบาล ซึ่งผู้ฟ้องคดเีป็นผู้เสนอราคาต ่าสุดแต่ราคา 
ที่เสนอสูงกว่าวงเงินงบประมาณที่จะจัดจ้าง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 
จึงมีหนังสือเรียกผู้ฟ้องคดีมาต่อรองราคา แต่ผู้ฟ้องคดีขอยืนราคาเดิม คณะกรรมการฯ  
จงึเรยีกผู้เสนอราคาทุกรายต่อรองราคาใหม่ตามข้อ ๔๓ (๑) และ (๒)๙๒ ของระเบียบส านัก
นายกรฐัมนตรี ว่าด้วยการพัสดุฯ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าหนังสือของคณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาที่เรยีกให้ผู้เสนอราคาทุกรายมาต่อรองราคาเป็นค าสัง่ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
จึงน าคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีค าสัง่เพิกถอนค าสัง่ดังกล่าว  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า  
การด าเนินการของคณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาเป็นการด าเนินการตามกระบวนการ
ประกวดราคาเพื่อเสนอผูว้่าราชการจงัหวดัซึ่งเป็นผู้มอี านาจสัง่ซื้อหรอืสัง่จา้งพจิารณาด าเนินการ
ต่อไป  ดังนัน้ การกระท าของคณะกรรมการดังกล่าวจึงไม่ต้องตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑)  
แห่งพระราชบญัญตัิจดัตัง้ศาลปกครองฯ ที่ผู้ฟ้องคดจีะมสีทิธฟ้ิองขอให้เพกิถอนค าสัง่เรยีกให ้
ผูเ้สนอราคาทุกรายเขา้มาต่อรองราคาใหมแ่ละเพกิถอนการประกวดราคาได้ 

                                                 
๙๒ ระเบยีบส านกันายกรฐัมนตร ีวา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
    ขอ้ ๔๓ การซือ้หรอืการจา้งโดยวธิสีอบราคาทีป่รากฏว่าราคาของผูเ้สนอราคารายทีค่ณะกรรมการ

เห็นสมควรซื้อหรือจ้างยังสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างตามข้อ ๒๗ (๔) หรือข้อ ๒๘ (๕) แล้วแต่กรณี  
ใหค้ณะกรรมการด าเนินการตามล าดบั ดงันี้ 

    (๑) เรียกผู้เสนอราคารายนัน้มาต่อรองราคาให้ต ่าสุดเท่าที่จะท าได้ หากผู้เสนอราคารายนัน้  
ยอมลดราคาแล้ว ราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงนิที่จะซื้อหรอืจ้าง หรอืสูงกว่า แต่ส่วนที่สูงกว่านัน้ไม่เกิน 
รอ้ยละสบิของวงเงนิทีจ่ะซือ้หรอืจา้ง หรอืต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลดราคาลงอกี แต่ส่วนทีส่งูกว่าเงนิทีจ่ะซื้อ  
หรือจ้างนัน้ ไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดัง กล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม  
กใ็หเ้สนอซือ้หรอืจา้งจากผูเ้สนอราคารายนัน้ 

    (๒) ถ้าด าเนินการตาม (๑) แล้วไม่ได้ผล ให้เรยีกผู้เสนอราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อ 
หรอืจ้างทุกรายมาต่อรองราคาใหม่พร้อมกนั ดว้ยวธิยีื่นซองเสนอราคาภายในก าหนดระยะเวลาอนัสมควร 
หากรายใดไม่มายื่นซอง ใหถ้อืว่ารายนัน้ยนืราคาตามทีเ่สนอไวเ้ดมิ หากผูเ้สนอราคาต ่าสุดในการต่อรองราคา  

ครัง้นี้เสนอราคาไม่สงูกว่าวงเงนิทีจ่ะซือ้หรอืจ้าง หรอืสูงกว่าแต่ส่วนที่สงูกว่านัน้ไม่เกนิร้อยละสบิของวงเงนิ  
ทีจ่ะซือ้หรอืจา้ง ถา้เหน็ว่าราคาดงักล่าวเป็นราคาทีเ่หมาะสม กใ็หเ้สนอซือ้หรอืจา้งจากผูเ้สนอราคารายนัน้ 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 

๙๖ 

   (๑.๓) กรณีฟ้องว่า การท่ีคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
ไม่รบัพิจารณาราคาของผู้ฟ้องคดีเป็นการปฏิบติัหน้าท่ีโดยไม่สุจริตและกลัน่แกล้ง 
ผูฟ้้องคดี 
 

   : ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี ๕๐๗/๒๕๔๗ ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เสนอ
ราคาต ่าสุดในการประกวดราคาจ้างก่อสร้างท านบดนิและอาคารประกอบของกรมชลประทาน  
(ผูถู้กฟ้องคด)ี แต่คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคามหีนังสอืแจง้ผลการพจิารณาว่า
ไม่รบัพิจารณาราคาของผู้ฟ้องคดี เน่ืองจากผู้ฟ้องคดีเสนอขีดความสามารถและความพร้อม 
ไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคา ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคณะกรรมการพิจารณาผล 
การประกวดราคาปฏิบตัิหน้าที่โดยไม่สุจรติและกลัน่แกล้งผู้ฟ้องคดีโดยไม่เป็นธรรม จงึน าคด ี
มาฟ้องต่อศาลขอให้เพิกถอนมติของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาดังกล่าว  
ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า การที่คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคามมีตไิม่รบั 
ใบเสนอราคาของผู้ฟ้องคดนีัน้ เป็นความเหน็ของคณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคา 
ซึง่เป็นเพยีงขัน้ตอนการพจิารณาภายในหน่วยงานตามค าสัง่แต่งตัง้ของผูถู้กฟ้องคดเีพื่อพจิารณา
และเสนอความเหน็ตามล าดบัชัน้ต่อผูม้อี านาจอนุมตัสิ ัง่ซือ้สัง่จา้งตามระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ี
ว่าดว้ยการพสัดุฯ ต่อไป ผูฟ้้องคดจีงึไม่ใช่ผูไ้ดร้บัความเดอืดรอ้นหรอืเสยีหายจากการปฏบิตัหิน้าที่
ของคณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้
ศาลปกครองฯ ทีจ่ะมสีทิธฟ้ิองคดต่ีอศาลปกครอง 
    

  (๑.๔) กรณีฟ้องว่า การท่ีคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคามีความเห็นว่าผู้เสนอราคามีคุณสมบติัหรือมีการปฏิบติัท่ีไม่เป็นไปตามเง่ือนไข 
ของประกาศประกวดราคา เป็นการกระท าท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
 

   (๑.๔.๑) ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี ๖๒๗/๒๕๔๗ ผู้ฟ้องคด ี
เป็นผู้เสนอราคาต ่าสุดในการประกวดราคาซื้อครุภณัฑก์ารแพทย ์แต่คณะกรรมการพจิารณา 
ผลการประกวดราคาได้แจ้งผลการพิจารณาว่าคณะกรรมการฯ มมีติตดัสิทธไิม่ให้ผู้ฟ้องคด ี
เป็นผู้ชนะการประกวดราคาเนื่องจากมคีุณสมบตัไิม่ถูกต้องตามเงื่อนไขของประกาศประกวดราคา 
จงึน าคดมีาฟ้องขอใหศ้าลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ใหผู้้ฟ้องคดไีด้เขา้ท าสญัญาซื้อขายดงักล่าว  
ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า การทีค่ณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคามมีตขิา้งต้น
ยงัไม่มขีอ้ยุต ิเนื่องจากเป็นเพยีงขัน้ตอนการพจิารณาภายในของฝ่ายปกครองซึ่งคณะกรรมการฯ 
จะตอ้งน าเสนอผูม้อี านาจสัง่ซือ้หรอืสัง่จา้งเพื่อพจิารณาอนุมตักิารสัง่ซือ้หรอืสัง่จา้งต่อไป  ดงันัน้ 
สิทธิของผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่ได้ร ับผลกระทบจากมติของคณะกรรมการดังกล่าว ผู้ฟ้องคด ี
จึงไม่ใช่ผู้ที่ได้ร ับความเดือดร้อนหรือเสียหายที่จะมีสิทธิฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ ง  
แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ 



 

๙๗ 

     (๑.๔.๒) ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๒๔๖/๒๕๔๙ กรณผีูฟ้้องคดี
เขา้รว่มยืน่ซองเสนอราคาในการประกวดราคาจา้งเหมาก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่พงัทีแ่ม่น ้าน่าน
ตามประกาศประกวดราคาของกรมการขนส่งทางน ้าและพาณิชยนาว ี(ผูถู้กฟ้องคด)ี  ต่อมา ประธาน
กรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาไดม้หีนังสอืถงึผูฟ้้องคดแีจง้ผลการพจิารณาว่าผูฟ้้องคดี
ไม่ผ่านการคัดเลือกเนื่ องจากไม่ได้ยื่นส าเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น อันเป็นการผิดเงื่อนไข  
การประกวดราคาซึ่งถือเป็นสาระส าคญั พรอ้มทัง้ประกาศรายชื่อผู้ยื่นซองประกวดราคาจ้างเหมา
ก่อสร้างที่ผ่านและไม่ผ่านการพิจารณา ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการกระท าของผู้ถูกฟ้องคดไีม่ชอบ 
ด้วยกฎหมาย ท าให้ผู้ฟ้องคดีได้รบัความเสียหายโดยพลาดโอกาสในการเข้าเสนอราคา  
จงึน าคดมีาฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนค าสัง่และประกาศรายชื่อผู้ยื่นซองประกวดราคาดงักล่าว 
และมีค าสัง่ให้ผู้ฟ้องคดีได้มีสิทธิเข้าเสนอราคาต่อไป  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า  
การพจิารณาว่าผู้ฟ้องคดไีม่ผ่านการคดัเลอืกขา้งต้นนัน้ มลีกัษณะเป็นการพจิารณาในส่วนของ
เงื่อนไขทัว่ไปในเบื้องต้นก่อนที่จะมคี าสัง่ทางปกครอง ซึ่งเป็นการเตรยีมการและการด าเนินการ
ของเจ้าหน้าที่เพื่อจดัให้มคี าสัง่ทางปกครองตามนิยามของค าว่าการพิจารณาทางปกครอง 
ตามนัยมาตรา ๕๙๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ. ๒๕๓๙   
ดงันัน้ การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาและแจ้งให้ผู้ฟ้องคด ี
ทราบผลดังกล่าว จึงมิใช่ค าสัง่ทางปกครองที่จะเป็นคดีพิพาททางปกครองตามมาตรา ๙  
แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ 
 

     หมายเหตุ กรณีการแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาให้ผู้เสนอราคาทราบว่าถูกตัดสิทธิในการเสนอราคาหรือ  
ไม่รบัพจิารณาราคาเนื่องจากมคีุณสมบตัหิรอืไม่ปฏบิตัใิห้เป็นไปตามเงื่อนไขในการประกวด
ราคา นัน้ มขีอ้สงัเกตว่าหากเป็นการแจง้โดยหน่วยงานทางปกครองผูจ้ดัใหม้กีารประกวดราคา
หรอืผู้มอี านาจกระท าการแทนหน่วยงานทางปกครองแล้ว ศาลปกครองสูงสุดมคี าวนิิจฉัยว่า 
เป็นกรณีการมคี าสัง่ไม่รบัค าเสนอราคาของผู้เสนอราคาอนัเป็นค าสัง่ทางปกครองตามขอ้ ๑ (๑)๙๔ 
ของกฎกระทรวง ฉบบัที ่๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิัตริาชการ 
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ การฟ้องโต้แย้งการแจ้งผลดงักล่าวจงึเป็นคดพีพิาทตามมาตรา ๙ 
วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ ซึง่ไดแ้ก่ กรณีตามค าสัง่ศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๔๕๘/๒๕๔๗ และที่ ๗๔๒/๒๕๔๙ (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหน้า ๙๑-๙๒ และ 
หน้า ๑๐๖-๑๐๗) 
 

                                                 

 ๙๓ อา้งแลว้ ในเชงิอรรถที ่๙๑ หน้า ๙๓ 
๙๔ อา้งแลว้ ในเชงิอรรถที ่๘๗ หน้า ๙๑ 



 

๙๘ 

     (๑.๕) กรณีฟ้องว่า การท่ีคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาเสนอความเห็นให้ผู้เสนอราคาท่ีขาดคุณสมบติัเป็นผู้ชนะการประกวดราคา  
เป็นการกระท าท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
 

  (๑.๕.๑) ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี ๙๐๓/๒๕๔๘ ผู้ฟ้องคด ี
ได้เขา้เสนอราคาในการประกวดราคาซื้อสารเคมเีดลต้ามทิรนิ ๕% WDP ของกรมควบคุมโรค  
(ผู้ถูกฟ้องคดี) โดยคณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาพจิารณาเสนอความเห็นให ้
ผู้เสนอราคารายอื่นที่เสนอราคาต ่าสุดเป็นผู้ชนะการประกวดราคา ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีเห็นชอบ 
ตามมตขิองคณะกรรมการฯ ดงักล่าว แต่ผูฟ้้องคดเีหน็ว่าผูช้นะการประกวดราคาขาดคุณสมบตัิ
เพราะใช้วสัดุไม่ถูกต้องตามประกาศประกวดราคาฯ จงึน าคดมีาฟ้องขอให้ศาลมคี าพิพากษา 
หรอืค าสัง่ห้ามไม่ให้คณะกรรมการฯ เสนอชื่อผู้ชนะการประกวดราคาเป็นผู้เข้าท าสญัญาและ 
ใหผู้้ฟ้องคดเีขา้ท าสญัญาแทน   ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า การด าเนินการของคณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาเป็นเพียงกระบวนการในการเตรียมการและด าเนินการ  
ของเจา้หน้าที่เพื่อจดัให้มคี าสัง่ทางปกครองอนัเป็นการพจิารณาทางปกครองตามมาตรา ๕ ๙๕ 
แห่งพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ การกระท าดงักล่าวยงัไม่ใช่ค าสัง่
ทางปกครอง เนื่องจากคณะกรรมการฯ มไิดเ้ป็นผูม้อี านาจในการสัง่ซือ้หรอืสัง่จา้งทีจ่ะก่อใหเ้กดิ
ค าสัง่ทางปกครองในอันที่จะมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคด ี
แต่อย่างใด  ดงันัน้ บรรดาขัน้ตอนต่างๆ ที่คณะกรรมการฯ ด าเนินการก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคด ี
จะมคี าสัง่รบัค าเสนอขายของผู้เสนอราคารายใด ย่อมไม่เป็นค าสัง่ทางปกครอง ศาลปกครอง 
จงึไมอ่าจมคี าสัง่ตามค าขอของผูฟ้้องคด ีศาลไมร่บัค าฟ้องไวพ้จิารณา 
 

  (๑.๕.๒) ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี ๒๔๕/๒๕๔๙ กรณีที ่
ผู้ฟ้องคดซีึ่งได้เข้าร่วมยื่นซองเสนอราคาจ้างเหมาก่อสรา้งอาคารที่ท าการต ารวจภูธรจงัหวดั
สุรินทร์ตามประกาศจังหวัดสุรินทร์เห็นว่า ไม่ได้ร ับความเป็นธรรมจากการด าเนินการของ
คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคา (ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒) ทีเ่สนอความเหน็ต่อผูว้่าราชการ 
จงัหวดัสุรนิทร์ (ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑) โดยให้ผู้เสนอราคารายอื่นซึ่งขาดคุณสมบตัิในการยื่นซอง
ประกวดราคาเป็นผู้ได้รบัการคดัเลอืก อนัเป็นการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จงึน าคดมีาฟ้อง 
ขอให้ศาลเพิกถอนการกระท าของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดงักล่าว  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า  
การด าเนินงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นการด าเนินการโดยคณะกรรมการที่ได้รบัแต่งตัง้ 
จากหวัหน้าส่วนราชการเพื่อจดัใหม้กีารยื่นซองประกวดราคา คดัเลอืกจนไดผ้ลการประกวดราคา 
และเสนอผลการประกวดราคาดงักล่าวต่อหัวหน้าส่วนราชการว่าผู้เสนอราคารายใดได้รบั 

                                                 
๙๕ อา้งแลว้ ในเชงิอรรถที ่๙๑ หน้า ๙๓ 



 

๙๙ 

การคดัเลือกและเป็นผู้เสนอราคาต ่าสุด มคีุณภาพและคุณสมบตัิตามที่ทางราชการก าหนด  
เพื่อหวัหน้าส่วนราชการนัน้ๆ จะไดพ้จิารณาและมคี าสัง่ซือ้หรอืสัง่จา้งต่อไป ซึง่ผูม้อี านาจในการ
สัง่ซือ้หรอืสัง่จา้งกรณีน้ีคอืผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ในฐานะผูว้่าราชการจงัหวดั ตามขอ้ ๕๙๖และขอ้ ๖๕๙๗ 
ของระเบียบส านักนายกรฐัมนตรี ว่าด้วยการพัสดุฯ การด าเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒  
จงึเป็นเพียงการพิจารณาทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบญัญัติวธิีปฏิบตัิราชการ 
ทางปกครองฯ ซึ่งการกระท าดงักล่าวหรือการพิจารณาดงักล่าวยงัไม่ใช่ค าสัง่ทางปกครอง 
เน่ืองจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้เป็นผู้มอี านาจในการสัง่ซื้อหรอืสัง่จ้างที่จะก่อให้เกิดค าสัง่ 
ทางปกครองอนัจะมผีลกระทบต่อสถานภาพของสทิธหิรอืหน้าทีข่องผูฟ้้องคดแีต่อย่างใด  ดงันัน้ 
บรรดาขัน้ตอนต่างๆ ทีผู่ถู้กฟ้องคดทีี ่๒ ด าเนินการก่อนทีผู่ถู้กฟ้องคดทีี ่๑ จะมคี าสัง่รบัค าเสนอ
รบัจ้างของผู้เสนอราคารายอื่นย่อมไม่เป็นค าสัง่ทางปกครอง กรณีจึงยังไม่มีกรณีพิพาท  
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ 
 

 หมายเหตุ ส าหรบักรณฟ้ีองโต้แยง้การด าเนินการของคณะกรรมการจดัซือ้
จดัจา้งโดยวธิปีระกวดราคานี้ มบีางกรณีที่แมศ้าลปกครองสูงสุดจะวนิิจฉัยในท านองเดยีวกนัว่า 
การด าเนินการของคณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาเป็นเพยีงขัน้ตอนการด าเนินการ
ภายในของฝ่ายปกครอง ยงัไม่ใช่ค าสัง่ทางปกครองก็ตาม แต่เหตุผลในการไม่รบัค าฟ้อง 
ไวพ้จิารณานัน้ ศาลวนิิจฉยัแตกต่างกนัออกไป กล่าวคอื 
 ก) กรณีทีศ่าลวนิิจฉัยว่า ยงัไม่เป็นคดพีพิาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) 
แห่งพระราชบัญญัติจ ัดตัง้ศาลปกครองฯ อันเป็นกรณีที่ไม่ร ับค าฟ้องด้วยเหตุเกี่ยวกับ 
อ านาจศาล ได้แก่ ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๗๗/๒๕๔๗ ที่ ๙๐๓/๒๕๔๘ ที่ ๒๔๕/๒๕๔๙ 
และที ่๒๔๖/๒๕๔๙ 

                                                 
๙๖-๙๗ ระเบยีบส านกันายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
     ขอ้ ๕ ในระเบยีบนี้ 

ฯลฯ    ฯลฯ 
     “หวัหน้าสว่นราชการ” 
   - ส าหรบัราชการบรหิารส่วนกลาง หมายความว่า อธบิด ีหรอืหวัหน้าส่วนราชการทีเ่รยีกชื่อ

อย่างอื่นและมฐีานะเป็นนิตบิุคคล 
   - ส าหรบัราชการบรหิารสว่นภูมภิาค หมายความว่า ผูว้่าราชการจงัหวดั 
   ขอ้ ๖๕ การสัง่ซื้อหรอืสัง่จ้างครัง้หนึ่ง นอกจากวธิีพเิศษและวธิกีรณีพเิศษใหเ้ป็นอ านาจของ 

ผูด้ ารงต าแหน่งและภายในวงเงนิ ดงัต่อไปนี้ 
      (๑) หวัหน้าสว่นราชการไมเ่กนิ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
      (๒) ปลดักระทรวงเกนิ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกนิ ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
      (๓) รฐัมนตรเีจา้สงักดัเกนิ ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๙๗

  



 

๑๐๐ 

 ข) กรณีที่ศาลวนิิจฉัยว่า ผู้ฟ้องคดไีม่ใช่ผูม้สีทิธฟ้ิองคดตีามมาตรา ๔๒  
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบญัญตัิจดัตัง้ศาลปกครองฯ อนัเป็นกรณีที่ศาลไม่รบัค าฟ้องด้วยเหตุ 
เงือ่นไขในการฟ้องคด ีโดยมไิดก้ล่าวไวว้่ากรณถีอืเป็นคดพีพิาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง หรอืไม ่ 
อยา่งไรกด็ ีโดยทีค่ดพีพิาทตาม ข) นี้ เป็นกรณีทีศ่าลวนิิจฉัยในประเดน็เกี่ยวกบัการด าเนินการ
ของคณะกรรมการจดัซื้อจดัจ้างว่าเป็นเพยีงขัน้ตอนการด าเนินการภายในของฝ่ายปกครอง  
ยงัไม่ใช่ค าสัง่ทางปกครอง เช่นเดยีวกบักรณีตาม ก) ด้วย จงึได้สรุปย่อคดลีกัษณะดงักล่าวไว ้
ในหวัข้อ ๒) กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่ายงัไม่เป็นข้อพิพาทที่อยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษาของ 
ศาลปกครอง ไดแ้ก่ ค าสัง่ศาลปกครองสงูสุดที ่๕๐๗/๒๕๔๗ และที ่๖๒๗/๒๕๔๗ 
 ค) กรณีที่ศาลวนิิจฉัยว่า ไม่เป็นคดพีพิาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) 
และผู้ฟ้องคดีไม่ใช่ผู้มีสิทธิฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจ ัดตัง้ 
ศาลปกครองฯ ไดแ้ก่ ค าสัง่ศาลปกครองสงูสุดที ่๒๙/๒๕๔๗   
  

 (๒) ข้อพิพาทเก่ียวกบัการด าเนินการของคณะกรรมการจดัซ้ือจดัจ้าง
โดยวิธีพิเศษ 
 

  จากการศึกษาค าวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดพบว่า ข้อพิพาท
เกี่ยวกับการจดัซื้อจดัจ้างโดยวิธีพิเศษในขัน้ตอนการด าเนินการของคณะกรรมการจดัซื้อ 
จดัจ้างนัน้ ยงัไม่ปรากฏกรณีที่เป็นการโต้แย้งการด าเนินการของคณะกรรมการฯ โดยตรง  
แต่เป็นกรณีโต้แยง้การใหค้วามเหน็ของเจา้หน้าทีเ่กี่ยวกบัการพสัดุของหน่วยงานทางปกครอง 
ซึง่ไดท้ าความเหน็เพิม่เตมิเพื่อเสนอผูม้อี านาจสัง่ซือ้สัง่จ้าง โดยเป็นการเสนอความเหน็คดัคา้น
ความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาการจดัซื้อโดยวิธีพิเศษที่เห็นว่าควรจดัซื้อพัสดุจาก  
ผู้ฟ้องคดี เป็นเหตุให้ผู้มอี านาจสัง่ซื้อสัง่จ้างพิจารณาให้ด าเนินการจดัซื้อใหม่ ซึ่งมตีัวอย่าง 
ค าวนิิจฉยัของศาลปกครองสงูสุด ดงันี้  
 

  : ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี ๓๓๓/๒๕๔๗ ในการจดัซื้อที่ดนิเพื่อสรา้ง 
ทีท่ าการองคก์ารบรหิารส่วนต าบลโดยวธิพีเิศษ คณะกรรมการพจิารณาการจดัซือ้โดยวธิพีเิศษ  
มคีวามเหน็ว่าควรจดัซือ้ทีด่นิของผูฟ้้องคด ีแต่ปลดัองคก์ารบรหิารส่วนต าบล (ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑) 
ไดบ้นัทกึในใบเสนอความเหน็ของคณะกรรมการฯ ทีเ่สนอต่อประธานกรรมการบรหิารองคก์าร
บรหิารส่วนต าบล (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ว่า การลงมติของคณะกรรมการฯ กับเหตุผลข้อดีข้อเสีย 
ไม่สมัพนัธ์กัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จงึมคี าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการจดัซื้อโดยวิธีพเิศษเพิ่มเติม 
และให้ด าเนินการพจิารณาการจดัซื้อใหม่ ผู้ฟ้องคดเีห็นว่าค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการจดัซื้อ 
โดยวธิพีเิศษเพิม่เตมิดงักล่าวท าให้ผูฟ้้องคดไีดร้บัความเสยีหาย จงึน าคดมีาฟ้องต่อศาลขอให้
เพกิถอนค าสัง่ข้างต้น  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า ในส่วนของการเสนอความเห็นของ 
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นัน้ แม้ไม่ปรากฏว่าได้เสนอความเห็นในฐานะหวัหน้าเจ้าหน้าที่พสัดุหรอื 



 

๑๐๑ 

ปลดัองค์การบรหิารส่วนต าบล หรอืเลขานุการคณะกรรมการบรหิารองค์การบรหิารส่วนต าบล 
แต่ก็เหน็ได้ว่า ได้กระท าไปในฐานะเป็นเจา้หน้าที่พจิารณาให้ความเหน็เสนอผู้ถูก ฟ้องคดทีี่ ๒  
ซึง่เป็นผูม้อี านาจสัง่ซือ้พจิารณาสัง่การตามขอ้ ๕๐ วรรคสอง๙๘ ของระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าดว้ยการพสัดุของหน่วยการบรหิารราชการส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๓๕ ความเหน็ของผูถู้กฟ้องคดี
ที ่๑ เป็นเพยีงการพจิารณาภายในของฝ่ายปกครอง ไม่ใช่ค าสัง่ทางปกครองและไม่มผีลกระทบ
ต่อสถานภาพหรือสิทธิของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ร ับความเดือดร้อนหรือเสียหายจาก 
การกระท าของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มสีิทธิฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๔๒  
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ 
 

 หมายเหตุ กรณีนี้มขี้อสงัเกตเช่นเดยีวกนักบัหมายเหตุท้ายกรณีฟ้องโต้แย้ง 
การด าเนินการของคณะกรรมการจดัซือ้จดัจา้งโดยวธิปีระกวดราคา หน้า ๙๙-๑๐๐  
   
 ๑.๔ ข้อพิพาทในขัน้ตอนการพิจารณาอนุมติัสัง่ซ้ือหรือสัง่จ้าง 
 

  เมื่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาส าหรบัการซื้อหรือจ้างโดยวิธีสอบราคา  
หรอืคณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาส าหรบัการซื้อหรอืจ้างโดยวธิปีระกวดราคา  
ไดร้ายงานผลการพจิารณาและความเหน็พรอ้มดว้ยเอกสารทัง้หมดต่อหวัหน้าส่วนราชการแล้ว 
หากวงเงนิในการซื้อหรอืการจา้งครัง้นัน้ไม่เกนิ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท อ านาจในการอนุมตัสิ ัง่ซื้อ
หรอืสัง่จา้งเป็นของหวัหน้าส่วนราชการ หากเป็นการซือ้หรอืการจา้งที่มวีงเงนิสูงขึน้ไป แต่ไม่เกนิ 
๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท อ านาจอนุมตัสิ ัง่ซือ้หรอืสัง่จา้งเป็นของปลดักระทรวง และหากเป็นการซื้อ
หรอืการจา้งทีม่วีงเงนิเกนิกว่า ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึน้ไป อ านาจในการอนุมตัสิ ัง่ซือ้หรอืสัง่จา้ง
จะเป็นของรฐัมนตรเีจา้สงักดั  ทัง้นี้ เป็นไปตามขอ้ ๖๕ ของระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าดว้ย
การพสัดุฯ 
  ส าหรบัข้อพพิาทในขัน้ตอนการพจิารณาอนุมตัสิ ัง่ซื้อหรอืสัง่จา้ง นัน้ จากการศกึษา
ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดพบว่าเป็นกรณีฟ้องโต้แย้งค าสัง่ที่ให้ผู้เสนอราคารายอื่น 
เป็นผู้ชนะในการเสนอราคาว่าเป็นค าสัง่ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยขอให้ศาลเพิกถอน 
ค าสัง่ดังกล่าว ซึ่งศาลปกครองสูงสุดมีค าวินิจฉัยว่าค าสัง่ที่พิพาทเป็นค าสัง่ทางปกครอง 
ตามมาตรา ๕๙๙ แห่งพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกบั

                                                 
๙๘ ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการพสัดุของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

               ขอ้ ๕๐  ฯลฯ    ฯลฯ 
               ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รบัไว้ทัง้หมด  
ต่อผู้ส ัง่ซื้อ เพื่อสัง่การ โดยเสนอผ่านหวัหน้าเจ้าหน้าที่พสัดุและหวัหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบรหิาร
ราชการสว่นทอ้งถิน่ 

๙๙ อา้งแลว้ ในเชงิอรรถที ่๘๓ หน้า ๗๘ 



 

๑๐๒ 

ขอ้ ๑ (๑)๑๐๐ ของกฎกระทรวง ฉบบัที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบญัญตัิ 
วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ อนัมผีลท าใหข้อ้พพิาททีเ่กดิขึน้เป็นคดพีพิาททีอ่ยู่ใน
อ านาจพจิารณาพพิากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบญัญตัิ
จดัตัง้ศาลปกครองฯ โดยมตีวัอย่างค าวนิิจฉัยเกี่ยวกบัข้อพพิาทที่เกิดขึ้นในขัน้ตอนนี้พจิารณา 
ตามการจดัซือ้หรอืจดัจา้งโดยวธิต่ีางๆ ดงันี้ 
 

 ๑) ข้อพิพาทเก่ียวกบัการพิจารณาอนุมติัจดัซ้ือจดัจ้างโดยวิธีสอบราคา 
 

  (๑)  กรณีฟ้องว่า การท่ีผู้มีอ านาจสัง่ ซ้ือหรือสัง่ จ้างคัดเลือกให้ 
ผู้เสนอราคารายอ่ืนซ่ึงเสนอราคาสูงกว่าราคาของผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ชนะการสอบราคา  
เป็นการกระท าท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
  

 : ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี ๖๙๒/๒๕๔๘ กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคด ี
เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและมคีุณสมบตัถิูกต้องครบถ้วนตามประกาศสอบราคาจา้งเหมาก่อสรา้ง
ถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ แต่นายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหลุมขา้ว (ผูถู้กฟ้องคด)ี ไดก้ าหนด
เงื่อนไขการพิจารณาคดัเลือกผู้เสนอราคาเพื่อช่วยเหลือและเอื้อประโยชน์ให้ผู้เสนอราคา 
รายหน่ึงรายใดใหม้สีทิธเิขา้ท าสญัญากบัองคก์ารบรหิารส่วนต าบลโดยไม่เป็นธรรม และคดัเลอืก 
ผูเ้สนอราคารายอื่นซึง่เสนอราคาสูงกว่าผูฟ้้องคดเีป็นผูช้นะการสอบราคา อนัเป็นการไม่ปฏบิตัิ
ตามประกาศสอบราคาจา้งขององค์การบรหิารส่วนต าบล ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 
การพัสดุขององค์การบรหิารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๘ และหนังสือตอบข้อหารอืของอ าเภอ  
ขอให้ศาลตรวจสอบการท าสญัญาจา้งก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ดงักล่าว หากไม่ถูกต้อง
ขอให้ยกเลกิสญัญา และลงโทษบุคคลที่เกี่ยวขอ้งในการกระท าความผดิ  ศาลปกครองสูงสุด
วินิจฉัยว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รบัความเดอืดร้อนหรอืเสยีหายจากการอนุมตัิสัง่จ้างผู้เสนอราคา 
รายอื่นซึง่เสนอราคาสงูกว่าผูฟ้้องคด ีอนัเป็นค าสัง่ทางปกครองตามมาตรา ๕๑๐๑ แห่งพระราชบญัญตัิ
วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกบักฎกระทรวง ฉบบัที ่๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณ ี
จงึเข้าลกัษณะเป็นคดีพพิาทเกี่ยวกบัการที่เจ้าหน้าที่ของรฐัออกค าสัง่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ   
 
 
 

                                                 
๑๐๐ อา้งแลว้ ในเชงิอรรถที ่๘๗ หน้า ๙๑ 
๑๐๑ อา้งแลว้ ในเชงิอรรถที ่๘๓ หน้า ๗๘ 



 

๑๐๓ 

 (๒) กรณีฟ้องว่า การท่ีผู้มีอ านาจสัง่ ซ้ือหรือสัง่ จ้างคัดเลือกให้ 
ผู้เสนอราคาซ่ึงขาดคุณสมบัติตามประกาศสอบราคาเป็นผู้ชนะการสอบราคา  
เป็นการกระท าท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
 

  : ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี ๗๐๑/๒๕๕๐ ผู้ฟ้องคดเีขา้ร่วมเสนอ
ราคาในการสอบราคาซื้อน ้ายาป้องกนัและก าจดัศตัรูท าลายไมข้องกรมยุทธโยธาทหารบกที่ ๑  
(ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑) และไดเ้ขา้ร่วมฟงัผลการเปิดซองสอบราคาในวนัเวลาทีก่ าหนดไว ้แต่ปรากฏว่า
ในวันดงักล่าวไม่ได้มีการเปิดซองสอบราคา โดยผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งต่อผู้ฟ้องคดีว่าในวันนัน้ 
จะมีเพียงการตรวจเอกสารที่ผู้ เสนอราคายื่นเท่านั ้น ยังไม่สามารถเปิดซองสอบราคา 
เพื่อประกาศผลได ้เน่ืองจากต้องน าตวัอย่างน ้ายาป้องกนัและก าจดัศตัรทู าลายไมไ้ปตรวจก่อน  
โดยจะแจง้ก าหนดวนัเปิดซองสอบราคาให้ผูย้ ื่นซองสอบราคาทราบอย่างเปิดเผยและเป็นธรรม
อกีครัง้หนึ่ง  ต่อมา เจ้ากรมยุทธโยธาทหารบก (ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒) มหีนังสอืแจ้งให้ผู้ฟ้องคดี
ทราบว่าไดพ้จิารณาคดัเลอืกผูเ้สนอราคาอกีรายหน่ึงซึง่เป็นผูเ้สนอราคาค่าใชจ้่ายในการใชน้ ้ายา
ต ่าสุดและเป็นไปตามเงื่อนไขของประกาศสอบราคาใหเ้ป็นผูช้นะการสอบราคา ผูฟ้้องคดเีหน็ว่า
ผู้ชนะการสอบราคารายดังกล่าวขาดคุณสมบัติ  และผู้ฟ้องคดีควรเป็นผู้ชนะการสอบราคา
เนื่องจากเป็นผูม้คีุณสมบตัคิรบถ้วนตามประกาศสอบราคา การกระท าของผู้ถูกฟ้องคดทีัง้สอง
เป็นการไม่ปฏบิตัิตามประกาศสอบราคาและระเบียบพสัดุของทางราชการ จงึน าคดมีาฟ้อง 
ขอให้ศาลเพกิถอนมตขิองคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาที่ให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้ชนะ
การสอบราคาและเพกิถอนสญัญาจดัซือ้จดัจา้งระหว่างผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ กบัผูช้นะการสอบราคา
รายดงักล่าว  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า เมื่อข้อเท็จจรงิปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดทีัง้สอง 
ได้มหีนังสอืแจ้งผลการสอบราคาแก่ผู้ฟ้องคดวี่าผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้ชนะการสอบราคา  
ถอืเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ มคี าสัง่ไม่รบัค าเสนอขายของผู้ฟ้องคด ี 
จงึเป็นค าสัง่ทางปกครองตามมาตรา ๕๑๐๒ แห่งพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความใน
พระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 

 หมายเหตุ คดีนี้ แม้ศาลไม่ได้วินิจฉัยโดยตรงว่าเป็นข้อพิพาท 
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบญัญตัิจดัตัง้ศาลปกครองฯ แต่โดยที่ศาลวนิิจฉัย 
ไม่รบัค าฟ้องไว้พิจารณาด้วยเหตุที่ผู้ฟ้องคดีมไิด้ด าเนินการตามขัน้ตอนหรอืวิธีการส าหรบั 
แก้ไขความเดือดร้อนหรอืเสยีหายตามที่กฎหมายก าหนดไว้ก่อนยื่นฟ้องคดต่ีอศาลปกครอง 

                                                 
๑๐๒ อา้งแลว้ ในเชงิอรรถที ่๘๓ หน้า ๗๘  



 

๑๐๔ 

ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง๑๐๓ แห่งพระราชบญัญตัดิงักล่าว จงึท าให้เขา้ใจได้ว่าเป็นคดพีพิาท 
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบญัญตัเิดยีวกนั 
 

 ๒) ข้อพิพาทเก่ียวกบัการพิจารณาอนุมติัจดัซ้ือจดัจ้างโดยวิธีประกวดราคา 
 

  (๑) กรณีฟ้องว่า ค าสัง่ให้ผู้เสนอราคารายอ่ืนชนะการประกวดราคา 
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เน่ืองจากมีการรบัซองประกวดราคาเมื่อพ้นก าหนดเวลารบัซองแล้ว
และด าเนินการเปิดซองประกวดราคาโดยไม่เปิดเผย 
   

 (๑.๑) ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี ๕๕๓/๒๕๔๕ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นซอง
ประกวดราคาโครงการก่อสรา้งปรบัปรงุสวนสาธารณะของเทศบาลเมอืงมุกดาหาร (ผูถู้กฟ้องคด)ี 
แต่คณะกรรมการรบัและเปิดซองประกวดราคาและคณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคา 
ไม่อ่านแจง้ราคาพร้อมบญัชรีายการเอกสารหลกัฐานต่างๆ ของผูเ้สนอราคาทุกรายโดยเปิดเผย 
ต่อมา ผูถู้กฟ้องคดไีดท้ าสญัญาจา้งผูเ้สนอราคารายอื่น ผูฟ้้องคดจีงึมหีนังสอืถงึผูว้่าราชการจงัหวดั
เพื่อขอใหร้ะงบัการท าสญัญาจา้งและน าคดมีาฟ้องต่อศาลขอใหเ้พกิถอนการอนุมตัจิา้งโครงการ
ดังกล่าว  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีมีค าสัง่จ้างผู้เสนอราคารายอื่น 
เขา้ท าสญัญา จงึเป็นค าสัง่ทางปกครองทีป่ฏเิสธไม่รบัค าเสนอการจา้งต่อผู้ฟ้องคด ีตามมาตรา ๕ 
แห่งพระราชบญัญตัิวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณีจงึเป็นคดพีพิาทเกี่ยวกบั
การที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรฐัออกค าสัง่โดยมิชอบด้วยกฎหมายตาม 
มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ 
 

 (๑.๒) ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี ๑๑๓/๒๕๔๖ ผู้ฟ้องคดซีึ่งเขา้ร่วม
เสนอราคาในการประกวดราคาจา้งเหมาก่อสรา้งขยายถนน คสล. ตามประกาศของนายกเทศมนตร ี
ต าบลจอหอ (ผู้ถูกฟ้องคด)ี ฟ้องว่า ค าสัง่ที่ให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้ชนะการประกวดราคา 
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากในการพจิารณาผลการประกวดราคาดงักล่าวคณะกรรมการ 
รบัและเปิดซองประกวดราคากระท าการรบัและเปิดซองเมื่อพ้นก าหนดระยะเวลารบัซองแล้ว 

                                                 
๑๐๓ พระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
     มาตรา ๔๒  ฯลฯ   ฯลฯ 
     ในกรณีที่มีกฎหมายก าหนดขัน้ตอนหรือวธิกีารส าหรบัการแก้ไขความเดอืดร้อนหรือเสยีหาย  

ในเรื่องใดไวโ้ดยเฉพาะ การฟ้องคดปีกครองในเรื่องนัน้จะกระท าไดต่้อเมื่อมกีารด าเนินการตามขัน้ตอนและ
วธิกีารดงักล่าว และไดม้กีารสัง่การตามกฎหมายนัน้ หรอืมไิดม้กีารสัง่การภายในเวลาอนัสมควรหรอืภายใน
เวลาทีก่ฎหมายนัน้ก าหนด 



 

๑๐๕ 

และเปิดซองใบเสนอราคาโดยไม่เปิดเผย ซึง่เป็นการด าเนินการที่ขดักบัระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบรหิารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ขอให้ศาลยกเลิก 
การประกวดราคาดงักล่าว  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า กรณีเป็นการโต้แย้งว่าผลการ
ประกวดราคาซึ่งเป็นค าสัง่ทางปกครองมีการกระท าที่ไม่ถูกต้องตามรูปแบบขัน้ตอนหรือ  
วธิีการอันเป็นสาระส าคญัที่ก าหนดไว้ส าหรับการรบัและเปิดซองประกวดราคาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยดงักล่าว ซึง่อยูใ่นอ านาจการพจิารณาพพิากษาหรอืมคี าสัง่ของศาลปกครอง
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ 

  

 (๒) กรณีฟ้องว่า การไม่รบัพิจารณาราคาของผู้ฟ้องคดีด้วยเหตุท่ี 
ผู้ฟ้องคดีเสนอราคาผิดหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขตามประกาศประกวดราคา เป็นการ
พิจารณาท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
 

  (๒.๑) กรณีกล่าวอ้างว่าผู้ฟ้องคดี (ผู้เสนอราคา) ไม่ใช่ผู้มีอาชีพ 
ตามประกาศประกวดราคา 
 

  : ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี ๑๖๓/๒๕๔๙ กรณีที่ผู้ฟ้องคด ี
เขา้รว่มเสนอราคาในการประกวดราคาซือ้เครื่องวดัความดนัโลหติแบบดจิติอลของกรุงเทพมหานคร 
(ผู้ถูกฟ้องคดี) และเป็นผู้เสนอราคาต ่ าสุด แต่ผู้ถูกฟ้องคดีมีค าสัง่ให้ผู้เสนอราคารายอื่น 
เป็นผู้ชนะการประกวดราคา โดยให้เหตุผลว่าเป็นเพราะผู้ฟ้องคดไีม่เป็นผู้มอีาชีพขายพสัดุ 
ทีป่ระกวดราคาซื้อ และผูล้งนามในใบเสนอราคาไม่ใช่บุคคลเดยีวกบัทีร่ะบุนามในใบเสนอราคา
ด้านหน้าของเอกสาร ผู้ฟ้องคดเีห็นว่าการกระท าของผู้ถูกฟ้องคดเีป็นการกระท าโดยมชิอบ 
และไม่เป็นธรรม จึงน าคดีมาฟ้องขอให้ศาลมคี าพิพากษาหรอืค าสัง่ให้ผู้ถูกฟ้องคดียกเลิก 
การท าสญัญาจดัซื้อจดัจา้งกบัผู้ชนะการประกวดราคาและให้ท าสญัญาจดัซื้อจดัจา้งกบัผูฟ้้องคด ี 
ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า เมื่อผู้ถูกฟ้องคดซีึง่เป็นผู้มอี านาจสัง่ซื้อสัง่จา้งตามขอ้ ๖๐ (๒)๑๐๔ 
ของข้อบญัญตัิกรุงเทพมหานคร เรื่องการพสัดุ (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้พจิารณาตดัสิน 
ผู้ชนะการประกวดราคาโดยแจ้งว่าผู้ฟ้องคดไีม่ผ่านการพิจารณา จงึเป็นการพจิารณาตดัสิน 
                                                 

๑๐๔ ขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรือ่งการพสัดุ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
                 ขอ้ ๖๐ การสัง่ซื้อหรอืสัง่จ้างครัง้หนึ่ง นอกจากวธิพีเิศษและวธิกีรณีพเิศษ ให้เป็นอ านาจของ  
ผูด้ ารงต าแหน่งและภายในวงเงนิ ดงัต่อไปนี้ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
              (๒) ผู้อ านวยการส านัก หวัหน้าส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการกรุงเทพมหานครไม่เกิน 
๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

ฯลฯ  ฯลฯ 



 

๑๐๖ 

ผู้ชนะการประกวดราคาโดยออกค าสัง่รบัหรอืไม่รบัค าเสนอขายของผู้เข้าร่วมประกวดราคา 
ค าสัง่ดังกล่าวเป็นค าสัง่ทางปกครองที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีตาม 
มาตรา ๕๑๐๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับ 
ข้อ ๑ (๓)๑๐๖ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบญัญัติ 
วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 

  หมายเหตุ  คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดไม่ได้วินิจฉัยไว้โดยตรงว่า 
เป็นคดพีพิาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ อนุมาตราใด  
แต่ศาลปกครองชัน้ต้นวนิิจฉัยว่า เป็นกรณีการฟ้องขอให้เพกิถอนค าสัง่ทางปกครองที่ไม่ชอบ
ดว้ยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบญัญตัดิงักล่าว 
 

 (๒.๒) กรณีกล่าวอ้างว่าผู้ฟ้องคดี (ผู้เสนอราคา) ไม่ระบุระยะเวลา
ยืนราคาในใบเสนอราคา 
 

  : ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี ๗๔๒/๒๕๔๙ ผู้ฟ้องคดีเข้าร่วม 
ยืน่ซองประกวดราคาในการจดัใหม้บีรกิารจ าหน่ายสนิคา้ในอาคารขนส่งผูโ้ดยสารจงัหวดัสระบุรี
ตามประกาศจงัหวดัสระบุร ีและเป็นผูเ้สนอราคาเป็นอนัดบั ๑ แต่ขนส่งจงัหวดัสระบุร ี(ผูถู้กฟ้องคด)ี 
ไดม้หีนงัสอืแจง้ผูฟ้้องคดวี่า คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาไม่รบัพจิารณาใบเสนอ
ราคาของผู้ฟ้องคดี เน่ืองจากผู้ฟ้องคดีไม่ได้กรอกระยะเวลายนืราคาไว้ไม่น้อยกว่า ๙๐ วนั 
ตามเงื่อนไขของเอกสารการประกวดราคา และได้พจิารณาให้ผูเ้สนอราคาอนัดบั ๕ เป็นผูช้นะ 
การประกวดราคา ผู้ฟ้องคดเีห็นว่าคณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคามคีวามเห็น 
ไม่ถูกต้อง เพราะตามขอ้ก าหนดในเอกสารประกวดราคาได้ระบุชดัว่าทางจงัหวดัจะพจิารณา
ตดัสินด้วยผู้เสนอราคาสูงสุด และการที่ผู้ฟ้องคดีไม่ระบุยนืราคาถือว่าเป็นข้อผิดพลาดหรอื 
ผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดแบบไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาในส่วนที่ไม่ใช่

                                                 
๑๐๕ อา้งแลว้ ในเชงิอรรถที ่๘๓ หน้า ๗๘ 
๑๐๖ กฎกระทรวง ฉบบัที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบญัญัติวิธีปฏิบตัิราชการ 

ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  
     ใหก้ารด าเนินการของเจา้หน้าทีด่งัต่อไปนี้ เป็นค าสัง่ทางปกครอง 
      ขอ้ ๑ การด าเนินการเกีย่วกบัการจดัหาหรอืใหส้ทิธปิระโยชน์ในกรณีดงัต่อไปนี้ 

ฯลฯ    ฯลฯ 
     (๓) การสัง่ยกเลกิกระบวนการพจิารณาค าเสนอหรอืการด าเนินการอื่นใดในลกัษณะเดยีวกนั 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 

๑๐๗ 

สาระส าคัญ จึงน าคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีค าสัง่ให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ชนะการประกวดราคา   
ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า หนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่แจ้งผู้ฟ้องคดีว่าคณะกรรมการ
พจิารณาผลการประกวดราคาไม่รบัพจิารณาใบเสนอราคาของผู้ฟ้องคดดี้วยเหตุขา้งต้น มนีัย
เป็นการออกค าสัง่ไมร่บัค าเสนอรบัจา้งของผูฟ้้องคด ีอนัเป็นค าสัง่ทางปกครองตามขอ้ ๑ (๑)๑๐๗ 
ของกฎกระทรวง ฉบบัที ่๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับมาตรา ๕๑๐๘ แห่งพระราชบญัญัติวิธีปฏิบตัิราชการ 
ทางปกครองฯ เมื่อผูฟ้้องคดโีต้แยง้ว่าค าสัง่ดงักล่าวไม่ชอบ กรณีจงึเป็นคดพีพิาทตามมาตรา ๙ 
วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ (ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี ๗๖๗/๒๕๔๙ 
วินิจฉัยแนวทางเดียวกนั)   
 

  (๒.๓) กรณีกล่าวอ้างว่าผู้ฟ้องคดี (ผู้เสนอราคา) ย่ืนค าเสนอราคา 
ผิดหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของประกาศประกวดราคา 
   

: ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี  ๓๑/๒๕๕๐  กรณีผู้ ฟ้องคด ี
ซึ่งเสนอราคาต ่าสุดในการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนคอนกรตีเสรมิเหล็กป้องกัน 
ตลิง่พงัพรอ้มทางเทา้ของเทศบาลต าบลโพสงัโฆ แต่นายกเทศมนตรตี าบลโพสงัโฆ (ผูถู้กฟ้องคด)ี 
มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาการประกวดราคาแก่ผู้ฟ้องคดีว่า ไม่ร ับพิจารณาราคาของ 
ผู้ฟ้องคดีเน่ืองจากผู้ฟ้องคดียื่นค าเสนอราคาผิดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า 
การพจิารณาผลการประกวดราคาไม่ชอบด้วยกฎหมาย จงึน าคดมีาฟ้องขอให้ศาลเพกิถอน 
ผลการพิจารณาการประกวดราคาดังกล่าว  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า การพิจารณา 
ผลการประกวดราคาของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นการไม่รบัค าเสนอราคาของผู้ฟ้องคดี ซึ่งถือว่าเป็น 
ค าสัง่ทางปกครองตามข้อ ๑ (๑) ของกฎกระทรวง ฉบบัที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความ 
ในพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณีจงึเป็นคดพีพิาทเกี่ยวกบั
การที่หน่วยงานทางปกครองหรอืเจ้าหน้าที่ของรฐัออกค าสัง่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตาม  
มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ 

 
 
 
 
 
 

                                                 
๑๐๗ อา้งแลว้ ในเชงิอรรถที ่๘๗ หน้า ๙๑ 
๑๐๘ อา้งแลว้ ในเชงิอรรถที ่๘๓ หน้า ๗๘ 



 

๑๐๘ 

 (๒.๔) กรณีกล่าวอ้างว่าผู้ฟ้องคดี (ผู้เสนอราคา) ไม่มีหนังสือรบัรอง
จากบริษทัผูผ้ลิตสินค้า 
 

 : ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี ๘๙๑/๒๕๕๐ กรณีผู้ฟ้องคดไีด้เข้า
ร่วมยื่นซองประกวดราคาจดัซื้อครุภณัฑ์ชุดฝึกระบบนิวแมติกส์ และชุดฝึกระบบไฮดรอลกิส์ 
ตามประกาศประกวดราคาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (ผู้ถูกฟ้องคดี)  
โดยผูฟ้้องคดเีป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุด แต่ผูถู้กฟ้องคดมีหีนังสอืแจง้ผูฟ้้องคดวี่า ผูฟ้้องคดไีม่ไดร้บั 
การพจิารณาขอ้เสนอราคา โดยใหเ้หตุผลว่าเป็นเพราะขอ้เสนอของผูฟ้้องคดไีม่มหีนังสอืรบัรอง
จากบรษิทัผู้ผลติสนิคา้ และไม่มหีนังสอืมอบสทิธใินการใช้หลกัสูตรการฝึกอบรมและสทิธใินการ
มอบประกาศนียบตัรรบัรองการฝึกอบรมใหแ้ก่ผูถู้กฟ้องคด ีผูฟ้้องคดเีหน็ว่าไม่ไดร้บัความเป็นธรรม 
เนื่องจากเหตุผลดงักล่าวเป็นเหตุผลทีน่อกเหนือไปจากเงือ่นไขของประกาศประกวดราคา จงึน าคดี
มาฟ้องขอใหศ้าลยกเลกิค าสัง่ไมพ่จิารณาขอ้เสนอราคาขา้งต้น  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า 
ค าสัง่ไม่พจิารณาข้อเสนอราคาของผู้ฟ้องคดมีลีกัษณะเป็นการตดัสทิธิของผู้ฟ้องคด ีจงึเป็น 
การปฏเิสธไม่รบัข้อเสนอราคาของผู้ฟ้องคดไีว้พจิารณา ซึ่งการปฏเิสธดงักล่าวถือได้ว่าเป็น
ค าสัง่ทางปกครองทีม่ผีลกระทบต่อสทิธแิละหน้าทีข่องผูฟ้้องคดตีามขอ้ ๑ (๑) ของกฎกระทรวง 
ฉบบัที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบญัญัติวิธปีฏบิตัิราชการทางปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๓๙  

 

  หมายเหตุ  คดนีี้แมศ้าลจะไม่ไดว้นิิจฉัยไวโ้ดยตรงว่าเป็นคดพีพิาท
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ แต่เมื่อปรากฏขอ้เทจ็จรงิว่า
ภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ค าสัง่ของผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีค าสัง่ยกเลิก
ประกาศประกวดราคาและจดัให้มีการประกวดราคาเพื่อจดัซื้อครุภณัฑ์ชุดใหม่ ซึ่งมผีลให้ 
การกระท าอันเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีได้สิ้นสุดลงไปก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะน าคดีมาฟ้องต่อ 
ศาลปกครอง ศาลจงึวนิิจฉัยว่าเป็นกรณีที่ไม่อาจก าหนดค าบงัคบัตามค าขอให้แก่ผู้ฟ้องคดไีด ้ 
ผู้ฟ้องคดจีงึไม่มสีทิธฟ้ิองคดต่ีอศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบญัญตัิ
จดัตัง้ศาลปกครองฯ อันเป็นกรณีที่ศาลไม่รบัค าฟ้องไว้พิจารณาด้วยเหตุเกี่ยวกับเงื่อนไข 
ในการฟ้องคดีก็ตาม แต่ก็ท าให้เข้าใจได้ว่าข้อพิพาทที่น ามาฟ้องเป็นกรณีพิพาทเกี่ยวกับ 
การออกค าสัง่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายของเจ้าหน้าที่ของรฐัซึ่งเป็นคดีพิพาทตามมาตรา ๙  
วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ 
 
 
 



 

๑๐๙ 

  (๒.๕) กรณีกล่าวอ้างว่าผู้ฟ้องคดี (ผู้เสนอราคา) เสนอหลกัฐาน 
การเป็นเจ้าของโรงงานโดยไม่ถกูต้อง 
 

   : ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.๑๘๐/๒๕๕๒ กรณีที ่
ผู้ฟ้องคดีได้เข้ายื่นซองเสนอราคาตามประกาศของเทศบาลนครเชียงใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคดี)  
เรื่อง เรยีกประกวดราคาจา้งเหมาปรบัปรุงผวิจราจรถนนจ านวน ๗๙ โครงการ โดยเป็นผู้เสนอราคา
ต ่าสุด แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่คดัเลือกผู้ฟ้องคดีให้เป็นคู่สญัญาโดยให้เหตุผลว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได ้
เสนอหลกัฐานการเป็นเจ้าของโรงงานตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา และมคีุณสมบตัิ 
ไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขทีก่ าหนดในประกาศประกวดราคา ผู้ฟ้องคดเีหน็ว่าการกระท าดงักล่าว
ท าให้ผู้ฟ้องคดีได้รบัความเสียหายต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเตรยีมการเสนอราคา จงึน าคด ี
มาฟ้องขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสัง่ให้ยกเลิกสัญญาจ้างระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีกับ 
ผู้ชนะการประกวดราคา และให้ผู้ฟ้องคดเีขา้เป็นคู่สญัญาจา้งกบัผู้ถูกฟ้องคดแีทน  ศาลปกครอง
สูงสุดวินิจฉัยว่า กรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองกระท าการ 
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและการกระท าละเมดิของหน่วยงานทางปกครองอนัเกิดจากค าสัง่ 
ทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ       
 

 (๓) กรณีฟ้องว่า ค าสัง่อนุมติัจ้างไม่ชอบด้วยกฎหมายเน่ืองจาก 
ระบรุาคาจ้างไม่ตรงตามราคาท่ีผู้เสนอราคาเสนอ 
 

   : ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี  ๙๔๕/๒๕๔๘  กรณีที่ผู้ ฟ้องคด ี
ได้ยื่นใบเสนอราคาในการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก (คสล.)  
ตามประกาศประกวดราคาของทางหลวงชนบทจงัหวัดเพชรบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดี) และต่อมา 
ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีค าสัง่แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่าผู้ถูกฟ้องคดีตกลงว่าจ้างผู้ฟ้องคดี โดยให ้
ผูฟ้้องคดไีปตดิต่อเจา้หน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดภีายใน ๑๕ วนั นับจากวนัที่ได้รบัหนังสอืแจง้ค าสัง่ 
หากพ้นก าหนดเวลาแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีจะยกเลิกผลการประกวดราคาและจะถือว่าผู้ฟ้องคด ี
เป็นผู้ทิ้งงาน ผู้ฟ้องคดเีหน็ว่าราคาทีผู่้ถูกฟ้องคดตีกลงว่าจา้งผู้ฟ้องคดเีป็นราคาทีต่ ่ากว่าราคา 
ที่ผู้ฟ้องคดีเสนอ และเป็นราคาที่ผู้ฟ้องคดีได้เคยแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบแล้วว่าผู้ฟ้องคด ี
ไม่สามารถด าเนินงานในราคาดงักล่าวได้ การออกค าสัง่อนุมตัิจ้างดงักล่าวของผู้ถูกฟ้องคด ี
จึงท าให้ผู้ฟ้องคดีได้ร ับความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีจึงน าคดีมาฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนค าสัง่ 
อนุมตัจิา้งของผู้ถูกฟ้องคดขีา้งต้น  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดมีคี าสัง่
เป็นหนงัสอืแจง้ว่าผูถู้กฟ้องคดตีกลงว่าจา้งผูฟ้้องคดใีหท้ าการก่อสรา้งถนน คสล. และใหผู้ฟ้้องคดี
ไปติดต่อเพื่อท าสญัญา ถือได้ว่าค าสัง่อนุมตัิจ้างดงักล่าวเป็นค าสัง่ทางปกครองตามที่ก าหนด 



 

๑๑๐ 

ในกฎกระทรวง ฉบบัที ่๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการ 
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อมขีอ้โต้แยง้เกี่ยวกบัความชอบด้วยกฎหมายของค าสัง่ทางปกครอง 
จงึเป็นคดพีพิาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ 
 

  (๔) กรณีฟ้องว่า การท่ีหน่วยงานทางปกครองยกเลิกการประกวดราคา 
เพราะมีผู้เสนอราคาผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคเพียงรายเดียว แต่ต่อมากลบัมีการเปิดซอง
ราคาของผู้ เสนอราคารายดังกล่าวแล้วเลือกให้ผู้ เสนอราคารายนั้นเข้าท าสัญญา 
ตามประกาศประกวดราคา เป็นการเลือกปฏิบติัท่ีไม่เป็นธรรมและเป็นค าสัง่ทางปกครอง 
ท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
 

  : ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี ๒๖๒/๒๕๔๖ ผู้ฟ้องคดไีด้เขา้ร่วมเสนอ
ราคาตามประกาศประกวดราคางานก่อสรา้งโรงงานผลติน ้าและงานอื่นๆ ของการประปานครหลวง 
(ผูถู้กฟ้องคด)ี  ต่อมา ภายหลงัจากการเปิดซองขอ้เสนอดา้นเทคนิคของผูเ้สนอราคาทุกรายแล้ว  
ปรากฏว่ามผีู้เสนอราคารายอื่นที่ผ่านการพจิารณาขอ้เสนอด้านเทคนิคเพยีงรายเดยีวในจ านวน 
ผู้เขา้เสนอราคาทัง้หมด ๓ ราย ผู้ถูกฟ้องคดจีงึแจง้ยกเลกิการประกวดราคาและแจ้งให้ผู้เสนอ
ราคาทุกรายทราบว่าจะมกีารเรยีกประกวดราคาใหม ่แต่ต่อมาคณะกรรมการการประปานครหลวง
มีมติให้ผู้ถูกฟ้องคดีเปิดซองราคาของผู้เสนอราคาที่ผ่านการพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิค 
เพยีงรายเดยีวขา้งต้น ผู้ถูกฟ้องคดจีงึได้ด าเนินการเปิดซองราคาและเลอืกผู้เขา้ประกวดราคา 
รายดงักล่าวใหเ้ขา้ท าสญัญา ผูฟ้้องคดเีหน็ว่าการกระท าของผูถู้กฟ้องคดไีม่ถูกต้องตามขัน้ตอน  
มลีกัษณะเป็นการเลือกปฏิบตัิที่ไม่เป็นธรรม เป็นการใช้ดุลพินิจโดยมชิอบและโดยไม่สุจรติ  
เป็นค าสัง่ทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จงึน าคดีมาฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนค าสัง่ของ 
ผูถู้กฟ้องคดทีี่ใหม้กีารเปิดซองราคาดงักล่าว  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า เมื่อผู้ถูกฟ้องคด ี
ได้ยกเลกิการประกวดราคาแล้ว แต่ต่อมาคณะกรรมการของผู้ถูกฟ้องคดมีมีตใิห้ผู้ถูกฟ้องคดี
เปิดซองราคาของผู้เสนอราคารายอื่นเพยีงรายเดยีวในฐานะเป็นผู้ผ่านการพจิารณาข้อเสนอ 
ดา้นเทคนิคและเลอืกผูเ้สนอราคารายดงักล่าวเขา้ท าสญัญา กรณีจงึเป็นขอ้พพิาทเกี่ยวกบัการที่
หน่วยงานทางปกครองหรอืเจ้าหน้าที่ของรฐัออกค าสัง่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ 
วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ 
 

 (๕) กรณีฟ้องว่า ค าสัง่ให้ผู้เสนอราคารายอ่ืนเป็นผู้ชนะการประกวด
ราคาแทนผูฟ้้องคดีซ่ึงเป็นผูเ้สนอราคาต า่สดุ โดยกล่าวอ้างว่าผู้ฟ้องคดีเคยถกูหน่วยงาน
ทางปกครองอ่ืนบอกเลิกสัญญาจ้างและอยู่ในระหว่างการด าเนินการแจ้งเวียนช่ือ 
เป็นผูท้ิ้งงาน เป็นค าสัง่ท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย 



 

๑๑๑ 

  : ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๔๒๖/๒๕๕๑ กรณีทีผู่ฟ้้องคดี
ได้ยื่นซองประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกล าห้วยหิ้งปลา ก่อสร้างรางระบายน ้า คสล. สะพาน 
คสล. และก่อสรา้งท่อเหลีย่มขา้มล าห้วยหิง้ปลา ตามประกาศประกวดราคาของเทศบาลต าบล
สามแยก และผลการยื่นซองประกวดราคาปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ เสนอราคาต ่ าสุด 
แต่นายกเทศมนตรตี าบลสามแยก (ผู้ถูกฟ้องคด)ี เหน็ว่า ผู้ฟ้องคดเีคยผดิสญัญาจ้างก่อสรา้ง 
ที่ได้ท าไว้กบัเทศบาลเมอืงมุกดาหาร และถูกบอกเลกิสญัญาโดยอยู่ในระหว่างการด าเนินการ 
แจง้เวยีนชื่อเป็นผู้ทิ้งงาน ผูถู้กฟ้องคดจีงึมคี าสัง่ให้ตดัรายชื่อผู้ฟ้องคดอีอกจากรายชื่อผู้มสีทิธิ
ได้รบัการคัดเลือก และคัดเลือกให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นคู่ส ัญญาตามโครงการดังกล่าว  
ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการปฏเิสธไม่รบัค าเสนอราคาของผู้ฟ้องคดีไม่ชอบด้วยกฎหมาย จงึน าคด ี
มาฟ้องขอให้ศาลมคี าพพิากษาเพกิถอนค าสัง่ของผูถู้กฟ้องคดทีี่ส ัง่ใหร้บัราคาของผูเ้สนอราคา
รายอื่น  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า การอนุมตัสิ ัง่จา้งผู้เสนอราคารายอื่นในการประกวดราคา
ของผู้ถูกฟ้องคดมีผีลเป็นค าสัง่ไม่รบัราคาของผู้ฟ้องคดไีปดว้ยในตวั ถอืเป็นค าสัง่ทางปกครอง
ตามกฎกระทรวงฉบบัที ่๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการ 
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ฟ้องคดฟ้ีองว่าค าสัง่ดงักล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยขอให้ศาล
พพิากษาเพิกถอนค าสัง่ จงึเป็นคดพีพิาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบญัญัต ิ
จดัตัง้ศาลปกครองฯ 
 

 (๖) กรณีฟ้องขอให้ยกเลิกการประกวดราคาท่ีได้ด าเนินการจนได้ผู้ชนะ
การประกวดราคาแล้วและขอให้หน่วยงานทางปกครองชดใช้ค่าเสียหาย โดยกล่าวอ้างว่า
หน่วยงานทางปกครองด าเนินการประกวดราคาโดยมีการก าหนดหลกัเกณฑ์ในการ
ประกวดราคาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นการกีดกนัผู้ฟ้องคดีมิให้เข้าร่วมการ
ประกวดราคา 
 

  : ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.๔๖๘/๒๕๕๓ กรณีฟ้องว่า กรมเจา้ท่า 
(กรมการขนส่งทางน ้าและพาณิชยนาวี เดมิ) (ผู้ถูกฟ้องคด)ี ได้ด าเนินการประกวดราคาจา้งเหมา
ก่อสร้างเขื่อนป้องกนัตลิง่พงัจ านวน ๔ โครงการ โดยมกีารก าหนดหลกัเกณฑ์ในการประกวด
ราคาให้ยื่นซองประกวดราคาเป็น ๒ ซอง คือ ซองข้อเสนอด้านเทคนิคและซองข้อเสนอ 
ด้านราคา อนัเป็นการกีดกนัผู้ฟ้องคดีมใิห้เข้าร่วมการประกวดราคา ซึ่งขดัต่อระเบยีบส านัก
นายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และมาตรา ๕๐ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช ๒๕๔๐ และต่อมาได้มกีารพจิารณาคดัเลอืกให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้ชนะการ
ประกวดราคาและได้ท าสัญญาจ้างกับผู้ชนะการประกวดราคาดังกล่าว ขอให้ศาลยกเลิก 



 

๑๑๒ 

การประกวดราคาก่อสร้างทัง้ ๔ โครงการข้างต้นและจดัให้มกีารประกวดราคาใหม่ และขอให ้
ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ ฟ้องคดี  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า กรณ ี
เป็นคดพีพิาทเกี่ยวกบัการที่หน่วยงานทางปกครองกระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและ 
การกระท าละเมดิของหน่วยงานทางปกครองอนัเกดิจากการใช้อ านาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ 
วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ 
 

 หมายเหตุ คดีนี้ในการวินิจฉัยในประเด็นอ านาจศาลนัน้  หากพิจารณาแล้ว 
จะเหน็ได้ว่าศาลได้วนิิจฉัยแต่เพยีงว่ากรณีเป็นคดพีพิาทเกี่ยวกบัการทีห่น่วยงานทางปกครอง
กระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและการกระท าละเมดิของหน่วยงานทางปกครองอนัเกดิจาก
การใช้อ านาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) แห่งพระราชบญัญัติจดัตัง้ 
ศาลปกครองฯ เท่านัน้ โดยมไิด้วนิิจฉัยถงึค าสัง่ทางปกครองไวใ้นประเดน็อ านาจศาลนี้แต่อย่างใด  
อย่างไรก็ตาม คดน้ีีศาลได้วนิิจฉัยต่อไปในประเดน็เงื่อนไขการฟ้องคดวี่าการที่ผู้ฟ้องคดฟ้ีองขอให้
ยกเลกิการประกวดราคาดงักล่าวมผีลเป็นการขอให้เพิกถอนผลการประกวดราคาซึ่งอนุมตัิ 
โดยผูถู้กฟ้องคด ีและถอืว่าเป็นการไม่รบัค าเสนอราคาของผูฟ้้องคดดี้วย อนัมลีกัษณะเป็นค าสัง่
ทางปกครองตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความใน
พระราชบญัญัติวิธปีฏบิตัิราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีมไิด้
อุทธรณ์ค าสัง่ดงักล่าวตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบญัญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณีจงึถือว่าผู้ฟ้องคดยีงัมไิด้ด าเนินการตามขัน้ตอนหรอืวธิกีารส าหรบัการแก้ไข
ความเดอืดรอ้นหรอืเสยีหายตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ 
ศาลจงึไมร่บัค าฟ้องในคดน้ีีไวพ้จิารณา 
 

 นอกจากนี้  มีบางกรณีที่เป็นการฟ้องว่า การมีค าสัง่จ้างผู้เสนอราคารายอื่น 
ซึง่ผูฟ้้องคดเีหน็ว่าเป็นผูเ้สนอราคาโดยไมช่อบดว้ยกฎหมาย เป็นการกระท าทีไ่ม่ชอบ ขอใหศ้าล
เพิกถอนการจดัซื้อจดัจ้างครัง้นัน้ และให้ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่ศาลพิจารณาแล้ว 
เหน็ว่า ผู้ถูกฟ้องคดซีึ่งเป็นหน่วยงานทีจ่ดัซื้อจดัจา้งแมจ้ะมฐีานะเป็นหน่วยงานที่ได้รบัมอบหมาย
ให้ด าเนินกจิการทางปกครอง อนัเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบญัญตัิ
จ ัดตัง้ศาลปกครองฯ ก็ตาม แต่ เมื่อการด าเนินกิจการตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีจัดจ้าง มิได้เป็น 
การใช้อ านาจทางปกครองหรือด าเนินกิจการทางปกครองตามที่ได้ร ับมอบหมายจากรัฐ  
กรณีพพิาทจงึมใิช่คดพีพิาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ 
ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 
 



 

๑๑๓ 

 : ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี ๖๕๓/๒๕๕๓ กรณีฟ้องว่า บรษิทั ทโีอท ีจ ากดั 
(มหาชน) (ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑) ประกาศประกวดราคาจา้งด้วยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส์จา้งเหมา
นิติบุคคลเฝ้าดูแลรกัษาความปลอดภยัสถานีโทรคมนาคม/ชุมสายโทรศพัท์ฯ โดยมผีู้ฟ้องคด ี
เข้าร่วมเสนอราคา และเป็นผู้เสนอราคาต ่ าเป็นล าดับที่ ๒  ต่อมา คณะกรรมการจัดหา 
โดยวธิปีระมูลราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒) ได้ประกาศผลการพจิารณา 
การเสนอราคาโดยมมีตริบัการเสนอราคาของบรษิทั อ. ผู้ฟ้องคดเีหน็ว่า บรษิัท อ. เสนอราคา
น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขัน้ต ่าตามที่กฎหมายก าหนดไว้ซึ่งไม่เป็นไปตามเงื่อนไขงานจ้างเหมา  
นิติบุคคลฯ (TOR) การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติร ับการเสนอราคาของบริษัท อ. จึงเป็น 
การพจิารณาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดจีงึมหีนังสอือุทธรณ์ผลการพจิารณาแต่ไม่ได้รบั
ค าตอบใดๆ จากผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑  ต่อมา ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ไดป้ระกาศยกเลกิการประกวดราคาจา้ง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และประกาศประกวดราคาใหม่ ปรากฏว่าบริษัทรักษา 
ความปลอดภยัรายอื่นเป็นผู้ชนะการประกวดราคา ผู้ฟ้องคดเีห็นว่าการกระท าของผู้ถูกฟ้องคด ี
ทัง้สองเป็นการใชอ้ านาจโดยไมช่อบดว้ยกฎหมาย ท าใหผู้ฟ้้องคดไีดร้บัความเสยีหาย ขอใหศ้าล
เพิกถอนการประกวดราคาครัง้ใหม่ และขอให้ผู้ถูกฟ้องคดทีัง้สองร่วมกันหรอืแทนกนัชดใช้
ค่าเสยีหายให้แก่ผู้ฟ้องคด ี ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ เป็นรฐัวสิาหกิจ 
ในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งมิใช่ร ัฐวิสาหกิจที่ตัง้ขึ้นตาม
พระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา โดยที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ  
คือ ประกอบกิจการค้าและให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมทุกชนิด ซึ่งหมายความรวมถึง 
การใหบ้รกิารต่างๆ เกี่ยวกบักจิการโทรศพัท ์ผูถู้กฟ้องคดทีี่ ๑ จงึมฐีานะเป็นหน่วยงานที่ไดร้บั
มอบหมายให้ด าเนินกิจการทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบญัญตัิจดัตัง้ศาลปกครองฯ 
ส่วนคณะกรรมการจัดหาโดยวิธีประมูลราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒)  
เป็นคณะบุคคลทีป่ฏบิตังิานให้กบัผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ จงึมฐีานะเป็นเจา้หน้าที่ของรฐัตามมาตรา ๓  
แห่งพระราชบญัญัติดงักล่าว ซึ่งการด าเนินกิจการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มทีัง้กรณีที่เป็นการ
ด าเนินกิจการทางปกครองที่ได้รบัมอบหมายและมใิช่การด าเนินกิจการทางปกครอง การที่ 
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ด าเนินการจดัจ้างเหมานิติบุคคลเฝ้าดูแลและรกัษาความปลอดภัยสถานี
โทรคมนาคม/ชุมสายโทรศพัท ์เป็นการจดัหาบุคลากรดา้นรกัษาความปลอดภยัจากบุคคลภายนอก 
อนัเป็นการด าเนินกิจการของผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ที่มไิด้ใช้อ านาจทางปกครองหรอืด าเนินกจิการ 
ทางปกครองเกี่ยวกับการให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมอันเป็นกิจการที่ได้ร ับมอบหมาย 
จากรฐัแต่อย่างใด กรณีจงึมใิช่คดีพิพาทที่อยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง 
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ  
 



 

๑๑๔ 

 ๑.๕ ข้อพิพาทในขัน้ตอนการยกเลิกการจดัซ้ือหรือจดัจ้าง 
 

  ในการด าเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างของส่วนราชการนั ้น นอกจากหัวหน้า 
ส่วนราชการจะมีอ านาจสัง่อนุมัติซื้อหรือจ้างแล้ว ยังมีอ านาจสัง่ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง 
ได้ด้วยหากมีกรณีเป็นไปตามเหตุหรือเงื่อนไขซึ่งระเบียบที่เกี่ยวข้องก าหนดไว้ โดยเหตุ 
หรอืเงื่อนไขในการยกเลกิการจดัซื้อจดัจา้งจะแตกต่างกนัไปตามการจดัซื้อจดัจ้างในแต่ละวธิ ี 
ซึ่งจากการศึกษาค าวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดพบว่า ข้อพิพาทในขัน้ตอนการยกเลิก  
การจดัซื้อจดัจา้งนัน้จะเป็นกรณีการฟ้องขอให้ศาลเพกิถอนค าสัง่ของหวัหน้าส่วนราชการที่ให้
ยกเลกิการจดัซือ้จดัจา้งซึง่ผูฟ้้องคดเีหน็ว่าเป็นค าสัง่ที่ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย โดยศาลปกครองสูงสุด
มีค าวินิจฉัยในแนวทางเดียวกันว่า ค าสัง่ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างเป็นค าสัง่ทางปกครอง  
ตามข้อ ๑ (๓)๑๐๙ ของกฎกระทรวง ฉบบัที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบญัญตั ิ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ การฟ้องโต้แย้งค าสัง่ดังกล่าวจึงเป็นคดีพิพาท 
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ โดยมตีวัอย่างค าวนิิจฉัย
ของศาลปกครองสงูสุดในแต่ละวธิกีารจดัซือ้จดัจา้ง ดงันี้ 
 

 ๑) ข้อพิพาทเก่ียวกบัการยกเลิกการจดัซ้ือจดัจ้างโดยวิธีสอบราคา 

 

 ระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าด้วยการพสัดุฯ ขอ้ ๔๓ ก าหนดให้การซื้อ
หรอืการจา้งโดยวธิสีอบราคา หากราคาของผูเ้สนอราคารายทีค่ณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
เหน็สมควรซื้อหรอืจา้งสูงกว่าวงเงนิที่จะซื้อหรอืจา้ง คณะกรรมการฯ จะต้องเรยีกผู้เสนอราคา
รายนัน้มาต่อรองราคาใหต้ ่าที่สุดเท่าที่จะท าได้ หรอืใหเ้หลอืราคาสูงกว่าวงเงนิที่จะซื้อหรอืจา้ง 
ไม่เกินร้อยละสบิของวงเงนิที่จะซื้อหรอืจ้าง หากต่อรองกบัผู้เสนอราคารายดงักล่าวไม่ได้ผล 
คณะกรรมการฯ จะต้องเรยีกผู้เสนอราคาที่คณะกรรมการฯ เห็นสมควรซื้อหรอืจ้างทุกราย 
มาต่อรองราคาใหม่พร้อมกัน หากการต่อรองราคาครัง้ใหม่นี้ยงัไม่ได้ผล คณะกรรมการฯ  
อาจเสนอความเหน็ต่อหวัหน้าส่วนราชการใหพ้จิารณายกเลกิการสอบราคาครัง้นัน้ เพื่อด าเนินการ
สอบราคาใหม่ได้ ซึ่งมตีวัอย่างค าวนิิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกบัการฟ้องโต้แยง้ค าสัง่ 
ยกเลกิการสอบราคา ดงันี้ 
 
 
 

                                                 
๑๐๙ อา้งแลว้ ในเชงิอรรถที ่๑๐๖ หน้า ๑๐๖ 
 



 

๑๑๕ 

 (๑) กรณีฟ้องว่า ค าสัง่ยกเลิกการสอบราคาท่ีกล่าวอ้างว่าเป็นผล 
มาจากการท่ีเอกสารสอบราคาของผูฟ้้องคดีไม่สมบูรณ์ เป็นค าสัง่ท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
 

 : ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี ๓๙๘/๒๕๔๙ กรณีที่ผู้ฟ้องคดเีขา้ร่วม 
ยื่นซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามประกาศสอบราคา 
ขององค์การบรหิารส่วนต าบลจารพตั (ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑) โดยผู้ฟ้องคดเีป็นผู้เสนอราคาต ่าสุด  
แต่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจารพัต (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) กลับออกประกาศยกเลิก 
การสอบราคาจ้างตามความเห็นของคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาที่อ้างว่า เอกสาร 
การเสนอราคาของผู้ฟ้องคดีไม่สมบูรณ์ มีร่องรอยของการขูด ขีด ฆ่า ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า 
การประกาศยกเลกิการสอบราคาไม่ชอบดว้ยกฎหมาย เน่ืองจากผูฟ้้องคดยีื่นเอกสารสอบราคา 
โดยถูกตอ้งครบถว้นแลว้ จงึน าคดมีาฟ้องขอใหศ้าลเพกิถอนค าสัง่ยกเลกิการสอบราคาดงักล่าว  
ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒  
มผีลกระทบต่อสทิธขิองผู้ฟ้องคดซีึง่เป็นผู้เสนอราคาต ่าสุด จงึมลีกัษณะเป็นค าสัง่ทางปกครอง
ตามขอ้ ๑ (๓)๑๑๐ ของกฎกระทรวง ฉบบัที ่๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบญัญตัิ 
วธิีปฏิบตัิราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณีจงึเป็นคดีพพิาทเกี่ยวกบัการที่หน่วยงาน 
ทางปกครองและเจา้หน้าทีข่องรฐัออกค าสัง่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) 
แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ  
 

 (๒) กรณีฟ้องว่า ค าสัง่ยกเลิกการสอบราคาซ่ึงกล่าวอ้างว่าผู้เสนอราคา
ต ่าสุดเสนอราคาสูงกว่าราคาประเมินร้อยละ ๑๐ และผลิตภณัฑ์ท่ีเสนอราคาไม่อาจ
พิจารณาได้ว่าจะใช้แทนของเดิมได้ดี เป็นค าสัง่ท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
 

 : ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี  ๗๔๙/๒๕๕๐  กรณีที่ผู้ ฟ้องคด ี
ได้เขา้ร่วมยื่นซองสอบราคาจดัซือ้ตลบัลูกปืนส าหรบัรถดเีซลราง THN ตามประกาศสอบราคา 
ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เสนอราคาต ่ าสุด  
แต่ผูม้อี านาจสัง่ซือ้สัง่จา้งของผูถู้กฟ้องคด ี(ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒) มคี าสัง่ยกเลกิการสอบราคาดงักล่าว 
ตามความเหน็ของคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาซึง่เหน็ว่าสนิคา้ทีผู่ฟ้้องคดเีสนอราคามรีาคา 
สูงกว่าราคาประเมนิรอ้ยละ ๑๐ และผลติภณัฑ์ที่เสนอไม่อาจพจิารณาได้ว่าจะใช้แทนของเดมิ 
ได้ดหีรอืไม่ ผู้ฟ้องคดเีห็นว่าการยกเลกิการสอบราคาไม่ชอบด้วยกฎหมาย จงึน าคดีมาฟ้อง
ขอให้ศาลเพิกถอนค าสัง่ยกเลิกการสอบราคาดังกล่าว   ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า  

                                                 
๑๑๐ อา้งแลว้ ในเชงิอรรถที ่๑๐๖ หน้า ๑๐๖ 



 

๑๑๖ 

ค าสัง่ยกเลกิการสอบราคาของผู้ถูกฟ้องคดทีี ่๒ มผีลกระทบต่อสทิธขิองผู้ฟ้องคดทีีเ่ป็นผูเ้สนอ
ราคาต ่าสุด จงึมลีกัษณะเป็นค าสัง่ทางปกครองตามข้อ ๑ (๓) ของกฎกระทรวง ฉบบัที่ ๑๒  
(พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  
เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีน าคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองภายหลงัจากที่ได้ยื่นอุทธรณ์ค าสัง่ข้างต้น 
ตามมาตรา ๔๔๑๑๑ ประกอบกบัมาตรา ๔๕๑๑๒ แห่งพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙ เพยีงสี่สบิสี่วนันับแต่วนัที่ยื่นอุทธรณ์ซึ่งยงัไม่พ้นก าหนดเก้าสบิวนัในการพจิารณา
อุทธรณ์ตามที่กฎหมายก าหนดไว้ จงึถอืว่าผู้ฟ้องคดยีงัไม่ได้ด าเนินการใหถู้กต้องตามขัน้ตอนหรอื
วธิกีารตามที่กฎหมายก าหนด อนัจะท าให้มสีทิธนิ าคดมีาฟ้องต่อศาลปกครองได้ตามมาตรา ๔๒ 
วรรคสอง แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ 
 

 หมายเหตุ  แม้ว่าคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดไม่ได้วินิจฉัยไว้โดยตรงว่า 
เป็นคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบญัญัติจดัตัง้ศาลปกครองฯ แต่โดยที่ 
ศาลวนิิจฉัยไม่รบัค าฟ้องไว้พจิารณาด้วยเหตุที่ผู้ฟ้องคดียงัมไิด้ด าเนินการอุทธรณ์ค าสัง่พิพาท 
ตามขัน้ตอนที่กฎหมายก าหนดไว้ก่อนฟ้องคดีเพื่อเพิกถอนค าสัง่ดังกล่าว กรณีจึงท าให้เข้าใจ 
ไปได้ว่าเป็นกรณีพิพาทเกี่ยวกับความไม่ชอบด้วยกฎหมายของค าสัง่ทางปกครองตามนัย 
มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบญัญตัขิา้งต้น 
                                                 

๑๑๑-๑๑๒ พระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
        มาตรา ๔๔ ภายใต้บงัคบัมาตรา ๔๘ ในกรณีที่ค าสัง่ทางปกครองใดไม่ได้ออกโดยรฐัมนตร ี

และไม่มีกฎหมายก าหนดขัน้ตอนอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองไว้เป็นการเฉพาะ ให้คู่กรณีอุทธรณ์ค าสัง่ 
ทางปกครองนัน้โดยยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้ท าค าสัง่ทางปกครองภายในสบิห้าวนันับแต่วนัที่ตนได้รบัแจ้งค าสัง่
ดงักล่าว 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 มาตรา ๔๕ ให้เจา้หน้าที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง พจิารณาค าอุทธรณ์และแจง้ผู้อุทธรณ์ 

โดยไม่ชกัชา้ แต่ตอ้งไม่เกนิสามสบิวนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัอุทธรณ์ ในกรณีทีเ่หน็ดว้ยกบัค าอุทธรณ์ไม่ว่าทัง้หมด
หรือบางส่วนก็ให้ด าเนินการเปลี่ยนแปลงค าสัง่ทางปกครองตามความเห็นของตนภายในก าหนดเวลา 
ดงักล่าวดว้ย 

 ถา้เจา้หน้าทีต่ามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง ไม่เหน็ดว้ยกบัค าอุทธรณ์ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วน 
กใ็หเ้ร่งรายงานความเหน็พรอ้มเหตุผลไปยงัผูม้อี านาจพจิารณาค าอุทธรณ์ภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง 
ให้ผู้มอี านาจพจิารณาค าอุทธรณ์พจิารณาให้แล้วเสรจ็ภายในสามสบิวนันับแต่วนัที่ได้รบัรายงาน ถ้ามเีหตุ
จ าเป็นไม่อาจพจิารณาใหแ้ล้วเสรจ็ภายในระยะเวลาดงักล่าว ใหผู้ม้อี านาจพจิารณาอุทธรณ์มหีนังสอืแจง้ให้ 
ผูอุ้ทธรณ์ทราบก่อนครบก าหนดเวลาดงักล่าว ในการนี้ ใหข้ยายระยะเวลาพจิารณาอุทธรณ์ออกไปไดไ้ม่เกนิ
สามสบิวนันบัแต่วนัทีค่รบก าหนดเวลาดงักล่าว 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 



 

๑๑๗ 

 ๒) ข้อพิพาทเก่ียวกบัการยกเลิกการจดัซ้ือจดัจ้างโดยวิธีประกวดราคา 

 

  ระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าด้วยการพสัดุฯ ก าหนดเงื่อนไขการยกเลกิ 
การจดัซื้อจดัจ้างโดยวธิกีารประกวดราคาไว้หลายกรณี กรณีแรก หากราคาของผู้เสนอราคา 
รายที่คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาเหน็สมควรซือ้หรอืจา้งสูงกว่าวงเงนิที่จะซื้อ
หรอืจา้ง คณะกรรมการฯ จะตอ้งเรยีกผูเ้สนอราคารายนัน้มาต่อรองราคาใหต้ ่าทีสุ่ดเท่าทีจ่ะท าได ้
หรอืให้เหลือราคาสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรอืจ้างไม่เกินร้อยละสิบของวงเงนิที่จะซื้อหรอืจ้าง  
หากต่อรองกบัผู้เสนอราคารายดงักล่าวไม่ได้ผล คณะกรรมการฯ จะต้องเรยีกผู้เสนอราคาที่
คณะกรรมการฯ เห็นสมควรซื้อหรอืจ้างทุกรายมาต่อรองราคาใหม่พร้อมกนั หากการต่อรอง
ราคาครัง้ใหม่นี้ย ังไม่ได้ผล คณะกรรมการฯ อาจเสนอความเห็นต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
ให้พจิารณายกเลกิการประกวดราคาครัง้นัน้ เพื่อด าเนินการประกวดราคาใหม่ได้ (ข้อ ๕๐)  
กรณีที่สอง ได้แก่ กรณีที่ปรากฏว่าในการประกวดราคาครัง้นัน้มผีู้เสนอราคารายเดยีวหรอืมี 
ผู้เสนอราคาหลายรายแต่ถูกต้องตรงตามรายการละเอียดและเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสาร 
ประกวดราคาเพยีงรายเดยีว ซึ่งโดยปกติคณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาต้องเสนอ
หวัหน้าส่วนราชการใหย้กเลกิการประกวดราคา แต่ถ้าคณะกรรมการฯ เหน็ว่ามเีหตุผลสมควรทีจ่ะ
ด าเนินการต่อไป กใ็หด้ าเนินการจดัซือ้หรอืจดัจา้งต่อไปได ้(ขอ้ ๕๑) กรณีทีส่าม เป็นกรณีทีไ่ม่มี
ผูเ้สนอราคาหรอืมแีต่ไม่ถูกต้องตรงตามรายการละเอยีดและเงื่อนไขทีก่ าหนด ใหค้ณะกรรมการฯ 
เสนอหวัหน้าส่วนราชการยกเลิกการประกวดราคาครัง้นัน้เพื่อด าเนินการประกวดราคาใหม ่ 
(ข้อ ๕๒) และกรณีสุดท้าย เป็นกรณีเมื่อด าเนินการประกวดราคาแล้ว แต่ยงัไม่ได้ท าสญัญา 
หรอืตกลงซื้อหรอืจ้างกบัผู้เสนอราคารายใด ถ้ามคีวามจ าเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ 
เป็นเหตุให้ต้องเปลี่ยนแปลงสาระส าคญัในรายการละเอยีดหรอืเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสาร
ประกวดราคา ซึ่งท าให้เกดิการไดเ้ปรยีบเสยีเปรยีบระหว่างผู้เขา้เสนอราคาด้วยกนั ให้หวัหน้า
ส่วนราชการพิจารณายกเลิกการประกวดราคาครัง้นัน้ (ข้อ ๕๓) โดยมตีัวอย่างค าวินิจฉัย 
ของศาลปกครองสงูสุดเกีย่วกบัการฟ้องโตแ้ยง้การยกเลกิการประกวดราคา ดงัน้ี 
  

 (๑) กรณีฟ้องว่า การยกเลิกการประกวดราคาโดยไม่ช้ีแจงเหตุผล 
ให้ผูช้นะการประกวดราคาทราบ เป็นการกระท าท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
 

 : ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี ๒๔๗/๒๕๔๗ ในการประกวดราคา
ก าจดัขยะมลูฝอยของกรงุเทพมหานคร ผูฟ้้องคดไีดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ป็นผูช้นะการประกวดราคา 
และได้ร ับการอนุมัติให้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวจากสภากรุงเทพมหานครแล้ว  
แต่กรงุเทพมหานครไดม้หีนงัสอืขอขยายระยะเวลาการยนืราคาออกไปอกีหลายครัง้ และในทีสุ่ด 



 

๑๑๘ 

ได้มีหนังสือแจ้งยกเลิกการประกวดราคาโดยไม่ชี้แจงเหตุผลให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคด ี
จงึน าคดมีาฟ้องขอให้ศาลมคี าสัง่เพกิถอนค าสัง่ยกเลกิการประกวดราคาดงักล่าว  ศาลปกครอง
สูงสุดวินิจฉัยว่า เมื่อผู้ฟ้องคดเีห็นว่าการแจง้ยกเลกิการประกวดราคาของกรุงเทพมหานคร 
เป็นการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นธรรม กรณีจงึเป็นคดีพิพาทตามมาตรา ๙ 
วรรคหนึ่ง (๑)แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ 
 

 (๒) กรณีฟ้องว่า การมีค าสัง่ยกเลิกการประกวดราคาโดยกล่าวอ้างว่า
มีผู้เสนอราคาถกูต้องตามประกาศประกวดราคาเพียงรายเดียว เป็นค าสัง่ท่ีไม่ชอบ 
ด้วยกฎหมาย 
 

  (๒.๑) ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี ๓๒๐/๒๕๔๘ ผู้ฟ้องคดไีด้เขา้ร่วม
เสนอราคาในการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรบัปรุงระบบผลิตน ้าประปาของเทศบาล  
นครภูเก็ต (ผู้ถูกฟ้องคด)ี โดยเป็นผู้ผ่านการพจิารณาข้อเสนอด้านเทคนิคเพยีงรายเดยีวและ 
เป็นผู้เสนอราคาต ่ากว่าราคากลาง แต่ผู้ถูกฟ้องคดมีคี าสัง่ยกเลกิการประกวดราคาดงักล่าว 
โดยอ้างว่ามผีู้เสนอราคาถูกต้องตามประกาศประกวดราคาเพียงรายเดียว ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า  
ค าสัง่ใหย้กเลกิการประกวดราคาไม่ชอบดว้ยกฎหมาย จงึน าคดมีาฟ้องขอใหศ้าลเพกิถอนค าสัง่
ยกเลกิการประกวดราคาดงักล่าว  ศาลปกครองสงูสดุวินิจฉัยว่า ผูฟ้้องคดไีดร้บัความเดอืนรอ้น
หรอืเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีมคี าสัง่ยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างข้างต้น  
ทัง้ๆ ทีผู่ฟ้้องคดเีป็นผูผ้่านการพจิารณาขอ้เสนอดา้นเทคนิคถูกต้องตามประกาศเพยีงรายเดยีว
และเป็นผู้เสนอราคาต ่ากว่าราคากลาง จงึเป็นคดพีพิาทเกี่ยวกบัการที่หน่วยงานทางปกครอง
กระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจดัตัง้ 
ศาลปกครองฯ  
 

 (๒.๒) ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี ๓๔๘/๒๕๔๘ กรณีที่กรมการขนส่ง
ทางน ้าและพาณิชยนาว ี(ผู้ถูกฟ้องคด)ี ประกาศประกวดราคาจา้งเหมาก่อสรา้งทางลาดขึน้-ลง 
(RAMP) บรเิวณท่าเทยีบเรอื แขวงค ามว่น สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว โดยผูฟ้้องคดี
ได้ซื้อแบบเอกสารประกวดราคาและเข้าร่วมเสนอราคาในการประกวดราคาดังกล่าว  ต่อมา 
ผูถู้กฟ้องคดไีดม้ปีระกาศยกเลกิการประกวดราคาและเรยีกประกวดราคาใหม่ โดยอ้างว่ามผีูเ้สนอ
รายละเอียดและเงื่อนไขผ่านการพิจารณาเพียงรายเดียว ผู้ฟ้องคดีจึงน าคดีมาฟ้องขอให้ศาล 
เพิกถอนประกาศยกเลิกการประกวดราคา  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า ค าสัง่ยกเลิก 
การประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างมีลักษณะเป็นการสัง่ยกเลิกกระบวนการพิจารณา 



 

๑๑๙ 

ค าเสนอรบัจ้าง อันเป็นค าสัง่ทางปกครองตามข้อ ๑ (๓)๑๑๓ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒  
(พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัิราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  
ผู้ฟ้องคดีจึงต้องอุทธรณ์ค าสัง่ดังกล่าวตามมาตรา ๔๐๑๑๔ ประกอบกับมาตรา ๔๔๑๑๕  
แห่งพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองฯ ก่อนน าคดมีาฟ้องต่อศาลปกครอง 
 

 หมายเหตุ มขี้อสงัเกตท านองเดยีวกบัค าสัง่ศาลปกครองสูงสุด 
ที ่๗๔๙/๒๕๕๐ ในหน้า ๑๑๕-๑๑๖ 
 

 (๓) กรณีฟ้องว่า การยกเลิกการประกวดราคาทัง้ท่ีผู้ชนะการประกวดราคา
พร้อมท่ีจะเข้าท าสญัญากบัหน่วยงานทางปกครอง เป็นกรณีท่ีท าให้ผู้ชนะการประกวดราคา 
(ผูฟ้้องคดี) ได้รบัความเสียหาย 
 

 : ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี ๒๒๙/๒๕๔๖ กรณีที่ผู้ฟ้องคดไีด้รบัการ
คดัเลอืกใหเ้ขา้ท าสญัญาในการประกวดราคาจา้งเหมาก่อสรา้งถนนลาดยางขององคก์ารบรหิาร
ส่วนต าบลกุรุคุ (ผู้ถูกฟ้องคดี) แต่เนื่ องจากแบบแปลนรายการก่อสร้างในสัญญาก าหนดให ้
มกีารก่อสร้างท่อลอดถนนเพิ่มขึ้นอีกซึ่งต่างจากที่ระบุไว้ในใบเสนอราคา ผู้ฟ้องคดีจงึไม่เข้า 
ท าสญัญากบัผูถู้กฟ้องคด ี ต่อมา ผู้ฟ้องคดไีดร้บัค าชีแ้จงจากโยธาธกิารจงัหวดัในฐานะเจา้ของ
งบประมาณทีถ่่ายโอนมายงัผูถู้กฟ้องคดจีนเป็นทีเ่ขา้ใจแลว้ จงึพรอ้มทีจ่ะเขา้ท าสญัญา แต่ผูถู้กฟ้องคดี
ได้ออกประกาศยกเลกิการประกวดราคาและจดัให้มกีารประกวดราคาใหม่  ผู้ฟ้องคดเีห็นว่า
ประกาศยกเลกิการประกวดราคาดงักล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ท าให้ผู้ฟ้องคดไีด้รบัความเสยีหาย
จากการขาดก าไร จงึน าคดมีาฟ้องขอใหศ้าลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ใหผู้้ถูกฟ้องคดชีดใช้ค่าเสยีหาย
ดงักล่าว  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีประกาศยกเลิกการประกวดราคา 
ถอืว่าเป็นการสัง่ยกเลกิกระบวนการพจิารณาค าเสนอหรอืการด าเนินการอื่นใดในลกัษณะเดยีวกนั 
จึงเป็นค าสัง่ทางปกครองตามข้อ ๑ (๓)๑๑๖ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓)  
                                                 

๑๑๓ อา้งแลว้ ในเชงิอรรถที ่๑๐๖ หน้า ๑๐๖ 
๑๑๔ พระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

               มาตรา ๔๐ ค าสัง่ทางปกครองที่อาจอุทธรณ์หรือโต้แย้งต่อไปได้ให้ระบุกรณีที่อาจอุทธรณ์ 
หรอืโตแ้ยง้ การยื่นค าอุทธรณ์หรอืค าโตแ้ยง้ และระยะเวลาส าหรบัการอุทธรณ์หรอืการโตแ้ยง้ดงักล่าวไวด้ว้ย 
                ในกรณีทีม่กีารฝ่าฝืนบทบญัญตัติามวรรคหน่ึง ใหร้ะยะเวลาส าหรบัการอุทธรณ์หรอืการโต้แยง้
เริ่มนับใหม่ตัง้แต่วนัที่ได้รบัแจ้งหลกัเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง แต่ถ้าไม่มีการแจ้งใหม่และระยะเวลาดงักล่าว 
มรีะยะเวลาสัน้กว่าหนึ่งปี ใหข้ยายเป็นหนึ่งปีนบัแต่วนัทีไ่ดร้บัค าสัง่ทางปกครอง 

๑๑๕ อา้งแลว้ ในเชงิอรรถที ่๑๑๑-๑๑๒ หน้า ๑๑๖ 
๑๑๖ อา้งแลว้ ในเชงิอรรถที ่๑๐๖ หน้า ๑๐๖ 



 

๑๒๐ 

ออกตามความในพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ หากผูฟ้้องคดเีหน็ว่า
ไม่ไดร้บัความเป็นธรรม ผู้ฟ้องคดตี้องอุทธรณ์ค าสัง่ทางปกครองดงักล่าวต่อผูถู้กฟ้องคดซีึง่เป็น
ผูท้ าค าสัง่ทางปกครองตามมาตรา ๔๔๑๑๗ แห่งพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองฯ 
ก่อนน าคดมีาฟ้องต่อศาลปกครอง 
 

 หมายเหตุ มีข้อสังเกตท านองเดียวกับค าสัง่ศาลปกครองสูงสุด 
ที ่๗๔๙/๒๕๕๐ ในหน้า ๑๑๕-๑๑๖ 
 

  ๓) ข้อพิพาทเก่ียวกบัการยกเลิกการจดัซ้ือจดัจ้างโดยวิธีพิเศษ 
 

  - กรณีฟ้องว่า การยกเลิกการจดัจ้างโดยวิธีพิเศษโดยหน่วยงานทางปกครอง
ผู้จดัให้มีการเสนอราคากล่าวอ้างเสียเองว่าเง่ือนไขในการเสนอราคาตามท่ีก าหนดไว้
ขาดความชดัเจน เป็นการด าเนินการท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
 

  : ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี ๓๐๗/๒๕๔๖ การสื่อสารแห่งประเทศไทย  
(ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒) มคีวามเหน็สมควรจ้างผูฟ้้องคดใีนการด าเนินการจดัจา้งปรบัปรุงพืน้ทีช่ ัน้ล่าง
อาคาร กสท. โทรคมนาคมโดยวิธีพิเศษ แต่คณะกรรมการการสื่อสารแห่งประเทศไทย  
(ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ซึ่งมอี านาจสัง่อนุมตัิจ้างมมีติให้ยกเลิกการจดัจ้างโดยวิธีพิเศษดงักล่าว  
โดยอ้างว่าเงื่อนไขการเสนอราคาในการจัดจ้างขาดความชัดเจน ทัง้ๆ ที่ เป็นเงื่อนไขซึ่ง 
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้ก าหนด ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเป็นการยกเลกิการจดัจ้างโดยไม่เป็นธรรม  
จงึน าคดีมาฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ดงักล่าว  ศาลปกครองสูงสุด
วินิจฉัยว่า โดยที่มติของผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ขา้งต้น เป็นการด าเนินการของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกบั 
การจดัหาหรอืให้สทิธปิระโยชน์ในการสัง่ยกเลกิกระบวนการพจิารณาค าเสนอหรอืการด าเนินการ 
อื่นใดในลกัษณะเดยีวกนั จงึเป็นค าสัง่ทางปกครองตามขอ้ ๑ (๓)๑๑๘ ของกฎกระทรวง ฉบบัที ่๑๒  
(พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบญัญตัิวธิปีฏิบตัิราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙   
 
 
 
 
 

                                                 
๑๑๗

 อา้งแลว้ ในเชงิอรรถที ่๑๑๑-๑๑๒ หน้า ๑๑๖ 
๑๑๘ อา้งแลว้ ในเชงิอรรถที ่๑๐๖ หน้า ๑๐๖ 



 

๑๒๑ 

ดงันัน้ เมือ่มกีารโตแ้ยง้ว่าค าสัง่ของผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ทีใ่หย้กเลกิการจดัจา้งไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 
จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการ  
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยการออกค าสัง่ทางปกครอง ซึ่งอยู่ในอ านาจพจิารณาพิพากษา 
หรอืมคี าสัง่ของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ 
 

  ๔) ข้อพิพาทเก่ียวกบัการยกเลิกการจดัซ้ือจดัจ้างด้วยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส ์
 

  (๑) กรณีฟ้องว่า การประกาศยกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเลก็ทรอนิกสโ์ดยไม่ระบเุหตผุล ทัง้ท่ีการประมูลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นการกระท า
ท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
 

  : ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี ๒๖๖/๒๕๔๙ การประปาส่วนภูมิภาค  
(ผูถู้กฟ้องคด)ี ประกาศประมลูจา้งเหมางานโครงการก่อสรา้งปรบัปรุงขยายการประปาขอนแก่น
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยคณะกรรมการด าเนินการประมูลมีความเห็นให้ผู้ฟ้องคด ี
ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต ่ าสุดเป็นผู้ชนะการประมูล  แต่ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้ประกาศยกเลิก 
การประมูลโดยไม่ได้ให้เหตุผล ทัง้ที่การประมูลเป็นไปด้วยความเรยีบร้อย ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า
ประกาศยกเลิกการประมูลดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ท าให้ผู้ฟ้องคดีเสียประโยชน์ 
จงึน าคดมีาฟ้องขอให้ศาลเพกิถอนประกาศยกเลกิการประมูลของผู้ถูกฟ้องคด ีศาลปกครอง
สูงสุดวินิจฉัยว่า ประกาศของผู้ถูกฟ้องคดทีี่ให้ยกเลกิการประมูลข้างต้น เป็นการสัง่ยกเลิก
กระบวนพจิารณาค าเสนอในการด าเนินการของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกบัการจดัหา ประกาศดงักล่าว 
จงึเป็นค าสัง่ทางปกครองตามความในข้อ ๑ (๓)๑๑๙ ของกฎกระทรวง ฉบบัที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) 
ออกตามความในพระราชบญัญตัิวธิปีฏบิตัิราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ หากผู้ฟ้องคด ี
เห็นว่าไม่ได้ร ับความเป็นธรรม ผู้ฟ้องคดีต้องอุทธรณ์ค าสัง่ดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีตาม 
มาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง๑๒๐ แห่งพระราชบญัญัติวธิีปฏิบตัิราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
เสยีก่อน จงึจะมสีทิธนิ าคดมีาฟ้องต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบญัญตัิ
จดัตัง้ศาลปกครองฯ 

 
 
 
 
 

                                                 
๑๑๙ อา้งแลว้ ในเชงิอรรถที ่๑๐๖ หน้า ๑๐๖ 
๑๒๐ อา้งแลว้ ในเชงิอรรถที ่๑๑๑-๑๑๒ หน้า ๑๑๖ 



 

๑๒๒ 

  (๒) กรณีฟ้องว่า การมีค าสัง่ยกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเลก็ทรอนิกส์
โดยกล่าวอ้างว่าผู้เสนอราคาต ่าสุดเสนอราคาต ่ากว่าราคากลางเกินกว่าร้อยละ ๑๕  
ทัง้ท่ีประกาศประมูลจ้างไม่ได้ก าหนดให้ยกเลิกด้วยเหตุดงักล่าวได้ เป็นค าสัง่ท่ีไม่ชอบ 
ด้วยกฎหมาย 
 

  : ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี ๖๒/๒๕๕๑ กรณีที่เทศบาลต าบลธัญบุร ี 
(ผู้ถูกฟ้องคด)ี ประกาศประมูลจา้งเหมาก่อสรา้งถนนลูกรงัเลยีบคลองด้วยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์ 
โดยผู้ฟ้องคดเีป็นผู้เสนอราคาต ่าสุด  แต่ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดมีคี าสัง่ยกเลกิการประมูลดงักล่าว  
โดยอ้างว่าผูฟ้้องคดเีสนอราคาต ่ากว่าราคากลางเกนิกว่ารอ้ยละ ๑๕ ผูถู้กฟ้องคดทีรงไวซ้ึง่สทิธ ิ
ที่จะไม่รบัราคาต ่าสุดได้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ ผู้ฟ้องคดเีห็นว่าค าสัง่ยกเลกิการประมูล 
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เน่ืองจากผู้ถูกฟ้องคดไีม่ได้ชี้แจงให้ทราบว่าการยกเลกิราคาที่ผู้ฟ้องคดี
เสนอต ่ าสุดนัน้เป็นประโยชน์ต่อทางราชการอย่างไร ประกอบกับตามประกาศประมูลจ้าง  
ไม่ได้ก าหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดียกเลิกการประมูลด้วยเหตุดังกล่าวได้ กรณีเป็นการกระท า 
ที่ไม่ถูกต้องตามข้อ ๑๐๑๒๑ ของระเบียบส านักนายกรฐัมนตรี ว่าด้วยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕  
จงึน าคดมีาฟ้องขอใหศ้าลเพกิถอนค าสัง่ยกเลกิการประมลูของผูถู้กฟ้องคด ี ศาลปกครองสูงสุด
วินิจฉัยว่า ค าสัง่ของผู้ถูกฟ้องคดทีี่ให้ยกเลกิการประมูลเป็นค าสัง่ทางปกครองตามข้อ ๑ (๓)  
ของกฎกระทรวง ฉบบัที ่๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบญัญตัิวธิปีฏบิตัริาชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ หากผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับค าสัง่ดังกล่าวจะต้องอุทธรณ์ต่อ 
ผู้ท าค าสัง่ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เสียก่อนน าคด ี
มาฟ้องต่อศาลปกครอง 
                                                 

๑๒๑ ระเบยีบส านกันายกรฐัมนตร ีวา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
     ขอ้ ๑๐ ผูม้อี านาจหรอืหน้าทีด่ าเนินการตามระเบยีบนี้ หรอืผูห้นึ่งผูใ้ดกระท าการโดยจงใจหรอื

ประมาทเลินเล่อไม่ปฏบิตัิตามระเบยีบนี้ หรอืกระท าการโดยมีเจตนาทุจรติหรอืกระท าการโดยปราศจาก
อ านาจ หรือนอกเหนืออ านาจหน้าที่ รวมทัง้มีพฤติกรรมที่เอื้ออ านวยแก่ผู้เข้าเสนอราคาหรือเสนองาน  
ให้มีการขดัขวางการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม ถือว่าผู้นัน้กระท าผดิวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ขา้ราชการหรอืตามกฎหมายเฉพาะของสว่นราชการนัน้ภายใตห้ลกัเกณฑ ์ดงันี้ 

     (๑) ถา้การกระท ามเีจตนาทุจรติ หรอืเป็นเหตุใหท้างราชการเสยีหายอย่างรา้ยแรง ใหด้ าเนินการ
ลงโทษอย่างต ่าปลดออกจากราชการ 

     (๒) ถา้การกระท าเป็นเหตุใหท้างราชการเสยีหายแต่ไม่รา้ยแรงใหล้งโทษอย่างต ่าตดัเงนิเดอืน 
     (๓) ถา้การกระท าไม่เป็นเหตุใหท้างราชการเสยีหาย ใหล้งโทษภาคทณัฑห์รอืว่ากล่าวตกัเตอืน 

โดยท าค าสัง่เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
     การลงโทษทางวนิยัตาม (๑) หรอื (๒) ไม่เป็นเหตุใหผู้ก้ระท าหลุดพน้จากความรบัผดิในทางแพ่ง

ตามกฎหมายและระเบยีบของทางราชการทีเ่กีย่วขอ้งหรอืความผดิทางอาญา (ถา้ม)ี 



 

๑๒๓ 

 หมายเหตุ ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๖๖/๒๕๔๙ และที่ ๖๒/๒๕๕๑ 
มขีอ้สงัเกตท านองเดยีวกบัค าสัง่ศาลปกครองสงูสุดที่ ๗๔๙/๒๕๕๐ ในหน้า ๑๑๕-๑๑๖ 

 

  ๑.๖ ข้อพิพาทในขัน้ตอนการด าเนินการอ่ืนๆ 
 

 - การมีค าสัง่ลงโทษให้เป็นผูท้ิ้งงาน 
 

 กรณีฟ้องว่า ค าสัง่ให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ท้ิงงานไม่ชอบด้วยกฎหมาย เน่ืองจาก
ไม่ได้น าเสนอข้อพิพาทเก่ียวกบัการผิดสญัญาให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาตามข้อก าหนด
ในสญัญาจ้าง 
 

 : ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี ๓๒๒/๒๕๔๘ กรณีทีผู่ฟ้้องคดเีขา้ท าสญัญากบั
องคก์ารบรหิารส่วนต าบลพรเุตยีว (ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑) เพื่อก่อสรา้งอาคารทีท่ าการของผูถู้กฟ้องคดี
ที ่๑ โดยสญัญาดงักล่าวมขีอ้ตกลงเกี่ยวกบัการเสนอขอ้พพิาทเพื่อให้อนุญาโตตุลาการวนิิจฉัย 
ชีข้าดไวด้้วย  ต่อมา ไดม้ขีอ้พพิาทเกี่ยวกบัการแก้ไขเปลีย่นแปลงรูปแบบการก่อสรา้ง เป็นเหตุให ้
ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ บอกเลกิสญัญาจา้ง และจงัหวดักระบี ่(ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒) ไดม้คี าสัง่ให้ผูฟ้้องคดี
เป็นผู้ทิ้งงาน ผู้ฟ้องคดเีหน็ว่าค าสัง่ของผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ ที่ส ัง่ให้ผู้ฟ้องคดเีป็นผู้ทิ้งงานไม่ชอบ 
ด้วยกฎหมายเนื่องจากไม่ได้ปฏบิตัิตามสญัญาจ้าง โดยไม่ได้เสนอเรื่องต่ออนุญาโตตุลาการก่อน  
จึงน าคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสัง่ ให้เพิกถอนค าสัง่ ให้ผู้ ฟ้องคดีเ ป็น 
ผูท้ิง้งานดงักล่าว  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า ค าสัง่ใหเ้ป็นผูท้ิ้งงานเป็นค าสัง่ทางปกครอง
ตามข้อ ๑ (๔)๑๒๒ ของกฎกระทรวง ฉบบัที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบญัญตั ิ
วธิปีฏบิตัิราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อไม่ได้มกีฎหมายเฉพาะก าหนดวธิปีฏบิตัิไว้ 
เป็นอย่างอื่น ผู้ฟ้องคดจีงึต้องอุทธรณ์ค าสัง่ดงักล่าวตามมาตรา ๔๔๑๒๓ แห่งพระราชบญัญตั ิ
วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองฯ ก่อนการฟ้องคด ี
 

                                                 
๑๒๒ กฎกระทรวง ฉบบัที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบญัญตัิวธิปีฏบิตัิราชการ 

ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 ใหก้ารด าเนินการของเจา้หน้าทีด่งัต่อไปนี้ เป็นค าสัง่ทางปกครอง 
 ๑. การด าเนินการเกีย่วกบัการจดัหาหรอืใหส้ทิธปิระโยชน์ในกรณีดงัต่อไปนี้ 

    ฯลฯ   ฯลฯ 
   (๔) การสัง่ยกเลกิกระบวนการพจิารณาค าเสนอหรอืการด าเนินการอื่นใด ในลกัษณะเดยีวกนั 
๑๒๓ อา้งแลว้ ในเชงิอรรถที ่๑๑๑-๑๑๒ หน้า ๑๑๖ 



 

๑๒๔ 

 หมายเหตุ  มขีอ้สงัเกตท านองเดยีวกบัค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๔๙/๒๕๕๐    
ในหน้า ๑๑๕-๑๑๖ 
  

๒. คดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๒) 

 

  จากการศึกษาค าวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดพบว่า ประเด็นข้อพิพาทเกี่ยวกับ 
การจดัซือ้จดัจา้งทีศ่าลวนิิจฉัยว่าเป็นคดพีพิาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) หรอืไม่นัน้ เป็นกรณ ี
ที่เกิดขึ้นใน ๒ ขัน้ตอน ได้แก่ ขัน้ตอนการเผยแพร่เอกสารจดัซื้อหรือจดัจ้าง และขัน้ตอน 
การลงนามในสญัญาจา้ง โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 
 

 ๒.๑ ข้อพิพาทในขัน้ตอนการเผยแพร่เอกสารหรือประกาศจดัซ้ือจดัจ้าง 
 

  ข้อพิพาทในขัน้ตอนนี้มีตัวอย่างค าวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดเฉพาะกรณี 
ของการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาเท่านั ้น ซึ่งเป็นกรณีที่ศาลวินิจฉัยว่า ข้อพิพาท  
ทีเ่กดิขึน้ไมเ่ป็นคดพีพิาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) ไดแ้ก่ 
 

  - กรณีฟ้องว่า การท่ีหน่วยงานทางปกครองไม่จดัส่งประกาศสอบราคา 
ท่ีจะจดัให้มีขึ้นทุกครัง้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามค าร้องขอ เป็นการไม่ปฏิบติัตามระเบียบ 
ของทางราชการและเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ท าให้ผู้ฟ้องคดีได้ร ับ 
ความเดือดร้อนหรือเสียหายเน่ืองจากไม่มีโอกาสเข้าแข่งขนัเสนอราคา 
 

 : ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี ๓๓๓/๒๕๔๘ กรณีที่ผูฟ้้องคดซีึง่มอีาชพีรบัเหมา
ก่อสร้างและเคยเป็นผู้ร ับจ้างก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
(ผู้ถูกฟ้องคด)ี มคีวามประสงคจ์ะรบัจา้งท างานกบัผูถู้กฟ้องคด ีจงึไดม้หีนังสอืแจง้ต่อผูถู้กฟ้องคดี
ขอให้จดัส่งประกาศสอบราคาจ้างเหมาท างานในโครงการต่างๆ ที่ผู้ถูกฟ้องคดจีะด าเนินการ 
ในพื้นที่อ าเภอตามที่ผู้ฟ้องคดรีะบุให้แก่ผู้ฟ้องคดทีางไปรษณีย์ โดยผู้ฟ้องคดยีนิดรีบัผดิชอบ 
ค่าจดัส่ง แต่ผูถู้กฟ้องคดไีม่เคยจดัส่งประกาศดงักล่าวใหแ้ก่ผูฟ้้องคด ีผูฟ้้องคดจีงึขอเขา้ตรวจดู
เอกสารดงักล่าวจากผูถู้กฟ้องคด ีจงึพบว่าในช่วงระยะเวลาตัง้แต่ผูฟ้้องคดไีดม้หีนังสอืรอ้งขอต่อ 
ผู้ถูกฟ้องคดีนัน้ ผู้ถูกฟ้องคดีได้ประกาศสอบราคาจ้างไปแล้วจ านวน ๖๖ โครงการ ผู้ฟ้องคด ี
เหน็ว่าการทีผู่ถู้กฟ้องคดไีม่ด าเนินการตามทีผู่ฟ้้องคดรีอ้งขอ เป็นการไม่ปฏบิตัติามระเบยีบของ
ทางราชการว่าด้วยการพสัดุ เป็นการใช้ดุลพนิิจโดยมชิอบ และมลีกัษณะเป็นการเลอืกปฏบิตัิ 
โดยไม่เป็นธรรม ท าให้ผู้ฟ้องคดไีด้รบัความเดอืดรอ้นหรอืเสยีหายเนื่องจากไม่ได้รบัรูข้่าวสาร 
การประกาศสอบราคาและไม่มโีอกาสเข้าแข่งขนัเสนอราคาอย่างเป็นธรรม จงึน าคดีมาฟ้อง
ขอให้ศาลมคี าสัง่ให้ผูถู้กฟ้องคดสี่งประกาศสอบราคาทางไปรษณียใ์ห้แก่ผู้ฟ้องคดทุีกโครงการ



 

๑๒๕ 

ตลอดไป  ศาลปกครองสงูสดุวินิจฉัยว่า ตามขอ้ ๓๔ (๑)๑๒๔ ของระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ไม่ได้ก าหนดให ้
เป็นหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะต้องจดัส่งประกาศสอบราคาให้แก่ผู้มอีาชีพขายหรอืรบัจ้าง 
รายหนึ่งรายใดโดยเฉพาะ คงก าหนดแต่เพยีงว่าใหจ้ดัส่งประกาศสอบราคาไปยงัผู้มอีาชพีขาย
หรอืรบัจ้างท างานนัน้ให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ กรณีจงึเป็นการให้ดุลพินิจ แก่ผู้ถูกฟ้องคด ี
ในการจดัส่งประกาศเผยแพร่การสอบราคา  นอกจากนัน้ การที่กระทรวงมหาดไทยได้มหีนังสอื  
ที่ มท ๐๓๑๘/ว ๒๒๕๒ ลงวนัที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๕ ซกัซ้อมแนวทางปฏิบตัิตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการพสัดุขององค์การบรหิารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๘ โดยก าหนดว่า
องค์การบรหิารส่วนต าบลควรจดัส่งประกาศสอบราคาและเอกสารสอบราคาไปยงัผู้ร้องขอ  
ทุกรายเพื่อให้เกดิการแข่งขนัอย่างกว้างขวาง ซึ่งผู้ฟ้องคดเีหน็ว่าสามารถน ามาเทยีบเคยีงกบั
การด าเนินการขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัได้เนื่องจากระเบยีบว่าดว้ยการพสัดุทีใ่ชบ้งัคบักบั
องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัและองคก์ารบรหิารส่วนต าบลมสีาระใกลเ้คยีงกนัและมวีตัถุประสงค์
เดียวกันนัน้ ศาลเห็นว่าโดยที่หนังสือกระทรวงมหาดไทยดงักล่าวไม่มสีถานะเป็นกฎหมาย 
หากแต่เป็นเพยีงค าแนะน าภายในเพื่อใหเ้จา้หน้าทีแ่ละหน่วยงานในสงักดัถอืเป็นแนวทางปฏบิตัิ
เท่านัน้ เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานผู้ร ับผิดชอบจึงสามารถใช้ดุลพินิจในการจัดส่งประกาศ 
สอบราคาและเอกสารสอบราคาได้  ดงันัน้ การทีผู่้ถูกฟ้องคดไีม่จดัส่งประกาศสอบราคาให้แก่ 
ผูฟ้้องคดจีงึไมไ่ดเ้ป็นคดพีพิาทเกีย่วกบัการละเลยต่อหน้าทีต่ามทีก่ฎหมายก าหนดใหต้้องปฏบิตัิ
อันจะอยู่ ในอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ ง  (๒)  
แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
๑๒๔ ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการพสัดุของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 ขอ้ ๓๔ การซือ้หรอืจา้งโดยวธิสีอบราคา ใหด้ าเนินการดงันี้ 
 (๑) ก่อนวันเปิดซองสอบราคาไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน ส าหรับการสอบราคาในประเทศหรือ 

ไม่น้อยกว่า ๔๕ วนั ส าหรบัการสอบราคานานาชาติ ให้เจ้าหน้าที่พสัดุส่งประกาศเผยแพร่การสอบราคา  
และเอกสารสอบราคาไปยงัผู้มีอาชพีขายหรือรบัจ้างท างานนัน้โดยตรง หรอืโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบยีน 
ให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้กับให้ปิดประกาศเผยแพร่การสอบราคาไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ท าการของ  
หน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่นัน้ 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 

๑๒๖ 

  ๒.๒ ข้อพิพาทในขัน้ตอนการลงนามในสญัญา 
  

 ข้อพิพาทในขัน้ตอนนี้ มตีัวอย่างค าวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดเฉพาะกรณี 
ที่เกี่ยวกับการละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานทางปกครองในการจัดซื้อจัดจ้าง  
โดยวธิปีระกวดราคาเท่านัน้ ไดแ้ก่ 
 

 - กรณีฟ้องขอให้หน่วยงานทางปกครองลงนามในสญัญาจ้างกบัผู้ฟ้องคดี 
ซ่ึงเป็นผู้ชนะการประกวดราคา เน่ืองจากหน่วยงานทางปกครองขอขยายระยะเวลา 
การยืนราคาออกไปหลายครัง้โดยไม่ยอมลงนามในสญัญาจ้างตามประกาศประกวดราคา 
 

 : ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๒๙๒/๒๕๔๗ กรณทีีผู่ฟ้้องคดซีึง่ชนะการประกวด
ราคาจา้งก าจดัมลูฝอยของกรงุเทพมหานคร (ผูถู้กฟ้องคด)ี แต่ผูถู้กฟ้องคดไีม่จดัใหม้กีารลงนาม
ในสญัญา โดยมหีนังสอืขอขยายระยะเวลาการยนืราคาหลายครัง้ ซึ่งผูฟ้้องคดไีด้ขยายเวลาให้
ทุกครัง้รวมเป็นเวลายนืราคาทัง้หมด ๒๔๐ วนั โดยผู้ฟ้องคดไีด้มหีนังสอืเร่งรดัให้ผู้ถูกฟ้องคด ี
จดัให้มกีารลงนามในสญัญาแล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ด าเนินการ  นอกจากนัน้ ในเวลาต่อมา 
ผูถู้กฟ้องคดยีงัไดแ้จง้ยกเลกิการประกวดราคาดงักล่าว ผูฟ้้องคดเีหน็ว่าการยกเลกิการประกวดราคา
เป็นการใช้ดุลพนิิจโดยปราศจากเหตุผลอนัสมควรท าให้ผู้ฟ้องคดไีด้รบัความเสยีหาย จงึน าคดี
มาฟ้องขอให้ศาลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ให้ผู้ถูกฟ้องคดทีบทวนโครงการและลงนามว่าจ้าง 
ผู้ฟ้องคด ีหากไม่อาจทบทวนโครงการได้ให้ชดใช้ค่าเสยีหายให้แก่ผู้ฟ้องคด ี ศาลปกครอง
สูงสุดวินิจฉัยว่า กรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดไีม่จดัให้มกีารลงนามในสญัญาจา้ง เป็นคดพีพิาทเกี่ยวกบั
การที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรฐัละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ 
ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ ง  (๒) 
แห่งพระราชบญัญตัิจดัตัง้ศาลปกครองฯ ซึ่งศาลปกครองมอี านาจก าหนดค าบงัคบัโดยสัง่ให้
หวัหน้าหน่วยงานทางปกครองหรอืเจา้หน้าที่ของรฐัที่เกี่ยวขอ้งปฏบิตัติามหน้าทีภ่ายในเวลาที่
ศาลก าหนดตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๒)๑๒๕ แห่งพระราชบญัญัติเดียวกัน ส าหรบักรณีที ่
                                                 

๑๒๕ พระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
     มาตรา ๗๒ ในการพิพากษาคดี ศาลปกครองมีอ านาจก าหนดค าบงัคับอย่างหนึ่งอย่างใด 

ดงัต่อไปนี้ 
ฯลฯ   ฯลฯ 

     (๒) สัง่ให้หวัหน้าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรฐัที่เกี่ยวข้องปฏิบตัิตามหน้าที่
ภายในเวลาที่ศาลปกครองก าหนด ในกรณีที่มีการฟ้องว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ละเลยต่อหน้าทีห่รอืปฏบิตัหิน้าทีล่่าชา้เกนิสมควร 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 

๑๒๗ 

ในเวลาต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้มีค าสัง่ยกเลิกการประกวดราคาดังกล่าวนัน้ เมื่อข้อเท็จจริง
เปลี่ยนไปและผู้ฟ้องคดยีนืยนัที่จะให้ผู้ถูกฟ้องคดลีงนามในสญัญาจ้างต่อไปเนื่องจากเป็นการ
ยกเลิกการประกวดราคาโดยไม่ชอบด้วยเหตุผล กรณีจึงถือเป็นคดีพิพาทตามมาตรา ๙  
วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ ซึง่ศาลปกครองชอบที่จะรบัไว้พจิารณา
เพื่อน าผลการพิจารณาไปวินิจฉัยประเด็นเรื่องการละเลยต่อหน้าที่หรอืปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า 
เกนิสมควร ซึง่เป็นคดปีกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบญัญตัเิดยีวกนั 
 

๓. คดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๓)  
 

  จากการศึกษาค าวนิิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดพบว่า ข้อพพิาทที่ศาลปกครองสูงสุด
วนิิจฉัยว่าเป็นคดพีพิาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ 
นัน้ เป็นขอ้พพิาทที่เกดิขึน้ในขัน้ตอนต่างๆ ของการจดัซื้อจดัจา้งหลายขัน้ตอนด้วยกนั ได้แก่ 
ขัน้ตอนการจดัท าเอกสารหรอืประกาศจดัซื้อจดัจา้ง ขัน้ตอนการด าเนินการของคณะกรรมการ
จดัซือ้จดัจา้ง ขัน้ตอนการอนุมตัสิ ัง่ซือ้หรอืสัง่จา้ง ขัน้ตอนการยกเลกิการจดัซือ้จดัจา้ง และขัน้ตอน
การด าเนินการอื่นๆ โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 
 

  ๓.๑ ข้อพิพาทในขัน้ตอนการจดัท าเอกสารหรือประกาศจดัซ้ือจดัจ้าง 
 

   ข้อพิพาทในขัน้ตอนนี้มีตัวอย่างค าวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดเฉพาะกรณี 
การจดัซื้อจดัจา้งด้วยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส์ ซึ่งเป็นกรณีทีศ่าลวนิิจฉัยว่าข้อพพิาททีเ่กดิขึน้
เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระท าละเมิดอันเกิดจากค าสัง่ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ ง (๓)  
แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ ไดแ้ก่ 

 

   - กรณีฟ้องขอให้ชดใช้ค่าเสียหายอนัเน่ืองมาจากการก าหนดคณุลกัษณะเฉพาะ
ของพสัดซ่ึุงเป็นการกีดกนัผูเ้สนอราคาบางราย 
 

   : ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๕๔๗/๒๕๕๔ กรณีฟ้องว่า เทศบาลเมอืงปากช่อง 
(ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑) และนายกเทศมนตรเีมอืงปากช่อง (ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒) ออกประกาศประมูล
รถยนตบ์รรทุกเอนกประสงคแ์ละรถยนตบ์รรทุกขยะมลูฝอยแบบอดัทา้ยชนิดเปิด-ปิด ดว้ยระบบ
อเิลก็ทรอนิกส์โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย เนื่องจากประกาศฉบบัดงักล่าวได้ก าหนดรายละเอยีด
คุณลกัษณะเฉพาะซึง่เป็นการกดีกนัไม่ใหผู้ฟ้้องคดเีขา้ร่วมการประมูล ขอให้ศาลมคี าพพิากษา
หรอืค าสัง่ให้เทศบาลเมอืงปากช่องส่งคนืพสัดุและชดใช้ค่าเสยีหายให้แก่ส่วนราชการเน่ืองจาก 
ไมเ่ป็นไปตามระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้งและขอใหช้ดใชค้่าเสยีหายใหแ้ก่ผูฟ้้องคด ี ศาลปกครองสูงสุด



 

๑๒๘ 

วินิจฉัยว่า กรณีเป็นการกล่าวหาว่าประกาศประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกดงักล่าวไม่ชอบ ก่อให้เกิด 
ความเสยีหายต่อส่วนราชการและผูฟ้้องคด ีจงึเป็นมูลกรณีการฟ้องกล่าวหาว่าผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ 
กระท าการละเมดิ  และโดยทีป่ระกาศประกวดราคาดงักล่าวมผีลใชบ้งัคบัเป็นการทัว่ไปโดยมไิด้
เจาะจงตวับุคคล แต่มุ่งใช้บงัคบักบัการประกวดราคาครัง้นัน้เป็นการเฉพาะ ประกาศฉบบัดงักล่าว 
จึงมีลักษณะเป็นค าสัง่ทางปกครองทัว่ไป คดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระท าละเมิด 
ของหน่วยงานทางปกครองหรอืเจา้หน้าทีข่องรฐัอนัเกดิจากการออกค าสัง่ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) 
แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ 
 

  ๓.๒ ข้อพิพาทในขัน้ตอนการด าเนินการของคณะกรรมการจดัซ้ือจดัจ้าง 
 

 ข้อพิพาทในขัน้ตอนนี้ จะเป็นกรณีของการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นของ 
ผู้เสนอราคาในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีตัวอย่างค าวินิจฉัย 
ของศาลปกครองสูงสุดซึ่งเป็นกรณีที่ศาลวนิิจฉัยว่าข้อพพิาทที่เกดิขึ้นเป็นคดพีพิาทเกี่ยวกบั  
การกระท าละเมดิอนัเกดิจากค าสัง่ทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบญัญตัิ
จดัตัง้ศาลปกครองฯ ไดแ้ก่ 
 

 ๑) กรณีฟ้องขอให้หน่วยงานทางปกครองชดใช้ค่าเสียหายอนัเน่ืองมาจาก 
การมีค าสัง่ให้ผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านการคดัเลือกให้เข้าเสนอราคาตามประกาศประมูลซ้ือ 
หรือจ้างด้วยระบบอิเลก็ทรอนิกส ์
 

 (๑) ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี ๓๗๕/๒๕๕๐ กรณีที่ผู้ฟ้องคดไีด้เขา้ยื่นเอกสาร
เสนอราคาในการประมูลจ้างก่อสรา้งระบบประปาหมู่บ้านด้วยระบบอเิลก็ทรอนิกส์ตามประกาศ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลถ ้าเจริญ (ผู้ถูกฟ้องคดี) แต่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งผล 
การพจิารณาตรวจสอบคุณสมบตัขิองผูย้ ืน่ขอ้เสนอตามประกาศดงักล่าวว่า ผูฟ้้องคดมีคีุณสมบตัิ
ด้านผลงานไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนด เนื่องจากมีผลงานไม่เป็นไปตามวงเงินที่ก าหนดไว้ 
ในประกาศประมูลจ้าง ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าค าสัง่ตัดสิทธิของผู้ฟ้องคดีโดยให้เป็นผู้ไม่ผ่านการ
คดัเลอืกเขา้เสนอราคาขา้งตน้ท าใหผู้ฟ้้องคดไีดร้บัความเสยีหาย เน่ืองจากผูฟ้้องคดไีดย้ื่นหนังสอื
รบัรองผลงานโดยด าเนินการตามที่ได้รบัแจ้งจากผู้ถูกฟ้องคดทีี่ให้ระบุวงเงนิของผลงานที่เคย
ด าเนินการโดยยดึจ านวนเงนิตามตวัอกัษรที่ปรากฏในประกาศประมูลจา้ง ซึ่งไม่ตรงกบัจ านวน
เงนิทีร่ะบุไว้เป็นตวัเลข จงึน าคดมีาฟ้องขอให้ศาลมคี าพพิากษาใหผู้้ถูกฟ้องคดชี าระค่าเสยีหาย
ให้แก่ผู้ฟ้องคดี  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า กรณีดังกล่าวเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับ 



 

๑๒๙ 

การกระท าละเมดิของหน่วยงานทางปกครองหรอืเจา้หน้าทีข่องรฐัอนัเกดิจากค าสัง่ทางปกครอง
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ 
 

 (๒) ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี ๒๒๕/๒๕๕๒ กรณีที่ผู้ฟ้องคดไีด้ยื่นเอกสาร 
ในการประกวดราคาจา้งปรบัปรงุทางขึน้-ลงบนทางพเิศษเฉลมิมหานคร ทางพเิศษฉลองรชั และ
ทางพเิศษบูรพาวถิี ด้วยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ตามประกาศของการทางพเิศษแห่งประเทศไทย  
(ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑) โดยผูฟ้้องคดไีดร้บัหนงัสอืแจง้ผลการคดัเลอืกเมื่อวนัที ่๒๔ ธนัวาคม ๒๕๕๑ 
ว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการคดัเลอืกเบื้องต้น เนื่องจากมขี้อเสนอทางด้านเทคนิคไม่เป็นไปตามที่ได้
ประกาศไว ้ผูฟ้้องคดจีงึยืน่อุทธรณ์ค าสัง่ทีไ่มผ่่านการคดัเลอืกดงักล่าวต่อประธานคณะกรรมการ
ประกวดราคา (ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒) เมือ่วนัที ่๒๖ ธนัวาคม ๒๕๕๑ แต่เจา้หน้าทีข่องผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ 
ไม่ยอมรบัหนังสอือุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดดีงักล่าว ผู้ฟ้องคดเีหน็ว่าการไม่ยอมรบัหนังสอือุทธรณ์
เป็นการละเว้นการปฏบิตัิหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ท าให้ผู้ฟ้องคดไีด้รบัความเสยีหาย  
จึงน าคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสัง่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีเป็น 
ผูม้สีทิธเิขา้เสนอราคาและชดใชค้่าเสยีหายแก่ผูฟ้้องคด ี ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า การที่
เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ไม่ยอมรบัหนังสืออุทธรณ์ที่ผู้ฟ้องคดยีื่นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒  
เป็นการละเลยต่อหน้าทีต่ามทีก่ฎหมายก าหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิท าใหผู้ฟ้้องคดไีดร้บัความเสยีหาย 
โดยในค าฟ้องไมป่รากฏว่าผูฟ้้องคดไีดโ้ตแ้ยง้ว่าค าสัง่ของผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ ทีใ่หผู้ฟ้้องคดไีม่ผ่าน
การคดัเลอืกเบื้องต้นเนื่องจากมขีอ้เสนอทางด้านเทคนิคไม่เป็นไปตามที่ไดก้ าหนดในประกาศ
ประกวดราคา เป็นค าสัง่ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างใด กรณีจงึฟงัไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดมีคีวาม
ประสงคท์ีจ่ะยืน่ค าฟ้องเพื่อขอใหศ้าลตรวจสอบความชอบดว้ยกฎหมายและขอใหเ้พกิถอนค าสัง่
ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว คดีนี้จึงมิใช่เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ออกค าสัง่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบญัญตัิจดัตัง้ 
ศาลปกครองฯ แต่เป็นคดีพพิาทเกี่ยวกับการกระท าละเมดิของเจ้าหน้าที่ของรฐัอันเกิดจาก 
การละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ ง (๓)  
แห่งพระราชบญัญตัดิงักล่าว 
 

  (๓) ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี ๕๒๘/๒๕๕๔ กรณีฟ้องว่า คณะกรรมการ
ประกวดราคาซื้อระบบโทรทัศน์วงจรปิด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีค าสัง่ให้ผู้ฟ้องคดีไม่ผ่าน 
การคดัเลอืกเบื้องต้นให้เป็นผู้มสีทิธเิสนอราคาตามโครงการประกวดราคาซื้อระบบโทรทศัน์  
วงจรปิดของกรมการแพทย์ (ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑) จ านวน ๑ ระบบ และรองอธบิดกีรมการแพทย ์ 
(ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ซึ่งปฏิบตัิราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) วินิจฉัย
อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดโีดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ให้เพกิถอน



 

๑๓๐ 

ค าสัง่ของผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ และค าวนิิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๔ ซึง่ปฏบิตัริาชการแทน 
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ รวมทัง้ให้ยกเลิกการประกวดราคา และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทัง้สี่ร่วมกันชดใช้
ค่าเสยีหายแก่ผู้ฟ้องคด ี ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า กรณีเป็นคดีพพิาทเกี่ยวกับการที่
หน่วยงานทางปกครองหรอืเจา้หน้าทีข่องรฐักระท าการโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย และการกระท า
ละเมดิตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ 
 

 ๒) กรณีฟ้องขอให้หน่วยงานทางปกครองชดใช้ค่าเสียหายจากการละเลย 
ต่อหน้าท่ีไม่ยอมรบัหนังสืออุทธรณ์ค าสัง่ท่ีไม่ให้ผู้ฟ้องคดีผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น 
ให้เข้าเป็นผูมี้สิทธิเสนอราคา  
 

   : ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี ๒๒๕/๒๕๕๒ กรณีฟ้องว่า เจ้าหน้าที่ของ 
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ไม่ยอมรบัหนังสืออุทธรณ์ค าสัง่ไม่ผ่าน 
การคดัเลอืกเบื้องต้นเพื่อหาผู้มสีทิธเิสนอราคาในการประกวดราคาด้วยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส์ 
งานจ้างปรบัปรุงทางขึ้น-ลง บนทางพเิศษเฉลิมมหานคร ทางพเิศษฉลองรชั และทางพิเศษ
บูรพาวถิ ีทีผู่้ฟ้องคดไีด้ยื่นอุทธรณ์ต่อประธานคณะกรรมการประกวดราคา (ผูถู้กฟ้องคดทีี่ ๒) 
เป็นการละเลยต่อหน้าทีต่ามทีก่ฎหมายก าหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิท าใหผู้ฟ้้องคดไีดร้บัความเสยีหาย 
ขอใหศ้าลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ใหผู้ถู้กฟ้องคดอีนุญาตใหผู้ฟ้้องคดเีป็นผูม้สีทิธเิขา้เสนอราคา
หรอืให้ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า เมื่อพิจารณาค าฟ้อง 
ไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดไีด้โต้แยง้ว่าค าสัง่ของผูถู้กฟ้องคดทีี่ ๒ ทีใ่หผู้้ฟ้องคดไีม่ผ่านการคดัเลอืก
เบือ้งต้นเนื่องจากมขี้อเสนอทางดา้นเทคนิคไม่เป็นไปตามทีไ่ดก้ าหนดในประกาศประกวดราคา
เป็นค าสัง่ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีจงึฟงัไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดมีคีวามประสงค์ที่จะยื่นค าฟ้อง 
เพื่อขอให้ศาลตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายและขอให้ศาลเพกิถอนค าสัง่ของผู้ถูกฟ้องคด ี
ที่ ๒ ดงักล่าว คดนีี้จงึมใิช่เป็นคดพีพิาทเกี่ยวกบัการที่เจา้หน้าที่ของรฐัออกค าสัง่โดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบญัญตัิจดัตัง้ศาลปกครองฯ แต่เป็น 
คดพีพิาทเกี่ยวกบัการกระท าละเมดิของเจา้หน้าที่ของรฐัอนัเกดิจากการละเลยต่อหน้าทีต่ามที่
กฎหมายก าหนดใหต้อ้งปฏบิตัติามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบญัญตัเิดยีวกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๓๑ 

  ๓.๓ ข้อพิพาทในขัน้ตอนการอนุมติัสัง่ซ้ือหรือสัง่จ้าง 
 

ข้อพิพาทในขัน้ตอนนี้มีตัวอย่างค าวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดเฉพาะกรณี 
การจดัซื้อจดัจ้างโดยวธิปีระกวดราคาเท่านัน้ ซึ่งเป็นกรณีที่ศาลวนิิจฉัยสรุปได้ว่า  ข้อพพิาท 
ทีเ่กดิขึน้เป็นคดพีพิาทเกี่ยวกบัการกระท าละเมดิอนัเกดิจากการออกค าสัง่ทางปกครองตามนัย
มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ ไดแ้ก่ 

 

๑) กรณีฟ้องขอให้หน่วยงานทางปกครองชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี 
เน่ืองจากผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ท่ีเสนอราคาต ่าสุด แต่ผู้มีอ านาจสัง่ซ้ือหรือสัง่จ้างกลบัมีค าสัง่
อนุมติัให้ผูเ้สนอราคารายอ่ืนเป็นผูช้นะการประกวดราคา 
 

 (๑) ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี ๔๖๕/๒๕๔๘  กรณีทีผู่ฟ้้องคดเีขา้เสนอราคา 
ในการประกวดราคาจา้งเหมาก่อสรา้งปรบัปรุงภูมทิศัน์ของถนนในเขตเทศบาลเมอืงกาญจนบุร ี
(ผู้ถูกฟ้องคดทีี ่๑) โดยเป็นผู้เสนอราคาต ่าสุด แต่คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคา 
(ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๓) กลบัเสนอความเหน็ต่อนายกเทศมนตรเีทศบาลเมอืงกาญจนบุร ี(ผูถู้กฟ้องคดี
ที ่๒) ในฐานะผูม้อี านาจสัง่ซือ้หรอืสัง่จา้งใหผู้เ้สนอราคารายอื่นเป็นผูช้นะการประกวดราคา โดย
ใหเ้หตุผลว่าเป็นเพราะใบเสนอราคาของผูฟ้้องคดไีม่ใช่ใบเสนอราคาตามแบบทีผู่ถู้กฟ้องคดทีี ่๑ 
ก าหนดและไม่มตีราของผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ประทบับนใบเสนอราคา ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ ได้มี
ค าสัง่ให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้ชนะการประกวดราคาตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ 
ดงักล่าว ผูฟ้้องคดเีหน็ว่าการกระท าของผู้ถูกฟ้องคดทีัง้สามไม่เป็นธรรม ท าให้ผู้ฟ้องคดไีด้รบั
ความเสียหาย จึงน าคดีฟ้องขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรอืค าสัง่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทัง้สามชดใช้
ค่าเสยีหายใหแ้ก่ผูฟ้้องคด ี ศาลปกครองสงูสดุวินิจฉัยว่า การฟ้องขอใหผู้ถู้กฟ้องคดทีี ่๒ และ
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ชดใช้ค่าเสียหายเกี่ยวกับการกระท าละเมิดอันเกิดจากการออกค าสัง่ 
ทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ ผู้ฟ้องคดี
จะต้องฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรฐัโดยตรง จะฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และ 
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ ต้องห้ามตามมาตรา ๕๑๒๖  

                                                 
๑๒๖ พระราชบญัญตัคิวามรบัผดิทางละเมดิของเจา้หน้าที ่พ.ศ. ๒๕๓๙ 
     มาตรา ๕ หน่วยงานของรฐัตอ้งรบัผดิต่อผูเ้สยีหายในผลแห่งละเมดิทีเ่จา้หน้าทีข่องตนไดก้ระท า

ในการปฏบิตัิหน้าที่ ในกรณีน้ีผู้เสยีหายอาจฟ้องหน่วยงานของรฐัดงักล่าวได้โดยตรง แต่จะฟ้องเจ้าหน้าที่
ไม่ได ้

     ถ้าการละเมดิเกดิจากเจ้าหน้าที่ซึง่ไม่ได้สงักดัหน่วยงานของรฐัแห่งใด ให้ถือว่ากระทรวงการคลงั
เป็นหน่วยงานของรฐัทีต่อ้งรบัผดิตามวรรคหนึ่ง 



 

๑๓๒ 

แห่งพระราชบญัญตัคิวามรบัผดิทางละเมดิของเจา้หน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  ดงันัน้ ผูฟ้้องคดจีงึชอบ
ทีจ่ะฟ้องเรยีกใหผู้ถู้กฟ้องคดทีี ่๑ รบัผดิชดใชค้่าเสยีหายทีเ่กดิขึน้ไดเ้ท่านัน้ จะฟ้องผูถู้กฟ้องคดี
ที ่๒ และผูถู้กฟ้องคดทีี ่๓ รบัผดิชดใชค้่าเสยีหายในกรณนีี้ไมไ่ด ้
 

 (๒) ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี ๖๒๕/๒๕๕๐ กรณีที่ผูฟ้้องคดไีด้ยื่นซองเสนอ
ราคาและเป็นผู้เสนอราคาต ่ าสุดในการประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาพื้นที่และปรับปรุง  
ภมูทิศัน์เพื่อการท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์ชุมชนเมอืงปายของเทศบาลต าบลปาย (ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑) 
แต่นายกเทศมนตรตี าบลปาย (ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒) ได้ประกาศผลการประกวดราคาโดยอนุมตัิ 
ใหว้่าจา้งผูเ้สนอราคารายอื่น เป็นเหตุใหผู้ฟ้้องคดไีดร้บัความเสยีหาย ผูฟ้้องคดเีหน็ว่าประกาศ
ผลการประกวดราคาของผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ เป็นค าสัง่ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จงึน าคดมีาฟ้อง
ขอใหศ้าลเพกิถอนประกาศดงักล่าวและขอใหช้ดใชค้่าเสยีหายแก่ผูฟ้้องคด ีศาลปกครองสูงสุด
วินิจฉัยว่า ประกาศผลการประกวดราคาของผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ เป็นการด าเนินการเกี่ยวกับ 
การจดัหาหรอืใหส้ทิธปิระโยชน์ มผีลเป็นการสัง่ไม่รบัค าเสนอราคาของผูฟ้้องคดอีนัมผีลกระทบ 
ต่อสทิธแิละหน้าที่ของผู้ฟ้องคด ีประกาศดงักล่าวจงึเป็นค าสัง่ทางปกครองตามขอ้ ๑ (๑)๑๒๗ 
ของกฎกระทรวง ฉบบัที ่๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการ 
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณีจึงเป็นคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓)  
แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ 
 

 ๒) กรณีฟ้องขอให้ยกเลิกการประกวดราคาท่ีได้ด าเนินการจนได้ผู้ชนะ 
การประกวดราคาแล้วและขอให้หน่วยงานทางปกครองชดใช้ค่าเสียหาย โดยกล่าวอ้างว่า
หน่วยงานทางปกครองก าหนดหลกัเกณฑใ์นการประกวดราคาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
และเป็นการกีดกนัผู้ฟ้องคดีมิให้เข้าร่วมการประกวดราคา 
 

 : ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.๔๖๘/๒๕๕๓ กรณีฟ้องว่า กรมเจา้ท่า 
(กรมการขนส่งทางน ้าและพาณิชยนาวี เดมิ) (ผู้ถูกฟ้องคด)ี ได้ด าเนินการประกวดราคาจา้งเหมา
ก่อสร้างเขื่อนป้องกนัตลิง่พงัจ านวน ๔ โครงการ โดยมกีารก าหนดหลกัเกณฑ์ในการประกวด
ราคาให้ยื่นซองประกวดราคาเป็น ๒ ซอง คือ ซองข้อเสนอด้านเทคนิคและซองข้อเสนอ 
ด้านราคา อนัเป็นการกีดกนัผู้ฟ้องคดีมใิห้เข้าร่วมการประกวดราคา ซึ่งขดัต่อระเบยีบส านัก
นายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และมาตรา ๕๐ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐  และต่อมา ได้มกีารพจิารณาคดัเลอืกให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้ชนะ 

                                                 
๑๒๗ อา้งแลว้ ในเชงิอรรถที ่๘๗ หน้า ๙๑ 



 

๑๓๓ 

การประกวดราคาและได้ท าสญัญาจ้างกบัผู้ชนะการประกวดราคาดงักล่าว ขอให้ศาลยกเลิก 
การประกวดราคาก่อสร้างทัง้ ๔ โครงการข้างต้นและจดัให้มีการประกวดราคาใหม่  และให ้
ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ ฟ้องคดี  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า กรณ ี
เป็นคดพีพิาทเกี่ยวกบัการที่หน่วยงานทางปกครองกระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและ 
การกระท าละเมดิของหน่วยงานทางปกครองอนัเกดิจากการใช้อ านาจตามกฎหมาย ตามมาตรา ๙ 
วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ 
 

 หมายเหตุ คดีนี้ในการวินิจฉัยในประเด็นอ านาจศาลนัน้  หากพิจารณาแล้ว 
จะเหน็ไดว้่า ศาลไดว้นิิจฉัยแต่เพยีงว่ากรณีเป็นคดพีพิาทเกี่ยวกบัการทีห่น่วยงานทางปกครอง
กระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและการกระท าละเมดิของหน่วยงานทางปกครองอนัเกดิจาก
การใช้อ านาจตามกฎหมาย ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) แห่งพระราชบญัญตัิจดัตัง้ 
ศาลปกครองฯ เท่านัน้ โดยมไิด้วนิิจฉัยถงึค าสัง่ทางปกครองไวใ้นประเดน็อ านาจศาลนี้แต่อย่างใด  
อย่างไรก็ตาม คดีนี้ศาลได้วินิจฉัยต่อไปในประเด็นเงื่อนไขการฟ้องคดีว่า การที่ผู้ฟ้องคด ี
ฟ้องขอให้ยกเลกิการประกวดราคาดงักล่าวมผีลเป็นการขอให้เพกิถอนผลการประกวดราคา 
ซึง่อนุมตัโิดยผู้ถูกฟ้องคด ีและถอืว่าเป็นการไม่รบัค าเสนอราคาของผูฟ้้องคดดีว้ย อนัมลีกัษณะ
เป็นค าสัง่ทางปกครองตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบบัที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความ
ในพระราชบญัญัติวิธีปฏิบตัิราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคด ี
มไิด้อุทธรณ์ค าสัง่ดงักล่าวตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณีจงึถือว่าผู้ฟ้องคดยีงัมไิด้ด าเนินการตามขัน้ตอนหรอืวธิกีารส าหรบัการแก้ไข
ความเดอืดรอ้นหรอืเสยีหายตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ 
ศาลจงึไมร่บัค าฟ้องในคดน้ีีไวพ้จิารณา 
  

  ๓.๔ ข้อพิพาทในขัน้ตอนการยกเลิกการจดัซ้ือจดัจ้าง 
 

 ข้อพิพาทในขัน้ตอนนี้มตีัวอย่างค าวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด  ทัง้กรณีการ
จดัซื้อจดัจ้างโดยวธิสีอบราคา วิธปีระกวดราคา และวธิพีเิศษ โดยเป็นกรณีที่ศาลวนิิจฉัยว่า 
ขอ้พพิาทเกีย่วกบัความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากการยกเลกิการจดัซือ้จดัจา้งเป็นคดพีพิาทเกี่ยวกบั
การกระท าละเมดิอนัเกดิจากค าสัง่ทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบญัญตัิ
จดัตัง้ศาลปกครองฯ โดยมตีวัอย่างค าวนิิจฉัยเกี่ยวกบัขอ้พพิาทตามวธิกีารจดัซื้อจดัจา้งต่างๆ 
ดงันี้ 
 
 
 
 



 

๑๓๔ 

 ๑) ข้อพิพาทเก่ียวกบัการยกเลิกการจดัซ้ือจดัจ้างโดยวิธีสอบราคา 
   

 (๑) ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี ๑๖๘/๒๕๔๙ กรณีที่ผู้ฟ้องคดเีขา้ร่วมเสนอ
ราคาจัดซื้อแบบส ารวจข้อมูล จปฐ. ตามประกาศสอบราคาของเทศบาลนครสมุทรสาคร  
(ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑) และเป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุด แต่คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา (ผูถู้กฟ้องคด ี
ที่ ๓) ตดัสทิธผิู้ฟ้องคดไีม่ให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคา โดยอ้างว่าผู้ฟ้องคดขีาดคุณสมบตัิ
เนื่องจากมคีุณสมบตัไิมต่รงตามประกาศสอบราคา และไดท้ าความเหน็เสนอต่อนายกเทศมนตร ี
นครสมุทรสาคร (ผู้ถูกฟ้องคดทีี ่๒) ในฐานะผูม้อี านาจจดัซือ้จดัจา้งใหย้กเลกิการสอบราคาและ
ด าเนินการสอบราคาใหม่ โดยผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ ได้มคี าสัง่ยกเลกิการสอบราคาและด าเนินการ
สอบราคาใหมต่ามทีผู่ถู้กฟ้องคดทีี ่๓ เสนอ จงึน าคดมีาฟ้องขอใหศ้าลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ให้
ผูถู้กฟ้องคดพีจิารณาให้ผูฟ้้องคดเีป็นผู้ชนะการสอบราคาและให้ยกเลกิการสอบราคาครัง้ใหม่ 
รวมทัง้ให้ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า  ค าสัง่ของ 
ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ โดยผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ ทีใ่หย้กเลกิการสอบราคาครัง้แรกเป็นค าสัง่ไม่รบัค าเสนอ
ขายในการสัง่ซือ้สัง่จา้ง ซึง่เป็นค าสัง่ทางปกครองตามขอ้ ๑ (๑)๑๒๘ ของกฎกระทรวงฉบบัที ่๑๒ 
(พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัิราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  
ผูถู้กผลกระทบจากค าสัง่ดงักล่าวยอ่มมสีทิธฟ้ิองและขอใหศ้าลก าหนดค าบงัคบัไดต้ามมาตรา ๙ 
วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) ประกอบกบัมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) แห่งพระราชบญัญตัิ
จดัตัง้ศาลปกครองฯ 
 

 (๒) ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.๓๑/๒๕๕๑ กรณีที่ผู้ฟ้องคด ี
ได้ยื่นซองสอบราคาในการประกาศสอบราคาจ้างปรบัปรุงภูมิสถาปตัย์โรงพยาบาลสมเด็จ 
พระยุพราชตะพานหนิ โดยเป็นผู้เสนอราคาต ่าสุดและต ่ากว่าราคากลางที่ก าหนดไว้ ซึ่งต่อมา
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชฯ ในฐานะผู้รบัผดิชอบการสอบราคาได้มหีนังสอื  
แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า จงัหวดัพิจติร (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้คดัเลือกผู้ฟ้องคดีให้เป็นคู่สญัญา 
และให้ผู้ฟ้องคดนี าหลกัฐานต่างๆ รวมทัง้หนังสอืค ้าประกนัของธนาคารเพื่อเป็นหลกัประกนั 
การปฏิบัติตามสัญญาไปท าสัญญาจ้าง แต่ปรากฏว่าในระหว่างการด าเนินการเพื่อจัดท า  
สัญญาจ้าง ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งยกเลิกการสอบราคาดังกล่าว โดยให้เหตุผลว่า 
เป็นเพราะราคากลางที่ก าหนดไว้ไม่สอดคล้องกบัราคาจรงิในท้องตลาด ท าให้การสอบราคา 
ไดร้าคาที่ไม่ยุตธิรรมกบัทางราชการ ผูฟ้้องคดเีหน็ว่าการยกเลกิการสอบราคาไม่เป็นธรรมและ 
ท าให้ผูฟ้้องคดไีด้รบัความเสยีหายจากการทีไ่ดใ้ชจ้่ายไปในการเตรยีมการเพื่อท าสญัญาจา้งและ 

                                                 
๑๒๘ อา้งแลว้ ในเชงิอรรถที ่๘๗ หน้า ๙๑ 



 

๑๓๕ 

เพื่อปฏิบตัิตามสญัญาจ้าง จงึน าคดีมาฟ้องขอให้ศาลมคี าพิพากษาหรอืค าสัง่ให้ผู้ถูกฟ้องคด ี
ชดใช้ค่าเสยีหายใหแ้ก่ผู้ฟ้องคด ี ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า การที่ผู้อ านวยการโรงพยาบาล
สมเดจ็พระยุพราชฯ ไดม้หีนังสอืแจง้ผูฟ้้องคดวี่า ผูถู้กฟ้องคดไีดค้ดัเลอืกผูฟ้้องคดเีป็นคู่สญัญา
และให้ผู้ฟ้องคดีไปท าสัญญานั ้น การอนุมัติจ้างดังกล่าวถือเป็นค าสัง่ทางปกครองตาม 
ข้อ ๑ (๒)๑๒๙ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
วธิปีฏบิตัิราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดยีกเลกิการ
อนุมตัิจ้างผู้ฟ้องคดไีม่ชอบด้วยกฎหมายจงึฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดชีดใช้ค่าเสยีหาย นัน้ โดยที ่
การยกเลกิการอนุมตัจิา้งดงักล่าวถอืว่าเป็นค าสัง่ทางปกครองตามขอ้ ๑ (๓)๑๓๐ ของกฎกระทรวง
ข้างต้น กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระท าละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือ
เจา้หน้าทีข่องรฐัอนัเกดิจากค าสัง่ทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบญัญตัิ
จดัตัง้ศาลปกครองฯ 
 

 (๓) ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.๓๔๘/๒๕๕๔ กรณีที่แขวงการทาง
แม่ฮ่องสอน (ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑) ไดอ้อกประกาศสอบราคางานจดัซือ้พสัดุจ านวน ๓ ฉบบั โดยม ี
ผูฟ้้องคดเีป็นผูย้ ื่นซองเสนอราคาซือ้พสัดุตามประกาศทัง้ ๓ ฉบบัดงักล่าว  ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคด ี
ที ่๑ ไดอ้อกประกาศยกเลกิประกาศสอบราคาทัง้หมดตามความเหน็ของคณะกรรมการเปิดซอง 
สอบราคา เนื่องจากเหน็ว่าหลกัฐานการเสนอราคาของผูฟ้้องคดไีม่มผีูร้บัรองส าเนาถูกต้องและ
ไม่ครบถ้วน ประกอบกบัมผีู้เสนอราคาเพยีงรายเดยีว ไม่มกีารแข่งขนั และได้ออกประกาศ 
สอบราคาซือ้พสัดุฉบบัใหม่เพื่อซือ้พสัดุรายการและจ านวนเดยีวกนั ผูฟ้้องคดเีหน็ว่าการกระท า
ดงักล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายท าให้ผู้ฟ้องคดไีด้รบัความเสยีหาย ต้องสูญเสยีรายได้ที่สมควร 
จะได้ร ับคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเข้าท าสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดี จึงน าคดีมาฟ้องขอให้ศาล 
มีค าพิพากษาหรือค าสัง่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และกรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ชดใช้
ค่าเสยีหายจากการยกเลกิการสอบราคาใหแ้ก่ผูฟ้้องคด ี ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า คดนีี้

                                                 
๑๒๙ กฎกระทรวง ฉบบัที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบญัญตัิวธิีปฏิบตัิราชการ 

ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
   ใหก้ารด าเนินการของเจา้หน้าทีด่งัต่อไปนี้ เป็นค าสัง่ทางปกครอง 
 ๑. การด าเนินการเกีย่วกบัการจดัหาหรอืใหส้ทิธปิระโยชน์ในกรณีดงัต่อไปนี้ 
    ฯลฯ   ฯลฯ 
  (๒) การอนุมตัสิ ัง่ซือ้ จา้ง แลกเปลีย่น เช่า ขาย ใหเ้ช่า หรอืใหส้ทิธปิระโยชน์ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
๑๓๐ อา้งแลว้ ในเชงิอรรถที ่๑๐๖ หน้า ๑๐๖ 



 

๑๓๖ 

เป็นกรณีฟ้องขอให้ศาลปกครองมคี าพพิากษาหรอืมคี าสัง่ให้ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๔ ซึ่งมฐีานะเป็น
หน่วยงานของรฐัตามนัยมาตรา ๔ แห่งพระราชบญัญตัิความรบัผดิทางละเมดิของเจ้าหน้าที ่
พ.ศ. ๒๕๓๙ รบัผดิในผลแห่งละเมดิอนัเกดิจากการที่เจา้หน้าที่ของตนได้กระท าในการปฏบิตัิ
หน้าที่ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบญัญัติเดียวกนั และโดยที่การออกประกาศแขวงการทาง
แมฮ่่องสอน เรือ่ง ยกเลกิประกาศสอบราคาซือ้พสัดุ ทีเ่ป็นเหตุใหเ้กดิความเสยีหายแก่ผูฟ้้องคดี
เป็นการใช้อ านาจทางปกครองตามกฎหมายของเจา้หน้าที่ในสงักดัของกรมทางหลวง  อกีทัง้  
ยงัเป็นค าสัง่ทางปกครองตามบทนิยาม “ค าสัง่ทางปกครอง” ในมาตรา ๕ แห่งพระราชบญัญตัวิธิี
ปฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกบัขอ้ ๑ (๓) ของกฎกระทรวง ฉบบัที่ ๑๒  
(พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัิราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  
คดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระท าละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงาน  
ทางปกครองหรอืเจ้าหน้าที่ของรฐัอนัเกิดจากการใช้อ านาจตามกฎหมาย หรอืจากกฎ ค าสั ง่ 
ทางปกครอง หรอืค าสัง่อื่น หรอืจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏบิตัิ
หรอืปฏบิตัหิน้าที่ดงักล่าวล่าชา้เกนิสมควร ซึ่งอยู่ในอ านาจพจิารณาพพิากษาของศาลปกครอง
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ 

 

 ๒) ข้อพิพาทเก่ียวกบัการยกเลิกการจดัซ้ือจดัจ้างโดยวิธีประกวดราคา 
 

 (๑) ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี ๕๔๙/๒๕๔๘ กรณีที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคด ี
เรยีกค่าเสยีหายจากการที่ธนาคารออมสนิ (ผูถู้กฟ้องคด)ี ยกเลกิการประกวดราคาจา้งก่อสรา้ง
ส านกังานธนาคารออมสนิภาค ๖ จงัหวดัอุตรดติถ ์เป็นเหตุใหผู้ฟ้้องคดซีึง่เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุด
ไดร้บัความเดอืดรอ้นหรอืเสยีหาย  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า คดนีี้เป็นคดพีพิาทเกี่ยวกบั 
การกระท าละเมดิของหน่วยงานทางปกครองหรอืเจ้าหน้าที่ของรฐัอนัเกิดจากการออกค าสัง่  
ทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบญัญตัิจดัตัง้ศาลปกครองฯ แต่โดยที ่
การสัง่ยกเลิกการประกวดราคาถือเป็นการสัง่ยกเลิกกระบวนการพิจารณาค าเสนอ 
หรือการด าเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ซึ่งเป็นค าสัง่ทางปกครองตามมาตรา ๕๑๓๑  
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับข้อ ๑ (๓)  
ของกฎกระทรวง ฉบบัที ่๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบญัญตัิวธิปีฏบิตัริาชการ 
ทางปกครองฯ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องอุทธรณ์ค าสัง่ดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีตามมาตรา ๔๔๑๓๒  
แห่งพระราชบญัญตัดิงักล่าวก่อนน าคดมีาฟ้องต่อศาลปกครอง  
 

                                                 
๑๓๑ อา้งแลว้ ในเชงิอรรถที ่๘๓ หน้า ๗๘ 
๑๓๒ อา้งแลว้ ในเชงิอรรถที ่๑๑๑-๑๑๒ หน้า ๑๑๖ 



 

๑๓๗ 

 (๒) ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.๒๓๒/๒๕๕๔ กรณีที่การไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีประกาศประกวดราคาจัดซื้อระบบสื่อสาร พอยท์ ท ู 
มลัตพิอยต์ ดจิติอล ไมโครเวฟ เรดโิอ ซสิเทมส์ พรอ้มตดิตัง้ โดยมผีู้ฟ้องคดเีป็นผู้เสนอราคา
ต ่าสุด คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาจงึเหน็สมควรให้จดัซื้อผลติภณัฑข์องผูฟ้้องคด ี
แต่ปรากฏว่าคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคได้มมีตใิห้ยกเลกิการประกวดราคาดงักล่าว
เน่ืองจากเหน็ว่าเงื่อนไขการประกวดราคาไม่มคีวามชดัเจน และให้ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ปรบัปรุง
สเปค (รายการเฉพาะ) กบัเงื่อนไขประกวดราคาใหม่ให้มคีวามชดัเจนยิง่ขึน้ ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑  
จงึประกาศประกวดราคาใหม่ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการยกเลกิการประกวดราคาดงักล่าวไม่ชอบ 
ด้วยกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี จึงน าคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีค าพิพากษา 
เพกิถอนมตขิองคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคทีย่กเลกิการประกวดราคาดงักล่าว และให้
ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ เข้าท าสญัญากบัผู้ฟ้องคด ีหากไม่สามารถด าเนินการให้ได้ก็ให้ผู้ถูกฟ้องคด ี
ที ่๑ ชดใชค้่าเสยีหายจากการยกเลกิการประกวดราคาดงักล่าว  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า 
การที่คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคมมีตใิห้ยกเลกิการประกวดราคามลีกัษณะเป็นค าสัง่
ยกเลกิกระบวนการพจิารณาค าเสนอ อนัเป็นค าสัง่ทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบญัญตัิ
วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกบัขอ้ ๑ (๓) ของกฎกระทรวง ฉบบัที ่๑๒ 
(พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัิราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
เมื่อคดน้ีีผูฟ้้องคดมีคีวามประสงค์ให้ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ชดใช้ค่าเสยีหายอนัเนื่องจากการมคี าสัง่
ยกเลิกการประกวดราคาให้แก่ผู้ฟ้องคดี กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระท าละเมิด 
ของหน่วยงานทางปกครองหรอืเจ้าหน้าที่ของรฐัอนัเกิดจากค าสัง่ทางปกครองตามมาตรา ๙ 
วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ 
 

 ๓) ข้อพิพาทเก่ียวกบัการยกเลิกการจดัซ้ือจดัจ้างโดยวิธีพิเศษ 
 

 : ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี ๓๓๓/๒๕๔๗ ในการจัดซื้อที่ดินเพื่อสร้าง 
ทีท่ าการองคก์ารบรหิารส่วนต าบลโดยวธิพีเิศษ คณะกรรมการพจิารณาการจดัซือ้โดยวธิพีเิศษ
ได้เสนอความเห็นต่อประธานกรรมการบรหิารองค์การบรหิารส่วนต าบลในฐานะผู้มอี านาจ 
สัง่ซื้อว่าสมควรจดัซื้อที่ดินของผู้ฟ้องคดี แต่ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลให้ความเห็น 
เกี่ยวกบัมติของคณะกรรมการฯ ดงักล่าวว่า มเีหตุผลข้อดแีละข้อเสียไม่สมัพนัธ์กนั ประธาน
กรรมการบรหิารฯ จงึพจิารณามคี าสัง่ให้ยกเลกิมติของคณะกรรมการฯ ที่เสนอให้จดัซื้อที่ดนิ 
ของผู้ฟ้องคดี และมีค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการฯ เพิ่มเติม โดยให้คณะกรรมการดังกล่าว
ด าเนินการพจิารณาใหม่ ผู้ฟ้องคดเีห็นว่าค าสัง่ให้ยกเลกิมติของคณะกรรมการข้างต้นท าให้ 
ผูฟ้้องคดไีดร้บัความเสยีหาย  จงึน าคดมีาฟ้องขอใหศ้าลพพิากษาให้เพกิถอนค าสัง่ของประธาน



 

๑๓๘ 

กรรมการบรหิารฯ ดงักล่าวและให้องค์การบรหิารส่วนต าบลชดใช้ค่าเสยีหายให้แก่ผู้ฟ้องคด ี
ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า ค าสัง่ของประธานกรรมการบรหิารฯ ข้างต้น มผีลเป็นการ
ยกเลกิมตขิองคณะกรรมการจดัซือ้โดยวธิพีเิศษเดมิที่เหน็สมควรซือ้ทีด่นิของผู้ฟ้องคด ีจงึเป็น
ค าสัง่ทางปกครองตามขอ้ ๑ (๒)๑๓๓ และ (๓)๑๓๔ ของกฎกระทรวง ฉบบัที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓)  
ออกตามความในพระราชบญัญตัิวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ การที่ผูฟ้้องคดมี ี
ค าขอให้ผู้ถูกฟ้องคดชีดใช้ค่าเสยีหายให้แก่ผู้ฟ้องคดจีงึเป็นค าฟ้องเกี่ยวกบัการกระท าละเมดิ
ของหน่วยงานทางปกครองอนัเกิดจากค าสัง่ทางปกครองของเจ้าหน้าที่ของรฐั ตามมาตรา ๙ 
วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ  
 

 ๔) ข้อพิพาทเ ก่ียวกับการยกเลิกการจัด ซ้ือจัดจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเลก็ทรอนิกส ์

 

 : ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี ๔๙๓/๒๕๕๓ กรณีฟ้องว่า ผู้ว่าราชการจงัหวดั
รอ้ยเอด็ (ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑) ไดม้ปีระกาศยกเลกิการประกวดราคาซือ้สื่อมลัตมิเีดยีคอมพวิเตอร์
ช่วยสอน (CAI) ดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ท าใหผู้ฟ้้องคดซีึง่เป็นผูเ้ขา้ร่วม
เสนอราคาไดร้บัความเสยีหาย ขอใหศ้าลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ให้ผูถู้กฟ้องคดชีดใชค้่าเสยีหาย
ให้แก่ผู้ ฟ้องคดี  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า ประกาศยกเลิกการประกวดราคา 
ซื้อสื่อมลัติมเีดียคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการสัง่ยกเลิก
กระบวนพจิารณาค าเสนอในการด าเนินการของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกบัการจดัหา ประกาศดงักล่าว 
จงึเป็นค าสัง่ทางปกครองตามความในขอ้ ๑ (๓) ของกฎกระทรวง ฉบบัที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) 
ออกตามความในพระราชบญัญัติวิธีปฏิบตัิราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อฟงัได้ว่า 
ผูฟ้้องคดมีไิดอุ้ทธรณ์ค าสัง่ต่อผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ซึง่เป็นเจา้หน้าทีผู่ท้ าค าสัง่ทางปกครอง จงึถอืว่า
ผู้ฟ้องคดยีงัมไิด้ด าเนินการให้เป็นไปตามขัน้ตอนหรอืวธิกีารส าหรบัการแก้ไขความเดอืดรอ้น
หรอืเสียหายตามที่กฎหมายก าหนดก่อนฟ้องคดี  ดงันัน้ ค าฟ้องของผู้ฟ้องคดีในประเด็นนี้ 
จงึไมอ่ยูใ่นเงือ่นไขแห่งการฟ้องคดทีีศ่าลปกครองจะรบัค าฟ้องไวพ้จิารณาได ้
 

 หมายเหตุ แม้ว่าคดนีี้ศาลปกครองสูงสุดไม่ได้วินิจฉัยไว้โดยตรงในประเด็น
เกี่ยวกบัอ านาจศาล แต่โดยที่ศาลวนิิจฉัยไม่รบัค าฟ้องไว้พจิารณาด้วยเหตุที่ผู้ฟ้องคดยีงัมไิด้
ด าเนินการอุทธรณ์ค าสัง่พิพาทตามขัน้ตอนที่กฎหมายก าหนดไว้ก่อนฟ้องคด ีกรณีจงึท าให้

                                                 
๑๓๓ อา้งแลว้ ในเชงิอรรถที ่๑๒๙ หน้า ๑๓๕ 
๑๓๔ อา้งแลว้ ในเชงิอรรถที ่๑๐๖ หน้า ๑๐๖ 



 

๑๓๙ 

เขา้ใจได้ว่าเป็นคดพีพิาทเกี่ยวกบัการกระท าละเมดิอนัเกดิจากค าสัง่ทางปกครองตามมาตรา ๙ 
วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ 

 

  ๓.๕ ข้อพิพาทในขัน้ตอนการด าเนินการอ่ืนๆ 

 

 ข้อพิพาทในขัน้ตอนนี้ มตีัวอย่างค าวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดเฉพาะกรณี 
การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ อันเป็นข้อพิพาทเกี่ยวกั บ 
การยึดหลักประกันซองของผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ไม่ เข้าเสนอราคาตามเวลาที่ก าหนด  
ซึ่งศาลวินิจฉัยว่าเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระท าละเมิดอันเกิดจากค าสัง่ทางปกครอง 
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ ไดแ้ก่ 
 

 - กรณีฟ้องขอให้หน่วยงานทางปกครองคืนหลักประกันซองท่ีได้ยึดไว้
เน่ืองจากผู้แทนของผู้ฟ้องคดีซ่ึงเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาไปลงทะเบียนเสนอราคาไม่ทนั 
ตามเวลาท่ีก าหนด 
 

 : ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี ๒๓๗/๒๕๕๐ กรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้เข้ายื่นซอง
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนและสะพานในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีด้ วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศของทางหลวงชนบทจังหวัดสุพรรณบุรี (ผู้ถูก ฟ้องคดี)  
โดยได้ผ่านขัน้ตอนการพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคแล้วและได้รบัคดัเลือกให้เป็นผู้มสีิทธิ 
เสนอราคา แต่ในวันเสนอราคาผู้แทนของผู้ฟ้องคดีซึ่งได้รบัมอบอ านาจให้เข้าเสนอราคา 
ไม่สามารถไปลงทะเบยีนและเสนอราคาได้ทนัเวลาที่ก าหนดไว้ ผู้ถูกฟ้องคดจีงึมหีนังสอืแจ้ง 
ยดึหลกัประกนัซองของผู้ฟ้องคด ีผู้ฟ้องคดเีห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดไีม่มอี านาจยดึหลกัประกนัซอง
ของผู้ฟ้องคดเีพราะตามขอ้ก าหนดของหนังสอืค ้าประกนัของธนาคารก าหนดใหร้บิหลกัประกนั
ได้เฉพาะกรณีผู้ฟ้องคดถีอนใบเสนอราคาหรอืไม่ไปลงนามในสญัญา  นอกจากนัน้ ตามระเบยีบ
ส านักนายกรฐัมนตร ีว่าด้วยการพสัดุด้วยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ไม่ได้ก าหนดให้
หน่วยงานทางปกครองซึ่งจดัให้มกีารประกวดราคายดึหลกัประกนัซองของผู้มสีทิธเิสนอราคา 
ทีไ่ม่ส่งผูแ้ทนเขา้ยื่นซองเสนอราคา ประกอบกบัการทีผู่ฟ้้องคดไีม่ไดเ้ขา้ร่วมยื่นซองเสนอราคา
ไม่ได้ก่อให้เกดิความเสยีหายแก่ผู้ถูกฟ้องคด ีผู้ฟ้องคดจีงึน าคดมีาฟ้องขอให้ศาลมคี าพพิากษา
หรอืค าสัง่ให้ผู้ถูกฟ้องคดคีนืหลกัประกนัซองให้แก่ผู้ฟ้องคด ี ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า 
หนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ให้ยึดหลักประกันซองของผู้ฟ้องคดีเป็นค าสัง่ทางปกครองตาม 
มาตรา ๕๑๓๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิ 

                                                 
๑๓๕ อา้งแลว้ ในเชงิอรรถที ่๘๓ หน้า ๗๘ 



 

๑๔๐ 

และหน้าที่ของผู้ฟ้องคด ีเมื่อผู้ฟ้องคดกีล่าวอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดไีม่มอี านาจยดึหลกัประกนัซอง 
ของผูฟ้้องคด ีการทีผู่ถู้กฟ้องคดยีดึหลกัประกนัซองของผูฟ้้องคดโีดยด าเนินการตามขอ้ก าหนด
ของเอกสารประกวดราคาที่ก าหนดว่าผูเ้สนอราคาที่ไดร้บัการคดัเลอืกให้เขา้เสนอราคาต้องเขา้ร่วม
เสนอราคา  มฉิะนัน้ ผู้ถูกฟ้องคดจีะรบิหลกัประกนัซอง จงึเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดโีต้แยง้ว่าค าสัง่ 
ของผูถู้กฟ้องคดไีมช่อบดว้ยกฎหมาย ซึง่เป็นขอ้พพิาทเกี่ยวกบัการกระท าละเมดิของหน่วยงาน
ทางปกครองอนัเกดิจากค าสัง่ทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบญัญตัิ
ดงักล่าว มใิช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการโต้แย้งสิทธิหน้าที่กันระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคด ี
ตามสญัญาทางแพ่งดงัทีศ่าลปกครองชัน้ตน้วนิิจฉัย 
 

 หมายเหตุ  อยา่งไรกต็าม ตามค าพพิากษาศาลปกครองสูงสุดที ่อ.๑๗๙/๒๕๕๖ 
ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๐๔/๒๕๕๑ ที่ ๖๕๘/๒๕๕๑ ที่ ๖๖๐/๒๕๕๑ และที่ ๙๕/๒๕๕๒  
ได้วนิิจฉัยกรณีฟ้องโต้แยง้การยดึหลกัประกนัซองของหน่วยงานทางปกครองในการจดัซื้อจดัจา้ง
ด้วยวธิกีารทางอเิล็กทรอนิกส์ สรุปได้ว่า กรณีเป็นคดพีพิาทเกี่ยวกบัสญัญาทางปกครองตาม
มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ อนัเป็นการวนิิจฉัยทีแ่ตกต่าง
ไปจากแนวทางตามค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๓๗/๒๕๕๐ ข้างต้น โดยรายละเอียดของ 
ค าวินิจฉัยที่แตกต่างไปดงักล่าว จะได้น าเสนอต่อไปในหวัข้อ ๔. คดีพิพาทตามมาตรา ๙  
วรรคหนึ่ง (๔) 
 

๔. คดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๔)  
  

  จากการศึกษาค าวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดพบว่า กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าเป็น 
คดพีพิาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) นัน้ เป็นขอ้พพิาททีเ่กดิขึน้ในขัน้ตอนการด าเนินการอื่น
ของการจดัซื้อจดัจ้าง ได้แก่ ข้อพิพาทเกี่ยวกับการยดึหรือรบิหลักประกันซองของผู้มีสิทธิ 
เสนอราคา ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ กรณี คือ ๑) กรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่เข้าเสนอราคา 
หรือเสนอราคาไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของการจดัซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์ 
และ ๒) กรณีที่ผู้ชนะการเสนอราคาไม่เข้าท าสญัญากับหน่วยงานทางปกครองผู้จดัให้มกีาร 
เสนอราคา และข้อพิพาทเกี่ยวกับการฟ้องเรยีกค่าเสียหายจากการที่ผู้ชนะการเสนอราคา 
ไมเ่ขา้ท าสญัญากบัหน่วยงานทางปกครองผูจ้ดัใหม้กีารเสนอราคา ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๔๑ 

  ๔.๑ ข้อพิพาทเก่ียวกบัการยึดหรือริบหลกัประกนัซองของผู้มีสิทธิเสนอราคา  

 

   ๑) กรณีการยึดหรือริบหลกัประกนัซองจากผู้มีสิทธิเสนอราคาท่ีไม่เข้า 
เสนอราคาหรือเสนอราคาไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของการจดัซ้ือจดัจ้างด้วยวิธีการ 
ทางอิเลก็ทรอนิกส ์
 

  (๑) กรณีฟ้องขอให้หน่วยงานทางปกครองเพิกถอนหนังสือให้ส่งเงิน 
ตามหนังสือสญัญาค า้ประกนั (หลกัประกนัซอง) ในการเข้าประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ เ น่ืองจากผู้ฟ้องคดีซ่ึงเป็นผู้ มีสิทธิเสนอราคาถูกกล่าวหาว่า 
กระท าผิดเง่ือนไขในการเข้าเสนอราคาโดย LOG IN เข้าสู่ระบบแล้วไม่ท าการเสนอราคา 
แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการมีหนังสือดังกล่าวเป็นการกระท าท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายและ 
ไม่เป็นธรรมกบัผูฟ้้องคดี 
 

  : ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี ๕๐๔/๒๕๕๑ กรณีทีผู่ฟ้้องคดไีดย้ื่นเอกสาร 
ในการประกวดราคาจ้างก่อสรา้งอาคารส านักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง ของกรมสรรพากร  
(ผู้ถูกฟ้องคด)ี ด้วยวธิกีารทางอเิล็กทรอนิกส์ โดยได้น าหนังสอืสญัญาค ้าประกนัของธนาคาร 
มาวางเป็นหลกัประกนัซอง และได้ลงนามในหนังสอืแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจา้งโดยการ
ประมลูดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกสต์ามทีผู่ถู้กฟ้องคดกี าหนดไว ้เมื่อผูฟ้้องคดผี่านเงื่อนไขการเป็น
ผูม้สีทิธเิสนอราคาแลว้ ผูถู้กฟ้องคดไีดแ้จง้ก าหนดวนั เวลา ใหผู้ฟ้้องคดมีาเสนอราคา แต่โดยที่
ผู้ฟ้องคดเีห็นว่าราคากลางที่ก าหนดไว้ต ่าเกนิไปไม่สามารถท าการก่อสรา้งได้ จงึมหีนังสอืแจ้ง 
ผู้ถูกฟ้องคดีในวนัที่ก าหนดให้เสนอราคาว่าไม่ประสงค์จะเสนอราคาและขอคืนหนังสือสญัญา 
ค ้าประกนั (หลกัประกันซอง) แต่ไม่สามารถขอคืนได้  ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มหีนังสอืแจ้งให้
ธนาคารในฐานะผู้ค ้าประกนัส่งเงนิตามสญัญาค ้าประกนั (หลกัประกนัซอง) ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี
โดยอ้างว่าผู้ฟ้องคดที าผดิเงื่อนไขตามเอกสารประกวดราคาจา้งกรณี LOG IN เขา้สู่ระบบแล้ว
ไม่ท าการเสนอราคาเป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีต้องยดึหลกัประกนัซองของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคด ี
เหน็ว่าการยดึหลกัประกนัซองดงักล่าวไม่ชอบดว้ยกฎหมายและไม่เป็นธรรมกบัผูฟ้้องคด ีจงึน า
คดีมาฟ้องขอให้ศาลพิพากษาหรือมีค าสัง่ให้เพิกถอนค าสัง่ให้ยึดหลักประกันซองดังกล่าว  
ศาลปกครองสงูสดุวินิจฉัยว่า การทีผู่ถู้กฟ้องคดยีดึหลกัประกนัซองของผูฟ้้องคดแีละมหีนังสอื
ใหธ้นาคารในฐานะผูค้ ้าประกนัช าระเงนิตามสญัญาค ้าประกนั (หลกัประกนัซอง) ไม่ใช่เป็นการ
ใชอ้ านาจตามกฎหมายของหน่วยงานทางปกครองหรอืเจา้หน้าทีข่องรฐั แต่เป็นการที่ผูถู้กฟ้องคดี
ใช้สทิธติามหนังสอืแสดงเงื่อนไขการซื้อหรอืการจา้งโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ทีผู่้ฟ้องคดที าไวก้บัผู้ถูกฟ้องคด ีกรณีจงึเป็นคดพีพิาทเกี่ยวกบัสทิธหิน้าที่และความรบัผดิตาม



 

๑๔๒ 

หนงัสอืแสดงเงือ่นไขการซือ้และการจา้งโดยการประมลูดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกสด์งักล่าว ซึง่เป็น
คดพีพิาทเกีย่วกบัสญัญา และโดยทีก่ารออกประกาศประกวดราคาจา้งก่อสรา้งอาคารส านักงาน
ของผูถู้กฟ้องคดดีว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์และด าเนินการใหม้กีารซือ้เอกสารประกวดราคาจา้ง 
ดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส์ ตลอดจนการจดัการประมูลด้วยระบบอเิลก็ทรอนิกส์กเ็พื่อน าไปสู่ 
สญัญาจา้งก่อสรา้งอาคารขา้งต้น ซึง่ถอืเป็นสญัญาจดัให้มสีิง่สาธารณูปโภค อนัเป็นการด าเนิน
กิจการทางปกครอง เมื่อหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบ
อเิล็กทรอนิกส์ที่ผู้ฟ้องคดที าไว้กบัผู้ถูกฟ้องคดเีป็นเครื่องมอืหรอืวธิกีารที่จะท าให้การด าเนิน
กจิการทางปกครองของผูถู้กฟ้องคดบีรรลุผล คอื ไดม้าซึง่ผูร้บัจา้งก่อสรา้งอาคารส านักงานของ
หน่วยงานของผู้ถูกฟ้องคดี หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างโดยการประมูลด้วย 
ระบบอเิลก็ทรอนิกสด์งักล่าวจงึเป็นสญัญาทางปกครองโดยสภาพ  ดงันัน้ ค าฟ้องของผูฟ้้องคด ี
จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ ง (๔) ประกอบกับ 
มาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓)๑๓๖ แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ และส าหรบัค าขอของ 
ผูฟ้้องคดทีีข่อใหศ้าลพพิากษาหรอืมคี าสัง่ใหเ้พกิถอนหนังสอืของผูถู้กฟ้องคดทีีเ่รยีกใหธ้นาคาร
ผูค้ ้าประกนัส่งเงนิตามสญัญาค ้าประกนันัน้ โดยที่การมหีนังสอืดงักล่าวเป็นกรณีทีผู่้ถูกฟ้องคดี
ใช้สิทธิเรียกร้องตามสัญญามิได้ใช้อ านาจตามกฎหมาย หนังสือดังกล่าวจึงไม่ใช่ค าสัง่  
ทางปกครองหรือค าสัง่อื่นที่ศาลจะเพิกถอนได้ แต่การที่ผู้ฟ้องคดีมีค าขอข้างต้นพอจะ 
แปลเจตนาได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีความประสงค์จะให้ศาลพิพากษาหรือมีค าสัง่ให้ผู้ถูกฟ้องคด ี
ระงบัการเรยีกให้ธนาคารช าระเงนิตามหนังสือสญัญาค ้าประกัน (หลกัประกันซอง) โดยให้ 
ผูถู้กฟ้องคดคีนืหลกัประกนัซองใหแ้ก่ผูฟ้้องคด ี
 
 
 
 
 
 

                                                 
๑๓๖ พระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
    มาตรา ๗๒ ในการพิพากษาคดี ศาลปกครองมีอ านาจก าหนดค าบังคับอย่างหนึ่งอย่างใด 

ดงัต่อไปนี้ 
ฯลฯ   ฯลฯ 

     (๓) สัง่ให้ใช้เงนิหรอืให้ส่งมอบทรพัยส์นิหรอืใหก้ระท าการหรอืงดเวน้กระท าการโดยจะก าหนด
ระยะเวลาและเงื่อนไขอื่นๆ ไว้ด้วยกไ็ด้ ในกรณีที่มกีารฟ้องเกี่ยวกบัการกระท าละเมดิหรอืความรบัผดิของ
หน่วยงานทางปกครองหรอืเจา้หน้าทีข่องรฐัหรอืการฟ้องเกีย่วกบัสญัญาทางปกครอง 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 

๑๔๓ 

 (๒) กรณีฟ้องขอให้ยกเลิกหรือเพิกถอนค าสัง่ยึดหลักประกันซองและ 
คืนหนังสือค ้าประกนัหรือชดใช้เงินตามหนังสือค ้าประกนัให้แก่ผู้ฟ้องคดี เน่ืองจาก 
ผู้ฟ้องคดีซ่ึงเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่มาลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา
ตามวนั เวลา และสถานท่ีท่ีก าหนด  
 

  (๒.๑) ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี ๖๕๘/๒๕๕๑ กรณีทีผู่ฟ้้องคดไีดย้ื่นซอง 
ประมูลงานจ้างก่อสร้างอาคารที่ท าการแผนกสถานีไฟฟ้าแรงสูงจงัหวดัระยองของการไฟฟ้า 
ฝา่ยผลติแห่งประเทศไทย (ผูถู้กฟ้องคด)ี ตามประกาศประมลูจา้งดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส์
ของผู้ถูกฟ้องคดี โดยประกาศดังกล่าวก าหนดเงื่อนไขให้ผู้เสนอราคาต้องยื่นซองข้อเสนอ 
ทางเทคนิคพร้อมกับยื่นหลักประกันซองและหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้าง 
ดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์หากผูเ้สนอราคาทีผ่่านมาตรฐานทางเทคนิคแลว้ไม่ไปเสนอราคา
หรอืไปไม่ทนัการลงทะเบียนเสนอราคา ผู้เสนอราคารายนัน้จะต้องถูกยดึหลักประกันซอง  
ซึ่งภายหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิเข้าเสนอราคาแล้ว ปรากฏว่า 
ในวนัเสนอราคาผู้ฟ้องคดไีปไม่ทนัเวลาลงทะเบยีนเสนอราคา ผู้ฟ้องคดไีด้ขอให้ผู้ถูกฟ้องคด ี
คนืหนงัสอืค ้าประกนัของธนาคารซึง่ผูฟ้้องคดนี ามาวางเป็นหลกัประกนัซองแลว้ แต่ผูถู้กฟ้องคดี
เพกิเฉย  หลงัจากนัน้ ผูถู้กฟ้องคดไีดม้หีนังสอืแจง้ใหธ้นาคารในฐานะผู้ค ้าประกนัช าระเงนิตาม
หนังสอืค ้าประกนัใหแ้ก่ผู้ถูกฟ้องคด ีผูฟ้้องคดเีหน็ว่าค าสัง่ยดึหลกัประกนัซองของผู้ถูกฟ้องคดี
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จงึน าคดมีาฟ้องขอใหศ้าลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ให้ผูถู้กฟ้องคดยีกเลกิ
ค าสัง่ยดึหลกัประกนัซองและคนืหนังสอืค ้าประกนัแก่ผูฟ้้องคด ี ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า 
ประกาศของผูถู้กฟ้องคดขีา้งตน้นอกจากจะมลีกัษณะเป็นค าเชือ้เชญิใหผู้ม้อีาชพีรบัจา้งก่อสรา้ง
ท าค าเสนอขอเขา้ท าสญัญาจา้งแลว้ ยงัมลีกัษณะเป็นค าเสนอใหผู้ท้ีจ่ะเขา้เสนอราคาปฏบิตัติาม
เงื่อนไขของการเสนอราคาที่ก าหนดไว้ด้วย  ดังนัน้ เมื่อผู้ฟ้องคดีตกลงยินยอมผูกพันตน 
ตามประกาศของผู้ถูกฟ้องคดดี้วยการเข้าเสนอราคาและจดัท าหนังสอืแสดงเงื่อนไขการซื้อและ 
การจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์รวมทัง้ยื่นหลักประกันซองต่อผู้ถูกฟ้องคดี จึงถือว่า 
ผูฟ้้องคดไีดแ้สดงเจตนาสนองรบัค าเสนอของผูถู้กฟ้องคด ีและก่อใหเ้กดิสญัญาประเภทหนึ่งขึน้ 
ซึ่งเรียกว่า “สัญญาหลกัประกันซอง” และโดยที่ส ัญญาหลักประกันซองดังกล่าวมีคู่ส ัญญา 
ฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดีเป็นหน่วยงานทางปกครอง และเป็นสัญญาที่คู่ส ัญญาฝ่ายผู้ถูกฟ้องคด ี
มเีอกสทิธิใ์นการเลอืกคู่สญัญา ควบคุมการปฏบิตัติามสญัญา แก้ไขสญัญา และเลกิสญัญาได ้
ฝ่ายเดียว ซึ่งแสดงให้เห็นถึงอ านาจของคู่สญัญาฝ่ายปกครองที่มเีหนือคู่สญัญาฝ่ายเอกชน  
อนัเป็นลกัษณะพเิศษของสญัญาทางปกครองทีไ่ม่ค่อยพบในสญัญาทางแพ่ง โดยมวีตัถุประสงค์
เพื่อใหไ้ดม้าซึง่คู่สญัญาทีจ่ะเขา้ร่วมด าเนินการจดัใหม้ใีนสิง่สาธารณูปโภค ซึง่เป็นความมุ่งหมายให้



 

๑๔๔ 

การด าเนินกจิการทางปกครองหรอืการบรกิารสาธารณะบรรลุผล สญัญาหลกัประกนัซองขา้งต้น
จงึมลีกัษณะเป็นสญัญาทางปกครองตามมาตรา ๓๑๓๗ แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ  
ดังนัน้ กรณีพิพาทเกี่ยวกับการที่ผู้ถูกฟ้องคดียึดหลักประกันซองของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นการ 
ใช้สทิธติามสญัญาหลกัประกนัซอง จงึเป็นคดพีพิาทเกี่ยวกบัสญัญาทางปกครองตามมาตรา ๙ 
วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบญัญตัเิดยีวกนั 
 

 หมายเหตุ ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๕๙/๒๕๕๑ วนิิจฉัยว่า เมื่อสญัญาจ้าง
ปรบัปรุงภูมทิศัน์และระบบระบายน ้าโดยรอบบรเิวณอาคารเรยีนที่จดัสร้างใหม่ ซึ่ งเป็นสญัญา
หลกัในอนาคตที่จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (ผู้ฟ้องคด)ี จดัให้มกีารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 
โดยวธิกีารทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่มลีกัษณะเป็นสญัญาทางปกครอง (เนื่องจากไม่มเีนื้องานที่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับวัตถุประสงค์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มีวตัถุประสงค์ในการให้
การศึกษาและส่งเสรมิวชิาการและวชิาชพีชัน้สูง ท าการสอน ท าการวจิยั ให้บรกิารแก่สงัคม  
และทะนุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมของชาติ ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบญัญัติจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั พ.ศ. ๒๕๒๒ ในทางกลบักนัถ้าไม่มสีญัญาจ้างดงักล่าวก็ไม่ได้ท าให้การจดัท า
บรกิารสาธารณะไม่บรรลุผลตามวตัถุประสงคข์องผูฟ้้องคด ีประกอบกบัสญัญาจา้งดงักล่าวไม่มี
ลกัษณะเป็นสญัญาสมัปทาน หรอืสญัญาให้จดัท าบรกิารสาธารณะ หรอืจดัให้มสีิง่สาธารณูปโภค  
หรอืแสวงประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาต ิตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ) 
แต่เป็นสัญญาทางแพ่ง  ดังนั ้น สัญญาหลักประกันซองระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
กับผู้มสีิทธิเสนอราคาที่ไม่เข้าเสนอราคาจงึไม่มลีกัษณะเป็นสญัญาทางปกครองโดยสภาพ  
กรณีพพิาทที่เกดิจากสญัญาหลกัประกนัซอง จงึไม่เป็นคดพีพิาทเกี่ยวกบัสญัญาทางปกครอง  
ทีอ่ยู่ในอ านาจพจิารณาพพิากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบญัญตัิ
จดัตัง้ศาลปกครองฯ 

 
 
 
 

                                                 
๑๓๗ พระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

มาตรา ๓ ในพระราชบญัญตันิี้  
   ฯลฯ   ฯลฯ 
“สญัญาทางปกครอง” หมายความรวมถึง สญัญาที่คู่สญัญาอย่างน้อยฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงเป็น

หน่วยงานทางปกครองหรอืเป็นบุคคลซึง่กระท าการแทนรฐั และมลีกัษณะเป็นสญัญาสมัปทาน สญัญาที่ให้
จดัท าบรกิารสาธารณะ หรอืจดัใหม้สีิง่สาธารณูปโภค หรอืแสวงประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาติ 



 

๑๔๕ 

  (๒.๒) ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี ๙๕/๒๕๕๒ กรณีที่ผู้ฟ้องคดไีด้ยื่นซอง
ประมูลงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ตามประกาศประมูลงานจา้งด้วยวธิกีาร
ทางอเิลก็ทรอนิกสข์ององค์การบรหิารส่วนต าบลมะขามสูง (ผูถู้กฟ้องคด)ี โดยมขีอ้ก าหนดและ
เงื่อนไขตามเอกสารแนบท้ายประกาศดงักล่าวว่า ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่มสีิทธิได้รบัการ
คดัเลือกให้เข้าเสนอราคา ไม่มาลงนามในสัญญาสามฝ่ายเพื่อเข้าเสนอราคาตามที่ก าหนด 
โดยไม่มเีหตุผลอันสมควร ผู้ถูกฟ้องคดีจะด าเนินการยดึหลกัประกันซองของผู้ยื่นข้อเสนอ 
รายนัน้ ปรากฏว่าในวนัเสนอราคาผู้ฟ้องคดไีปไม่ทนัก าหนดเวลาในการประมูล ผู้ถูกฟ้องคด ี
จงึยดึหลกัประกนัซองของผูฟ้้องคด ีผูฟ้้องคดเีหน็ว่าการยดึหลกัประกนัซองดงักล่าวไม่ชอบดว้ย
กฎหมายและไม่เป็นธรรมกบัผู้ฟ้องคด ีจงึน าคดมีาฟ้องขอให้ศาลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ให ้
ผูถู้กฟ้องคดคีนืเงนิหลกัประกนัซองแก่ผู้ฟ้องคด ี ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า แมป้ระกาศ
ของผูถู้กฟ้องคดจีะยงัมใิช่สญัญาหรอืขอ้ตกลงใดๆ อนัจะมผีลผูกพนับุคคลภายนอก และถอืเป็น
ค าเชือ้เชญิใหผู้ม้อีาชพีรบัจา้งก่อสรา้งมาท าค าเสนอกบัผูถู้กฟ้องคดกีต็าม แต่เมือ่ผูฟ้้องคดไีดย้ื่น
ซองเอกสารเกี่ยวกบัคุณสมบตัพิรอ้มหลกัประกนัซองของโครงการดงักล่าวต่อผูถู้กฟ้องคดแีละ
เป็นผู้มสีทิธเิสนอราคา แมผู้้ฟ้องคดจีะยงัมไิด้ท าหนังสอืลงนามสามฝ่ายหรอืท าสญัญาจา้งกบั 
ผู้ถูกฟ้องคดีก็ตาม แต่การที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นค าเสนอตามแบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้าง 
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยตกลงยนิยอมปฏบิตัิตามข้อก าหนดและเงื่อนไขต่างๆ ตามเอกสาร 
แนบท้ายประกาศประมลูงานจา้งดงักล่าวของผู้ถูกฟ้องคด ีและผูถู้กฟ้องคดไีด้ตกลงยนิยอมให ้
ผูฟ้้องคดเีขา้รว่มการประมลูดงักล่าวไดแ้ลว้นัน้ ยอ่มถอืไดว้่าเกดิเป็นสญัญาในลกัษณะทีเ่รยีกว่า 
สญัญาจะเขา้รว่มประมลูงานจา้งดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสข์ึน้แลว้ และโดยทีส่ญัญาดงักล่าว
มคีู่สญัญาฝา่ยผูถู้กฟ้องคดเีป็นราชการส่วนทอ้งถิน่ซึง่เป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ 
แห่งพระราชบญัญตัิจดัตัง้ศาลปกครองฯ เมื่อผู้ฟ้องคดฟ้ีองว่าผู้ถูกฟ้องคดยีดึหลกัประกนัซอง 
ไปโดยไม่ชอบและไม่เป็นธรรม คดนีี้จงึเป็นคดพีพิาทเกี่ยวกบัสญัญาทางปกครองตามมาตรา ๙ 
วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ 

 

  (๒.๓) ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี ๕๒๑/๒๕๕๔ กรณีทีผู่้ฟ้องคดฟ้ีองว่าได้รบั
ความเดอืดรอ้นหรอืเสยีหายจากการทีก่รมชลประทานโดยอธบิดกีรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคด ี
ที ่๑) ยดึเงนิหลกัประกนัซองของผูฟ้้องคดไีม่ชอบดว้ยหนังสอืแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจา้ง 
โดยการประกวดราคาด้วยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส์ เน่ืองจากผู้ฟ้องคดมีไิด้จงใจไม่ส่งผู้แทน 
เข้าลงทะเบียนประกวดราคา ขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสัง่ว่าผู้ถูกฟ้องคดีไม่มีสิทธ ิ
ยดึเงนิหลกัประกนัซองทีผู่ฟ้้องคดวีางประกนัไว ้และใหค้นืเงนิดงักล่าวพรอ้มดอกเบีย้แก่ผูฟ้้องคด ี 
ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า ประกาศประกวดราคาซื้อดนิลูกรงั วสัดุคดัเลอืก “ก” และวสัดุ



 

๑๔๖ 

คดัเลอืก “ข” ด้วยวธิกีารทางอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมชลประทาน โดยอธบิดกีรมชลประทาน 
นอกจากจะมสีถานะทางกฎหมายเป็นค าสัง่ทางปกครองทัว่ไปแลว้ ยงัมลีกัษณะเป็นค าเชือ้เชญิ
ให้ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อท าค าเสนอเข้าท าสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญา 
ที่ก าหนด  อกีทัง้ ยงัมลีกัษณะเป็นค าเสนอให้ผู้ที่จะเข้าเสนอราคาปฏบิตัติามเงื่อนไขของการ
เสนอราคาที่กรมชลประทานโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก าหนดอีกด้วย เมื่อต่อมาผู้ฟ้องคด ี
ได้ยื่นซองเอกสารประกวดราคาโดยจดัท าหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างโดยการ
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และวางหลกัประกันซองต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว  
จงึถือว่าผู้ฟ้องคดไีด้แสดงเจตนาสนองรบัค าเสนอของกรมชลประทานโดยผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑  
และก่อให้เกิดสญัญาขึ้นตามมาตรา ๓๖๑ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ 
อนัเป็นสญัญาประเภทหนึ่งที่เกิดขึ้นก่อนสญัญาซื้อขายดนิลูกรงั วสัดุคดัเลือก “ก” และวสัดุ
คดัเลอืก “ข” เพื่อน าไปใชส้ าหรบังานก่อสรา้งอ่างเกบ็น ้าตามโครงการหว้ยโสมงอนัเนื่องมาจาก
พระราชด ารทิี่ผู้ฟ้องคดกีบักรมชลประทานมุ่งจะกระท าขึ้นในภายหลงั สญัญาที่เกิดขึน้ก่อนน้ี 
มีลักษณะเป็นสัญญาเบื้องต้นที่ เรียกว่า สัญญาหลักประกันซอง โดยสัญญาดังกล่าว  
มกีรมชลประทานโดยผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ เป็นคู่สญัญาทีเ่ป็นหน่วยงานทางปกครอง และมลีกัษณะ
เป็นสัญญาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่  ๑ ใช้ เอกสิทธิข์องรัฐในการก าหนดข้อตกลงของสัญญา 
ตามประกาศประกวดราคาประกอบกบัเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส์ 
แต่เพียงฝ่ายเดียว โดยการอาศัยอ านาจตามพระราชบญัญัติวิธีปฏิบตัิราชการทางปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๓๙ กฎกระทรวง ฉบบัที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบญัญัติวิธี
ปฏบิตัิราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าด้วยการพสัดุ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ออกค าสัง่ทางปกครองหรอืด าเนินการในขัน้ตอนต่างๆ ทีเ่ป็นขอ้ตกลงของสญัญา 
ไม่ว่าจะในเรื่องของการก าหนดคุณสมบัติของคู่ส ัญญา วิธีการเลือกคู่ส ัญญา การมีค าสัง่  
รบัค าเสนอราคาของคู่สญัญา การควบคุมการปฏบิตัติามสญัญา และการแก้ไขสญัญาไดแ้ต่เพยีง
ฝ่ายเดยีว โดยผู้ฟ้องคดซีึ่งเป็นคู่สญัญาฝ่ายเอกชนไม่อาจก าหนด เปลี่ยนแปลง หรอืปฏเิสธ 
ไม่ยอมรบัขอ้ตกลงในสญัญาดงักล่าวได ้อนัแสดงให้เหน็ถงึขอ้ก าหนดในสญัญาซึง่มลีกัษณะพเิศษ 
ที่แสดงถึงเอกสิทธิข์องกรมชลประทานโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นคู่สญัญาฝ่ายหน่วยงาน 
ทางปกครองที่มเีหนือผู้ฟ้องคดซีึ่งเป็นคู่สญัญาฝ่ายเอกชน อนัเป็นลกัษณะพเิศษของสญัญา 
ทางปกครองที่ไม่อาจพบได้ในสญัญาทางแพ่งที่เป็นไปตามหลกัเสรภีาพในการแสดงเจตนา  
ของคู่ส ัญญาในการก าหนดข้อตกลงของสัญญาเป็นส าคัญ  นอกจากนัน้ สัญญาดังกล่าว  
ยงัมวีตัถุประสงคใ์นการจดัหาหรอืจดัใหม้เีครื่องมอืหรอือุปกรณ์ทีส่ าคญัหรอืจ าเป็นเพื่อใชใ้นการ
จดัท าบรกิารสาธารณะให้บรรลุผลด้วย กล่าวคอื หากไม่มดีนิลูกรงั วสัดุคดัเลอืก “ก” และวสัดุ
คดัเลอืก “ข” ย่อมไม่อาจก่อสรา้งอ่างเกบ็น ้าตามโครงการหว้ยโสมงอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ



 

๑๔๗ 

อนัเป็นการจดัท าบรกิารสาธารณะของกรมชลประทานใหบ้รรลุผลได ้ ดงันัน้ สญัญาหลกัประกนัซอง
พพิาทจงึเป็นสญัญาทางปกครอง คดนีี้จงึเป็นคดพีพิาทเกี่ยวกบัสญัญาทางปกครองที่อยู่ในอ านาจ
พจิารณาพพิากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบญัญตัิจดัตัง้ 
ศาลปกครองฯ  
 

 (๓) กรณีฟ้องขอให้ผู้ถกูฟ้องคดีซ่ึงเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาและธนาคาร 
ผู้ค า้ประกนัชดใช้เงินตามหนังสือค า้ประกนั (หลกัประกนัซอง) เน่ืองจากผู้ถกูฟ้องคดี 
ไม่มาลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตามวนั เวลา และสถานท่ีท่ีก าหนด 
 

  : ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๖๖๐/๒๕๕๑ กรณทีีผู่ถู้กฟ้องคดไีดย้ื่นเอกสาร
ประกวดราคาจ้างปรบัปรุงท่อจ่ายน ้า ท่อบรกิาร และงานที่เกี่ยวข้องด้านลดน ้าสูญเสียตาม
ประกาศประกวดราคาจา้งด้วยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส์ ของการประปานครหลวง (ผูฟ้้องคด)ี 
โดยวางหลกัประกนัซองเป็นหนังสอืค ้าประกนัของธนาคารเพื่อเป็นหลกัประกนัการปฏบิตัติาม
เงือ่นไขของประกาศประกวดราคา และไดท้ าหนงัสอืแสดงเงือ่นไขการซือ้และการจา้งดว้ยวิธกีาร 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับผู้ฟ้องคดีและผู้ให้บรกิารตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ โดยก าหนด
เงื่อนไขไว้ในหนังสอืดงักล่าวว่าผู้ฟ้องคดจีะยดึหลกัประกนัซองของผู้มสีทิธเิสนอราคาที่ไม่มา
ลงทะเบยีนเพื่อเขา้สู่กระบวนการเสนอราคาตามวนัเวลาทีก่ าหนด แต่หลงัจากที่ได้รบัคดัเลือก 
ใหเ้ป็นผูม้สีทิธเิสนอราคาแลว้ ปรากฏว่าผูถู้กฟ้องคดไีม่ไดเ้ขา้เสนอราคาตามวนัเวลาทีผู่ฟ้้องคดี
ก าหนดไว ้ผูฟ้้องคดจีงึยดึหลกัประกนัซองของผูถู้กฟ้องคดแีละมหีนังสอืแจง้ใหผู้ถู้กฟ้องคดแีละ
ธนาคารซึ่งเป็นผู้ค ้าประกันซองของผู้ถูกฟ้องคดีช าระเงนิแก่ผู้ฟ้องคดตีามหนังสือค ้าประกัน
หลักประกันซอง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีและธนาคารเพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงน าคดีมาฟ้องขอให้ศาล 
มคี าพพิากษาใหผู้ถู้กฟ้องคดแีละธนาคารชดใชเ้งนิตามหนังสอืค ้าประกนัดงักล่าว ศาลปกครองสูงสุด
วินิจฉัยว่า การทีผู่ฟ้้องคดยีดึหลกัประกนัซองของผูถู้กฟ้องคด ีและมหีนังสอืเรยีกใหผู้ถู้กฟ้องคดี
และผู้ค ้าประกนัช าระเงนิตามสญัญาค ้าประกนั (หลกัประกนัซอง) ไม่ใช่เป็นการใช้อ านาจตาม
กฎหมาย แต่เป็นการทีผู่ฟ้้องคดใีชส้ทิธติามหนังสอืแสดงเงื่อนไขการซือ้และการจา้งดว้ยวธิกีาร
ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ถูกฟ้องคดที าไว้กบัผู้ฟ้องคดแีละผู้ให้บรกิารตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ์ 
กรณีจงึเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ความรบัผิดตามหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อ  
หรอืการจา้งฯ อนัเป็นคดเีกี่ยวกบัสญัญา ซึง่มคีู่สญัญาฝ่ายผูฟ้้องคดเีป็นหน่วยงานทางปกครอง  
จดัใหม้กีารท าสญัญาทีม่ลีกัษณะเป็นสญัญาทีจ่ดัใหม้สีิง่สาธารณูปโภค และเป็นสญัญาทีคู่่สญัญา
ฝ่ายผู้ฟ้องคดีมเีอกสิทธิใ์นการเลือกคู่สญัญา ควบคุมการปฏิบตัิตามสญัญา และเลิกสญัญา 
ได้ฝ่ายเดียว ซึ่งแสดงให้เห็นถึงอ านาจของคู่สญัญาฝ่ายรฐัที่มอียู่เหนือคู่สญัญาฝ่ายเอกชน  
โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งคู่สญัญาที่จะเข้าร่วมด าเนินการจดัให้มสีิ่งสาธารณูปโภค  



 

๑๔๘ 

ซึ่งเป็นความมุ่งหมายให้การด าเนินกิจการทางปกครองหรือการบริการสาธารณะบรรลุผล 
สญัญาดงักล่าวจงึเป็นสญัญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบญัญตัิจดัตัง้ศาลปกครองฯ 
คดนีี้จงึเป็นคดพีพิาทเกี่ยวกบัสญัญาทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบญัญตัิ
ดงักล่าว 

 

 (๔) กรณีฟ้องขอให้ผู้ถ ูกฟ้องคดีซ่ึงเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาชดใช้เงิน 
ตามหนังสือค า้ประกนั (หลกัประกนัซอง) เน่ืองจากผู้ถกูฟ้องคดีเสนอราคาผิดเง่ือนไข 
ท่ีก าหนดโดยเสนอราคาสงูกว่าหรือเท่ากบัราคาเร่ิมต้นการประมลู 
 

  : ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.๑๗๙/๒๕๕๖ กรณีที่กองทพัเรือ  
(ผู้ฟ้องคด)ี โดยกรมช่างโยธาทหารเรอื ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสรา้งอาคาร กองบรกิาร 
กรมพลาธกิารทหารเรอืในพืน้ทีก่รมสารวตัรทหารเรอื ดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์ฟ้องขอให้
ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ซึง่เป็นผูม้สีทิธเิขา้เสนอราคา และผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ ซึง่เป็นธนาคารผูค้ ้าประกนั 
ช าระเงนิหลกัประกันซองให้แก่ผู้ฟ้องคดี เน่ืองจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เสนอราคาผิดเงื่อนไข 
ที่ก าหนดในหนังสอืแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจา้งด้วยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส์ โดยเสนอ
ราคาสงูกว่าราคาเริม่ตน้การประมลู นัน้  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า ประกาศประกวดราคา
ที่พิพาทมีลักษณะเป็นค าเชื้อเชิญให้ผู้ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างท าค าเสนอขอเข้า 
ท าสญัญาจา้งก่อสรา้งตามแบบสญัญาทีก่ าหนด และเป็นค าเสนอใหผู้้ทีจ่ะเขา้เสนอราคาปฏบิตัิ
ตามเงื่อนไขของการเสนอราคาทีผู่้ฟ้องคดโีดยกรมช่างโยธาทหารเรอืก าหนด เมื่อผูถู้กฟ้องคด ี
ที ่๑ ไดย้ื่นเอกสารประกวดราคา โดยจดัท าหนังสอืแสดงเงื่อนไขการซือ้และการจา้งดว้ยวธิกีาร
ทางอิเล็กทรอนิกส์และวางหลักประกันซองเป็นหนังสือค ้าประกันของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒  
ต่อผู้ฟ้องคดีแล้ว จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แสดงเจตนาสนองรบัค าเสนอของผู้ฟ้องคด ี
โดยกรมช่างโยธาทหารเรอื และก่อใหเ้กดิสญัญาประเภทหนึ่งที่เกดิขึน้ก่อนสญัญาจา้งก่อสรา้ง
พิพาท ที่ผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มุ่งจะกระท าขึ้นในภายหลัง สญัญาที่เกิดขึ้นก่อนนี้ 
มลีกัษณะเป็นสญัญาเบือ้งตน้ทีเ่รยีกว่า สญัญาหลกัประกนัซอง โดยมผีู้ฟ้องคดโีดยกรมช่างโยธา
ทหารเรือเป็นคู่ส ัญญาที่เป็นหน่วยงานทางปกครอง และมีลักษณะเป็นสัญญาที่ผู้ฟ้องคด ี
ใชเ้อกสทิธิข์องรฐัในการก าหนดขอ้สญัญาตามประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคา
จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แต่เพียงฝ่ายเดียว อันเป็นลักษณะพิเศษของสัญญา 
ทางปกครองที่ไม่อาจพบได้ในสญัญาทางแพ่ง  นอกจากนัน้ สญัญาดงักล่าวยงัมวีตัถุประสงค์ 
ในการจ้างก่อสร้างอาคารด าเนินการของผู้ฟ้องคดเีพื่อเป็นเครื่องมอืในการด าเนินการบรกิาร
สาธารณะใหบ้รรลุผล อนัมลีกัษณะเป็นสญัญาจดัใหม้สีิง่สาธารณูปโภค สญัญาหลกัประกนัซอง
ดงักล่าวจงึเป็นสญัญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ การที่



 

๑๔๙ 

ผู้ฟ้องคดใีช้สทิธยิดึหลกัประกนัซองตามหนังสอืแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวธิกีาร 
ทางอเิลก็ทรอนิกสท์ีผู่ถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ท าไวก้บัผูฟ้้องคดแีละผูใ้หบ้รกิารตลาดกลางอเิลก็ทรอนิกส ์
และฟ้องขอใหศ้าลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ให้ผูถู้กฟ้องคดทีัง้สองช าระเงนิตามหลกัประกนัซอง 
ทีว่างไว ้จงึเป็นคดพีพิาทเกีย่วกบัสทิธแิละหน้าทีค่วามรบัผดิตามสญัญาหลกัประกนัซอง อนัเป็น
สญัญาทางปกครอง ซึ่งศาลปกครองมอี านาจพจิารณาพพิากษาตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) 
แห่งพระราชบญัญตัเิดยีวกนั   
 

  หมายเหตุ มีบางกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า  กรณีฟ้องขอให้
หน่วยงานทางปกครองคืนหลักประกันซองให้แก่ผู้ ฟ้องคดีซึ่ง เ ป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา  
แต่ไม่สามารถเดนิทางไปเสนอราคาไดท้นัตามเวลาทีก่ าหนด อนัเป็นการไม่ปฏบิตัติามหนังสอื
แสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส์ เป็นขอ้พพิาทเกี่ยวกบัสญัญา
หลักประกันซอง แต่เนื่องจากสัญญาที่มุ่งจดัให้มีขึ้นในอนาคตเป็นสัญญาทางแพ่ง สัญญา 
หลักประกันซองดังกล่าวจึงเป็นสัญญาทางแพ่ง  ไม่อยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษาของ 
ศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ ง  (๔) แห่งพระราชบัญญัติจ ัดตัง้ศาลปกครองฯ  
ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 
 : ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี  ๒๕๑/๒๕๕๓  กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคด ี
เป็นผู้มีสิทธิเข้า เสนอราคาตามประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์ 
ซือ้คอนกรตีผสมเสรจ็ฯ โดยผู้ฟ้องคดไีดย้ื่นเอกสารประกวดราคาพรอ้มกบัวางหลกัประกนัซอง
เป็นหนังสอืค ้าประกนัของธนาคารให้ไว้แก่กรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑) แต่ปรากฏว่า 
ในวนัเสนอราคารถยนต์ที่ผูฟ้้องคดใีชเ้ป็นพาหนะเกดิประสบอุบตัเิหตุท าให้ไม่สามารถเดนิทาง
ไปเสนอราคาได้ทันตามเวลาที่ก าหนด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยคณะกรรมการประกวดราคา 
จึงมีหนังสือแจ้งขอยึดหลักประกันซองดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่คืน
หลกัประกนัซองให้แก่ผู้ฟ้องคดที าให้ผู้ฟ้องคดไีด้รบัความเสยีหาย จงึน าคดมีาฟ้องขอให้ศาล 
มคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ให้ผูถู้กฟ้องคดทีี่ ๑ คนืหลกัประกนัซองใหแ้ก่ผู้ฟ้องคด ี ศาลปกครอง
สูงสุดวินิจฉัยว่า แม้การประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อคอนกรีต
ผสมเสรจ็ฯ จะมวีตัถุประสงค์เพื่อน าไปสู่การจดัท าสญัญาซื้อคอนกรตีผสมเสรจ็ส าหรบัน าไปใช ้
ในการก่อสรา้งคนัคูน ้าและอ่างเก็บน ้า ซึ่งเป็นการก่อสรา้งเพื่อประโยชน์ของประชาชนอนัเป็น
งานด้านสาธารณูปโภคหรือการบริการสาธารณะ และมีเงื่อนไขการประกวดราคาก าหนดให้ 
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยึดหลักประกันซองได้หากผู้ฟ้องคดีไม่เข้าเสนอราคาก็ตาม แต่การจดัซื้อ
คอนกรตีผสมเสรจ็กเ็ป็นเพยีงอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการจดัท าบรกิารสาธารณะของผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ เท่านัน้ 
หาได้เป็นสิง่สาธารณูปโภคด้วยไม่  ดงันัน้ สญัญาหลกัประกนัซองเพื่อน าไปสู่การจดัท าสญัญา 



 

๑๕๐ 

ซือ้ขายคอนกรตีผสมเสรจ็ระหว่างผู้ฟ้องคดแีละผู้ถูกฟ้องคด ีจงึมใิช่สญัญาที่ให้ผู้ฟ้องคดจีดัท า
บริการสาธารณะหรือจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค อันเป็นสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓  
แห่งพระราชบญัญัติจดัตัง้ศาลปกครองฯ แต่อย่างใด สญัญาหลกัประกันซองดงักล่าวจงึเป็น
สญัญาทางแพ่ง มไิดอ้ยู่ในอ านาจพจิารณาพพิากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) 
แห่งพระราชบญัญตัดิงักล่าว นอกจากนี้ การทีผู่ถู้กฟ้องคดทีี ่๑ มหีนงัสอืแจง้ยดึหลกัประกนัซอง
ดงักล่าว เป็นการใชส้ทิธติามสญัญา ไมใ่ช่เป็นการใชอ้ านาจกระท าการโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย
หรอืเป็นการกระท าละเมดิอนัเกดิจากการใชอ้ านาจตามกฎหมายทีอ่ยู่ในอ านาจของศาลปกครอง
แต่อยา่งใด 

 

 ๒) กรณีท่ีผู้ชนะการเสนอราคาไม่เข้าท าสญัญากบัหน่วยงานทางปกครอง 
ผูจ้ดัให้มีการเสนอราคา 
 

  ข้อพพิาทในขัน้ตอนนี้มตีวัอย่างค าวนิิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดทัง้ในกรณี 
การจดัซื้อจดัจ้างโดยวิธีประกวดราคาและวิธสีอบราคา ซึ่งเป็นกรณีที่ศาลวนิิจฉัยสรุปได้ว่า 
ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการริบหลักประกันซองและการเรียกค่าเสียหายในกรณีที่ 
ผู้ชนะในการเสนอราคาไม่เข้าท าสัญญากับหน่วยงานทางปกครองผู้จดัให้มีการเสนอราคา  
เป็นคดพีพิาทเกี่ยวกบัสญัญาทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบญัญตัิ
จดัตัง้ศาลปกครองฯ ไดแ้ก่ 
 

  - กรณีฟ้องขอให้หน่วยงานทางปกครองยกเลิกค าสัง่ริบหลกัประกนัซอง  
จากกรณีท่ีผู้ฟ้องคดีซ่ึงเป็นผู้ชนะการประกวดราคาไม่เข้าท าสัญญาตามประกาศ
ประกวดราคา เน่ืองจากเหน็ว่าเป็นการริบหลกัประกนัซองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
 

 : ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี ๓๕๒/๒๕๔๘ กรณีที่ผู้ฟ้องคดเีขา้เสนอราคา
ตามประกาศประกวดราคาจา้งเหมาก่อสรา้งกลุ่มอาคารทางสงัคมศาสตรข์องมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
(ผูถู้กฟ้องคด)ี โดยเสนอราคาต ่ากว่าราคากลาง แต่เน่ืองจากผูฟ้้องคดคี านวณราคาคลาดเคลื่อน 
จงึแจง้ขอยกเลกิการเสนอราคาดงักล่าวต่อประธานคณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคา
และอธิการบดีของผู้ถูกฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งว่าเห็นควรจ้างผู้ฟ้องคดีเป็น 
ผู้ก่อสร้างอาคารดังกล่าวและเรียกให้ผู้ฟ้องคดีเข้าท าสัญญา แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ไปลงนาม 
ในสญัญาภายในระยะเวลาที่ก าหนด ผู้ถูกฟ้องคดจีงึมหีนังสอืแจ้งใช้สทิธริบิหลกัประกนัซอง 
ของผูฟ้้องคด ีผูฟ้้องคดเีหน็ว่าค าสัง่รบิหลกัประกนัซองไม่ชอบดว้ยระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ี
ว่าดว้ยการพสัดุฯ ประกอบกบัผู้ถูกฟ้องคดมีไิดร้บัความเสยีหายใดๆ จากกรณีขา้งต้น จงึน าคดี
มาฟ้องขอใหศ้าลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ใหผู้ถู้กฟ้องคดยีกเลกิค าสัง่รบิหลกัประกนัซองดงักล่าว  



 

๑๕๑ 

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า ขอ้พพิาทในคดนีี้เกดิจากการที่ประกาศประกวดราคาขา้งต้น 
ซึ่งเป็นค าเชื้อเชิญให้ท าค าเสนอและแบบใบเสนอราคาได้ก าหนดเงื่อนไขว่า หากผู้ฟ้องคด ี
ไม่ท าสญัญากบัผูถู้กฟ้องคด ีผูฟ้้องคดยีอมใหผู้ถู้กฟ้องคดรีบิหลกัประกนัซองหรอืเรยีกรอ้งจาก 
ผูอ้อกหนังสอืค ้าประกนั รวมทัง้ยนิดชีดใช้ค่าเสยีหายใดๆ ทีอ่าจมแีก่ผูถู้กฟ้องคด ีซึง่ผูฟ้้องคด ี
ไดย้ื่นใบเสนอราคา (ค าเสนอ) ตามแบบดงักล่าว โดยยอมรบัตามเงื่อนไขที่ก าหนดขา้งต้น และ 
ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีค าสนองเป็นหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นควรจ้างผู้ฟ้องคด ี
เป็นผู้ก่อสร้างอาคารดงักล่าว ขอ้พพิาทในคดนีี้จงึไม่ใช่ข้อพพิาทว่าการประกวดราคาไม่ชอบ  
ด้วยระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุฯ หรือค าสัง่ร ับค าเสนอรับจ้างไม่ชอบ  
อนัเป็นการพพิาทว่าค าสัง่ทางปกครองไม่ชอบตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบญัญตัิ
จดัตัง้ศาลปกครองฯ แต่เป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับข้อตกลงตามประกาศประกวดราคาซึ่งได้ม ี
ค าเสนอและค าสนองอนัจะก่อให้เกิดสญัญาก่อสรา้งกลุ่มอาคารทางสงัคมศาสตรท์ี่เป็นสญัญา
ทางปกครองต่อไปแล้ว ข้อตกลงดังกล่าวจึงถือเป็นสัญญาทางปกครองตามมาตรา  ๓ แห่ง
พระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ ดว้ย คดนีี้จงึอยู่ในอ านาจพจิารณาพพิากษาของศาลปกครอง
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบญัญตัเิดยีวกนั 
 

 ๔.๒ ข้อพิพาทเก่ียวกบัการฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการท่ีผู้ชนะการเสนอราคา 
ไม่เข้าท าสญัญากบัหน่วยงานทางปกครองผูจ้ดัให้มีการเสนอราคา 
 

 - กรณีฟ้องขอให้ผู้ชนะการสอบราคาช าระค่าเสียหายให้กับหน่วยงาน 
ทางปกครองผู้จ ัดให้มีการสอบราคา เน่ืองจากบุคคลดังกล่าวไม่เข้าท าสัญญาจ้าง 
ตามประกาศสอบราคาภายในเวลาท่ีก าหนด เป็นเหตุให้หน่วยงานทางปกครอง 
ต้องท าสญัญาจ้างกบัผูร้บัจ้างรายอ่ืนซ่ึงเสนอราคาสงูกว่า 
 

 : ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุด ท่ี  ๓๕๕/๒๕๕๐  กรณีที่กรมชลประทาน  
(ผูฟ้้องคด)ี ประกาศสอบราคาจา้งเหมาซ่อมแซมฝาย โดยมผีูถู้กฟ้องคดเีป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุด 
ผู้ฟ้องคดจีงึรบัราคาของผู้ถูกฟ้องคดแีละมหีนังสอืแจ้งก าหนดวนัให้ไปท าสญัญาจ้างก่อสร้าง  
แต่ผู้ถูกฟ้องคดไีม่ได้ไปท าสญัญาจา้งภายในเวลาที่ก าหนด ผู้ฟ้องคดจีงึต้องท าสญัญาจา้งกบั 
ผู้เสนอราคาต ่ าสุดรายถัดไปแทนผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งกรณีดังกล่าวท าให้ผู้ฟ้องคดีได้รบัความ
เสยีหายจากการทีต่อ้งจา้งผูร้บัจา้งรายใหม่โดยมคี่าจา้งทีสู่งขึน้ จงึไดม้หีนังสอืแจง้ใหผู้ถู้กฟ้องคดี
ชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่น าเงินมาช าระให้แก่ผู้ฟ้องคด ี 
ผู้ฟ้องคดจีงึน าคดมีาฟ้องขอให้ศาลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ให้ผู้ถูกฟ้องคดชี าระค่าเสียหาย 
แก่ผู้ฟ้องคด ีศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า ประกาศสอบราคาจา้งมลีกัษณะเป็นค าเชื้อเชญิ 



 

๑๕๒ 

ให้ผู้มีอาชีพรับจ้างก่อสร้างท าค าเสนอต่อผู้ฟ้องคดี เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้ยื่นใบเสนอราคา 
ต่อผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการท าค าเสนอขอเข้าท าสัญญาจ้างกับผู้ฟ้องคดี และการที่ผู้ฟ้องคด ี
ได้พิจารณาอ นุมัติ ร ับราคาที่ ผู้ ถู ก ฟ้ องคดี เ สนอและมีหนั งสือ แจ้ ง ใ ห้ผู้ ถู ก ฟ้ อ งคด ี
มาท าสญัญาจา้งกบัผูฟ้้องคด ีโดยผูถู้กฟ้องคดไีดร้บัหนังสอืแจง้ดงักล่าวแลว้นัน้ ถอืว่าผูฟ้้องคดี
ได้เลอืกให้ผู้ถูกฟ้องคดเีป็นผู้ชนะการสอบราคาและได้สนองรบัค าเสนอของผู้ถูกฟ้องคดแีล้ว  
ดงันัน้ เมื่อค าสนองของผู้ฟ้องคดตีรงกบัค าเสนอของผู้ถูกฟ้องคดจีงึท าให้เกิดสญัญาประเภทหน่ึง 
ซึ่งเรียกว่า “สัญญาสอบราคา” โดยคู่สญัญาตามสัญญาสอบราคามคีวามผูกพนักันในฐานะ 
ที่จะเข้าท าสัญญาจ้างเป็นหนังสืออีกชัน้หนึ่ง และเมื่อสัญญาสอบราคาดังกล่าวมีคู่ส ัญญา  
ฝ่ายผู้ฟ้องคดเีป็นหน่วยงานทางปกครอง  อกีทัง้ คู่สญัญาฝ่ายผู้ฟ้องคดมีเีอกสทิธิใ์นการเลอืก
คู่ส ัญญา ควบคุมการปฏิบัติตามสัญญา แก้ไขสัญญา และเลิกสัญญาได้ฝ่ายเดียว อันเป็น
ขอ้ก าหนดในสญัญาทีไ่มค่่อยพบในสญัญาทางแพ่ง สญัญาสอบราคาดงักล่าวจงึแสดงถงึลกัษณะ
พิเศษในการใช้อ านาจทางปกครองหรือการด าเนินกิจการทางปกครองเพื่อให้การบริการ
สาธารณะบรรลุผล อันมลีกัษณะเป็นสญัญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบญัญัต ิ
จดัตัง้ศาลปกครองฯ และแม้ว่ากฎกระทรวง ฉบบัที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความใน
พระราชบญัญตัิวธิปีฏบิตัิราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ จะก าหนดให้การอนุมตัิการจ้าง 
เป็นค าสัง่ทางปกครองดว้ยก็ตาม แต่ค าสัง่ทางปกครองของผูฟ้้องคดทีีอ่นุมตักิารจา้งเป็นค าสัง่
ทางปกครองทีใ่หส้ทิธแิก่ผูถู้กฟ้องคดใีนการเขา้ท าสญัญาจา้งกบัผู้ฟ้องคด ีซึ่งการเขา้ท าสญัญา
จ้างดงักล่าวอยู่บนพื้นฐานของความยนิยอมซึ่งกนัและกันระหว่างคู่สญัญาตามหลกัเสรภีาพ 
ในการท าสญัญา ค าสัง่ทางปกครองที่อนุมตัิการจ้างจงึมไิด้มสีภาพบงัคบัให้กระท าการหรอื  
ห้ามมิให้กระท าการ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจน ากระบวนการบังคับทางปกครองไปใช้บังคับกับ 
ผูถู้กฟ้องคดไีด ้ ประกอบกบัคดน้ีีผูฟ้้องคดฟ้ีองคดต่ีอศาลเพื่อขอใหผู้ถู้กฟ้องคดชีดใชค้่าเสยีหาย 
อนัเน่ืองมาจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดไีม่เข้าท าสญัญาจา้งกบัผู้ฟ้องคด ีกรณีจงึเป็นคดทีี่มขี้อพพิาท 
อนัเน่ืองมาจากการทีผู่้ถูกฟ้องคดไีม่ปฏบิตัติามสญัญาสอบราคา เป็นคดพีพิาทเกี่ยวกบัสญัญา
ทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ 
 



 

  
              
 

 

 

บทท่ี ๓ 
 

แนวค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ  
เก่ียวกบัเง่ือนไขในการฟ้องคดี 

 
 ในการพจิารณาเพื่อใหท้ราบว่าศาลจะสามารถรบัค าฟ้องไวพ้จิารณาพพิากษาไดห้รอืไม ่
เมือ่ไดพ้จิารณาแลว้ว่าค าฟ้องใดเป็นคดพีพิาททีอ่ยูใ่นอ านาจพจิารณาพพิากษาของศาลปกครอง
ดงัปรากฏตามตวัอยา่งค าวนิิจฉยัของศาลปกครองสงูสุดในบทที ่๒ ประเดน็ทีต่อ้งพจิารณาต่อไป 
คอื กรณีที่ฟ้องนัน้เป็นไปตามเงื่อนไขในการฟ้องคดปีกครองหรอืไม่ ซึ่งในคดพีพิาทเกี่ยวกบั 
การพัสดุมีตัวอย่างค าวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดในประเด็นเกี่ยวกับเงื่อนไขในการ  
ฟ้องคดปีกครองทีน่่าสนใจ ดงัน้ี 
  

๑.  เง่ือนไขเก่ียวกบัการเป็นผูเ้สียหาย 

  

 มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง๑๓๘ แห่งพระราชบญัญตัิจดัตัง้ศาลปกครองฯ บญัญตัิให้ผู้ที่จะ 
มสีทิธฟ้ิองคดต่ีอศาลปกครองต้องเป็นผูไ้ดร้บัความเดอืดรอ้นหรอืเสยีหาย หรอือาจจะเดอืดรอ้น 
หรอืเสยีหายโดยมอิาจหลกีเลีย่งไดอ้นัเนื่องจากการกระท าหรอืงดเวน้การกระท าของหน่วยงาน 
ทางปกครองหรอืเจ้าหน้าที่ของรฐั หรอืมขี้อโต้แย้งเกี่ยวกบัสญัญาทางปกครองตามมาตรา ๙  
แห่งพระราชบัญญัติดงักล่าว ซึ่งในคดีพิพาทเกี่ยวกับการพสัดุนัน้ ศาลปกครองสูงสุดได้ม ี
ค าวนิิจฉัยในประเดน็เกี่ยวกบัเงื่อนไขการเป็นผู้ได้รบัความเดอืดร้อนหรอืเสยีหายหรอือาจจะ
เดอืดรอ้นหรอืเสยีหายอนัจะเป็นผู้มสีทิธฟ้ิองคดต่ีอศาลปกครองในแต่ละขัน้ตอนของการจดัซื้อ
หรอืจดัจา้ง ดงันี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
๑๓๘ อา้งแลว้ ในเชงิอรรถที ่๘๔ หน้า ๗๘ 



 ๑๕๔ 

 ๑.๑ ผู้ได้รบัความเดือดร้อนหรือเสียหายในขัน้ตอนการฟ้องโต้แย้งเอกสารหรือ
ประกาศจดัซ้ือหรือจดัจ้าง 
 

   ๑) กรณีท่ีศาลวินิจฉัยว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รบัความเดือดร้อนหรือเสียหาย 
ท่ีมีสิทธิฟ้องคดี 
 

  กรณีนี้มตีัวอย่างค าวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่น่าสนใจแบ่งออกตาม
วธิกีารจดัซือ้หรอืจดัจา้งแต่ละวธิ ีดงันี้ 
 

  (๑) การจดัซ้ือหรือจดัจ้างโดยวิธีสอบราคา 
 

  - กรณีท่ีผู้ ย่ืนซองสอบราคาฟ้องว่าหน่วยงานทางปกครองปฏิเสธ 
ไม่พิจารณาการเสนอราคาโดยอ้างว่าย่ืนซองเสนอราคาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
ท่ีก าหนดในประกาศสอบราคา ขอให้ศาลยกเลิกการสอบราคา 
 

  : ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.๑๕๙/๒๕๔๘ กรณีทีก่รมพฒันา 
ฝีมอืแรงงาน (ผูถู้กฟ้องคด)ี ประกาศสอบราคาจา้งเหมาเอกชนเพื่อท างานรกัษาความปลอดภยั  
งานท าความสะอาด และงานดแูลสนามหญา้ โดยก าหนดคุณสมบตัขิองผูม้สีทิธยิื่นซองสอบราคา  
ว่าต้องเป็นผูม้อีาชพีในงานทัง้สามประเภท และจะพจิารณาตดัสนิจากราคารวมของงานทัง้สาม
ประเภทเป็นหลกั รวมทัง้จะจ่ายค่าจา้งในแต่ละงวดโดยเหมารวมงานทัง้สามประเภท ผูฟ้้องคด ี
ซึง่มอีาชพีรบัจา้งท าความสะอาดได้ยื่นซองสอบราคาเฉพาะงานท าความสะอาดเพยีงรายการเดยีว 
ผูถู้กฟ้องคดจีงึไมพ่จิารณาการเสนอราคาของผูฟ้้องคด ีผูฟ้้องคดเีหน็ว่าไม่ไดร้บัความเป็นธรรม
เนื่องจากประกาศสอบราคาดงักล่าวมเีจตนากีดกนัผู้ประกอบการรายย่อยและเอื้อประโยชน์
ให้แก่ผู้รบัเหมาเพยีงรายเดยีว รวมทัง้เป็นการด าเนินการสอบราคาที่น่าจะไม่ชอบด้วยระเบยีบส านัก
นายกรัฐมนตรี ว่ าด้วยการพัสดุ  พ.ศ .  ๒๕๓๕ จึงน าคดีมาฟ้องขอให้ศาลสัง่ยกเลิก 
การสอบราคาตามประกาศสอบราคาดังกล่าว  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า ผู้ฟ้องคด ี
มุ่งประสงค์จะขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาว่าประกาศสอบราคาชอบด้วยกฎหมายหรือไม ่  
อนัเป็นขอ้พพิาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ และหาก
ประกาศดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลย่อมมีอ านาจเพิกถอนประกาศตามมาตรา ๗๒  
วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบญัญตัดิงักล่าวได ้ผูฟ้้องคดจีงึย่อมมสีทิธฟ้ิองคดน้ีีไดต้ามมาตรา ๔๒ 
วรรคหนึ่งแห่งพระราชบญัญตัเิดยีวกนั 
 
 



 ๑๕๕ 

   (๒) การจดัซ้ือหรือจดัจ้างโดยวิธีประกวดราคา 
 

  (๒.๑) กรณีท่ีผู้ซ้ือเอกสารประกวดราคา (ยังไม่ได้ย่ืนซองประกวด
ราคา) ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาว่า ประกาศประกวดราคาไม่ชอบด้วยกฎหมาย เน่ืองจาก
เหน็ว่าประกาศดงักล่าวก าหนดเง่ือนไขในการเสนอราคาในลกัษณะท่ีเป็นการเพ่ิมภาระ
ให้กบัผู้เสนอราคา รวมทัง้เป็นการเอ้ือประโยชน์ให้กบัผู้เสนอราคาบางรายและกีดกนั 
ผูเ้สนอราคารายอ่ืนไม่ให้เข้าร่วมเสนอราคา 
 

   : ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.๒๒๐/๒๕๔๙ กรณีทีก่รมส่งเสรมิ
การเกษตรไดม้ปีระกาศประกวดราคาจา้งก่อสรา้งโรงเรอืนอนุบาลแม่พนัธุแ์ละผลติพนัธุพ์ชืเพาะเลีย้ง
เนื้อเยื่อ โดยก าหนดเงื่อนไขในการเสนอราคาให้ผู้มสีิทธิเสนอราคาต้องเป็นผู้เคยมผีลงาน
ก่อสร้างโดยมมีูลค่าไม่น้อยกว่าจ านวนที่ก าหนดในประกาศฯ ให้ผู้เสนอราคาต้องรบัผดิชอบ
ค่าใช้จ่ายที่กรรมการไปท าการตรวจสอบความถูกต้องของผลงาน และให้ผู้เสนอราคาต้องมี
บุคลากรดา้นวศิวกรรมเกษตรทีม่ปีระสบการณ์ไมต่ ่ากว่า ๑๐ ปี โดยต้องท างานประจ ากบัผูเ้สนอ
ราคาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี ผู้ฟ้องคดีได้ซื้อเอกสารประกวดราคาดงักล่าว แต่ไม่ได้ยื่นซอง
ประกวดราคาเนื่องจากเหน็ว่าเงื่อนไขในประกาศฯ เป็นการเพิม่ภาระค่าใชจ้่ายทีไ่ม่อาจประเมนิ
ราคาไดใ้หก้บัผูเ้สนอราคา ในขณะทีป่ระกาศประกวดราคารบัจา้งก่อสรา้งท านองเดยีวกนัในครัง้
ทีผ่่านมาก าหนดเงื่อนไขไวต้ ่ากว่าครัง้นี้มาก ประกาศครัง้นี้จงึมลีกัษณะเอื้อประโยชน์ให้ผูเ้สนอ
ราคาบางรายและกดีกนัผูเ้สนอราคารายอื่นมใิหเ้ขา้ร่วมเสนอราคา เป็นการกระท าทีไ่ม่ชอบดว้ย
กฎหมาย จงึน าคดมีาฟ้องต่อศาลขอให้พพิากษาให้ประกาศฯ ของผู้ถูกฟ้องคดเีป็นประกาศ 
ทีไ่มช่อบดว้ยกฎหมาย  ศาลปกครองสงูสดุวินิจฉัยว่า ประกาศประกวดราคาดงักล่าวเป็นการ
ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขเพื่อใช้พจิารณาสัง่การต่อไปว่าจะรบัผู้เสนอราคาเป็นคู่สญัญา
หรอืไม่ และเป็นการกระท าเพื่อให้บรรลุผลตามกฎหมายโดยมไิด้มุ่งหมายให้ใช้บงัคบักบับุคคลใด
บุคคลหนึ่ง ที่จะมผีลต่อสถานภาพของสทิธแิละหน้าที่ของบุคคลจนกว่าจะมกีารสัง่การต่อไป  
ดงันัน้ ประกาศประกวดราคาจงึไม่เป็นค าสัง่ทางปกครองตามมาตรา ๕๑๓๙ แห่งพระราชบญัญตัิ
วิธีปฏิบตัิราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่มีลักษณะเป็นการกระท าทางปกครองที่มี
ผลกระทบต่อการได้สทิธหิรอืเสยีสทิธใินการเขา้เสนอราคาของผู้ฟ้องคด ีเมื่อมไิดม้กีฎหมายใด
ก าหนดให้ผู้ฟ้องคดตี้องด าเนินการตามขัน้ตอนหรอืวธิีการส าหรบัการแก้ไขความเดือดร้อน 
หรอืเสยีหายก่อนการฟ้องคดี และแม้ว่าในเอกสารประกวดราคาจะมขี้อก าหนดให้ผู้ยื่นซอง
ประกวดราคาทีเ่หน็ว่ารายละเอยีดของสิง่ของทีจ่ะจดัจา้งตามประกาศประกวดราคาไม่เป็นธรรม  
                                         

๑๓๙ อา้งแลว้ ในเชงิอรรถที ่๘๓ หน้า ๗๘ 



 ๑๕๖ 

ให้ร้องเรียนต่อปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อนการยื่นซองเสนอราคาไม่น้อยกว่า  
๓ วนัท าการก็ตาม แต่เมื่อผู้ฟ้องคดมีไิด้เป็นผู้เสนอราคาหรอืยื่นซองประกวดราคา ผู้ฟ้องคด ี
จงึไม่จ าต้องร้องเรยีนขอความเป็นธรรมตามข้อก าหนดในเอกสารประกวดราคาข้างต้น และ  
ยอ่มเป็นผูม้สีทิธฟ้ิองคดน้ีีตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ  
 

 (๒.๒) กรณีท่ีผู้มีอาชีพเก่ียวข้องกบัการประกวดราคา (แต่ไม่ได้ซ้ือ
เอกสารประมูลซ้ือและไม่ได้เข้าย่ืนเอกสารประมูลซ้ือ) ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอน
ประกาศประมูลซ้ือครุภณัฑ์เน่ืองจากเห็นว่าประกาศดังกล่าวก าหนดคุณสมบติัของ
ครภุณัฑเ์อ้ือประโยชน์ให้ผูเ้สนอราคาบางรายและกีดกนัผูฟ้้องคดีไม่ให้เข้าแข่งขนัในการ
เสนอราคา  
 

 : ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี ๕๖๗/๒๕๕๔ กรณีทีเ่ทศบาลต าบล 
ศาลเจ้าไก่ต่อ (ผู้ถูกฟ้องคด)ีได้ออกประกาศประมูลซื้อครุภณัฑ์เพื่อจดัซื้อรถยนต์บรรทุกน ้า
ดบัเพลงิแบบอเนกประสงค์ และรถยนต์กระเช้าดบัเพลงิและกู้ภยั ซึ่งผู้ฟ้องคดเีหน็ว่าประกาศ
ดงักล่าวมกีารก าหนดรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะพสัดุที่เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการ 
บางรายและกดีกนัผู้ฟ้องคดไีม่ใหเ้ขา้แข่งขนัในการเสนอราคา จงึน าคดมีาฟ้องขอให้ศาลเพกิถอน
ประกาศประมูลซื้อครุภณัฑ์ขา้งต้น  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า เมื่อผู้ฟ้องคดเีป็นบรษิัท 
ทีจ่ดทะเบยีนประกอบกจิการจ าหน่ายรถบรรทุกน ้าแบบอเนกประสงค ์และรถดบัเพลงิชนิดต่างๆ 
อนัเป็นครภุณัฑท์ีผู่ถู้กฟ้องคดตีอ้งการประมลูซือ้ ไดก้ล่าวอ้างว่าประกาศประมลูซือ้ครุภณัฑข์อง
ผู้ถูกฟ้องคดไีด้ก าหนดคุณสมบตัขิองครุภณัฑเ์อื้อประโยชน์ให้ผู้เสนอราคาบางรายและกดีกนั 
ผูฟ้้องคดไีมใ่หเ้ขา้แขง่ขนัในการเสนอราคา ซึง่หากไม่มกีารก าหนดคุณสมบตัดิงักล่าว ผูฟ้้องคดี
ยอ่มมโีอกาสไดเ้ขา้แขง่ขนัในการเสนอราคา และอาจไดร้บัสทิธเิขา้ท าสญัญาซือ้ขายกบัผูถู้กฟ้องคด ี
ขอให้ศาลเพกิถอนประกาศประมูลซื้อครุภณัฑ์ของผู้ถูกฟ้องคดี อันเป็นค าขอที่ศาลก าหนด 
ค าบงัคบัให้ได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบญัญตัิจดัตัง้ศาลปกครอง ผู้ฟ้องคด ี
จงึเป็นผูม้สีทิธฟ้ิองคดน้ีีตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบญัญตัดิงักล่าว 
 

  (๒.๓) กรณีท่ีผู้ซ้ือเอกสารประกวดราคาตามประกาศประกวดราคา 
ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาให้หน่วยงานทางปกครองคืนเงินค่าซ้ือเอกสารประกวดราคา
เน่ืองจากเห็นว่าเอกสารประกวดราคาก าหนดคุณสมบติัของผู้มีสิทธิเสนอราคาเพ่ิมเติม
จากประกาศประกวดราคา ท าให้ผูฟ้้องคดีไม่สามารถเข้าร่วมเสนอราคาตามการก าหนด
คณุสมบติัท่ีก าหนดเพ่ิมเติมดงักล่าวได้  
 



 ๑๕๗ 

   : ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.๙๘/๒๕๕๔ กรณีทีผู่ฟ้้องคดี
ซือ้เอกสารประกวดราคาตามประกาศประกวดราคาจา้งด าเนินการโครงการจดัท าแผนทีเ่พื่อการ
บรหิารทรพัยากรธรรมชาตแิละทรพัย์สนิของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑) 
เพื่อด าเนินการจดัท าแผนทีร่ปูถ่ายทางอากาศครอบคลุมพืน้ทีท่ ัว่ประเทศ จงึไดท้ราบว่าเอกสาร
ประกวดราคาก าหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาเพิ่มเติมจากประกาศประกวดราคา  
ซึง่ผูฟ้้องคดไีม่สามารถเขา้ร่วมเสนอราคาตามการก าหนดคุณสมบตัทิีก่ าหนดเพิม่เตมิดงักล่าว 
ขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสัง่ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์คืนเงินค่าซื้อเอกสาร 
ประกวดราคาให้แก่ผู้ฟ้องคด ี ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า เมื่อการที่ปลดักระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ก าหนดคุณสมบตัขิองผูม้สีทิธเิสนอราคาเพิม่เตมิจากประกาศประกวดราคา ท าให้ 
ผู้ฟ้องคดีถูกตัดสิทธิไม่ให้เข้าร่วมเสนอราคา จงึถือว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รบัความเดือดร้อน 
หรอืเสยีหายตามมาตรา ๔๒วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ  
 

  (๓) การจดัซ้ือหรือจดัจ้างด้วยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส ์
 

  - กรณีท่ีผู้มีอาชีพผลิตสินค้าประเภทเดียวกับท่ีระบุตามประกาศ
ประมลูซ้ือไม่สามารถเข้าแข่งขนัเสนอราคาได้เน่ืองจากขาดคณุสมบติัตามประกาศดงักล่าว 
ฟ้องขอให้ประกาศฯ เป็นประกาศท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือให้เพิกถอนประกาศฯ 
เน่ืองจากเป็นประกาศท่ีมีลักษณะเป็นการกีดกันสินค้าท่ีผลิตในประเทศไทยหรือ 
เอ้ือประโยชน์แก่ผู้เสนอราคากลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 
  

 (๓.๑) ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี ๘๒๕/๒๕๕๐ กรณีทีอ่งคก์ารบรหิาร 
ส่วนจงัหวดันครนายก (ผู้ถูกฟ้องคด)ี ประกาศประมูลซื้อรถบดสัน่สะเทอืนชนิดล้อหน้าเหล็ก 
ผวิเรยีบลอ้หลงัยางดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส์ โดยก าหนดรายละเอยีดคุณลกัษณะของรถดงักล่าว 
ไว้ว่าตวัรถและเครื่องยนต์ต้องเป็นยีห่้อเดยีวกนั ผู้เสนอราคาต้องรบัประกนัว่ามอีะไหล่ส ารอง 
เพื่อการบ ารงุรกัษาภายในอายุงานไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ชัว่โมงการท างาน และต้องมศีูนยบ์รกิาร 
อยู่ห่างจากผูถู้กฟ้องคดไีม่เกนิ ๑๐๐ กโิลเมตร ผูฟ้้องคดซีึง่เป็นผูผ้ลติเครื่องจกัรต่างๆ ทีใ่ชใ้นการ
ก่อสรา้งเหน็ว่า ประกาศประมลูซือ้ดงักล่าวมลีกัษณะทีเ่ป็นการกดีกนัสนิคา้ทีผ่ลติในประเทศไทย 
ไม่ก่อให้เกิดการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม เป็นการสร้างภาระให้ผู้เสนอราคา และขดัต่อ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๓๕ ท าให้ผู้ฟ้องคดซีึ่งประสงค์จะยื่นซองประกวดราคาขาดคุณสมบตัิที่จะเข้าเสนอ
ราคา เป็นเหตุให้ไม่สามารถเข้าแข่งขนัเสนอราคาตามประกาศดงักล่าวได้ จงึน าคดีมาฟ้อง 
ขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสัง่ให้ประกาศข้างต้นเป็นประกาศที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย  



 ๑๕๘ 

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า เมื่อกรณีน้ีผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้เข้าเสนอราคาตามประกาศ 
ที่พิพาทได้รบัความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ตามประกาศของผู้ถูกฟ้องคด ีผู้ฟ้องคดจีงึเป็นผู้ได้รบัความเดอืดรอ้นหรอืเสยีหายจากการกระท า
ของหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ 
 

  (๓.๒) ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี ๑๖๕/๒๕๕๑ กรณีเทศบาลนครภูเกต็  
(ผู้ถูกฟ้องคดี) ประกาศประมูลจ้างติดตัง้เครื่องนับถอยหลังสญัญาณไฟจราจรโดยวิธีประมูล 
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตและรบัจ้างติดตัง้สัญญาณไฟจราจร 
และเครื่องนับเวลาถอยหลงัได้ซื้อเอกสารประกวดราคาดงักล่าวแล้วเหน็ว่า ประกาศประกวด
ราคาไมช่อบดว้ยกฎหมายเนื่องจากมกีารก าหนดรายละเอยีดและขอ้ก าหนดผลติภณัฑห์ลอดไฟ 
(LED) เพื่อเอือ้ประโยชน์แก่ผูเ้สนอราคากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ท าใหผู้ฟ้้องคดไีม่อาจเขา้เสนอราคาได ้
จงึน าคดีมาฟ้องขอให้ศาลมคี าสัง่เพิกถอนประกาศประกวดราคาดงักล่าว ศาลปกครองสูงสุด
วินิจฉัยว่า เมื่อผูฟ้้องคดเีป็นผูป้ระกอบกจิการรบัจา้งหรอืจา้งเหมาเกี่ยวกบัการตดิตัง้ออกแบบ
สัญญาณไฟจราจร สัญญาณไฟกระพริบ  และเครื่องนับเวลาถอยหลังเป็นอาชีพหลัก  
และไดซ้ือ้เอกสารตามประกาศประกวดราคาจา้งดงักล่าวโดยมคีวามประสงค์ทีจ่ะเขา้เสนอราคา 
เห็นว่า การก าหนดรายละเอียดและข้อก าหนดของผลติภณัฑ์ตามประกาศประกวดราคาของ 
ผูถู้กฟ้องคดไีม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะเป็นการเอื้อประโยชน์แก่ผูเ้สนอราคากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
ท าให้ผู้ฟ้องคดไีม่อาจเข้าเสนอราคาได้ ผู้ฟ้องคดจีงึเป็นผู้ได้รบัความเดือดร้อนหรอืเสียหาย 
หรอือาจจะเดอืดรอ้นหรอืเสยีหายโดยมอิาจหลกีเลีย่งไดจ้ากการกระท าของผูถู้กฟ้องคดดีงักล่าว
ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ 
 

  (๓.๓) ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.๓๑๓/๒๕๕๔ กรณีผู้ฟ้องคดี
ซึง่เป็นผูซ้ือ้เอกสารประมลูซือ้เครื่องคอมพวิเตอรพ์รอ้มอุปกรณ์ดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกสฟ้์องว่า 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ 
ทางเทคนิคของหน่วยประมวลผลกลางของเครื่องคอมพวิเตอรท์ี่ประสงค์จะซื้อว่าต้องเป็นยีห่้อ 
Intel Celeron ซึง่เป็นการระบุยีห่อ้โดยเฉพาะเจาะจง อนัมลีกัษณะเป็นการกดีกนัมใิหผู้ฟ้้องคดี
ซึง่เป็นผูว้่าจา้งการผลติและจดัจ าหน่ายผลติภณัฑห์น่วยประมวลผลกลางยีห่อ้ AMD เขา้แข่งขนั
เสนอราคาในครั ้งนี้  ขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสัง่ เพิกถอนประกาศประมู ลซื้ อ 
เครือ่งคอมพวิเตอรด์งักล่าว  ศาลปกครองสงูสดุวินิจฉัยว่า เมือ่ผูฟ้้องคดเีป็นผูป้ระกอบกจิการ
ประกอบและจ าหน่ายเครื่องคอมพวิเตอร์ทุกชนิด และได้รบัการแต่งตัง้ให้เป็น OME (ว่าจ้าง 
การผลติ) เฉพาะหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ยีห่อ้ AMD และไดซ้ือ้เอกสารการประกวดราคา
ในครัง้น้ี จงึถอืว่าผูฟ้้องคดเีป็นผูไ้ดร้บัความเดอืดรอ้นหรอืเสยีหายจากประกาศดงักล่าว  



 ๑๕๙ 

  (๓.๔) ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี ๑๗๙/๒๕๕๕ กรณีผู้ฟ้องคดีเป็น 
นิติบุคคล ประเภทบริษัทจ ากัด ประกอบกิจการด้านการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ฟ้องว่า 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ออกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์
คอมพวิเตอร ์ดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์โดยมกีารก าหนดคุณสมบตัขิองผูม้สีทิธเิสนอราคา
ว่า คณะกรรมการประกวดราคาอาจจะขอไปดูผลงานที่บรษิัทฯ ผู้เสนอราคาได้เคยพัฒนา
โปรแกรมระบบดงักล่าวให้กับมหาวิทยาลยัอื่นๆ ตามที่ขอเพื่อประกอบการพิจารณา อันมี
ลกัษณะเป็นการกดีกนัผู้ฟ้องคดซีึ่งเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ ท าให้ผู้ฟ้องคดหีมดโอกาสที่จะ
ได้รบัการพิจารณาให้เป็นผู้รบัจ้าง รวมทัง้การที่ประกาศดงักล่าวก าหนดราคาขายเอกสาร
ประกวดราคาในราคาชุดละ ๒,๐๐๐ บาท เป็นการก าหนดราคาที่สูงเกนิสมควร ขดัต่อระเบยีบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบส านัก
นายกรฐัมนตรวี่าด้วยการพสัดุ (ฉบบัที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ ขอให้ศาลมคี าพิพากษาหรอืค าสัง่ 
เพกิถอนขอ้ก าหนดตามเอกสารประกาศประกวดราคาดงักล่าว และให้มหาวทิยาลยัฯ ก าหนด
ราคาขายเอกสารประกวดราคาให้มคีวามเหมาะสม ตามระเบยีบส านักนายกรฐัมนตรวี่าด้วย  
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบส านักนายกรฐัมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า เมื่อผู้ฟ้องคดีจดทะเบียนเป็น 
นิติบุคคล ประเภทบรษิัทจ ากัด ประกอบกิจการด้านการพฒันาระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็น  
งานรบัจ้างลกัษณะเดยีวกันกับงานจ้างตามประกาศประกวดราคา และมคีวามประสงค์ที่จะ 
เขา้ร่วมเสนอราคาตามประกาศประกวดราคาดงักล่าว และเมื่อผู้ฟ้องคดไีดศ้กึษาและพจิารณา
หลกัเกณฑใ์นการคดัเลอืกผู้รบัจา้งตามประกาศประกวดราคาดงักล่าวแลว้เหน็ว่ามหีลกัเกณฑ์ 
ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีซื้อเอกสารประกวดราคาและเข้าร่วมเสนอราคา 
มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรคย์่อมต้องพจิารณาคดัเลอืกผูร้บัจา้งตามหลกัเกณฑก์ารพจิารณา
ดังกล่าว และย่อมเป็นที่คาดการณ์ได้ว่าผู้ฟ้องคดีจะไม่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นผู้ร ับจ้าง 
ตามประกาศประกวดราคาอย่างแน่นอน กรณีจงึถอืไดว้่าผูฟ้้องคดเีป็นผู้ทีไ่ดร้บัความเดอืดรอ้น
หรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องจากการที่
มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์ได้ออกประกาศประกวดราคาที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีน้ี  
ผู้ฟ้องคดีจงึเป็นผู้มสีทิธิฟ้องคดีน้ีต่อศาลโดยมพิกัต้องซื้อเอกสารประกวดราคาและเข้าร่วม 
เสนอราคาตามประกาศประกวดราคาดงักล่าวแต่อยา่งใด  
 
 
 



 ๑๖๐ 

  ๒) กรณีท่ีศาลวินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดีไม่เป็นผู้ได้รบัความเดือดร้อนหรือ
เสียหายท่ีมีสิทธิฟ้องคดี 
 

   กรณีนี้มีตัวอย่างค าวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่น่าสนใจเกี่ยวกับ 
การจดัซือ้หรอืจดัจา้งโดยวธิสีอบราคา ดงันี้ 
 

 - กรณีผู้ซ้ือเอกสารสอบราคาแต่ยังไม่ได้ย่ืนเสนอราคา ย่อมไม่ใช่ 
ผู้ได้ร ับความเดือดร้อนหรือเสียหายท่ีจะมีสิทธิฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนประกาศ 
สอบราคาจ้างซ่ึงผู้ฟ้องคดีเหน็ว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย อนัเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถ 
เข้าแข่งขนัเสนอราคาได้  
 

  : ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี ๘๐๖/๒๕๔๘ กรณีทีเ่ทศบาลเมอืงแม่ฮ่องสอน 
(ผู้ถูกฟ้องคด)ี ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรบัปรุงภายในวดัหวัเวยีงและวดัปางล้อ  
โดยก าหนดชื่อและชนิดของพสัดุที่ต้องการจ้างเหมาก่อสร้างในแบบแปลนว่าต้องเป็นบล็อก 
ปพูืน้แบบ Cobble Stone หรอืมาตรฐานเทยีบเท่า ซึง่เป็นชื่อสนิคา้ของผูผ้ลติรายหนึ่ง ผูฟ้้องคด ี
ซึ่งเป็นผู้ซื้อเอกสารสอบราคาโครงการดังกล่าวเห็นว่าประกาศสอบราคาฯ ขดัต่อระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพสัดุของหน่วยการบรหิารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ 
และท าให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถเข้าแข่งขนัเสนอราคาได้ เนื่องจากสินค้าที่ระบุตามประกาศ 
สอบราคาฯ มจี าหน่ายเฉพาะในเขตท้องที่จงัหวดัเชยีงใหม่ซึ่งมรีาคาสูง และต้องเสยีค่าใช้จ่าย 
ในการขนยา้ย ท าให้สนิค้าตามมาตรฐานผลติภณัฑ์อุตสาหกรรมที่ผลติในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
ไมม่โีอกาสไดจ้ าหน่าย ผูฟ้้องคดไีดข้อใหผู้ถู้กฟ้องคดแีก้ไขขอ้ก าหนดดงักล่าวแลว้ แต่ผูถู้กฟ้องคดี
เพกิเฉย ผูฟ้้องคดจีงึน าคดมีาฟ้องขอใหศ้าลเพกิถอนประกาศสอบราคาดงักล่าว ศาลปกครอง
สูงสุดวินิจฉัยว่า ประกาศสอบราคาข้างต้นมสีถานะเป็นเพียงการชี้ชวน โดยมกีารก าหนด
คุณลกัษณะของสิง่ของที่ต้องการจะจดัซื้อหรอืจดัจ้าง รวมทัง้การก าหนดคุณสมบตัขิองผู้ที่จะ 
เขา้เสนอราคาเท่านัน้ แมป้ระกาศดงักล่าวจะก าหนดเกณฑข์องวสัดุทีจ่ะใชก่้อสรา้งไว้ แต่กเ็ป็น
วสัดุที่ผู้เข้าแข่งขนัทุกรายสามารถที่จะหาได้ในสถานะเท่าเทยีมกนัในขณะเสนอราคา ไม่ได้มี
ผลกระทบต่อสทิธขิองผู้ฟ้องคดโีดยเฉพาะแต่อย่างใด  อีกทัง้การก าหนดวสัดุตามแบบแปลน 
การจ้างเหมาก่อสร้างมีผลกระทบต่อผู้ชนะการสอบราคาและได้ร ับการคัดเลือกเข้าเป็น 
ผู้รบัจ้างเท่านัน้ ผู้ฟ้องคดีเป็นเพียงผู้ซื้อเอกสารสอบราคายงัไม่ได้เป็นผู้ชนะการสอบราคา  
จึงไม่ใช่ผู้เดือดร้อนเสียหายที่จะมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง  
แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ 
 



 ๑๖๑ 

 ๑.๒ ผู้ได้รบัความเดือดร้อนหรือเสียหายในขัน้ตอนการเผยแพร่ประกาศจดัซ้ือ 
หรือจดัจ้าง 
 

  ในขัน้ตอนนี้มตีวัอย่างค าวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่น่าสนใจเกี่ยวกบัการ 
ฟ้องโตแ้ยง้การด าเนินการจดัส่งประกาศจดัซือ้หรอืจดัจา้งไปยงัผูม้อีาชพีทีเ่กี่ยวขอ้งในการจดัซือ้ 
หรอืจดัจ้างโดยวธิกีารสอบราคา โดยเป็นกรณีที่ผู้ซึ่งเสยีโอกาสในการเข้าแข่งขนัเสนอราคา 
ฟ้องขอให้เพกิถอนประกาศสอบราคา เนื่องจากเหน็ว่าการที่หน่วยงานทางปกครองไม่จดัส่ง
ประกาศเผยแพร่การสอบราคาให้ทราบตามที่ได้เคยมหีนังสือแจ้งขอให้จดัส่งทุกครัง้ที่มกีาร 
สอบราคานัน้ เป็นการด าเนินการสอบราคาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย  ซึ่งศาลปกครองสูงสุด 
มคี าวินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดียงัไม่เป็นผู้ได้รบัความเดือดร้อนหรอืเสียหายที่จะมีมีสิทธิฟ้องคด ี
ต่อศาลปกครอง ดงันี้ 
   

 - หน่วยงานทางปกครองไม่มีหน้าท่ีตามกฎหมายท่ีจะต้องส่งประกาศสอบ
ราคาให้กบัผู้หน่ึงผู้ใดโดยเฉพาะ และเป็นหน้าท่ีของผู้สนใจท่ีจะต้องติดตามข้อมูลการ
ประกาศสอบราคาของหน่วยงานราชการด้วยตนเอง ความเดือดร้อนหรือเสียหายหรือ
อาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายของผู้ฟ้องคดีท่ีไม่มีโอกาสเข้าแข่งขนัการสอบราคา จึง
ไม่ได้เกิดจากการกระท าของหน่วยงานทางปกครอง ผู้ฟ้องคดีจึงไม่เป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดี
ต่อศาลปกครอง  
 

 : ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๗๘๓/๒๕๔๙ กรณีฟ้องว่า องคก์ารบรหิารส่วนต าบล
ท่าสกั (ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑) และองค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านโคน (ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๓) ประกาศ 
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิไม้ไผ่ และซ่อมแซมผิวถนนคอนกรตี
ตามล าดบั แต่ผูถู้กฟ้องคดทีัง้สองไมจ่ดัส่งประกาศเผยแพรก่ารสอบราคาดงักล่าวใหก้บัผูฟ้้องคดี
ตามทีผู่ฟ้้องคดเีคยมหีนงัสอืแจง้ขอใหจ้ดัส่งประกาศเผยแพรก่ารสอบราคาและเอกสารสอบราคา 
ทุกครัง้ที่มกีารประกาศสอบราคา เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดไีม่มโีอกาสเขา้แข่งขนัในการสอบราคา 
ดงักล่าว ผูฟ้้องคดจีงึมหีนังสอืแจง้ให้ผูถู้กฟ้องคดยีกเลกิการสอบราคาดงักล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคด ี
มหีนังสอืแจ้งผู้ฟ้องคดวี่าได้ด าเนินการสอบราคาโดยถูกต้องตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย
ขา้งตน้แลว้ ผูฟ้้องคดเีหน็ว่าการกระท าของผูถู้กฟ้องคดไีม่ชอบดว้ยกฎหมาย มลีกัษณะเป็นการ
เลือกปฏิบตัิที่ไม่เป็นธรรม และไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าดว้ยการพสัดุขององคก์ารบรหิารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๘  จงึน าคดมีาฟ้องขอใหศ้าลเพกิถอน



 ๑๖๒ 

ประกาศสอบราคาของผู้ถูกฟ้องคด ี ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า ขอ้ ๒๗ วรรคหนึ่ง (๑)๑๔๐ 
ของระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพสัดุขององค์การบรหิารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๘ 
เป็นเพยีงก าหนดใหผู้ถู้กฟ้องคดทีี ่๑ และผูถู้กฟ้องคดทีี ่๓ ด าเนินการจดัส่งประกาศเผยแพร่การ
สอบราคาและเอกสารสอบราคาไปยงัผูม้อีาชพีขายหรอืรบัจา้งท างานทีส่อบราคานัน้โดยตรงหรอื
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรบัด่วนพิเศษไม่น้อยกว่าห้าราย และให้ปิดประกาศเผยแพร่ 
การสอบราคาของผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๓ ไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ท าการของตน 
และปิดประกาศไว้ที่ศูนยร์วมขอ้มูลข่าวสารการซื้อการจา้งขององค์การบรหิารส่วนต าบลระดบั
อ าเภอและแจง้ให้นายอ าเภอทราบเท่านัน้ การที่ผู้ฟ้องคดจีะทราบการประกาศสอบราคาของ 
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ก็เป็นหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีที่ต้องติดตามข้อมูล 
การประกาศสอบราคาของหน่วยงานราชการด้วยตนเอง ตามที่หน่วยงานราชการได้ปิดประกาศ
เผยแพร่ไว้ ณ สถานที่ต่างๆ ดงักล่าว ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๓ ไม่มหีน้าที่ต้องส่ง
ประกาศสอบราคาให้กบัผู้ฟ้องคดทีราบโดยเฉพาะ และเป็นดุลพนิิจของผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ และ 
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่จะด าเนินการจดัส่งประกาศการสอบราคาดงักล่าว ความเดือดร้อนหรอื
เสยีหายหรอือาจจะเดอืดรอ้นหรอืเสยีหายของผู้ฟ้องคดทีี่ไม่มโีอกาสเขา้แข่งขนัการสอบราคา  
จงึไม่ได้เกดิจากการกระท าของผู้ถูกฟ้องคดผีู้ฟ้องคดจีงึไม่เป็นผู้มสีทิธฟ้ิองคดต่ีอศาลปกครอง
ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ (ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุด 
ท่ี ๔๔๐/๒๕๕๐ และท่ี ๒๙๑/๒๕๕๑ วินิจฉัยแนวทางเดียวกนั) 
  

  หมายเหตุ เกี่ยวกบัประเดน็เรื่องการจดัส่งประกาศสอบราคานี้ ศาลปกครอง
สูงสุดเคยมคี าวนิิจฉัยในเนื้อหาของคดไีว้ในค าพพิากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๕๒/๒๕๔๙  
และที ่อ.๖๕/๒๕๕๓ ซึง่มรีายละเอยีดโดยสรุปว่า เมื่อขอ้เทจ็จรงิปรากฏว่าหน่วยงานทางปกครอง
ได้จดัส่งและเผยแพร่ประกาศและเอกสารจดัซื้อจดัจ้างเป็นไปตามที่ระเบยีบว่าด้วยการพสัดุ
ก าหนดไว้โดยชอบแล้ว ประกอบกบัระเบยีบว่าด้วยการพสัดุมไิด้ก าหนดหน้าที่ให้หน่วยงาน 
ทางปกครองต้องจดัส่งประกาศหรอืเอกสารจดัซือ้จดัจา้งให้แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยเฉพาะเจาะจง 

                                         
๑๔๐ ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการพสัดุขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล พ.ศ. ๒๕๓๘ 
    ขอ้ ๒๗ การซือ้หรอืการจา้งโดยวธิสีอบราคา ใหด้ าเนินการดงันี้ 
    (๑) ก่อนวนัเปิดซองสอบราคาไม่น้อยกว่าสิบวัน ให้เจ้าหน้าที่พัสดุส่งประกาศเผยแพร่การ 

สอบราคาและเอกสารสอบราคาไปยังผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้างท างานนัน้โดยตรง หรือทางไปรษณีย์
ลงทะเบยีนให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ กบัให้ปิดประกาศเผยแพร่การสอบราคาไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ท าการ
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลและทีว่่าการอ าเภอนัน้ 

ฯลฯ                                 ฯลฯ 



 ๑๖๓ 

หน่วยงานทางปกครองจงึยอ่มมดีุลยพนิิจทีจ่ะจดัส่งเผยแพร่ประกาศจดัซือ้จดัจา้งไปยงัผูม้อีาชพี
รายใดได้โดยพจิารณาถงึความเหมาะสมและประโยชน์ต่อทางราชการ และกรณีถอืเป็นหน้าที่
ของผู้ประกอบการที่ต้องติดตามข้อมูลการประกาศประกวดราคาของหน่วยงานราชการ 
ด้วยตนเอง  ดงันัน้ การที่หน่วยงานทางปกครองไม่ได้ด าเนินการจดัส่งประกาศและเอกสาร
จัดซื้อจัดจ้างไปยังผู้ฟ้องคดี จึงมิใช่การใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและถือมิได้ว่า 
เป็นการไมป่ฏบิตัติามระเบยีบว่าดว้ยการพสัดุแต่อยา่งใด ศาลจงึพพิากษายกฟ้อง 
 

 ๑.๓ ผู้ ได้ร ับความเดือดร้อนหรือเสียหายในขัน้ตอนการด าเนินการของ
คณะกรรมการจดัซ้ือหรือจดัจ้าง 
 

 ๑) กรณีท่ีศาลวินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รบัความเดือดร้อนหรือเสียหาย 
ท่ีมีสิทธิฟ้องคดี 

 

 กรณนีี้มตีวัอยา่งค าวนิิจฉยัของศาลปกครองสงูสุดเกีย่วกบัการจดัซือ้หรอืจดัจา้ง 
โดยวธิกีารประกวดราคา ดงันี้ 
 

 (๑) กรณีท่ีผู้ ย่ืนเสนอราคาในการประกวดราคาท่ีก าหนดให้ย่ืนซอง 
เสนอราคาแบบ ๒ ซอง (ซองข้อเสนอด้านเทคนิคและซองข้อเสนอด้านราคา) ฟ้องขอให้
เพิกถอนผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาท่ีพิจารณาให้ 
ผูย่ื้นเสนอราคาดงักล่าวไม่ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิค 
 

  : ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี ๔๕๓/๒๕๔๖ กรณีที่กรุงเทพมหานคร  
(ผูถู้กฟ้องคด)ี ประกาศประกวดราคาจา้งเหมาโครงการก่อสรา้งอุโมงคร์ะบายน ้าคลองแสนแสบ 
และคลองลาดพร้าวลงสู่แม่น ้าเจ้าพระยา โดยก าหนดให้ผู้เสนอราคายื่นซองประกวดราคา 
แยกเป็น ๒ ซอง ได้แก่ ซองข้อเสนอด้านเทคนิคและซองข้อเสนอด้านราคา โดยจะเปิดซอง
ขอ้เสนอด้านราคาเฉพาะผู้ที่ผ่านการพจิารณาขอ้เสนอด้านเทคนิค  ต่อมา คณะกรรมการพจิารณา
ผลการประกวดราคาของผู้ถูกฟ้องคดี มีมติให้ผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิค ท าให ้
ผู้ฟ้องคดีถูกตัดสิทธิในการเปิดซองข้อเสนอด้านราคาและไม่มสีิทธิเข้าแข่งขนัประมูลราคา  
ผูฟ้้องคดเีหน็ว่ากรณีดงักล่าวเป็นค าสัง่ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากไม่แจง้เหตุผลใหผู้้ฟ้องคดี
ทราบ และมหีลกัเกณฑ์การคดัเลอืกที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากมกีารแต่งตัง้คณะกรรมการ
พจิารณาผลการประกวดราคาที่มสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัผู้บรหิารของผู้ประกวดราคารายอื่น ขอให้ศาล 
มคี าสัง่ใหเ้พกิถอนค าสัง่ของคณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาขา้งต้น  ศาลปกครอง
สูงสุดวินิจฉัยว่า การที่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคามีมติว่าผู้ฟ้องคดีไม่ผ่าน 



 ๑๖๔ 

การพจิารณาข้อเสนอด้านเทคนิค ท าให้ผู้ฟ้องคดถีูกตดัสทิธทิี่จะได้รบัการพจิารณาข้อเสนอ 
ด้านราคา เนื่องจากการเปิดซองข้อเสนอด้านราคาจะเปิดซองเฉพาะรายที่ผ่านการพจิารณา
คัดเลือกข้อเสนอด้านเทคนิคแล้วเท่านัน้ ซึ่งผู้ฟ้องคดีจะได้ร ับคืนซองข้อเสนอด้านราคา 
โดยไม่เปิดซองต่อไปนัน้ ถือได้ว่าเป็นการด าเนินการเกี่ยวกับการจดัหาในกรณีการสัง่ไม่รบั 
ค าเสนอรบัจ้างของผู้ฟ้องคดีอันเป็นค าสัง่ทางปกครองตามข้อ ๑ (๑)๑๔๑ ของกฎกระทรวง  
ฉบบัที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบญัญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งมผีลกระทบต่อสถานภาพของสทิธขิองผู้ฟ้องคดแีละท าให้ผู้ฟ้องคดไีม่มสีทิธ ิ
เขา้แข่งขนัการประกวดราคาได้ เมื่อปรากฏว่าผูฟ้้องคดเีป็นผูไ้ดร้บัความเดอืดรอ้นหรอืเสยีหาย
หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายจากมติของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา  
ผู้ฟ้องคดจีงึมสีทิธฟ้ิองคดต่ีอศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้
ศาลปกครองฯ เพื่อขอใหเ้พกิถอนมตขิองคณะกรรมการดงักล่าว 
 

 หมายเหตุ  กรณีที่คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาพจิารณาว่า 
ผูเ้สนอราคาไมผ่่านขอ้เสนอดา้นเทคนิคนี้ ตามค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดที ่๒๙/๒๕๔๗ วนิิจฉัยว่า 
ผู้เสนอราคาดงักล่าวยงัไม่เป็นผู้ที่ได้รบัความเดอืดร้อนหรอืเสยีหายที่จะเป็นผู้มสีทิธฟ้ิองคด ี
ต่อศาลปกครองเพื่อขอให้เพิกถอนผลการพิจารณาดังกล่าวตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ ง  
แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ (โปรดศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิจากค าสัง่ศาลปกครอง
สงูสุดที ่๒๙/๒๕๔๗ ในหน้า ๙๔) 
 

 (๒) กรณีท่ีผู้ย่ืนเสนอราคาซ่ึงไม่มีช่ือเป็นผู้ผ่านการพิจารณาข้อเสนอ 
ด้านเทคนิคในประกาศผลการพิจารณาของหน่วยงานทางปกครองผู้จดัให้มีการประกวด
ราคาจ้างประเภทท่ีก าหนดให้ย่ืนเสนอราคาแบบ ๒ ซอง ฟ้องขอให้เพิกถอนประกาศ 
ผลการพิจารณาดงักล่าว เน่ืองจากเห็นว่าเป็นผลการพิจารณาตัดสิทธิของผู้ฟ้องคดี 
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
 

 : ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี ๕๐๘/๒๕๔๙ กรณีที่ผู้ฟ้องคดไีด้เข้าร่วม 
ยื่นข้อเสนอในการประกวดราคาจ้างบรกิารระบบเกมสลากตามประกาศประกวดราคาของ
ส านกังานสลากกนิแบ่งรฐับาล (ผูถู้กฟ้องคด)ี  ต่อมา ผูถู้กฟ้องคดไีดม้ปีระกาศรายชื่อผูผ้่านการ
พจิารณาขอ้เสนอด้านเทคนิค โดยก าหนดให้ผู้ที่ไม่ผ่านการพจิารณาทางด้านเทคนิคมาตดิต่อ
ขอรับซองเสนอราคาและหลักประกันซองคืน  ซึ่งประกาศดังกล่าวไม่มีชื่ อผู้ ฟ้องคด ี

                                         
๑๔๑ อา้งแลว้ ในเชงิอรรถที ่๘๗ หน้า ๙๑ 



 ๑๖๕ 

เป็นผู้ผ่านการพจิารณา ผู้ฟ้องคดไีด้อุทธรณ์ผลการพจิารณาดงักล่าวของคณะกรรมการจดัจา้งฯ 
ซึง่มผีลเป็นการตดัสทิธผิูฟ้้องคดอีอกจากการแข่งขนัเสนอราคาแลว้ แต่ผูถู้กฟ้องคดยีงัคงยนืยนั
ตามมติเดิมของคณะกรรมการฯ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาตัดสิทธิของ 
ผู้ฟ้องคดเีป็นการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เน่ืองจากข้อเสนอด้านเทคนิคของผู้ฟ้องคดี
เป็นไปตามเอกสารการจ้างทุกประการ จงึน าคดมีาฟ้องขอให้ศาลพพิากษาเพกิถอนประกาศ
ดงักล่าว  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพจิารณาขอ้เสนอด้านเทคนิค
ของผู้ถูกฟ้องคดขี้างต้น โดยผู้ฟ้องคดเีป็นผู้ที่ไม่ผ่านการพจิารณานัน้ มนีัยเป็นการออกค าสัง่ 
ไม่รบัค าเสนอรบัจา้งของผู้ฟ้องคดอีนัเป็นค าสัง่ทางปกครองตามมาตรา ๕๑๔๒ แห่งพระราชบญัญตัิ
วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกบัขอ้ ๑ (๑) ของกฎกระทรวง ฉบบัที ่๑๒  
(พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  
และเมื่อประกาศดงักล่าวตดัสิทธิผู้ฟ้องคดใีนการเสนอราคาจงึเป็นการกระทบต่อสภาพของ 
สทิธขิองผูฟ้้องคด ีผูฟ้้องคดจีงึเป็นผูไ้ดร้บัความเดอืดรอ้นหรอืเสยีหายหรอือาจจะเดอืดรอ้นหรอื
เสยีหายโดยมอิาจหลกีเลีย่งได ้อนัเน่ืองมาจากการกระท าหรอืงดเวน้การกระท าของผูถู้กฟ้องคดี
ซึง่เป็นหน่วยงานทางปกครอง ผูฟ้้องคดจีงึมสีทิธนิ าคดมีาฟ้องต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ 
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ 
 

 ๒) กรณีท่ีศาลวินิจฉัยว่าผูฟ้้องคดีไม่เป็นผู้ได้รบัความเดือดร้อนหรือเสียหาย 
ท่ีมีสิทธิฟ้องคดี 
 

 (๑) การจดัซ้ือหรือจดัจ้างโดยวิธีสอบราคา 
 

 กรณีปรากฏค าวนิิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดซึ่งเป็นกรณีที่ผู้เสนอราคา
ต ่าสุดในการสอบราคา แต่ไมไ่ดร้บัการคดัเลอืกใหช้นะการสอบราคา ฟ้องคณะกรรมการเปิดซอง
สอบราคาเพื่อให้ชดใชค้่าเสยีหายหรอืให้ศาลเพกิถอนค าสัง่ยกเลกิการสอบราคาของหน่วยงาน
ทางปกครอง จากการที่คณะกรรมการฯ เสนอความเห็นต่อผู้มอี านาจสัง่ซื้อสัง่จ้างให้ตดัสทิธิ 
ของผูฟ้้องคดแีละใหย้กเลกิการสอบราคาโดยไมช่อบดว้ยกฎหมาย ดงันี้ 
 

   - มติหรือความเห็นของคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาท่ีเสนอ 
ผู้มีอ านาจสัง่ซ้ือสัง่จ้างให้ตดัสิทธิของผู้ฟ้องคดีและให้ยกเลิกการสอบราคา เป็นเพียง
กระบวนพิจารณาภายในของฝ่ายปกครอง ยงัไม่มีผลเป็นการกระทบสิทธิของผู้ฟ้องคดี

                                         
๑๔๒ อา้งแลว้ ในเชงิอรรถที ่๘๓ หน้า ๗๘ 



 ๑๖๖ 

ตามกฎหมาย ผู้ ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้ได้ร ับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการกระท า 
ของคณะกรรมการฯ ท่ีจะมีสิทธิน าคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง 
 

   (๑.๑) ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๑๖๘/๒๕๔๙ ผูฟ้้องคดยีื่นซองเสนอ
ราคาในการสอบราคาซือ้แบบส ารวจขอ้มลู จปฐ ของเทศบาลนครสมุทรสาคร (ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑)  
โดยผู้ฟ้องคดเีป็นผู้เสนอราคาต ่าสุด แต่คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา (ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๓)  
ไดพ้จิารณาและเสนอความเหน็ต่อนายกเทศมนตรนีครสมุทรสาคร (ผูถู้กฟ้องคดทีี่ ๒) ในฐานะ 
ผูม้อี านาจจดัซื้อหรอืจดัจา้งให้ตดัสทิธผิู้ฟ้องคดไีม่ให้เป็นผู้ชนะการสอบราคาโดยอ้างว่า ผูฟ้้องคดี
ขาดคุณสมบตัใินการเป็นผูเ้สนอราคาและใหย้กเลกิการสอบราคาดงักล่าว  ต่อมา ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒  
ไดม้คี าสัง่ยกเลกิการสอบราคาและด าเนินการสอบราคาครัง้ใหม่ตามความเหน็ของผูถู้กฟ้องคด ี
ที่ ๓  ผู้ฟ้องคดเีห็นว่าค าสัง่ยกเลกิการสอบราคาดงักล่าวท าให้ได้รบัความเสยีหาย จงึน าคด ี
มาฟ้องขอใหศ้าลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ให้ผู้ถูกฟ้องคดชีดใช้เงนิแก่ผู้ฟ้องคด ี ศาลปกครอง
สูงสุดวินิจฉัยว่า ในส่วนของการฟ้องผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๓ นัน้ มตแิละความเหน็ของผู้ถูกฟ้องคด ี
ที่ ๓ ที่เสนอผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ ตดัสทิธผิู้ฟ้องคดไีม่ให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา โดยให้ยกเลกิ 
การสอบราคาและให้ด าเนินการสอบราคาใหม่นัน้ เป็นการด าเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อให้ 
ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ ซึ่งเป็นผู้มอี านาจสัง่ซื้อหรอืสัง่จ้างตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 
การพสัดุของหน่วยการบรหิารราชการส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๓๕ พจิารณาออกค าสัง่ทางปกครอง 
ความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ยงัไม่มีผลเป็นการกระทบสิทธิของผู้ฟ้องคดีตามกฎหมาย  
ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นคู่กรณีพิพาททางปกครองตามมาตรา ๔๒  
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ 
 

 (๑.๒) ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี ๓๙๘/๒๕๔๙ ผู้ฟ้องคดีเข้าร่วม 
ยื่นซองสอบราคาโครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ตามประกาศสอบราคาขององคก์าร
บรหิารส่วนต าบลจารพตั (ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑) โดยเป็นผู้เสนอราคาต ่าสุด แต่เจ้าหน้าที่รบัซอง 
สอบราคาจา้ง (ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๓) และคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจา้ง (ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๔  
ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗) เห็นว่าเอกสารการเสนอราคาจ้างของผู้ฟ้องคดีไม่สมบูรณ์เพราะขาด
หนังสอืรบัรองผลงาน จงึได้เสนอความเหน็ต่อนายกองค์การบรหิารส่วนต าบลจารพตั (ผูถู้กฟ้องคดี
ที่ ๒) เพื่อให้ประกาศยกเลกิการสอบราคาจ้างดงักล่าว  ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ ได้มคี าสัง่ให้
ยกเลกิการสอบราคาตามความเหน็ขา้งตน้ ผูฟ้้องคดเีหน็ว่าการพจิารณาและเสนอความเหน็ของ
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ และค าสัง่ยกเลิกการสอบราคาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒  
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงน าคดีมาฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนค าสัง่ยกเลิกการสอบราคาดงักล่าว  
ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า ในส่วนของการฟ้องโต้แยง้การด าเนินการของผูถู้กฟ้องคดทีี ่๓ 



 ๑๖๗ 

ถงึผู้ถูกฟ้องคดทีี ่๗ นัน้ เมื่อการพจิารณาและท าความเหน็ของผูถู้กฟ้องคดทีี ่๓ ถงึผูถู้กฟ้องคด ี
ที่ ๗ ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นกระบวนพิจารณาภายในของฝ่ายปกครอง จึงยงัไม่มีผลทาง
กฎหมายออกมากระทบสทิธขิองผู้ฟ้องคดแีต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดจีงึไม่ใช่ผู้ได้รบัความเดอืดรอ้น
หรือเสียหายจากการกระท าของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ตามมาตรา ๔๒  
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ  
 

  (๒) การจดัซ้ือหรือจดัจ้างโดยวิธีประกวดราคา 
 

   กรณปีรากฏค าวนิิจฉยัของศาลปกครองสงูสุด ดงันี้ 
 

  (๒.๑) ความเหน็ของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาท่ีมี
มติไม่รบัใบเสนอราคาของผู้ฟ้องคดี เป็นเพียงขัน้ตอนการพิจารณาภายในตามค าสัง่
แต่งตัง้ของหน่วยงานเพ่ือพิจารณาและเสนอความเหน็ตามล าดบัชัน้ต่อผู้มีอ านาจอนุมติั
สัง่ซ้ือสัง่จ้างตามระเบียบส านักนายกรฐัมนตรี ว่าด้วยการพสัด ุพ.ศ. ๒๕๓๕ ต่อไป ผู้ฟ้องคดี
จึงไม่ใช่ผู้ได้รบัความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการ
ดงักล่าวท่ีจะมีสิทธิน าคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง 
 

    : ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี ๕๐๗/๒๕๔๗ ผู้ฟ้องคดเีป็นผู้เสนอ
ราคาต ่ าสุดในการประกวดราคาจ้างก่อสร้างท านบดินและอาคารประกอบของกรมชลประทาน  
(ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑) แต่คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคา (ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ - ที่ ๔)  
มหีนังสอืแจ้งผลการพจิารณาว่าไม่รบัใบเสนอราคาของผู้ฟ้องคด ีเน่ืองจากเหน็ว่าผู้ฟ้องคดเีสนอ 
ขดีความสามารถและความพรอ้มไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคา ผู้ฟ้องคดี
เห็นว่าข้อบกพร่องของผู้ฟ้องคดีถือว่าเป็นข้อผิดหลงเล็กน้อย ซึ่งเข้าเงื่อนไขตามเอกสาร 
ประกวดราคาจ้างที่จะได้รบัการผ่อนปรนให้รบัใบเสนอราคาของผู้ฟ้องคดไีว้พจิารณา การที่
คณะกรรมการฯ มมีตไิม่รบัใบเสนอราคาดงักล่าวไวพ้จิารณา จงึเป็นการปฏบิตัหิน้าที่โดยไม่สุจรติ
และกลัน่แกลง้ผูฟ้้องคดโีดยไม่เป็นธรรม จงึน าคดมีาฟ้องขอใหศ้าลเพกิถอนมตขิองคณะกรรมการ
ดงักล่าว  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า ความเหน็ของคณะกรรมการพจิารณาผลการประกวด
ราคาที่มมีติไม่รบัใบเสนอราคาของผู้ฟ้องคด ีเป็นเพยีงขัน้ตอนการพจิารณาภายในหน่วยงาน
ตามค าสัง่แต่งตัง้ของผู้ถูกฟ้องคดเีพื่อพจิารณาและเสนอความเห็นตามล าดบัชัน้ต่อผู้มอี านาจ
อนุมตัสิ ัง่ซือ้สัง่จา้งตามระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าด้วยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ต่อไป ผูฟ้้องคดี
จงึไม่ใช่ผู้ได้รบัความเดอืดร้อนหรอืเสยีหายจากการปฏบิตัิหน้าที่ของคณะกรรมการดงักล่าว 



 ๑๖๘ 

ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ (ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุด
ท่ี ๖๒๗/๒๕๔๗ วินิจฉัยแนวทางเดียวกนั) 
  

   (๒.๒) กรณีของการประกวดราคาท่ีอยู่ในอ านาจสัง่ซ้ือหรือสัง่จ้าง 
ของรัฐมนตรีนั้น การท่ีอธิบดีแจ้งผลการพิจารณาการประกวดราคาว่าผู้ฟ้องคดี 
ท าผิดเง่ือนไขในการประกวดราคาและได้พิจารณาให้ผู้เสนอราคารายอ่ืนเป็นผู้ชนะ 
การประกวดราคา ไม่ถือเป็นค าสัง่ทางปกครองตามข้อ ๑ (๑) ของกฎกระทรวง ฉบบัท่ี ๑๒ 
(พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
ท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิหรือหน้าท่ีของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้ได้รบัความเดือดร้อน
หรือเสียหายท่ีจะมีสิทธิน าคดีมาฟ้องเพ่ือขอให้ศาลเพิกถอนหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
ของอธิบดีดงักล่าวก่อนท่ีรฐัมนตรีจะมีค าสัง่อนุมติัจ้างผูเ้สนอราคารายอ่ืน 
 

  : ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.๒๖/๒๕๔๗ ผู้ฟ้องคดเีป็น 
ผูเ้สนอราคาต ่าสุดในการประกวดราคาจา้งเหมาปรบัปรุงอาคารทีพ่กัผูโ้ดยสารของการท่าอากาศยาน
ขอนแก่นตามประกาศของกรมการขนส่งทางอากาศ (ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑) โดยก าหนดราคากลาง 
ไวท้ี ่๑๖๕,๕๙๑,๐๐๐ บาท ซึง่เป็นวงเงนิทีอ่ยูใ่นอ านาจสัง่ซือ้สัง่จา้งของรฐัมนตรวี่าการกระทรวง
คมนาคม  ต่อมา อธบิดกีรมการขนส่งทางอากาศ (ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒) ได้มหีนังสอืแจ้งผลการ
ตัดสินการประกวดราคาว่า ผู้ฟ้องคดีท าผิดเงื่อนไขในการประกวดราคาและได้พิจารณาให ้
ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้ชนะการประกวดราคา ผู้ฟ้องคดจีงึอุทธรณ์ค าสัง่ของผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ 
และยื่นฟ้องคดีต่อศาลขอให้เพิกถอนค าสัง่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่พิจารณาให้ผู้เสนอราคา 
รายอื่นชนะการประกวดราคา  ต่อมา ในระหว่างการพจิารณาของศาล รฐัมนตรวี่าการกระทรวง
คมนาคมได้อนุมตัิสัง่จ้างผู้เสนอราคารายอื่นดงักล่าว และกรมการขนส่งทางอากาศได้แจ้ง  
ผลการไม่ร ับค าเสนอราคาให้ผู้ฟ้องคดีทราบ  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า การแจ้งผล 
การตัดสินการประกวดราคาของผู้ถูก ฟ้องคดีที่  ๒  ไม่ ใช่ค าสัง่ ไม่ ร ับค า เสนอราคา 
ทีจ่ะเป็นค าสัง่ทางปกครองตามขอ้ ๑ (๑) ของกฎกระทรวง ฉบบัที ่๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความ
ในพระราชบญัญตัิวธิีปฏิบตัิราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เพราะกรณีที่พพิาทเป็นการ
ประกวดราคาซึ่งผู้ที่มอี านาจสัง่ซื้อหรอืสัง่จ้างที่จะสัง่ ไม่รบัค าเสนอราคา คือ รฐัมนตรวี่าการ
กระทรวงคมนาคม  ดงันัน้ การแจ้งผลการตัดสินการประกวดราคาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จงึยงั 
ไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี  เมื่อผู้ฟ้องคดีมายื่นฟ้องคดีต่อศาลก่อนที่
รฐัมนตรจีะมคี าสัง่อนุมตัิจา้งผู้เสนอราคารายอื่น ผู้ฟ้องคดจีงึไม่ใช่ผู้ได้รบัความเดอืดร้อนหรอื



 ๑๖๙ 

เสียหายตามหนังสือแจ้งผลการประกวดราคาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่จะมีสิทธิฟ้องคดีต่อ 
ศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ  
 

  (๒.๓)  การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอทางด้านเทคนิคของ
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เป็นการด าเนินการภายในของฝ่ายปกครอง
อนัเป็นการพิจารณาทางปกครอง ท่ีเป็นขัน้ตอนการเตรียมการและการด าเนินการของ
เจ้าหน้าท่ีเพ่ือจดัให้มีค าสัง่ทางปกครอง ผู้ฟ้องคดีซ่ึงเป็นผู้เข้าร่วมเสนอราคาจึงไม่เป็น 
ผู้ได้ร ับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยไม่อาจ 
หลีกเล่ียงได้จากกระท าดงักล่าวของคณะกรรมการฯ  
 

   : ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี ๒๙/๒๕๔๗ กรณีที่กรุงเทพมหานคร  
(ผู้ถูกฟ้องคด)ี ประกาศประกวดราคาเช่าระบบคอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์ประกอบพรอ้มจดัเตรยีม
สถานที่ เพื่อติดตัง้ส าหรับใช้เป็นศูนย์ฝึกอบรมและห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร โดยก าหนดให้เป็นการยื่นเสนอราคาแบบ ๒ ซอง โดยผู้ฟ้องคดแีละบรษิัท อ. 
ต่างผ่านการพิจารณาข้อเสนอทางด้านเทคนิค แต่ผู้ ฟ้องคดีเห็นว่าการด าเนินการของ
คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาในชัน้นี้ไม่ถูกต้องตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนด เนื่องจาก
ไดพ้จิารณาใหบ้รษิทั อ. ผ่านการพจิารณาขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค ทัง้ทีไ่ม่สามารถจดัหาพสัดุที่มี
เทคโนโลยีตรงตามข้อเสนอที่ยื่นไว้ต่อผู้ถูกฟ้องคดี จึงน าคดีมาฟ้องขอให้ศาลเพิกถอน 
การประกวดราคาดงักล่าว  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า ในประเด็นที่ผู้ฟ้องคดอุีทธรณ์ว่า
ได้รบัความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการด าเนินการของคณะกรรมการพิจารณาผลการ 
ประกวดราคาในการพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคนัน้ โดยที่การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
ทางด้านเทคนิคเป็นส่วนหนึ่ งของการพิจารณาตัดสินผู้ชนะการประกวดราคา ซึ่งเป็น 
การด าเนินการภายในของฝ่ายปกครองอันเป็นการพิจารณาทางปกครอง ที่เป็นขัน้ตอน 
การเตรยีมการและการด าเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจดัให้มคี าสัง่ทางปกครองตามมาตรา ๕ 
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ. ๒๕๓๙ ต่อเมื่อผู้ถูกฟ้องคด ี
ตัดสินผู้ชนะการประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์ฯ โดยออกค าสัง่ร ับหรือไม่รบัค าเสนอเช่า  
ของผูเ้ขา้รว่มประกวดราคาแลว้ การออกค าสัง่ดงักล่าวจงึเป็นค าสัง่ทางปกครองตามกฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๓๙ และเมื่อการพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคเป็นขัน้ตอนการด าเนินการภายในของ 
ฝ่ายปกครองเพื่อจดัให้มคี าสัง่ทางปกครองแล้ว จงึย่อมไม่ใช่เป็นการกระท าอื่นใดตามมาตรา ๙ 
วรรคหนึ่ ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจ ัดตัง้ศาลปกครองฯ ผู้ ฟ้องคดีจึงไม่ได้เ ป็นผู้ได้ร ับ 



 ๑๗๐ 

ความเดือดร้อนหรอืเสียหายหรอือาจจะเดือดร้อนหรอืเสียหายโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ตาม  
มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบญัญตัเิดยีวกนั    
   

   หมายเหตุ  หากเป็นกรณีที่หน่วยงานทางปกครองที่จดัให้มกีาร
ประกวดราคาได้แจง้ผลการพจิารณาขอ้เสนอด้านเทคนิคโดยจดัท าเป็นประกาศรายชื่อผู้ผ่าน  
การพจิารณาขอ้เสนอดา้นเทคนิค ศาลปกครองสงูสุดวนิิจฉยัว่า ผูเ้สนอราคาซึง่ไม่มชีื่อเป็นผูผ้่าน
การพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีขอให้เพิกถอนประกาศดังกล่าว 
ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจ ัดตัง้ศาลปกครองฯ (โปรดศึกษา
รายละเอยีดเพิม่เตมิจากค าสัง่ศาลปกครองสงูสุดที ่๕๐๘/๒๕๔๙ ในหน้า ๑๖๔-๑๖๕) 
 

  (๒.๔) กระบวนการประกวดราคาท่ีได้กระท าภายหลงัจากการตดัสิทธิ 
ผู้ฟ้องคดีออกจากการประกวดราคาเน่ืองจากไม่ผ่านการพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิค 
เป็นเพียงขัน้ตอนการด าเนินการก่อนท่ีจะมีการเสนอให้ผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมติัสัง่ซ้ือ 
หรือสัง่จ้าง จึงยงัไม่ถือเป็นค าสัง่ทางปกครอง ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้ท่ีได้รบัความเดือดร้อน
หรือเสียหายท่ีจะมีสิทธิน าคดีมาฟ้องเพ่ือขอให้ศาลเพิกถอนกระบวนการดงักล่าวได้ 
 

   : ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี ๕๕๓/๒๕๔๘ กรณีส านักงาน 
สลากกินแบ่งรัฐบาล (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ด าเนินการจัดจ้างบริการระบบจ าหน่ายสลาก 
แบบเลขท้าย ๓ ตัว และ ๒ ตัว โดยวิธีประกวดราคา ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้เข้าร่วมยื่นข้อเสนอ 
ประกวดราคาในการด าเนินการจดัจ้างดงักล่าวในนามธุรกจิค้าร่วม โดยในเวลาต่อมาผู้ถูกฟ้องคด ี
ที ่๑ ไดป้ระกาศรายชื่อผูผ้่านการพจิารณาขอ้เสนอดา้นเทคนิคตามทีค่ณะกรรมการจดัจา้งบรกิาร
ระบบเกมสลาก (ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๓) เสนอ โดยไม่มชีื่อผู้ฟ้องคดเีป็นผู้ผ่านการพจิารณาขอ้เสนอ
ดา้นเทคนิคดงักล่าว ผู้ฟ้องคดเีหน็ว่าการพจิารณาของผู้ถูกฟ้องคดขีา้งต้นซึ่งมผีลเป็นการตดัสทิธ ิ
ผูฟ้้องคดอีอกจากการประกวดราคาไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากไม่ได้แสดงขอ้เทจ็จรงิอนัเป็น
สาระส าคญั ข้อกฎหมายและขอ้สนับสนุนในการใช้ดุลพนิิจให้ผู้ฟ้องคดทีราบ  ต่อมา ได้มกีาร 
เปิดซองขอ้เสนอดา้นราคาและเสนอความเหน็ใหผู้เ้สนอราคารายอื่นเป็นผูช้นะการประกวดราคา 
ผู้ฟ้องคดเีห็นว่าการพจิารณาผลการจดัจ้างดงักล่าวเป็นการพจิารณาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
จงึน าคดมีาฟ้องขอใหศ้าลเพกิถอนค าสัง่ของผูถู้กฟ้องคดขีา้งต้นทีร่่วมกนัตดัสทิธขิองผูฟ้้องคดี
จากการประกวดราคาและเพิกถอนกระบวนการประกวดราคาที่ได้กระท าภายหลงัจากการ 
ตดัสทิธผิูฟ้้องคด ี ศาลปกครองสงูสดุวินิจฉัยว่า ในส่วนทีผู่ฟ้้องคดขีอใหเ้พกิถอนกระบวนการ
ประกวดราคาที่กระท าในภายหลงัการตดัสทิธิของผู้ฟ้องคดนีัน้ จากการพจิารณาขอ้กฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง เห็นได้ว่าการด าเนินการที่ถูกก าหนดให้เป็นค าสัง่ทางปกครองตามกฎกระทรวง 



 ๑๗๑ 

ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่เกี่ยวข้องกบักระบวนการประกวดราคาในคดนีี้ คอื การสัง่ไม่รบัค าเสนอรบัจ้าง 
ของผู้ฟ้องคด ีส่วนกระบวนการประกวดราคาที่ได้กระท าในภายหลงัการตดัสทิธผิู้ฟ้องคดนีัน้ 
เป็นเพียงขัน้ตอนการด าเนินการก่อนที่จะมีการเสนอให้ผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติสัง่ซื้อ  
หรอืสัง่จา้ง จงึยงัไม่เป็นค าสัง่ทางปกครองตามกฎกระทรวงดงักล่าว ผูฟ้้องคดจีงึไม่ใช่ผูท้ีไ่ดร้บั
ความเดอืดร้อนหรอืเสยีหายที่จะมสีทิธฟ้ิองคดต่ีอศาลปกครองได้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง 
แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ  
 

   หมายเหตุ ในส่วนของการขอให้เพิกถอนประกาศตัดสิทธิ 
ของผู้ฟ้องคดีจากการประกวดราคานัน้ ศาลปกครองชัน้ต้นในคดีน้ีได้วินิจฉัยให้รบัค าฟ้อง 
ไว้พจิารณา เนื่องจากเหน็ว่าประกาศดงักล่าวเป็นกรณีการออกค าสัง่ไม่รบัค าเสนอรบัจา้งของ 
ผู้ฟ้องคดีตามข้อ ๑ (๑) ของกฎกระทรวง ฉบับที่  ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความใน
พระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ จงึเป็นการกระทบสทิธขิองผูฟ้้องคดี
ท าใหผู้ฟ้้องคดเีป็นผูไ้ดร้บัความเดอืดรอ้นหรอืเสยีหายทีม่สีทิธฟ้ิองคดต่ีอศาลปกครอง โดยมคี าสัง่
ศาลปกครองสงูสุดที ่๑๔๕/๒๕๔๙ วนิิจฉยัในแนวทางเดยีวกนั 
    

   (๒.๕) การด าเนินการพิจารณาและความเห็นของคณะกรรมการ 
รบัและเปิดซองประกวดราคา เป็นเพียงการพิจารณาทางปกครองท่ีเป็นขัน้ตอนการ
เตรียมการและการด าเนินการภายในของเจ้าหน้าท่ีเพ่ือจดัให้มีค าสัง่ทางปกครองต่อไป  
มิใช่ค าสัง่ทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้ได้รบัความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อน
หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเล่ียงได้อนัเน่ืองมาจากการกระท าของคณะกรรมการฯ 
ดงักล่าว 

  

   : ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี ๖๗๗/๒๕๕๒ กรณีที่การประปา 
ส่วนภูมภิาค (ผูถู้กฟ้องคด)ี โดยส านักงานประปาเขต ๒ ไดอ้อกประกาศประกวดราคาจา้งเหมา 
วางท่อจ่ายน ้าบรเิวณชุมชน โดยผู้ฟ้องคดีได้ซื้อเอกสารประกวดราคาและยื่นซองเสนอราคา  
และผลปรากฏว่า ผูฟ้้องคดไีด้เสนอราคาต ่าเป็นอนัดบัที่ ๒ แต่ผู้ฟ้องคดเีหน็ว่าการกระท าของ
คณะกรรมการรบัและเปิดซองประกวดราคาของผู้ถูกฟ้องคดีในการรบัซองและเปิดซองของ 
บรษิัท ส. ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต ่าสุด เป็นไปโดยไม่ถูกต้องและไม่ชอบด้วยข้อก าหนดในการ
ประกวดราคาของผูถู้กฟ้องคด ีเนื่องจากผูเ้สนอราคารายดงักล่าวกระท าผดิเงื่อนไขตามประกาศ
ประกวดราคา โดยยื่นเสนอราคาเกนิเวลาที่ก าหนด และการยื่นเสนอราคาเป็นโมฆะเนื่องจาก



 ๑๗๒ 

หนังสอืมอบอ านาจของผู้ยื่นซองมไิด้ตดิอากรแสตมป์ จงึน าคดมีาฟ้องขอให้ศาลมคี าพพิากษา
หรือค าสัง่ให้เพิกถอนการรับและเปิดซองของคณะกรรมการฯ ดังกล่าวที่ร ับและเปิดซอง 
ใบเสนอราคาของบรษิัท ส.  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า การด าเนินการของคณะกรรมการ 
รับและเปิดซองประกวดราคาในการรับและเปิดซองประกวดราคา เป็นการด าเนินการ 
โดยคณะกรรมการทีไ่ดร้บัแต่งตัง้จากหวัหน้าส่วนราชการเพื่อจดัให้มกีารยื่นซองประกวดราคา 
และคัดเลือกจนได้ผลการประกวดราคา รวมทัง้ เสนอผลการประกวดราคาดังกล่าว  
ต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเพื่อเสนอหวัหน้าส่วนราชการพิจารณาและ  
มคี าสัง่ซื้อหรอืสัง่จา้งต่อไป คณะกรรมการรบัและเปิดซองประกวดราคาจงึมไิด้เป็นผู้มอี านาจ  
ในการสัง่ซื้อหรอืสัง่จ้างที่จะก่อให้เกิดค าสัง่ทางปกครองในอนัที่จะมผีลกระทบต่อสถานภาพ 
ของสิทธิหรอืหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต ่าเป็นล าดบัที่สองแต่อย่างใด  ดงันัน้  
การด าเนินการพจิารณาและมคีวามเห็นของคณะกรรมการดงักล่าวจงึเป็นเพยีงการพจิารณา 
ทางปกครองที่เป็นขัน้ตอนการเตรียมการและการด าเนินการภายในของเจา้หน้าที่เพื่อจดัให้มี
ค าสัง่ทางปกครองต่อไป จงึมใิช่เป็นการใช้อ านาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มผีลเป็นการ
สรา้งนิตสิมัพนัธข์ึน้ระหว่างบุคคลในอนัทีจ่ะก่อ เปลีย่นแปลง โอน สงวน ระงบั หรอืมผีลกระทบ
ต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้ได้ร ับความเดือดร้อนหรือ 
เสยีหายหรอือาจจะเดอืดร้อนหรอืเสียหายโดยมอิาจหลีกเลี่ยงได้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง  
แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ  
 

  (๓) การจดัซ้ือหรือจดัจ้างโดยวิธีพิเศษ 
  

   ส าหรับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษนัน้ปรากฏค าวินิจฉัย 
ของศาลปกครองสงูสุด ดงันี้ 
 

   - การเสนอความเห็นของปลดัองค์การบริหารส่วนต าบล 
ท่ีได้กระท าไปในฐานะเป็นเจ้าหน้าท่ีพิจารณาให้ความเหน็เสนอประธานกรรมการบริหาร 
องค์การบริหารส่วนต าบล ซ่ึงเป็นผู้มีอ านาจสัง่ซ้ือพิจารณาสัง่การตามข้อ ๕๐ วรรคสอง  
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ 
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นเพียงการพิจารณาภายในของฝ่ายปกครอง ไม่ใช่ค าสัง่ 
ทางปกครองและไม่มีผลกระทบต่อสถานภาพหรือสิทธิของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงมิได้เป็น 
ผู้ได้รบัความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการกระท าของปลดัองค์การบริหารส่วนต าบล
ดงักล่าว  
 



 ๑๗๓ 

    : ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี ๓๓๓/๒๕๔๗ กรณีการจดัซื้อ
ทีด่นิเพื่อสรา้งที่ท าการขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหญ้าไซ (ผู้ถูกฟ้องคดทีี ่๓) โดยวธิี
พเิศษ ซึง่คณะกรรมการจดัซือ้โดยวธิพีเิศษเพื่อจดัซือ้ทีด่นิมมีตเิหน็ควรจดัซือ้ทีด่นิของผูฟ้้องคด ี 
แต่ปลดัองค์การบรหิารส่วนต าบลไม่เห็นด้วยและได้บนัทึกความเห็นดงักล่าวในบนัทึกของ 
คณะกรรมการฯ เพื่อเสนอประธานกรรมการบรหิารองคก์ารบรหิารส่วนต าบล (ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒)  
ซึ่งเป็นผู้มอี านาจสัง่ซื้อพจิารณา  ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ มคี าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการจดัซื้อ 
โดยวธิพีเิศษเพิม่เติมและให้ด าเนินการพจิารณาการจดัซื้อใหม่ตามความเห็นที่ปลดัองค์การ
บรหิารส่วนต าบลเสนอ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าได้รบัความเสยีหายจากค าสัง่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒  
จึงน าคดีมาฟ้องขอให้ศาลยกเลิกค าสัง่ดังกล่าว โดยฟ้องปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า แม้ไม่ปรากฏชดัว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑  
เสนอความเหน็ในฐานะหวัหน้าเจา้หน้าทีพ่สัดุหรอืปลดัองคก์ารบรหิารส่วนต าบล หรอืเลขานุการ 
คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล แต่ก็เห็นได้ว่าได้กระท าไปในฐานะเป็น
เจา้หน้าที่พจิารณาให้ความเหน็เสนอผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ ซึง่เป็นผู้มอี านาจสัง่ซื้อพจิารณาสัง่การ
ตามข้อ ๕๐ วรรคสอง๑๔๓ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพสัดุของหน่วยการ
บรหิารราชการส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๓๕ ความเหน็ของผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ขา้งต้น จงึเป็นเพยีง
การพจิารณาภายในของฝ่ายปกครอง ไม่ใช่ค าสัง่ทางปกครองและไม่มผีลกระทบต่อสถานภาพ
หรอืสทิธขิองผูฟ้้องคด ีผูฟ้้องคดไีมไ่ดร้บัความเดอืดรอ้นหรอืเสยีหายจากการกระท าของผูถู้กฟ้องคดี
ที่ ๑ จงึไม่มสีทิธฟ้ิองผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบญัญตัิจดัตัง้ 
ศาลปกครองฯ 
 

   (๔) การจดัซ้ือจดัจ้างด้วยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส ์
 

    (๔.๑) กรณีท่ีผู้ฟ้องคดีเป็นเพียงบุคคลภายนอก มิได้เป็น
ผูเ้ข้าร่วมด าเนินการในการประกวดราคา หรือมีส่วนเก่ียวข้องหรือมีความสมัพนัธ์ใด  ๆกบัการ
ประกวดราคาดงักล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้ได้รบัความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะ
เดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเล่ียงได้ท่ีจะมีสิทธิน าคดีมาฟ้องเพ่ือขอให้ศาล
ยกเลิกค าสัง่ของหน่วยงานทางปกครองท่ีให้จดัจ้างผู้เสนอราคารายอ่ืน 
 
 

                                         
 ๑๔๓ อา้งแลว้ ในเชงิอรรถที ่๙๘ หน้า ๑๐๑ 



 ๑๗๔ 

     : ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๑๖/๒๕๕๒ กรณีทีผู่ฟ้้องคด ี
ซึ่งเป็นวุฒสิมาชกิและเป็นประธานคณะกรรมาธกิารการวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีการสื่อสาร 
และโทรคมนาคม ฟ้องว่า บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑)  
ได้ด าเนินการประกวดราคาจดัจา้งสร้างระบบเชื่อมโยง Optical Fiber ภายในประเทศ ด้วยวธิกีาร
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ในลกัษณะส่อไปในทางไม่สุจรติ อาจท าให้รฐัเสียหาย  และต่อมา ในการ
ประชุมคณะกรรมการ กสท ไดม้มีตจิา้งบรษิทั ม. เป็นผู้รบัจา้งจดัสรา้งระบบเชื่อมโยง Optical Fiber 
ผูฟ้้องคดจีงึน าคดมีาฟ้องขอใหศ้าลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ให้ยกเลกิมตขิองคณะกรรมการ กสท 
ดงักล่าว และยกเลกิสญัญาจา้งเหมาจดัสรา้งระบบเชื่อมโยง Optical Fiber ระหว่างผูถู้กฟ้องคดี
ที ่๑ กบับรษิทั ม. ดงักล่าว  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า เมื่อผู้ฟ้องคดเีป็นบุคคลภายนอก
ไมไ่ดเ้ป็นผูเ้ขา้รว่มด าเนินการในการประกวดราคา หรอืมสี่วนเกี่ยวขอ้ง หรอืมคีวามสมัพนัธ์ใดๆ 
กบัการประกวดราคาดงักล่าว ผู้ฟ้องคดจีงึไม่ใช่ผู้ไดร้บัความเดอืดรอ้นหรอืเสยีหายหรอือาจจะ
เดือดร้อนหรอืเสียหายโดยมอิาจหลีกเลี่ยงได้จากกรณีดงักล่าว จงึมใิช่ผู้มสีิทธิฟ้องคดีนี้ ต่อ 
ศาลปกครอง 
 

    (๔.๒) กรณีท่ีคณะกรรมการประกวดราคาได้มีมติให้ผู้ฟ้องคดี 
ไม่ผ่านการคดัเลือกเบื้องต้นในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นั้น  
การกระท าของเจ้าหน้าท่ีของรฐัท่ีเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รบัความเดือดร้อนเสียหาย 
ในกรณีน้ีคือมติของคณะกรรมการฯ ดงักล่าว ซ่ึงมีผลให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ไม่มีสิทธิเสนอ
ราคา หากผูฟ้้องคดีเหน็ว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย กช็อบท่ีจะฟ้องคดีต่อศาลขอให้เพิกถอน
มติข้างต้น การท่ีผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างเหตุแห่งการฟ้องคดีแต่เพียงว่า มติของคณะกรรมการฯ 
ท่ีให้ผู้เสนอราคารายอ่ืนผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นมติท่ี 
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แม้ศาลจะมีค าพิพากษาให้เพิกถอนมติดงักล่าว กมิ็ได้มีผลท าให้ 
ผู้ฟ้องคดีผ่านการคดัเลือกเบื้องต้นเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ 
ผูเ้ดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากมติของคณะกรรมการฯ ข้างต้น 
 

     (๔.๒.๑) ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี ๓๙๒/๒๕๕๓ กรณี
ฟ้องว่า บรษิทั ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน) (ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑) ออกประกาศประกวดราคาจา้งดว้ยวธิกีาร 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ในงานจ้างติดตัง้อุปกรณ์ชุมสาย Multi Service Access Node (MSAN) 
อุปกรณ์ WDM และเนื้องานอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ปรากฏว่าคณะกรรมการประกวดราคา (ผูถู้กฟ้องคดี
ที ่๒) มมีตแิละมหีนงัสอืแจง้ว่า กจิการรว่มคา้ของผูฟ้้องคดทีี ่๑ และผูฟ้้องคดทีี ่๒ เป็นผูไ้ม่มสีทิธิ
เสนอราคา เนื่องจากไม่ผ่านการคดัเลอืกเบื้องต้นเพราะคุณสมบตัิไม่ครบถ้วนและมขี้อเสนอ



 ๑๗๕ 

ทางด้านเทคนิคไม่เป็นไปตามประกาศ ผู้ฟ้องคดทีัง้สองเห็นว่าคณะกรรมการประกวดราคา  
และบรษิัท ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน) กระท าการทุจรติโดยการช่วยเหลือกิจการร่วมค้ารายอื่ น 
(กิจการร่วมค้า ฮ.) ให้มีสิทธิเสนอราคา ทัง้ที่กิจการร่วมค้าดังกล่าวยื่นเอกสารเมื่อพ้น
ก าหนดเวลารบัเอกสารประกวดราคาแล้ว จงึน าคดมีาฟ้องขอให้ศาลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ 
เพกิถอนมตทิี่ให้กจิการร่วมค้า ฮ. เป็นผู้มสีทิธเิสนอราคา และยกเลกิการประกวดราคาดงักล่าว  
ศาลปกครองสงูสดุวินิจฉัยว่า การกระท าของเจา้หน้าทีข่องรฐัทีเ่ป็นเหตุใหผู้ฟ้้องคดทีัง้สองไดร้บั
ความเดอืดรอ้นเสยีหาย คอื การทีผู่้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ มมีตใิห้กจิการร่วมค้าของผู้ฟ้องคดทีัง้สอง 
ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น จึงเป็นผู้ไม่มีสิทธิเสนอราคา ซึ่งมติดังกล่าวถือว่าเป็นค าสัง่ 
ทางปกครอง ตามข้อ ๑ (๑) ของกฎกระทรวง ฉบบัที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความใน
พระราชบญัญตัิวิธปีฏิบตัิราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ หากผู้ฟ้องคดทีัง้สองเห็นว่ามต ิ
ของผูถู้กฟ้องคดทีี่ ๒ ทีม่มีตใิหผู้ฟ้้องคดทีัง้สองในฐานะกจิการร่วมคา้เป็นผูไ้ม่มสีทิธเิสนอราคา 
เป็นมตทิีไ่มช่อบดว้ยกฎหมาย ผูฟ้้องคดทีัง้สองกช็อบทีจ่ะฟ้องต่อศาลขอใหเ้พกิถอนมตดิงักล่าว
ตามหลกัเกณฑท์ี่กฎหมายก าหนด แต่เมื่อคดน้ีีผู้ฟ้องคดทีัง้สองกล่าวอ้างเหตุแห่งการฟ้องคด ี
แต่เพยีงว่ามตขิองผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ ทีใ่หก้จิการร่วมคา้ ฮ. ผ่านการคดัเลอืกเบื้องต้นเป็นผูม้สีทิธิ
เสนอราคา เป็นมตทิีไ่ม่ชอบด้วยกฎหมาย แมศ้าลจะมคี าพพิากษาใหเ้พกิถอนมตดิงักล่าว กม็ไิด ้
มผีลท าใหผู้ฟ้้องคดทีัง้สองผ่านการคดัเลอืกเบือ้งต้นเป็นผูม้สีทิธเิสนอราคาแต่อย่างใด ผูฟ้้องคดี
ทัง้สองจงึมใิช่ผูเ้ดอืดรอ้นหรอืเสยีหายฯ จากมตขิองคณะกรรมการประกวดราคาขา้งตน้ 
 

    (๔.๒.๒) ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี ๔๖๖/๒๕๕๔ กรณ ี
ฟ้องว่า บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) (ผู้ถูกฟ้องคดี) ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ 
ทางอเิลก็ทรอนิกส ์เพื่อจดัหาโครงการสรา้งโครงข่ายโทรศพัทเ์คลื่อนทียุ่คที ่๓ ผูฟ้้องคดใีนนาม
กจิการร่วมค้า ซ. ไดย้ื่นเอกสารประกวดราคาตามประกาศประกวดราคาดงักล่าว แต่คณะกรรมการ
ประกวดราคามีค าสัง่ว่ากิจการร่วมค้าของผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เนื่องจาก 
มีข้อเสนอทางด้านเทคนิคไม่เป็นไปตามที่ได้ประกาศ ผู้ฟ้องคดีจึงอุทธรณ์ค าสัง่ดังกล่าว 
แต่ผู้ถูกฟ้องคดีมีค าสัง่ยืนตามค าสัง่ ของคณะกรรมการประกวดราคา ผู้ ฟ้องคดีเห็นว่า 
ผลการพจิารณาดงักล่าวไม่ชอบ และการที่คณะกรรมการประกวดราคามมีตใิห้กิจการร่วมค้า อ. 
ผ่านการคดัเลอืกเบื้องต้นเป็นการไม่ชอบเนื่องจากเป็นผู้ประกอบกิจการอนัมผีลประโยชน์ขดัแย้ง 
กบัผู้ถูกฟ้องคด ีซึ่งไม่เป็นไปตามข้อก าหนดของเอกสารประกวดราคา จงึน าคดมีาฟ้องขอให้ศาล 
มคี าพิพากษาหรอืค าสัง่ให้ผู้ฟ้องคดีสามารถเข้าเสนอราคาตามประกาศประกวดราคาจ้าง
ดงักล่าวและให้เพกิถอนค าสัง่ของคณะกรรมการประกวดราคาที่ให้กจิการร่วมค้า อ. ผ่านการ
คัดเลือกเบื้องต้น  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า ค าสัง่ของคณะกรรมการประกวดราคา 



 ๑๗๖ 

ทีใ่หก้จิการร่วมคา้ของผูฟ้้องคดไีม่ผ่านการคดัเลอืกเบือ้งต้น เนื่องจากมขีอ้เสนอทางดา้นเทคนิค
ไม่เป็นไปตามที่ได้ประกาศไว้ มผีลท าให้ผู้ฟ้องคดไีม่มสีทิธเิข้าร่วมเสนอราคา การที่ผู้ฟ้องคดี
อุทธรณ์ว่าค าสัง่ของคณะกรรมการประกวดราคาที่ให้กิจการร่วมค้า อ. ผ่านการคัดเลือก
คุณสมบัติเบื้องต้นเป็นมติที่ไม่ชอบเนื่ องจากกิจการร่วมค้าดังกล่าวเป็นผู้ประกอบกิจการ 
อนัมผีลประโยชน์ขดัแยง้กบัผู้ถูกฟ้องคดซีึ่งไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดของเอกสารประกวดราคา นัน้ 
ไม่ว่าคณะกรรมการประกวดราคาจะพิจารณาให้กิจการร่วมค้า อ. ผ่านการคดัเลือกคุณสมบตัิ
เบื้องต้นหรือไม่ และไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ก็ไม่อาจเปลี่ยนแปลงผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการประกวดราคาที่ให้กิจการร่วมค้าของผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติ
เบือ้งตน้ได ้ความเดอืดรอ้นหรอืเสยีหายหรอือาจจะเดอืดรอ้นหรอืเสยีหายโดยมอิาจหลกีเลีย่งได ้
ของผูฟ้้องคดทีีถู่กตดัสทิธใินการเขา้ประกวดราคา จงึมไิดเ้กดิขึน้เนื่องจากค าสัง่ของคณะกรรมการ
ประกวดราคาที่ให้กจิการร่วมค้ารายอื่นๆ ผ่านการคดัเลอืกคุณสมบตัเิบื้องต้นแต่อย่างใด  ฉะนัน้  
ผูฟ้้องคดจีงึมใิช่ผูม้สีทิธฟ้ิองคดใีนส่วนทีฟ้่องว่าผลการพจิารณาของคณะกรรมการประกวดราคา 
ที่ให้กิจการร่วมค้า อ. ผ่านการคดัเลอืกคุณสมบตัิเบื้องต้นเป็นการกระท าที่ไม่  ตามมาตรา ๔๒  
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ 

 

 ๑.๔ ผูไ้ด้รบัความเดือดร้อนหรือเสียหายในขัน้ตอนการด าเนินการของผู้มีอ านาจ
อนุมติัสัง่ซ้ือหรือสัง่จ้าง 
 

 กรณีนี้ มีตัวอย่ างคดีพิพาทในการจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา  
ซึง่ศาลปกครองสูงสุดวนิิจฉัยว่าผูฟ้้องคดเีป็นผูไ้ดร้บัความเดอืดรอ้นหรอืเสยีหายทีม่สีทิธฟ้ิองคดี
ต่อศาลปกครอง ดงันี้ 
 

 ๑) กรณีท่ีผู้เข้าร่วมเสนอราคาฟ้องขอให้เพิกถอนผลการประกวดราคา
เน่ืองจากหน่วยงานทางปกครองเปิดซองราคาและพิจารณาจ้างผู้เสนอราคารายท่ีผ่าน
ข้อเสนอด้านเทคนิค โดยไม่ได้จดัให้มีการประกวดราคาใหม่ ทัง้ท่ีเคยมีหนังสือแจ้งถึง
ผู้เข้าร่วมเสนอราคารายอ่ืนว่าได้มีการสัง่ยกเลิกการประกวดราคาเพ่ือจดัให้มีการ
ประกวดราคาใหม่ เน่ืองจากมีผูผ้่านการพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคเพียงรายเดียวแล้ว 
 

 : ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี ๒๖๒/๒๕๔๖ กรณีที่ผู้ฟ้องคดีเข้าร่วมเสนอ
ราคาในการประกวดราคางานก่อสรา้งโรงงานผลติน ้าของการประปานครหลวง (ผู้ถูกฟ้องคด)ี 
แต่ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีมหีนังสอืแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่าได้ยกเลิกการประกวดราคาดงักล่าว
เนื่องจากมผีูผ้่านการพจิารณาขอ้เสนอดา้นเทคนิคเพยีงรายเดยีวและจะมกีารเรยีกประกวดราคาใหม ่



 ๑๗๗ 

แต่ในขณะทีผู่้ฟ้องคดรีอให้มกีารประกวดราคาครัง้ใหม่ ปรากฏว่าผูถู้กฟ้องคดไีดเ้ปิดซองราคา
ของผู้เสนอราคาที่ผ่านการพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิครายดังกล่าว และได้เลือกให้เข้า 
ท าสญัญาจา้ง ผู้ฟ้องคดจีงึฟ้องขอให้ศาลเพกิถอนค าสัง่ที่ให้มกีารเปิดซองราคาขา้งต้นรวมทัง้ 
ผลการประกวดราคาดังกล่าว  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดียกเลิก 
การประกวดราคาพรอ้มทัง้แจง้จะใหม้กีารประกวดราคาใหม่ ย่อมเป็นโอกาสของผูเ้ขา้ประกวด
ราคาทุกรายรวมทัง้ผู้ฟ้องคดทีี่จะมสีทิธเิขา้ร่วมในการประกวดราคาครัง้ใหม่ เมื่อผู้ถูกฟ้องคด ี
สัง่ใหเ้ปิดซองราคาของผู้เสนอราคาเพยีงรายเดยีวทีผ่่านการพจิารณาขอ้เสนอดา้นเทคนิคและ
ว่าจา้งผูเ้สนอราคารายดงักล่าว ยอ่มท าใหผู้ฟ้้องคดซีึง่เป็นผูท้ีเ่ขา้ร่วมเสนอราคาในครัง้ทีผ่่านมา
เสียสิทธิในอันที่จะเข้าร่วมในการประกวดราคาครัง้ใหม่ ถือได้ว่าการกระท าดังกล่าวของ  
ผู้ถูกฟ้องคดกีระทบต่อสทิธแิละหน้าที่ของผู้ฟ้องคดใีนฐานะผู้เข้าประกวดราคาแล้ว ผู้ฟ้องคด ี
จึงเป็นผู้ได้รบัความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะได้รบัความเดือดร้อนหรือเสียหาย 
โดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบญัญตัิจดัตัง้ศาลปกครองฯ  
ทีจ่ะฟ้องขอใหเ้พกิถอนผลการประกวดราคาดงักล่าว 
 

    ๒) กรณี ท่ีผู้ เสนอราคาต ่าสุดในการประกวดราคา ซ่ึงถูกหน่วยงาน 
ทางปกครองผู้จ ัดประกวดราคาแจ้งตัดสิทธิออกจากการประกวดราคา ฟ้องขอให้
หน่วยงานทางปกครองดงักล่าวท าสญัญาตามท่ีประกวดราคากบัผูฟ้้องคดี 
 

  : ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี ๔๕๘/๒๕๔๗ กรณีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ที่
คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาคดัเลอืกให้เป็นผู้ชนะในการประกวดราคาจดัซื้อ
ครุภณัฑป์ระเภทยานพาหนะและขนส่งของเทศบาลต าบลคลองหลวง (ผู้ถูกฟ้องคด)ี เนื่องจาก
เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุด แต่ปลดัเทศบาลเหน็สมควรจา้งผูท้ีเ่สนอราคาต ่าเป็นล าดบัที ่๒ เนื่องจาก
ครภุณัฑท์ีผู่ฟ้้องคดเีสนอราคาไมต่รงตามมาตรฐานในประกาศประกวดราคา ผูถู้กฟ้องคดจีงึไดม้ี
หนงัสอืแจง้ตดัสทิธผิูฟ้้องคดอีอกจากการพจิารณาจดัซือ้ครุภณัฑโ์ดยใหโ้อกาสผูฟ้้องคดยีื่นฟ้องคดี
ต่อศาลภายใน ๑๕ วนั และจะชะลอการท าสญัญาจดัซื้อครุภณัฑ์ไว้ก่อนในช่วงเวลาดงักล่าว  
ผูฟ้้องคดเีหน็ว่าการตดัสทิธผิู้ฟ้องคดจีากการเป็นผูช้นะการประกวดราคาไม่ชอบดว้ยกฎหมาย  
จึงน าคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสัง่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีท าสัญญากับผู้ฟ้องคด ี  
ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า การมหีนังสอืแจง้ตดัสทิธผิู้ฟ้องคดอีอกจากการพจิารณาจดัซื้อ
ครุภัณฑ์เป็นการสัง่ไม่ร ับค าเสนอขาย ซึ่งเป็นค าสัง่ทางปกครองตามนัยข้อ ๑ (๑)๑๔๔  
ของกฎกระทรวง ฉบบัที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบญัญตัิวธิปีฏบิตัริาชการ

                                         
๑๔๔ อา้งแลว้ ในเชงิอรรถที ่๘๗ หน้า ๙๑ 



 ๑๗๘ 

ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  ทัง้นี้ แม้ว่าผู้มอี านาจจดัซื้อครุภณัฑ์ตามประกาศประกวดราคา
ขา้งต้นจะยงัไม่ไดม้คี าสัง่อนุมตัใิห้จดัซื้อครุภณัฑจ์ากผู้เสนอราคารายใดก็ตาม ผู้ฟ้องคดกี็เป็น 
ผู้ได้รบัความเดือดร้อนหรือเสียหายตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจดัตัง้ 
ศาลปกครองฯ แลว้ 
 

 ๑.๕ ผูไ้ด้รบัความเสียหายในขัน้ตอนการยกเลิกการจดัซ้ือหรือจดัจ้าง   
  

  กรณมีตีวัอยา่งค าวนิิจฉยัของศาลปกครองสงูสุดทีน่่าสนใจ ดงันี้  
 

  - กรณีผู้ ท่ีเสนอราคาต ่าสุดและเสนอราคาถูกต้องตามเง่ือนไขในการ
ประกวดราคาซ่ึงถกูหน่วยงานทางปกครองมีค าสัง่ยกเลิกการประกวดราคา ฟ้องขอให้ 
หน่วยงานทางปกครองชดใช้ค่าเสียหายจากการมีค าสัง่ยกเลิกการประกวดราคา  

 

 : ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.๒๓๒/๒๕๕๔ กรณีที่การไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีประกาศประกวดราคาจัดซื้อระบบสื่อสาร พอยท์ ท ู 
มลัตพิอยต์ ดจิติอล ไมโครเวฟ เรดโิอ ซสิเทมส์ พรอ้มตดิตัง้จ านวน ๖ รายการ โดยมผีู้ยื่นซอง
เสนอราคาจ านวน ๓ ราย ผลการเปิดซองเสนอราคาปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดเีป็นผู้เสนอราคาต ่าสุด 
โดยผู้ฟ้องคดีได้เสนอผลิตภัณฑ์เครื่องสื่อสารของบริษัท ต. ที่ผลิตในประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี รวมทัง้ได้ชี้แจงรายละเอียดและน าผลติภณัฑ์เข้ามาท าการทดสอบประสิทธภิาพ 
การท างานกับสถานีไฟฟ้าของผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ซึ่งภายหลงัการทดสอบคณะกรรมการฯ เห็นว่า 
เครื่องสื่อสารของผู้ฟ้องคดีสามารถใช้งานได้ และมเีงื่อนไขและรายละเอียดทางเทคนิคถูกต้อง
ตามสเปคและประกาศประกวดราคา รวมทัง้ผู้ฟ้องคดยีงัยอมรบัเงื่อนไขในการจดัหาอุปกรณ์
เพิม่เตมิใหม้วีงจรระบบสื่อสารเพิม่ขึน้เท่าตวั และใหค้ ารบัรองว่าจะด าเนินการเชื่อมต่อสญัญาณ
อุปกรณ์ของผู้ฟ้องคดเีขา้กบัระบบของผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ให้สามารถท างานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 
จงึเหน็สมควรให้จดัซือ้ผลติภณัฑข์องผูฟ้้องคดแีละได้เสนอรายงานต่อคณะกรรมการการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค แต่ปรากฏว่าคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคได้มมีตใิหย้กเลกิการประกวดราคา 
เน่ืองจากเหน็ว่าเงื่อนไขการประกวดราคาไม่มคีวามชดัเจน และให้ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ปรบัปรุง
สเปค (รายการเฉพาะ) กบัเงื่อนไขประกวดราคาใหม่ให้มคีวามชดัเจนยิง่ขึน้ ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑  
จงึประกาศประกวดราคาใหม่เป็นครัง้ที่ ๒ แต่ปรากฏว่ามผีู้เสนอราคาเพียงรายเดียว และ 
การเสนอราคาก็ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ จึงได้มีการยกเลิกการประกวดราคา  
เป็นครัง้ที่สอง  ต่อมา คณะรฐัมนตรไีด้มมีติให้ส่วนราชการและรฐัวสิาหกิจชะลอการน าเข้าพสัดุ 
ที่มีราคาสูงจากต่างประเทศ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงใช้วิธีการเช่าอุปกรณ์สื่อสารแทนการจดัซื้อ  
ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการยกเลิกการประกวดราคาครัง้ที่หนึ่ งเป็นการออกค าสัง่โดยไม่ชอบ 



 ๑๗๙ 

ดว้ยกฎหมาย ก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่ผูฟ้้องคด ีจงึน าคดมีาฟ้องขอใหศ้าลมคี าพพิากษาเพกิถอน
มตขิองคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคทีย่กเลกิการประกวดราคา และใหผู้ถู้กฟ้องคดทีี ่๑  
เขา้ท าสญัญากบัผูฟ้้องคด ีหากไม่สามารถด าเนินการได้ใหผู้ถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ชดใชค้่าเสยีหายใหแ้ก่ 
ผูฟ้้องคด ี ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า แมค้ณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจะมอี านาจ 
ในการใช้ดุลพนิิจยกเลกิการประกวดราคาเพื่อป้องกนัความเสยีหายอนัจะเกิดแก่การบรกิาร
สาธารณะก็ตาม แต่การใช้อ านาจนั ้นก็จะต้องใช้ อย่างมีเหตุผลและมุ่งร ักษาประโยชน์ 
ของทางราชการอย่างแท้จรงิ  เมื่อขอ้เทจ็จรงิรบัฟงัได้ว่า ผู้ฟ้องคดเีสนอราคาถูกต้องตามประกาศ
ประกวดราคาทุกประการ แต่คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคกลบัอ้างว่าต้องการปรบัปรุง
สเปค (รายการเฉพาะ) และเงื่อนไขการประกวดราคาให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น จึงยกเลิก  
การประกวดราคา และเมือ่มกีารประกาศประกวดราคาฉบบัใหม่แลว้ กป็รากฏว่ามไิดม้กีารปรบัปรุง
สเปค (รายการเฉพาะ) แต่อย่างใด ซึ่งมไิด้สอดคล้องกบัเหตุผลในการยกเลกิการประกวดราคา  
ทัง้การประกวดราคาครัง้ที่ ๒ ดงักล่าวก็มผีู้เสนอราคาเพยีงรายเดยีวและเสนอราคาผดิเงื่อนไข  
ท าให้ต้องมกีารยกเลิกประกวดราคาอีก  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่อาจพิสูจน์ 
ให้เหน็ได้ว่าอุปกรณ์เครื่องสื่อสารของผู้ฟ้องคดมีขีอ้บกพร่องอย่างหน่ึงอย่างใด การออกค าสัง่
ยกเลกิการประกวดราคาของคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจงึเป็นการใช้ดุลพนิิจโดยไม่ชอบ 
อนัส่งผลใหค้ าสัง่ยกเลกิการประกวดราคาดงักล่าวไมช่อบดว้ยกฎหมาย  
 

 หมายเหตุ คดนีี้แมใ้นค าวนิิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดจะไม่ไดว้นิิจฉัยในประเดน็ว่า
ผู้ฟ้องคดเีป็นผู้ที่ได้รบัความเดอืดร้อนหรอืเสยีหายที่จะเป็นผู้มสีทิธฟ้ิองคดหีรอืไม่ไว้โดยตรง  
แต่การที่ศาลรบัค าฟ้องไว้พจิารณาและได้พจิารณาในเน้ือหาแห่งคดจีนมคี าพพิากษาว่าค าสัง่
ยกเลกิการประกวดราคาไม่ชอบดว้ยกฎหมายและใหห้น่วยงานทางปกครองชดใชค้่าเสยีหายใหแ้ก่
ผู้ฟ้องคด ีย่อมแสดงให้เห็นว่าเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดเีป็นผู้ที่ได้รบัความเดือดร้อนหรอืเสียหาย 
อนัท าใหเ้ป็นผูม้สีทิธฟ้ิองคด ี(นอกจากนี้ กรณีดงักล่าวยงัปรากฏค าพพิากษาศาลปกครองสูงสุด
อีกหลายคดีที่ศาลรับค าฟ้องกรณีฟ้องโต้แย้งในขัน้ตอนการยกเลิกการจัดซื้อหรือจัดจ้าง 
ไวพ้จิารณาแลว้วนิิจฉยัในเน้ือหาแห่งคด ีเช่น ค าพพิากษาศาลปกครองสูงสุดที ่อ.๕-อ.๖/๒๕๔๖ 
ที่ อ.๑๕๔/๒๕๔๗ ที่ อ.๓๓/๒๕๔๘ ที่ อ.๙๖/๒๕๔๙ ที่ อ.๓๓๖/๒๕๕๐ ที่ อ.๑๐๗/๒๕๕๑ 
ที ่อ.๑๓๕/๒๕๕๑ ที ่อ.๖๑/๒๕๕๒ ที่ อ.๑๕๖/๒๕๕๓ ที่ อ.๒๐๑/๒๕๕๓ และที่ อ.๒๓๔/๒๕๕๓ 
เป็นตน้)  
  
 
 
 



 ๑๘๐ 

 ๑.๖ ผูไ้ด้รบัความเดือดร้อนหรือเสียหายในขัน้ตอนการด าเนินการอ่ืนๆ 
 

 ๑.๖.๑ ขัน้ตอนการเข้าเสนอราคาของผู้ผ่านคุณสมบัติเป็นผู้ มี สิทธิ 
เสนอราคาในการจดัซ้ือหรือจดัจ้างโดยวิธีประมลูด้วยระบบอิเลก็ทรอนิกส ์

 

 กรณีนี้มีตัวอย่างคดีพิพาทซึ่งศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า  ผู้ฟ้องคด ี
เป็นผูไ้ดร้บัความเดอืดรอ้นหรอืเสยีหาย ซึง่มสีทิธฟ้ิองคดต่ีอศาลปกครอง ดงัน้ี 
 

 - กรณี ท่ี ผู้ มี สิ ท ธิ เสนอราคาในการจัด ซ้ื อจัด จ้ างโดยวิ ธี การ 
ทางอิเลก็ทรอนิกสป์ฏิเสธการเข้าเสนอราคา เป็นเหตใุห้หน่วยงานทางปกครองท่ีประกาศ
จดัซ้ือจดัจ้างมีหนังสือเรียกให้ส่งเงินตามสญัญาค า้ประกนั (หลกัประกนัซอง) ฟ้องขอให้
เพิกถอนหนังสือเรียกให้ส่งเงินดงักล่าว 
 

  : ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี ๕๐๔/๒๕๕๑ ผู้ฟ้องคดเีป็นผู้มสีทิธเิสนอ
ราคาในการประมลูราคาจา้งก่อสรา้งอาคารส านักงานสรรพากรพืน้ทีพ่รอ้มงานผงับรเิวณดว้ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร (ผู้ถูกฟ้องคดี) แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าราคากลางที่ก าหนดไว ้
ต ่าเกินไป จงึมหีนังสอืแจ้งผู้ถูกฟ้องคดวี่าไม่ประสงค์จะเสนอราคาและขอรบัคืนหนังสือสญัญา 
ค ้าประกนั (หลกัประกนัซอง) แต่ไม่สามารถขอรบัคนืได้  ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดมีหีนังสอืแจง้ให้
ธนาคารในฐานะผูค้ ้าประกนัส่งเงนิตามสญัญาค ้าประกนั (หลกัประกนัซอง) โดยอ้างว่า ผูฟ้้องคดี
ท าผิดเงื่อนไขตามหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ฟ้องคดเีห็นว่าการยดึหลกัประกนัซองดงักล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ท าให ้
ผู้ฟ้องคดตี้องเสยีค่าธรรมเนียมส าหรบัสญัญาค ้าประกนัให้ธนาคารเป็นรายปี ปีละ ๔๘,๐๐๐ บาท  
จึงน าคดีมาฟ้องขอให้ศาลพิพากษาหรือมีค าสัง่ให้เพิกถอนค าสัง่ให้ยึดหลักประกันซอง 
ดงักล่าว  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดยีดึหลกัประกนัซองของผู้ฟ้องคดี
ไม่ใช่เป็นการใช้อ านาจตามกฎหมายแต่เป็นการใช้สิทธิตามหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อ  
หรอืการจ้างฯ ซึ่งเป็นสญัญาทางปกครอง กรณีจงึเป็นคดพีพิาทเกี่ยวกบัสญัญาทางปกครอง 
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) ประกอบกับมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบญัญัต ิ
จัดตัง้ศาลปกครองฯ และการยึดหนังสือสัญญาค ้าประกันของธนาคารผู้ค ้าประกันไว้นั ้น  
เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดตี้องเสยีค่าธรรมเนียมส าหรบัหนังสอืสญัญาค ้าประกนัดงักล่าวเป็นรายปี  
 
 



 ๑๘๑ 

ปีละ ๔๘,๐๐๐ บาท ให้แก่ธนาคารผู้ค ้าประกันอยู่ต่อไป การยุติข้อโต้แย้งดงักล่าวจึงจ าต้อง 
มคี าบงัคบัของศาลโดยการมคี าสัง่ใหห้น่วยงานทางปกครองคนืหลกัประกนัซองให้แก่ผูฟ้้องคด ี
ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ ง แห่งพระราชบัญญัติจ ัดตัง้ 
ศาลปกครองฯ 
 

    ๑.๖.๒ ขัน้ตอนการสัง่ให้เป็นผูท้ิ้งงาน 
 

    กรณีนี้มตีวัอย่างคดพีพิาทซึง่ศาลปกครองสูงสุดวนิิจฉัยว่าผูฟ้้องคดไีม่เป็น 
ผูท้ีไ่ดร้บัความเดอืดรอ้นหรอืเสยีหายทีจ่ะมสีทิธฟ้ิองคดต่ีอศาลปกครอง ดงัน้ี 
 

    - หนังสือของหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างท่ีแจ้งให้ผู้รบัจ้างช้ีแจง
เหตุผลหรือข้อเทจ็จริงท่ีไม่สามารถด าเนินการก่อสร้างให้แล้วเสรจ็ตามสญัญาจ้าง โดยระบุ
ด้วยว่าหากไม่ช้ีแจงภายในเวลาท่ีก าหนด จะด าเนินการให้ผู้รบัจ้างเป็นผู้ท้ิงงาน ยงัมิใช่
ค าสัง่ให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ท้ิงงาน ผู้รบัจ้างจึงไม่ใช่เป็นผู้ได้รบัความเดือดร้อนหรือเสียหาย
หรืออาจจะเดือดร้อนเสียหายโดยไม่อาจหลีกเล่ียงได้ท่ีจะมีสิทธิฟ้องคดีขอให้เพิกถอน
หนังสือดงักล่าว 
 

    : ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๔๐๐/๒๕๔๗ กรณทีีผู่ฟ้้องคดเีป็นคู่สญัญา
จ้างก่อสร้างอาคารส านักงานของเทศบาลสามแยก (ผู้ถูกฟ้องคดี) แต่ท าการก่อสร้างไม่ทนั 
ตามเวลาที่ก าหนดในสญัญาเนื่องจากไม่สามารถเข้าท าการก่อสร้างได้ทนัทีหลงัจากตกลง 
ท าสัญญาจ้าง อันเป็นผลมาจากผู้ถูกฟ้องคดีไม่ยอมส่งมอบแบบแปลนการก่อสร้างให้แก่ 
ผูฟ้้องคด ีและไม่อนุญาตใหผู้ฟ้้องคดขียายระยะเวลาการก่อสรา้งตามทีร่อ้งขอ เมื่องานก่อสรา้ง
แลว้เสรจ็ไมท่นัเวลาทีก่ าหนดผูถู้กฟ้องคดไีดบ้อกเลกิสญัญาจา้ง และมหีนงัสอืสัง่ใหผู้ฟ้้องคดเีป็น
ผู้ทิ้งงาน ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าหนังสอืดงักล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายและมเีจตนากลัน่แกล้งผู้ฟ้องคด ี
เนื่องจากขณะที่ถูกบอกเลิกสัญญาจ้าง ผู้ฟ้องคดีได้ท างานในงวดงานที่ ๔ แล้วเสร็จไปแล้ว
มากกว่า ๘๐% จงึน าคดมีาฟ้องขอใหศ้าลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่เพกิถอนหนังสอืของผู้ถูกฟ้องคดี
ทีส่ ัง่ว่าผู้ฟ้องคดเีป็นผู้ทิ้งงาน  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า ก่อนที่จะมกีารลงโทษโดยสัง่ให ้
 
 
 



 ๑๘๒ 

เป็นผู้ทิ้งงานนั ้น จะต้องมีการด าเนินการตามขัน้ตอนต่างๆที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑๓๘๑๔๕  
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพสัดุของหน่วยการบรหิารราชการส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๓๕ ก่อน และผู้ที่มีอ านาจในการสัง่ให้เป็นผู้ทิ้งงานอันเป็นค าสัง่ทางปกครองตาม 
มาตรา ๕๑๔๖ แห่งพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ คอื ปลดักระทรวง
มหาดไทย เมื่อปรากฏว่าสาระส าคญัในหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้เพิกถอน 
เป็นเพยีงการแจ้งให้ผู้ฟ้องคดมีาชี้แจงเหตุผลหรอืข้อเท็จจรงิที่ไม่สามารถด าเนินการก่อสร้าง 
ใหแ้ลว้เสรจ็ไดภ้ายในเวลาทีก่ าหนดในสญัญา โดยหากไม่ชีแ้จงภายในเวลาทีก่ าหนดผูถู้กฟ้องคดี
จะด าเนนิการใหผู้ฟ้้องคดเีป็นผูท้ิง้งานตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยขา้งต้น กรณีจงึยงัไม่ใช่ค าสัง่
ให้ผู้ฟ้องคดเีป็นผู้ทิ้งงาน ผู้ฟ้องคดจีงึไม่ใช่เป็นผู้ได้รบัความเดอืดรอ้นหรอืเสยีหายหรอือาจจะ
เดือดร้อนเสียหายโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ที่จะมีสิทธิฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ ง  
แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
๑๔๕ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 ขอ้ ๑๓๘ ให้หวัหน้าฝ่ายบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการส่วนท้องถิ่นรายงานผ่านจงัหวดั

เพื่อเสนอปลดักระทรวงมหาดไทย เพื่อพจิารณาผู้ทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกแลว้ไม่ยอมไปท าสญัญาหรอืขอ้ตกลง
ภายในเวลาที่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นก าหนดหรือคู่สญัญาของหน่วยการบริหารราชการ 
ส่วนท้องถิ่นไม่ปฏิบัติตามสญัญาหรือข้อตกลงนัน้โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ว่ามีลักษณะเป็นผู้ทิ้งงาน  
และให้ปลดักระทรวงมหาดไทยรีบส่งชื่อผู้นัน้ไปยงัปลดัส านักนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา หากเห็นด้วย  
ใหป้ลดักระทรวงมหาดไทยสัง่ผูน้ัน้เป็นผูท้ิง้งานแลว้แจง้เวยีนใหห้น่วยการบรหิารราชการส่วนทอ้งถิน่ต่างๆ ทราบ 
พรอ้มทัง้แจง้ผูท้ิง้งานรายนัน้ทางไปรษณียล์งทะเบยีน 

 ห้ามหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นก่อนิติสมัพันธ์กับผู้ทิ้งงานที่ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  
เว้นแต่ปลัดกระทรวงมหาดไทยจะสัง่เพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน และการสัง่เพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน  
ใหป้ฏบิตัติามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม 

 ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า มีการกระท าโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการ  
เขา้เสนอราคากบัหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ ใหพ้จิารณาลงโทษผูเ้สนอราคาทีม่กีารกระท าดงักล่าว 
เสมอืนเป็นผูท้ิง้งาน และด าเนินการตามขัน้ตอนในวรรคหนึ่งและวรรคสอง โดยอนุโลม 

๑๔๖ อา้งแลว้ ในเชงิอรรถที ่๘๓ หน้า ๗๘ 



 ๑๘๓ 

    ๑.๖.๓ ขัน้ตอนการเบิกเงินเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการท่ีด าเนินการจดัหา
พสัดตุามระเบียบส านักนายกรฐัมนตรี ว่าด้วยการพสัด ุพ.ศ. ๒๕๓๕ 
 

     กรณีนี้มตีวัอย่างคดพีพิาทซึ่งศาลปกครองสูงสุดวนิิจฉัยว่าผู ้ฟ้องคด ี
ไม่เป็นผูท้ีไ่ดร้บัความเดอืดรอ้นหรอืเสยีหายทีจ่ะมสีทิธฟ้ิองคดต่ีอศาลปกครอง ดงัน้ี 
 

     - กรณีท่ีผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า หน่วยงานทางปกครองเบิกเงินเบี้ยประชุม
ให้แก่คณะกรรมการท่ีด าเนินการจดัหาพสัดุเบิกเงินเบี้ยประชุมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
ขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสัง่ให้การกระท าดงักล่าวเป็นโมฆะนัน้ เมื่อผู้ฟ้องคดีมิได้
แสดงให้เห็นอย่างเป็นรปูธรรมว่าการกระท าดงักล่าวก่อความเดือดร้อนหรือเสียหาย
หรืออาจจะก่อความเดือดร้อนหรือเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีโดยตรงและเป็นการเฉพาะตวั
อย่างไร และการกระท าดงักล่าวกมิ็ใช่การกระท าท่ีก่อความเดือดร้อนหรือเสียหายหรือ
อาจจะก่อความเดือดร้อนหรือเสียหายแก่ประชาชนคนใดคนหน่ึงโดยตรงและเป็นการ
เฉพาะตวัแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้ได้รบัความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะ
เดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเล่ียงได้ท่ีจะมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง 
 

     : ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี ๖๖๖/๒๕๕๔ ผูฟ้้องคดฟ้ีองว่า ส านักงาน
สาธารณสุขจงัหวัดอาศัยอ านาจตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. ๒๕๔๗  
เบกิเงนิเบีย้ประชุมใหแ้ก่คณะกรรมการทีด่ าเนินการจดัหาพสัดุตามระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ี
ว่าด้วยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยมชิอบด้วยกฎหมาย ท าให้เกิดความสิ้นเปลอืงงบประมาณ
แผ่นดนิ ขอให้ศาลมคี าพิพากษาหรอืค าสัง่ให้การกระท าดงักล่าวเป็นโมฆะ  ศาลปกครอง
สูงสุดวินิจฉัยว่า เมื่อตามค าฟ้องและค าร้องอุทธรณ์มไิด้แสดงให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมว่า 
การกระท าดงักล่าวก่อความเดอืดรอ้นหรอืเสยีหายหรอือาจจะก่อความเดือดรอ้นหรอืเสยีหาย 
แก่ผูฟ้้องคดโีดยตรงและเป็นการเฉพาะตวัอย่างไร ทัง้โดยเหตุผลของเรื่องแลว้การกระท าดงักล่าว
ก็มใิช่การกระท าที่ก่อความเดอืดร้อนหรอืเสียหายหรอือาจจะก่อความเดอืดร้อนหรอืเสียหาย 
แก่ประชาชนคนใดคนหน่ึงโดยตรงและเป็นการเฉพาะตวัแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดจีงึไม่ใช่ผู้ได้รบั
ความเดอืดรอ้นหรอืเสยีหายหรอือาจจะเดอืดรอ้นหรอืเสยีหายโดยมอิาจหลกีเลีย่งได้ทีจ่ะมสีทิธิ
ฟ้องคดต่ีอศาลปกครอง  
 
 
 
 



 ๑๘๔ 

๒. เง่ือนไขเก่ียวกบัค าขอบงัคบั 
 

   ผู้ที่จะมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง นอกจากจะต้องเป็นผู้ที่ได้รบัความเดือดร้อน 
หรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายจากการกระท าหรือการงดเว้นการกระท า 
ของหน่วยงานทางปกครองหรอืเจ้าหน้าที่ของรฐัตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง  
แห่งพระราชบัญญัติจดัตัง้ศาลปกครองฯ แล้ว การแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือ  
ความเสยีหายทีไ่ดร้บันัน้ต้องมคี าบงัคบัตามที่ก าหนดไวใ้นมาตรา ๗๒๑๔๗ แห่งพระราชบญัญตัิ
ดงักล่าวดว้ย โดยในคดพีพิาทเกี่ยวกบัการพสัดุนัน้ มตีวัอย่างค าวนิิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
เกีย่วกบัค าขอบงัคบัในแต่ละขัน้ตอนและวธิกีารของการจดัซือ้จดัจา้ง ดงันี้ 
 

  ๒.๑ ค าขอบงัคบัในขัน้ตอนการจดัท าเอกสารหรือประกาศจดัซ้ือหรือจดัจ้าง 
 

   ในขัน้ตอนน้ีมตีวัอยา่งค าวนิิจฉยัของศาลปกครองสงูสุดทีน่่าสนใจ ทัง้ในกรณีทีศ่าล 
วนิิจฉยัว่าเป็นค าขอทีศ่าลก าหนดค าบงัคบัใหไ้ดแ้ละกรณีค าขอทีศ่าลไม่อาจก าหนดค าบงัคบัใหไ้ด ้
ส าหรบัค าวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่วินิจฉัยว่าเป็นค าขอที่ศาลก าหนดค าบงัคบัให้ได ้ 
ปรากฏค าวนิิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดซึ่งเป็นคดพีพิาทในการจดัซื้อหรอืจดัจ้างโดยวธิีการ 
ทางอเิลก็ทรอนิกส ์ดงันี้  
 

                                         
๑๔๗ พระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

มาตรา ๗๒ ในการพิพากษาคดี ศาลปกครองมีอ านาจก าหนดค าบังคับอย่างหนึ่งอย่างใด 
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) สัง่ใหเ้พกิถอนกฎหรอืค าสัง่หรอืสัง่หา้มการกระท าทัง้หมดหรอืบางส่วน ในกรณีทีม่กีารฟ้องว่า
หน่วยงานทางปกครองหรอืเจา้หน้าทีข่องรฐักระท าการโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) 

(๒) สัง่ให้หวัหน้าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรฐัที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามหน้าที่
ภายในเวลาทีศ่าลปกครองก าหนด ในกรณีทีม่กีารฟ้องว่าหน่วยงานทางปกครองหรอืเจา้หน้าทีข่องรฐัละเลย
ต่อหน้าทีห่รอืปฏบิตัหิน้าทีล่่าชา้เกนิสมควร 

(๓) สัง่ใหใ้ชเ้งนิหรอืใหส้ง่มอบทรพัยส์นิหรอืใหก้ระท าการหรอืงดเวน้กระท าการ โดยจะก าหนด
ระยะเวลาและเงื่อนไขอื่นๆ ไว้ด้วยกไ็ด้ ในกรณีที่มกีารฟ้องเกี่ยวกบัการกระท าละเมดิหรอืความรบัผดิของ
หน่วยงานทางปกครองหรอืเจา้หน้าทีข่องรฐั หรอืการฟ้องเกีย่วกบัสญัญาทางปกครอง 

(๔) สัง่ให้ถือปฏิบัติต่อสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ มีการฟ้องให้ศาล 
มคี าพพิากษาแสดงความเป็นอยู่ของสทิธหิรอืหน้าทีน่ัน้ 

(๕) สัง่ใหบุ้คคลกระท าหรอืละเวน้กระท าอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
ฯลฯ   ฯลฯ 



 ๑๘๕ 

 - การมีค าขอให้ศาลเพิกถอนประกาศประกวดราคาซ้ือครุภณัฑ์ของหน่วยงาน 
ทางปกครองฉบบัเดิม เน่ืองจากผู้ฟ้องคดีเห็นว่ามีการก าหนดคุณสมบติัอนัมีลกัษณะ
เป็นการกีดกนัผูฟ้้องคดีซ่ึงเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ และการก าหนดราคาขายเอกสาร
ประกวดราคาสงูเกินสมควร และให้ประกาศจดัซ้ือใหม่  
 

 : ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี ๑๗๙/๒๕๕๕ กรณีฟ้องว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ (ผู้ถูกฟ้องคด)ี ได้ออกประกาศประกวดราคาซื้อครุภณัฑค์อมพวิเตอร ์ด้วยวธิกีาร
ทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมกีารก าหนดคุณสมบตัิของผู้มสีิทธิเสนอราคาอันมลีกัษณะเป็นการ  
กดีกนัผูฟ้้องคดซีึ่งเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ และมกีารก าหนดราคาขายเอกสารประกวดราคา 
ที่สูงเกินสมควร ขอให้ศาลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่เพิกถอนข้อก าหนดตามเอกสารประกาศ
ประกวดราคาดังกล่าว และให้มหาวิทยาลยัฯ ก าหนดราคาขายเอกสารประกวดราคาให้มี 
ความเหมาะสม ตามระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าด้วยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิม่เตมิ
โดยระเบยีบฯ (ฉบบัที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า การแก้ไขหรอืบรรเทา 
ความเดอืดร้อนหรอืความเสยีหายที่ผู้ฟ้องคดไีด้รบัจากข้อก าหนดตามประกาศประกวดราคา
ดงักล่าวจ าต้องมคี าบงัคบัของศาลโดยสัง่ให้เพกิถอนหลกัเกณฑ์ตามประกาศประกวดราคา  
ทีพ่พิาท ผูฟ้้องคดจีงึเป็นผูม้สีทิธฟ้ิองคดน้ีีต่อศาลปกครองโดยมพิกัตอ้งซือ้เอกสารประกวดราคา
และเขา้รว่มเสนอราคาตามประกาศดงักล่าว  
 

  ส าหรบัค าวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่วินิจฉัยว่าเป็นค าขอที่ศาลไม่อาจก าหนด 
ค าบงัคบัได้ ปรากฏค าวนิิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดโดยแบ่งออกตามวธิกีารจดัซือ้หรอืจดัจา้ง 
ในแต่ละวธิ ีไดด้งันี้ 
 

   ๑) การจดัซ้ือหรือจดัจ้างโดยวิธีสอบราคา 
 

    - การมีค าขอให้ศาลพิพากษาว่า หน่วยงานทางปกครองละเว้นการปฏิบติัหรือ
ปฏิบติัฝ่าฝืนกฎหมาย และขอให้ช้ีว่าหน่วยงานทางปกครองละเว้นหรือหลีกเล่ียง 
การปฏิบติัตามระเบียบท่ีทางราชการก าหนดไว้เพ่ือให้เป็นบรรทดัฐานของการปฏิบติั
ราชการต่อไป 
 

  : ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี ๒๖๗/๒๕๔๗ กรณีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้มอีาชีพ 
ผลิตและขายรถยนต์ฟ้องว่า องค์การบริหารส่วนจงัหวัดชยัภูมิ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ด าเนินการ
ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์ประเภทรถบดล้อยางโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากก าหนด
คุณลกัษณะไม่เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพสัดุของหน่วยการบรหิาร



 ๑๘๖ 

ราชการส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๓๕ และไม่แจง้ให้ผู้ฟ้องคดทีราบถงึการสอบราคาดงักล่าว ทัง้ที ่
ผู้ฟ้องคดไีด้เคยมจีดหมายแนะน าตวัไว้แล้ว ขอให้ศาลมคี าพพิากษาว่าผู้ถูกฟ้องคดไีด้ละเว้น 
การปฏิบัติหรือปฏิบัติฝ่าฝืนกฎหมาย และขอให้ชี้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีละเว้นหรือหลีกเลี่ยง 
การปฏิบตัิตามระเบียบที่ทางราชการก าหนดไว้ เพื่อให้เป็นบรรทดัฐานและเป็นตัวอย่างของ 
การปฏบิตัริาชการต่อไป  ศาลปกครองสงูสุดวินิจฉัยว่า การกระท าของผูถู้กฟ้องคดเีป็นคดพีพิาท
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบญัญัติจดัตัง้ศาลปกครองฯ แต่การมคี าบงัคับตาม 
ค าขอของผูฟ้้องคดขีา้งตน้เป็นกรณทีีไ่มอ่าจแกไ้ขหรอืบรรเทาความเดอืดรอ้นหรอืเสยีหายใหก้บั
ผู้ฟ้องคดีได้ อีกทัง้เป็นกรณีที่ศาลปกครองไม่อาจมีค าบังคับได้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง 
ประกอบกบัมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบญัญตัเิดยีวกนั 
 

 ๒) การจดัซ้ือหรือจดัจ้างด้วยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส ์
 

  (๑) การมีค าขอให้ศาลเพิกถอนประกาศจัดซ้ือครุภัณฑ์ของหน่วยงาน 
ทางปกครองฉบบัเดิมและให้ประกาศจดัซ้ือใหม่ โดยน าคดีมาฟ้องภายหลงัจากท่ีมีการ
จดัท าสญัญาและส่งมอบครภุณัฑท่ี์จดัซ้ือตามประกาศจดัซ้ือฉบบัเดิมเสรจ็เรียบร้อยแล้ว 
 

 (๑.๑) ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี ๗๓๙/๒๕๕๐ กรณีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็น 
ผู้มสีทิธเิสนอราคาในการประมูลซื้อครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ อุปกรณ์ และสื่อการเรยีนการสอน 
ด้วยระบบอเิล็กทรอนิกส์ตามประกาศจงัหวดัสงขลา ฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดไีม่สามารถยื่นเอกสาร
ประมูลซื้อตามประกาศดังกล่าวได้ เนื่องจากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต ๑  
(ผู้ถูกฟ้องคดี)  ก าหนดคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ที่ไม่อาจมีผลิตภัณฑ์ยี่ห้อหรือรุ่นใดตรง 
ตามขอ้ก าหนดในประกาศประมลูซือ้ฯ  การก าหนดคุณสมบตัดิงักล่าวจงึเป็นการกดีกนัขดัขวาง
โดยมุง่หมายไมใ่หผู้ป้ระกอบการรายหนึ่งรายใดไดม้โีอกาสเขา้แข่งขนัเสนอราคาอย่างเป็นธรรม
กบัผู้เสนอราคารายที่ผู้ถูกฟ้องคดไีด้คดัเลอืกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคาและได้เขา้ท าสญัญา
จดัซื้อกับผู้ถูกฟ้องคดีในเวลาต่อมา ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการกระท าของผู้ถูกฟ้องคดีไม่ชอบ 
ดว้ยกฎหมาย จงึน าคดมีาฟ้องขอให้ศาลเพกิถอนประกาศประมูลซื้อครุภณัฑข์า้งต้น และขอให้
ประกาศจดัซือ้ครุภณัฑด์งักล่าวใหม่  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า เมื่อปรากฏว่าผูถู้กฟ้องคดี
ไดท้ าสญัญาจดัซือ้กบัผูท้ี่ชนะในการเสนอราคา และมกีารส่งมอบครุภณัฑต์ามสญัญาเรยีบรอ้ยแล้ว
ก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะน าคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง  ดงันัน้ การที่จะให้ผู้ถูกฟ้องคดีด าเนินการ 
ตามค าขอของผู้ฟ้องคดขีา้งต้น จงึเป็นกรณีที่ศาลปกครองไม่อาจจะออกค าบงัคบัตามมาตรา ๗๒ 
แห่งพระราชบัญญัติจ ัดตัง้ศาลปกครองฯ ให้ได้ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิน าคดีมาฟ้องต่อ 
ศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบญัญตัดิงักล่าว 



 ๑๘๗ 

 

 (๑.๒) ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี ๑๖๕/๒๕๕๑ กรณีที่เทศบาลนครภูเก็ต  
(ผู้ถูกฟ้องคด)ี ประกาศประกวดราคาจ้างติดตัง้เครื่องนับถอยหลงัสญัญาณไฟจราจรโดยวธิปีระมูล 
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โดยก าหนดรายละเอียดและข้อก าหนดของหลอดไฟ ( LED)  
ของเครื่องนับเวลาถอยหลงัว่าต้องมหีนังสอือนุมตัิรบัจดทะเบียนผลติภณัฑ์มาตรฐานผลติภณัฑ ์
จากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กรณีสินค้าจากต่างประเทศจะต้องมีหนังสือ 
รบัรองคุณภาพสนิค้าจากประเทศผูผ้ลติ โดยมหีนังสอืรบัรองการออกเอกสาร ณ สถานทูตไทย
ในประเทศนัน้ ผูฟ้้องคดซีึง่เป็นบรษิทัผูผ้ลติสนิคา้โดยน าเขา้หลอดไฟ (LED) มาจากต่างประเทศ
บางส่วนมาประกอบภายในประเทศ ซึ่งไม่มสีทิธิได้รบัหนังสอืจดทะเบยีนผลติภณัฑ์มาตรฐาน
ผลติภณัฑจ์ากส านักงานมาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรมเหน็ว่า การก าหนดรายละเอยีดและ
ขอ้ก าหนดดงักล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นการก าหนดเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคา
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งท าใหผู้ฟ้้องคดไีมอ่าจเขา้เสนอราคาได้ จงึน าคดมีาฟ้องขอใหศ้าลมคี าพพิากษา
หรือค าสัง่ยกเลิกการประกวดราคาดังกล่าวและขอให้จัดให้มีการประกวดราคาจ้างใหม่   
ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า เมื่อปรากฏว่ามกีารท าสญัญาจา้งตามประกาศประกวดราคาไปแล้ว 
การขอให้ศาลก าหนดค าบงัคบัสัง่ให้เพิกถอนประกาศประกวดราคาจงึไม่อาจแก้ไขเยยีวยา 
ความเดอืดรอ้นหรอืเสยีหายของผูฟ้้องคดไีด ้ผูฟ้้องคดตีอ้งฟ้องเป็นคดพีพิาทเกีย่วกบัการกระท า
ละเมดิหรอืความรบัผดิอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรอืเจา้หน้าทีข่องรฐัอนัเกดิจากการ
ออกค าสัง่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบญัญัติจดัตัง้ 
ศาลปกครองฯ เพื่อขอให้ศาลก าหนดค าบงัคบัสัง่ให้ใช้เงนิทดแทนความเสยีหายตามมาตรา ๗๒ 
วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบญัญตัเิดยีวกนั ผูฟ้้องคดจีะขอใหศ้าลก าหนดค าบงัคบัสัง่ใหย้กเลกิ
การประกวดราคาตามประกาศประกวดราคา หรือขอให้ศาลก าหนดค าบงัคบัสัง่ใ ห้จดัให้ม ี
การประกวดราคาจ้างใหม่ไม่ได้ เพราะการใช้อ านาจด าเนินการดังกล่าว เป็นอ านาจของ 
ฝ่ายปกครองโดยแท้ ศาลไม่อาจก าหนดค าบังคับได้ตามมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติ
ดงักล่าว  
 

 (๒) การมีค าขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสัง่ให้ส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมใช้มาตรฐาน มอก. ฉบบัเดิม และให้หน่วยงานทางปกครอง 
ด าเนินการจัดซ้ือพัสดุโดยใช้มาตรฐาน มอก. ฉบบัเดิม โดยส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยังไม่ได้ยกเลิกมาตรฐาน มอก. ฉบบัเดิม และประกาศใช้
มาตรฐาน มอก. ฉบบัใหม่ 
 



 ๑๘๘ 

 : ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี ๔๒๐/๒๕๕๔ กรณีฟ้องว่า ส านักงานมาตรฐาน
ผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม (ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑) และส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน  
(ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) น าร่างมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมเครื่องเรอืนส าหรบัสถานศึกษา 
โต๊ะเรียนและเก้าอี้เรียนฉบับใหม่มาใช้บังคับ ซึ่งต่อมาส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร  
ได้ประกาศประมลูซื้อโต๊ะเรยีนและเก้าอี้เรยีนโดยใช้มาตรฐาน มอก. ทีจ่ดัท าขึน้ใหม่ด้วยระบบ
อเิลก็ทรอนิกส์ เป็นเหตุใหผู้้ฟ้องคดซีึง่เป็นผู้ผลติและจ าหน่ายผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรมประเภท
เครื่องเรอืนส าหรบัสถานศึกษาที่ไม่สามารถเข้าแข่งขนัประกวดราคาหรอืสอบราคาจดัซื้อได้  
ขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรอืค าสัง่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้มาตรฐาน มอก. ฉบบัเดิมและให้ 
ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ ด าเนินการจดัซื้อโต๊ะเรยีนและเก้าอี้เรยีนโดยใช้มาตรฐาน มอก. ฉบบัเดิม  
ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า ความเดือดร้อนเสียหายของผู้ฟ้องคดีจึงเกิดจากประกาศ
กรุงเทพมหานครดังกล่าว ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าประกาศข้างต้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
ย่อมมสีทิธฟ้ิองคดต่ีอศาลเพื่อขอให้เพกิถอนประกาศประกวดราคาดงักล่าวได้ แต่ปรากฏว่า 
ผูฟ้้องคดมีคี าขอใหศ้าลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ใหผู้ถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ใชม้าตรฐาน มอก. ฉบบัเดมิ 
และใหผู้้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ ด าเนินการจดัซื้อพสัดุของส่วนราชการ โต๊ะเรยีนเก้าอี้เรยีนตามมาตรฐาน 
มอก. ฉบบัเดมิ ทัง้ที่ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ยงัไม่ได้ยกเลกิมาตรฐาน มอก. ฉบบัเดมิ และประกาศใช้
มาตรฐาน มอก. ฉบบัใหม่แต่ประการใด  ดงันัน้ เมื่อมาตรฐาน มอก. ฉบบัเดมิยงัมผีลบงัคบัใช้
ต่อไป ศาลจงึไมอ่าจออกค าบงัคบัตามค าขอของผูฟ้้องคดไีด ้ 
 

 (๓) กรณีมีค าขอให้ศาลยกเลิกประกาศจดัซ้ือจดัจ้างซ่ึงปรากฏว่าในระหว่าง
การพิจารณาของศาล หน่วยงานทางปกครองได้มีประกาศยกเลิกประกาศฉบบัพิพาทแล้ว 
ย่อมถือได้ว่าเหตแุห่งการฟ้องคดีหมดส้ินไป 
 

 (๓.๑) ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี ๓๖๙/๒๕๕๑ กรณีฟ้องว่าเทศบาลต าบล 
โซ่พิสยั (ผู้ถูกฟ้องคดี) ประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน  
๑๔ โครงการ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นการเลอืกปฏบิตัไิม่เป็นธรรม และมเีจตนาไม่สุจรติ  
ท าใหผู้ฟ้้องคดไีดร้บัความเดอืดรอ้นเสยีหาย ขอใหศ้าลมคี าสัง่ใหย้กเลกิประกาศเทศบาลต าบล
ดงักล่าว  ศาลปกครองสงูสดุวินิจฉัยว่า เมือ่ปรากฏว่าในระหว่างพจิารณาคดขีองศาลปกครอง
ชัน้ต้น เทศบาลต าบลฯ ได้มีประกาศยกเลิกการประมูลจ้างเหมาก่อสร้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน ๑๔ โครงการที่พิพาทแล้ว เป็นเหตุให้ประกาศประมูลจ้างที่พิพาท 
ถูกยกเลิกด้วยประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าว จึงมีผลเท่ากับผู้ถูกฟ้องคดีได้ปฏิบัติการ 
ให้เป็นไปตามค าขอของผู้ฟ้องคดแีล้ว ศาลปกครองไม่จ าต้องมคี าบงัคบัตามค าขอของผูฟ้้องคดี



 ๑๘๙ 

อีกต่อไป กรณีจงึถือได้ว่าเหตุแห่งการฟ้องคดีน้ีได้หมดสิ้นไปแล้ว ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ 
ทีจ่ะด าเนินกระบวนพจิารณาคดนีี้อกีต่อไป 
 

 (๓.๒) ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี ๔๔๔/๒๕๕๒ กรณีฟ้องว่า การไฟฟ้า 
ส่วนภูมภิาค (ผู้ถูกฟ้องคด)ี ออกประกาศประกวดราคาเพื่อจดัจา้งบรกิารงานด้านระบบไฟฟ้า
แบบราคาคงทีไ่มจ่ ากดัจ านวนดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์โดยมกีารก าหนดเงื่อนไขคุณสมบตัิ
ของผู้มีสิทธิเสนอราคาไว้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  ขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสัง่ให้ 
เพกิถอนประกาศประกวดราคาดงักล่าว  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า เมื่อขอ้เทจ็จรงิปรากฏว่า 
ผู้ถูกฟ้องคดไีด้มคี าสัง่ให้ยกเลกิการประกวดราคาตามประกาศประกวดราคาที่พพิาททัง้หมด 
และด าเนินการออกประกาศประกวดราคาใหม่แล้ว จงึเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดไีด้ด าเนินการ 
ตามค าขอของผูฟ้้องคดแีลว้ ความเดอืดรอ้นเสยีหายทีผู่ฟ้้องคดขีอใหศ้าลปกครองแก้ไขเยยีวยา
ได้รบัการแก้ไขและมูลเหตุแห่งการฟ้องคดไีด้หมดสิ้นไปโดยไม่จ าเป็นที่ศาลปกครองจะต้อง
ก าหนดค าบงัคบัตามมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบญัญตัิจดัตัง้ศาลปกครองฯ (ค าสัง่ศาลปกครอง
สงูสดุท่ี ๔๗๑/๒๕๕๒ วินิจฉัยแนวทางเดียวกนั) 
 

  ๒.๒ ค าขอบงัคบัในขัน้ตอนการเผยแพร่ประกาศจดัซ้ือหรือจดัจ้าง 
 

   มตีวัอยา่งค าวนิิจฉยัของศาลปกครองสงูสุดทีน่่าสนใจ ดงันี้ 
 

  - การมีค าขอให้พิจารณาลงโทษทางวินัยแก่เจ้าหน้าท่ี เน่ืองจากผู้ฟ้องคดี
เหน็ว่าเจ้าหน้าท่ีของรฐักระท าการปกปิดการจดัซ้ือจดัจ้างโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ท าให้
ผูฟ้้องคดีเสียโอกาสในการเข้าเสนอราคาและท าให้ทางราชการได้รบัความเสียหาย 
 

 : ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๒๖๗/๒๕๕๓ กรณีฟ้องว่า ผูถู้กฟ้องคดทีัง้สบิสองคน
ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรฐักระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยการปกปิดการจดัซื้อจดัจ้าง
โครงการตามงบประมาณเงนิอุดหนุนเฉพาะกิจอนัเป็นการฝ่าฝืนระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการพสัดุขององค์การบรหิารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๘ ท าให้ผู้ฟ้องคดเีสยีโอกาสในการ 
เข้าเสนอราคาและท าให้ทางราชการได้รบัความเสยีหาย ขอให้ศาลมคี าพพิากษาหรอืมคี าสัง่
ลงโทษทางวนิัยอย่างรา้ยแรงแก่ผู้ถูกฟ้องคดทีัง้สบิสองโดยใหป้ลดออกหรอืไล่ออกจากราชการ 
ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า การพิจารณาลงโทษทางวินัยแก่ผู้ถูกฟ้องคดีทัง้สิบสองคน 
เป็นเรื่องการใช้อ านาจทางการบริหารของผู้ บังคับบัญชาที่จะพิจารณาด าเนินการกับ
ผูใ้ต้บงัคบับญัชาตามควรแก่พฤตกิารณ์เป็นรายกรณีตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมาย และเป็นการ
ใช้ดุลพินิจและอ านาจของผู้บงัคบับญัชาอันถือเป็นมาตรการภายในฝ่ายปกครองโดยเฉพาะ  



 ๑๙๐ 

ศาลปกครองมอิาจก้าวล่วงเขา้ไปใชอ้ านาจลงโทษผูถู้กฟ้องคดทีัง้สบิสองคนแทนผูบ้งัคบับญัชา
ตามที่กฎหมายบญัญัติไว้ได้ จงึเป็นกรณีที่ศาลไม่อาจมคี าบงัคบัตามค าขอของผู้ฟ้องคดีได ้
ตามมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ  
 

  ๒.๓ ค าขอบงัคบัในขัน้ตอนการด าเนินการของคณะกรรมการจดัซ้ือหรือจดัจ้าง 
 

 ในขัน้ตอนนี้มตีวัอย่างค าวนิิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่น่าสนใจเกี่ยวกบัค าขอ 
ในการฟ้องโตแ้ยง้ผลการพจิารณาของคณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคา ซึง่ศาลวนิิจฉัยว่า
เป็นค าขอทีศ่าลไมอ่าจก าหนดค าบงัคบัได้ ดงันี้ 
 

 - การมีค าขอให้ศาลเพิกถอนการประกวดราคาและให้ด าเนินการประกวด
ราคาใหม่ เน่ืองจากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
ด าเนินการพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคไม่ถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดและมีการ
ปฏิบติัท่ีไม่เป็นธรรม โดยท่ีผู้มีอ านาจสัง่ซ้ือหรือสัง่จ้างยงัไม่ได้มีค าสัง่รบัหรือไม่รบั 
ค าเสนอราคาของผูเ้ข้าประกวดราคาแต่อย่างใด 
 

 : ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี ๒๙/๒๕๔๗ กรณีผู้ฟ้องคดไีด้เขา้ร่วมเสนอราคา 
ในการประกวดราคาเช่าระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบพร้อมจัดเตรียมสถานที่ 
เพื่อตดิตัง้ ส าหรบัใชเ้ป็นศูนยฝึ์กอบรมและหอ้งคอมพวิเตอรข์องโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร
ตามประกาศประกวดราคาของกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคด)ี ซึ่งได้ก าหนดหลกัเกณฑ์ให้ม ี
การพจิารณาเอกสารที่ยื่นเสนอราคาแบบ ๒ ซอง โดยคณะกรรมการพจิารณาผลการประกวด
ราคาจะพิจารณาข้อเสนอทางด้านเทคนิคและข้อเสนออื่นๆ ก่อน ผู้เสนอราคาที่ผ่านการ
พจิารณาดงักล่าวแลว้ จงึจะไดร้บัการพจิารณาราคาและตดัสนิคดัเลอืกผูช้นะการประกวดราคา
ต่อไป ผูฟ้้องคดเีหน็ว่าในการพจิารณาขอ้เสนอด้านเทคนิคคณะกรรมการพจิารณาผลการประกวด
ราคาด าเนินการไม่ถูกต้องตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดและมกีารปฏบิตัโิดยไม่เป็นธรรม เนื่องจาก  
มกีารเปิดโอกาสให้ผู้เสนอราคาบางรายน าเครื่องคอมพวิเตอร์และอุปกรณ์ที่อยู่ระหว่างขัน้ตอน
การพจิารณาขอ้เสนอดา้นเทคนิคกลบัไปแก้ไข จงึน าคดมีาฟ้องขอใหศ้าลเพกิถอนการประกวด
ราคาดังกล่าว และให้ผู้ถูกฟ้องคดีด าเนินการประกวดราคาโครงการดังกล่าวใหม่ให้ชอบ 
ดว้ยกฎหมาย  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า ในการคดัเลอืกผู้ชนะการประกวดราคาผู้ถูกฟ้องคด ี
จะพิจารณาจากผู้ เสนอราคาที่ผ่านการพิจารณาข้อเสนอทางด้านเทคนิคแล้วเท่านั ้น  
การพจิารณาคดัเลอืกข้อเสนอทางด้านเทคนิคจงึเป็นส่วนหนึ่งของการพจิารณาตดัสนิผู้ชนะ  
การประกวดราคา และเป็นการด าเนินการภายในของฝ่ายปกครองอันเป็นการพิจารณา 



 ๑๙๑ 

ทางปกครองที่เป็นขัน้ตอนการเตรยีมการและการด าเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจดัให้มคี าสัง่ 
ทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบญัญัติวธิปีฏบิตัิราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
หากผูถู้กฟ้องคดพีจิารณาตดัสนิผูช้นะการประกวดราคาโดยออกค าสัง่รบัหรอืไม่รบัค าเสนอเช่า
ของผู้เข้าร่วมประกวดราคาแล้ว การออกค าสัง่ดงักล่าวจงึจะเป็นค าสัง่ทางปกครอง  ดงันัน้  
เมื่อหน่วยงานทางปกครองหรอืเจ้าหน้าที่ของรฐัผู้ใช้อ านาจทางปกครองยงัไม่ได้ใช้อ านาจ  
ทางปกครองเพียงแต่ด าเนินการตามขัน้ตอนภายในของเจ้าหน้าที่อันเป็นการพิจารณา  
ทางปกครองที่เป็นขัน้ตอนการเตรยีมการและการด าเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจดัให้มคี าสัง่  
ทางปกครองเท่านัน้ ผู้ฟ้องคดีจงึยงัไม่เป็นผู้ได้รบัความเดือดร้อนหรอืเสียหาย หรอือาจจะ
เดอืดรอ้นหรอืเสยีหายโดยมอิาจหลกีเลี่ยงได้ และเป็นกรณีที่ศาลไม่มอี านาจก าหนดค าบงัคบั
ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ ผูฟ้้องคดจีงึไม่มสีทิธฟ้ิองคดี
ต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบญัญตัเิดยีวกนั 
 

  ๒.๔ ค าขอบงัคบัในขัน้ตอนการด าเนินการของผู้มีอ านาจอนุมติัสัง่ซ้ือหรือสัง่จ้าง 
 

  ในขัน้ตอนนี้มตีวัอย่างค าวนิิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่น่าสนใจเกี่ยวกบัค าขอ 
ในการฟ้องโต้แย้งการด าเนินการของผู้มอี านาจจดัซื้อจดัจ้างโดยวธิีต่างๆ ซึ่งศาลวินิจฉัยว่า  
เป็นค าขอทีศ่าลไมอ่าจก าหนดค าบงัคบัได้ ดงันี้ 
 

  ๑) การจดัซ้ือหรือจดัจ้างโดยวิธีสอบราคา 
 

  (๑) การมีค าขอให้ศาลยกเลิกสญัญาจ้างโดยให้ผู้ฟ้องคดีซ่ึงเป็นผู้เสนอ
ราคาต ่าสุดในการสอบราคาจ้างเข้าเป็นคู่สญัญาแทนผู้เสนอราคารายอ่ืนซ่ึงหน่วยงาน 
ทางปกครองมีค าสัง่ให้เป็นผู้ชนะการสอบราคา โดยท่ีได้มีการปฏิบติัตามสัญญาจ้าง 
และเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเสรจ็เรียบร้อยแล้ว 
 

   : ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.๒๑๖/๒๕๔๙ กรณีทีผู่ฟ้้องคดเีขา้ร่วม
เสนอราคาในการสอบราคาจา้งเหมาก่อสรา้งถนน ค.ส.ล. ของเทศบาลต าบลคูเมอืง (ผูถู้กฟ้องคด)ี 
โดยเป็นผู้เสนอราคาต ่าสุด แต่ผู้ถูกฟ้องคดไีด้มคี าสัง่ให้ผู้เสนอราคารายอื่นซึ่งเสนอราคาต ่า 
รายถดัไปเป็นผูส้อบราคาได ้ผู้ฟ้องคดจีงึไดย้ื่นอุทธรณ์ค าสัง่ดงักล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคด ีหลงัจากนัน้ 
ผู้ถูกฟ้องคดีได้มหีนังสอืส่งบนัทึกการเปิดซองสอบราคาให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยมไิด้มกีารชี้แจง
เหตุผลในการพจิารณาผลการเปิดซองสอบราคาให้ผู้ฟ้องคดทีราบแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดเีห็นว่า
ค าสัง่ของผู้ถูกฟ้องคดทีี่ให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้สอบราคาได้ไม่ชอบด้วยกฎหมายและท าให้ 
ผู้ฟ้องคดีได้รบัความเสียหาย จึงน าคดีมาฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนค าสัง่ดงักล่าว และให้ยกเลิก



 ๑๙๒ 

สญัญาจา้งระหว่างผูถู้กฟ้องคดกีบัผูส้อบราคาได ้โดยใหผู้ฟ้้องคดเีขา้ท าสญัญากบัผูถู้กฟ้องคดแีทน 
และขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า  
กรณีที่ผู้ฟ้องคดขีอให้ยกเลกิสญัญาจ้างระหว่างผู้ถูกฟ้องคดกีบัผู้สอบราคาได้ และให้ผู้ฟ้องคด ี
เขา้ท าสญัญากบัผู้ถูกฟ้องคดแีทนนัน้ เมื่อปรากฏขอ้เทจ็จรงิว่าผู้สอบราคาได้ได้ท าการก่อสรา้ง
งานที่พิพาทตามสญัญาจ้างเสร็จเรยีบร้อยแล้ว และผู้ถูกฟ้องคดีได้เบิกจ่ายเงนิค่าจ้างให้แล้ว  
ค าขอในประเด็นนี้จงึไม่อยู่ในอ านาจของศาลปกครองที่จะออกค าบงัคบัให้ได้ตามมาตรา ๗๒ 
วรรคหนึ่ง (๔)๑๔๘ แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ 
 

  (๒) การมีค าขอให้ศาลยกเลิกสัญญาจ้างและลงโทษบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 
ในการกระท าผิด เน่ืองจากผู้ฟ้องคดีซ่ึงเสนอราคาต า่สุดในการสอบราคาจ้างแต่ไม่ได้ 
รบัเลือกให้เข้าเป็นคู่สญัญาเหน็ว่าเง่ือนไขในการพิจารณาคดัเลือกไม่เป็นธรรม และการ
คดัเลือกไม่ปฏิบติัให้เป็นไปตามประกาศสอบราคาและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
 

 : ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี ๖๙๒/๒๕๔๘ กรณีที่ผูฟ้้องคดซีึ่งเป็นผู้เสนอราคา
ต ่าสุดและมคีุณสมบตัิถูกต้องครบถ้วนตามประกาศสอบราคาจา้งเหมาก่อสรา้งถนนคอนกรตี
เสรมิเหลก็ขององค์การบรหิารส่วนต าบลหลุมขา้ว แต่นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลหลุมขา้ว 
(ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ก าหนดเงื่อนไขในการพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคาเพื่อช่วยเหลือและ 
เอื้อประโยชน์ใหผู้เ้สนอราคารายหนึ่งรายใดไดม้สีทิธเิขา้ท าสญัญากบัองคก์ารบรหิารส่วนต าบล
โดยไม่เป็นธรรมและคัดเลือกผู้เสนอราคารายอื่นซึ่งเสนอราคาสูงกว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ชนะ 
การสอบราคา อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามประกาศสอบราคาจ้างข้างต้น และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการพสัดุขององคก์ารบรหิารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๘ จงึน าคดมีาฟ้อง
ขอให้ศาลตรวจสอบการท าสญัญาจา้งก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ระหว่างองค์การบรหิาร
ส่วนต าบลหลุมข้าวกับผู้ที่ชนะการสอบราคาข้างต้น หากไม่ถูกต้องขอให้ยกเลิกสัญญา  
และลงโทษบุคคลที่เกี่ยวข้องในการกระท าความผิดดงักล่าว  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า  
ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รบัความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการอนุมตัิสัง่จ้างผู้เสนอราคารายอื่น 
ซึ่งเสนอราคาสูงกว่า การแก้ไขหรอืบรรเทาความเดือดร้อนหรอืเสียหายดงักล่าว ผู้ฟ้องคด ี
ชอบที่จะมคี าขอให้ศาลก าหนดค าบงัคบัโดยสัง่ให้เพกิถอนค าสัง่ของผู้ถูกฟ้องคด ีอนัเป็นเหตุ
แห่งความเดอืดรอ้นหรอืเสยีหายนัน้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้
ศาลปกครองฯ แต่การที่ผู้ฟ้องคดขีอให้ยกเลกิสญัญาจ้างข้างต้นนัน้เป็นค าขอให้ศาลก าหนด 
ค าบงัคบัที่มผีลกระทบต่อบุคคลภายนอกโดยผู้ฟ้องคดไีม่ได้เขา้เป็นคู่สญัญาดงักล่าวอนัจะถูก

                                         
๑๔๘ อา้งแลว้ ในเชงิอรรถที ่๑๔๗ หน้า ๑๘๔ 



 ๑๙๓ 

โต้แย้งเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามสัญญานัน้แต่อย่างใด การก าหนดค าบังคับตามค าขอ 
ของผู้ฟ้องคดีจงึไม่อาจแก้ไขหรอืบรรเทาความเดือดร้อนหรอืเสียหายของผู้ฟ้องคดีโดยตรง  
ศาลปกครองจงึไม่อาจก าหนดค าบงัคบัให้ได้  อีกทัง้ ค าขอที่ให้ลงโทษบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ 
การกระท าผดินัน้เป็นค าขอทีศ่าลไมม่อี านาจก าหนดค าบงัคบัใหไ้ดเ้ช่นกนั   
 

 ๒) การจดัซ้ือหรือจดัจ้างโดยวิธีประกวดราคา 
 

  (๑) การมีค าขอให้ศาลมีค าสัง่ให้ผู้ฟ้องคดีซ่ึงเป็นผู้เสนอราคาสูงสุด 
ตามเง่ือนไขในประกาศประกวดราคาแต่ไม่ได้รบัการพิจารณาใบเสนอราคาเป็นผู้ชนะ
การประกวดราคา 
 

  : ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี ๗๔๒/๒๕๔๙ กรณีที่ผู้ฟ้องคดีเข้าร่วม 
ยืน่ซองประกวดราคาในการจดัใหม้บีรกิารจ าหน่ายสนิคา้ในอาคารขนส่งผูโ้ดยสารจงัหวดัสระบุรี
ตามประกาศจงัหวดัสระบุร ีโดยเป็นผูเ้สนอราคาเป็นอนัดบั ๑ แต่ขนส่งจงัหวดัสระบุร ี(ผูถู้กฟ้องคด)ี 
ไดม้หีนังสอืแจง้ผูฟ้้องคดวี่าคณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาไม่รบัพจิารณาใบเสนอ
ราคาของผูฟ้้องคด ีเน่ืองจากผูฟ้้องคดไีม่ไดก้รอกระยะเวลายนืราคาไวต้ามเงื่อนไขของเอกสาร
การประกวดราคา และได้พจิารณาให้ผู้เสนอราคาอนัดบั ๕ เป็นผู้ชนะการประกวดราคา ผู้ฟ้องคดี
เหน็ว่าคณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคามคีวามเหน็ไม่ถูกต้องเพราะตามขอ้ก าหนด
ในเอกสารประกวดราคาได้ระบุชดัว่าทางจงัหวดัจะพจิารณาตดัสนิด้วยผู้เสนอราคาสูงสุด และ
การทีผู่ฟ้้องคดไีมร่ะบุยนืราคานัน้ ถอืว่าเป็นขอ้ผดิพลาดหรอืผดิหลงเพยีงเลก็น้อย หรอืผดิแบบ
ไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคญั จงึน าคดมีาฟ้องขอให้ศาล 
มคี าสัง่ใหผู้ฟ้้องคดชีนะการประกวดราคา  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า หนังสอืของผูถู้กฟ้องคดี
ที่แจ้งผู้ฟ้องคดีว่าคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาไม่รบัพิจารณาใบเสนอราคา 
ของผู้ฟ้องคดเีป็นค าสัง่ทางปกครองตามขอ้ ๑ (๑)๑๔๙ ของกฎกระทรวง ฉบบัที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) 
ออกตามความในพระราชบญัญัติวิธีปฏิบตัิราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และมาตรา ๕๑๕๐  
แห่งพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมือ่ผูฟ้้องคดโีตแ้ยง้ว่าค าสัง่ดงักล่าว
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีจงึเป็นคดพีพิาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบญัญตัิ
จ ัดตัง้ศาลปกครองฯ แต่กรณีนี้  เมื่อผู้ฟ้องคดีมีค าขอแต่เพียงว่าให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ชนะ 
การประกวดราคา ซึง่อ านาจสัง่ใหผู้ฟ้้องคดเีป็นผูช้นะการประกวดราคาเป็นของผูม้อี านาจว่าจา้ง

                                         
๑๔๙ อา้งแลว้ ในเชงิอรรถที ่๘๗ หน้า ๙๑ 
๑๕๐ อา้งแลว้ ในเชงิอรรถที ่๘๓ หน้า ๗๘ 



 ๑๙๔ 

เฉพาะรายตามกฎหมาย ศาลปกครองไม่อาจก้าวล่วงเข้าไปในอ านาจบริหารส่วนนี้แทน
หน่วยงานทางปกครองได ้ค าขอของผูฟ้้องคดดีงักล่าวจงึเป็นค าขอทีศ่าลปกครองไม่อาจก าหนด
ค าบงัคบัได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบญัญตัิจดัตัง้ศาลปกครองฯ (ค าสัง่ 
ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๗๖๗/๒๕๔๙ วินิจฉัยแนวทางเดียวกนั) 
   

 (๒) การมีค าขอให้ศาลยกเลิกค าสัง่ไม่พิจารณาข้อเสนอราคาของผู้ฟ้องคดี
และให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รบัการพิจารณาคดัเลือกในการประกวดราคา ภายหลงัจากท่ี
หน่วยงานทางปกครองผู้จดัให้มีการประกวดราคาได้ยกเลิกการประกวดราคาและจดัให้
มีการประกวดราคาครัง้ใหม่แล้ว 
 

 : ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี ๘๙๑/๒๕๕๐ กรณีที่ผู้ฟ้องคดีเสนอราคา 
ในการประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกระบบนิวแมติกส์และชุดฝึกระบบไฮดรอนิกส์ 
ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน นครราชสมีา (ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑) แต่รองอธกิารบด ี
ฝ่ายบรหิารของผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ (ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๓) มหีนังสอืแจง้ผู้ฟ้องคดวี่าผูฟ้้องคดไีม่ไดร้บั
การพจิารณาขอ้เสนอราคาเน่ืองจากขอ้เสนอของผู้ฟ้องคดไีม่มหีนังสอืรบัรองจากผู้ผลติสนิค้า
และไม่มหีนังสอืมอบสทิธใินการใช้หลกัสูตรการฝึกอบรมและสทิธใินการมอบประกาศนียบตัร
รบัรองการฝึกอบรมซึ่งเป็นเงื่อนไขที่นอกเหนือไปจากเงื่อนไขในประกาศประกวดราคา ผู้ฟ้องคดี
เหน็ว่าการพจิารณาดงักล่าวไม่เป็นธรรมและไม่โปร่งใส จงึอุทธรณ์ค าสัง่ต่ออธกิารบด ี(ผูถู้กฟ้องคดี
ที ่๒) พรอ้มทัง้มหีนังสอืขอใหย้กเลกิประกาศประกวดราคา  ต่อมา ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ ไดม้คี าสัง่
ยกเลกิการประกวดราคาดงักล่าว แต่ไดน้ าเอาเหตุผลทีอ่้างไม่รบัพจิารณาเลอืกผูฟ้้องคดมีาเป็น
เงือ่นไขเพิม่เตมิในการประกาศประกวดราคาครัง้ใหม่ซึง่เป็นการเอื้อประโยชน์ใหแ้ก่ผูเ้สนอราคา
บางราย ผู้ฟ้องคดีจึงน าคดีมาฟ้องขอให้ศาลยกเลิกค าสัง่ที่ไม่พิจารณาข้อเสนอราคาของ 
ผูฟ้้องคดแีละใหผู้้ฟ้องคดไีดร้บัการพจิารณาคดัเลอืกในการประกวดราคา  ศาลปกครองสูงสุด
วินิจฉัยว่า การทีผู่ถู้กฟ้องคดทีี ่๒ ไมพ่จิารณาขอ้เสนอราคาของผูฟ้้องคดเีท่ากบัเป็นการปฏเิสธ
ไมร่บัขอ้เสนอราคาของผูฟ้้องคด ีซึง่ถอืว่าเป็นค าสัง่ทางปกครองทีม่ผีลกระทบต่อสทิธแิละหน้าที่
ของผู้ฟ้องคดตีามขอ้ ๑ (๑)๑๕๑ ของกฎกระทรวง ฉบบัที ่๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความใน
พระราชบญัญัตวิธิปีฏบิตัิราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ฟ้องคดจีงึเป็นผู้เดอืดร้อนหรอื
เสยีหายจากค าสัง่ของผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒  แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อภายหลงัจากผู้ฟ้องคดอุีทธรณ์ 
 
 
                                         

๑๕๑ อา้งแลว้ ในเชงิอรรถที ่๘๗ หน้า ๙๑ 



 ๑๙๕ 

ค าสัง่ดงักล่าวแลว้ ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ ไดม้ปีระกาศยกเลกิประกาศประกวดราคาขา้งต้น และจดัให้
มกีารประกวดราคาเพื่อจดัซื้อครุภณัฑค์รัง้ใหม่ ประกาศยกเลกิดงักล่าวจงึมผีลให้การกระท า 
อนัเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดไีด้สิ้นสุดลงไปก่อนที่ผู้ฟ้องคดจีะน าคดน้ีีมาฟ้องต่อศาลปกครอง  
ศาลจงึไมอ่าจออกค าบงัคบัตามค าขอใหแ้ก่ผูฟ้้องคดไีดอ้กี  
 

๓. เง่ือนไขเก่ียวกบัการด าเนินการตามขัน้ตอนหรือวิธีการส าหรบัแก้ไขความเดือดร้อน 
หรือเสียหายก่อนการฟ้องคดี 
 

 โดยที่การฟ้องคดต่ีอศาลปกครองนอกจากผู้มสีิทธฟ้ิองคดจีะต้องเป็นผู้ที่ได้รบัความ
เดอืดรอ้นหรอืเสยีหาย หรอือาจจะเดอืดรอ้นหรอืเสยีหายจากการกระท าหรอืงดเว้นการกระท า 
ของหน่วยงานทางปกครองหรอืเจา้หน้าทีข่องรฐั รวมทัง้การแก้ไขหรอืบรรเทาความเดอืดรอ้น
หรอืเสยีหายนัน้ตอ้งมคี าบงัคบัตามทีก่ าหนดไวใ้นมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ 
แล้ว มาตรา ๔๒ วรรคสอง ยงับญัญตัิให้การฟ้องคดปีกครองจะกระท าได้ต่อเมื่อมกีารด าเนินการ 
ตามขัน้ตอนและวธิกีารส าหรบัการแก้ไขความเดอืดรอ้นหรอืเสยีหายตามทีม่กีฎหมายก าหนดไว้
เสยีก่อน ส าหรบัคดพีพิาทเกี่ยวกบัการพสัดุนัน้ โดยที่ระเบยีบว่าด้วยการพสัดุที่ใช้บงัคบักับ
หน่วยงานทางปกครองต่างๆ เช่น ระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าด้วยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๓๕ และระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพสัดุขององค์การบรหิารส่วนต าบล 
พ.ศ. ๒๕๓๘ ต่างไม่ได้ก าหนดขัน้ตอนหรอืวธิกีารแก้ไขความเดอืดรอ้นหรอืเสยีหายไว้โดยเฉพาะ  
ดงันัน้ จงึต้องด าเนินการแก้ไขความเดอืดรอ้นหรอืเสยีหายก่อนน าคดมีาฟ้องต่อศาลปกครอง
ด้วยการยื่นอุทธรณ์ค าสัง่ทางปกครองซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความเดอืดรอ้นหรอืเสยีหายแก่ผู้ฟ้องคด ี
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  ทัง้นี้  ยกเว้น 
กรณีพพิาททีเ่กี่ยวกบัระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าด้วยการพสัดุดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์
พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งมีข้อก าหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะเสนอราคาแต่ไม่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น 
ให้เป็นผู้มสีทิธเิสนอราคา และผู้มสีทิธเิสนอราคาที่ไม่เหน็ด้วยกบัผลการพจิารณาของหวัหน้า
หน่วยงาน สามารถยื่นอุทธรณ์โต้แย้งผลการพิจารณาดงักล่าวได้ อันเป็นกรณีที่มกีฎหมาย
ก าหนดขัน้ตอนหรอืวธิกีารส าหรบัการแก้ไขความเดอืดรอ้นหรอืเสยีหายไว้โดยเฉพาะแล้ว ซึ่งมี
ตวัอย่างค าวนิิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกบัการด าเนินการเพื่อแก้ไขความเดอืดรอ้นหรอื
เสยีหายก่อนน าคดมีาฟ้องต่อศาลปกครอง โดยเป็นคดทีีเ่กดิขึน้ในแต่ละขัน้ตอนของการจดัซื้อ
หรอืจดัจา้ง ดงันี้ 
 
 
 



 ๑๙๖ 

 ๓.๑ ขัน้ตอนการจดัท าเอกสารหรือประกาศจดัซ้ือหรือจดัจ้าง 
 

 การน าข้อพพิาทเกี่ยวกบัการโต้แย้งประกาศจดัซื้อจดัจ้างขึ้นสู่การพจิารณาของ 
ศาลปกครองนัน้ จากการศึกษาค าวนิิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดพบว่า ศาลปกครองสูงสุดได้มี
แนวทางในการวนิิจฉัยว่า ผู้ฟ้องคดไีม่ต้องด าเนินการเพื่อแก้ไขความเดอืดร้อนหรอืเสยีหาย 
ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ ก่อนฟ้องคด ีโดยมตีวัอย่าง 
ขอ้พพิาททีศ่าลวนิิจฉยัตามแนวทางดงัทีก่ล่าวขา้งตน้ในแต่ละวธิกีารจดัซือ้หรอืจดัจา้ง ดงันี้ 
 

 ๑) การจดัซ้ือหรือจดัจ้างโดยวิธีสอบราคา 
 

 -  ประกาศสอบราคาของหน่วยงานของรฐัมีลกัษณะเป็นค าสัง่ทัว่ไปของ 
ฝ่ายปกครองท่ีมิได้ก าหนดตวัผู้รบัค าสัง่ไว้โดยเฉพาะ เพียงแต่ก าหนดคณุสมบติักว้างๆ ไว้
เพ่ือให้ผู้มีคุณสมบติัตามค าสัง่ท่ีประสงคเ์สนอตวัเข้าเป็นคู่กรณีกบัหน่วยงานของรฐัทราบ
และมีสิทธิท่ีจะเสนอราคาตามเง่ือนไขและเวลาท่ีหน่วยงานของรฐัก าหนด แม้ผู้ฟ้องคดี 
จะมิใช่คู่กรณีตามค าสัง่ทางปกครองก็สามารถน าคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ 
โดยมิต้องอทุธรณ์ค าสัง่ดงักล่าวก่อนแต่อย่างใด  
 

 : ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๑๓๘/๒๕๔๙ กรณีทีอ่งคก์ารบรหิาร 
ส่วนต าบลหินเหล็กไฟ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างประปาบาดาล  
โดยก าหนดระยะเวลาใหห้รอืขายเอกสารสอบราคารวมทัง้สิน้ ๑๑ วนั ผูฟ้้องคดซีึง่เป็นผูม้อีาชพี
รบัเหมาก่อสร้างที่ไม่สามารถซื้อแบบและเอกสารสอบราคาได้ทนัตามวนัเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดี
ก าหนดเหน็ว่า ในช่วงระยะเวลา ๑๑ วนัดงักล่าว มวีนัหยุดราชการรวมทัง้สิน้ ๖ วนั ซึง่เมื่อหกั
วนัหยุดราชการออกแลว้ ท าใหเ้หลอืเวลาในการขายเอกสารน้อยกว่า ๑๐ วนั ซึง่ไม่เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๘  
จงึน าคดมีาฟ้องขอใหศ้าลเพกิถอนประกาศสอบราคาดงักล่าว  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า 
กรณีเป็นคดพีพิาทเกี่ยวกบัการที่หน่วยงานทางปกครองออกค าสัง่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบญัญัติจดัตัง้ศาลปกครองฯ และโดยที่ประกาศ 
สอบราคาโครงการต่างๆ ของหน่วยงานของรฐัมลีกัษณะเป็นค าสัง่ทัว่ไปของฝ่ายปกครองทีม่ไิด้
ก าหนดตวัผู้รบัค าสัง่ไว้โดยเฉพาะ เพยีงแต่ก าหนดคุณสมบตักิว้างๆ ไว้เพื่อให้ผู้มคีุณสมบตัิ 
ตามค าสัง่ที่ประสงค์จะเสนอตัวเข้าเป็นคู่กรณีกับหน่วยงานของรัฐทราบและมีสิทธิที่จะ  
เสนอราคาตามเงื่อนไขและเวลาทีห่น่วยงานของรฐัก าหนด แมผู้ฟ้้องคดจีะมใิช่คู่กรณีตามค าสัง่
ทางปกครองก็สามารถน าคดมีาฟ้องต่อศาลปกครองได้ โดยมติ้องอุทธรณ์ค าสัง่ดงักล่าวก่อน 
แต่อยา่งใด 



 ๑๙๗ 

 ๒) การจดัซ้ือหรือจดัจ้างโดยวิธีประกวดราคา 
 

 - ประกาศประกวดราคาไม่เป็นค าสัง่ทางปกครอง แต่มีลกัษณะเป็น 
การกระท าทางปกครองท่ีมีผลกระทบต่อการได้สิทธิหรือเสียสิทธิในการเข้าเสนอราคา 
ของผู้ฟ้องคดีซ่ึงได้ซ้ือเอกสารประกวดราคาแต่ไม่ได้ย่ืนเสนอราคา เน่ืองจากเห็นว่า
เง่ือนไขในการเสนอราคาตามประกาศดงักล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย มีลกัษณะเป็นการ 
เอ้ือประโยชน์ให้กบัผู้เสนอราคาบางราย ซ่ึงกรณีดังกล่าวมิได้มีกฎหมายก าหนดให้ 
ผู้ฟ้องคดีต้องด าเนินการตามขัน้ตอนหรือวิธีการส าหรับการแก้ไขความเดือดร้อน 
หรือเสียหายก่อนการฟ้องคดีแต่อย่างใด  
 

  : ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.๒๒๐/๒๕๔๙ กรณีที่กรมส่งเสรมิ
การเกษตร (ผู้ถูกฟ้องคด)ี ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรอืนอนุบาลแม่พนัธุ์และผลิต 
พนัธุ์พชืเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพร้อมครุภณัฑ์ประจ าโรงเรอืน ๓ แห่ง โดยก าหนดเงื่อนไขในการ
เสนอราคาให้ผู้มสีทิธเิสนอราคาจะต้องมคีุณสมบตัิเป็นผู้เคยมผีลงานการก่อสร้างและติดตัง้
อุปกรณ์มลูค่ารวมไมน้่อยกว่า ๒๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และต้องมบีุคลากรดา้นวศิวกรรมเกษตรกร
ที่มปีระสบการณ์การท างานไม่ต ่ากว่า ๑๐ ปี ซึ่งเป็นพนักงานท างานประจ ากับผู้เสนอราคา 
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี  นอกจากนัน้ ยงัก าหนดว่าหากผูย้ ื่นซองประกวดราคารายใดเหน็ว่า
รายละเอียดของสิ่งของที่จะจดัจ้างตามประกาศนี้ไม่เป็นธรรมให้ร้องเรยีนก่อนการยื่นซอง  
เสนอราคาไมน้่อยกว่า ๓ วนัท าการ หากพน้ก าหนดเวลาดงักล่าวใหถ้อืว่าประกาศประกวดราคา
เป็นทีย่อมรบัถงึความถูกต้องของผูเ้ขา้ประกวดทุกราย ผูฟ้้องคดซีึง่ไดซ้ือ้เอกสารประกวดราคา
แต่ไม่ได้ยื่นซองเสนอราคาเห็นว่า ประกาศประกวดราคาจา้งข้างต้นมลีกัษณะที่เอื้อประโยชน์
ให้กับผู้เสนอราคาบางราย และกีดกันผู้ ฟ้องคดีหรือผู้ เสนอราคารายอื่นมิให้เข้าร่วม 
ในการเสนอราคา อันเป็นการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงน าคดีมาฟ้องขอให้ศาล 
มคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ใหป้ระกาศประกวดราคาของผูถู้กฟ้องคดดีงักล่าวเป็นประกาศทีไ่ม่ชอบ
ดว้ยกฎหมาย  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า ประกาศประกวดราคาดงักล่าวเป็นการก าหนด
หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเพื่อใช้พจิารณาที่จะสัง่การต่อไปว่าจะรบัผู้เสนอราคาเขา้เป็นคู่สญัญา
หรอืไม่ และเป็นการกระท าเพื่อให้บรรลุผลตามกฎหมายโดยมไิด้มุ่งหมายให้ใช้บงัคบักบับุคคลใด
บุคคลหนึ่ง ที่จะมผีลต่อสถานภาพของสทิธแิละหน้าที่ของบุคคลจนกว่าจะมกีารสัง่การต่อไป  
ดงันัน้ ประกาศประกวดราคาจงึไม่เป็นค าสัง่ทางปกครองตามมาตรา ๕๑๕๒ แห่งพระราชบญัญตัิ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่มีลักษณะเป็นการกระท าทางปกครองที่มี

                                         
๑๕๒ อา้งแลว้ ในเชงิอรรถที ่๘๓ หน้า ๗๘ 



 ๑๙๘ 

ผลกระทบต่อการได้สทิธหิรอืเสยีสิทธิในการเข้าเสนอราคาของผู้ฟ้องคด ีซึ่งมไิด้มกีฎหมาย
ก าหนดให้ผู้ฟ้องคดีต้องด าเนินการตามขัน้ตอนหรือวิธีการส าหรบัการแก้ไขความเดือดร้อน 
หรอืเสยีหายก่อนการฟ้องคด ี นอกจากนี้ แมว้่าเอกสารประกวดราคาจา้งดงักล่าวจะก าหนดว่า 
หากผู้ยื่นซองประกวดราคารายใดเห็นว่ารายละเอียดสิ่งของที่จดัจ้างไม่เป็นธรรมให้ร้องเรียน 
ก่อนการยื่นซองเสนอราคาไม่น้อยกว่า ๓ วนัท าการ นัน้ เมื่อผู้ฟ้องคดไีม่ได้เป็นผู้เสนอราคาหรอื 
ยื่นซองประกวดราคาตามประกาศประกวดราคาดงักล่าว ผู้ฟ้องคดจีงึไม่จ าต้องอุทธรณ์ค าสัง่ 
หรอืรอ้งเรยีนขอความเป็นธรรมตามขอ้ก าหนดในเอกสารประกวดราคาขา้งตน้ก่อนฟ้องคด ี  
 

 ๓) การจดัซ้ือหรือจดัจ้างโดยวิธีประมลูด้วยระบบอิเลก็ทรอนิกส ์
 

  (๑) ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเลก็ทรอนิกส์มีลกัษณะเป็น 
ค าสัง่ทางปกครองทัว่ไปท่ีมิได้ก าหนดตวัผู้รบัค าสัง่ไว้โดยเฉพาะ โดยสภาพผู้ฟ้องคดี 
ซ่ึงเป็นผูซ้ื้อเอกสารประมลูจ้างฯ แต่ไม่อาจเข้าเสนอราคาได้เน่ืองจากขาดคณุสมบติัตาม
ข้อก าหนดในประกาศดงักล่าว จึงไม่อาจเป็นคู่กรณีท่ีได้รบัแจ้งให้ใช้สิทธิอทุธรณ์ได้ตาม 
มาตรา ๔๔ แห่งพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ฟ้องคดี 
จึงสามารถน าคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้โดยไม่จ าต้องอทุธรณ์และรอผลการพิจารณา
อทุธรณ์ก่อนฟ้องคดีต่อศาลปกครองแต่อย่างใด  
 

 : ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี ๑๖๕/๒๕๕๑ กรณีที่เทศบาลนครภูเก็ต  
(ผูถู้กฟ้องคด)ี ประกาศประกวดราคาจา้งตดิตัง้เครื่องนับถอยหลงัสญัญาณไฟจราจรโดยวธิปีระมูล 
ดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์ โดยก าหนดรายละเอยีดและขอ้ก าหนดของหลอดไฟของเครื่องนับเวลา
ถอยหลงัว่าต้องมหีนังสืออนุมตัิรบัจดทะเบยีนผลิตภณัฑ์มาตรฐานผลิตภณัฑ์จากส านักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และกรณีสินค้าจากต่างประเทศจะต้องมีหนังสือรบัรอง
คุณภาพสินค้าจากประเทศผู้ผลิต โดยมีหนังสือรบัรองการออกเอกสาร ณ สถานทูตไทย  
ในประเทศนัน้ ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นบรษิัทผู้ผลิตสนิค้าโดยน าเข้าหลอดไฟ (LED) บางส่วนจาก
ต่างประเทศเพื่อมาประกอบภายในประเทศเห็นว่า การก าหนดรายละเอียดและข้อก าหนด
ดงักล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นการก าหนดเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคากลุ่มใด  
กลุ่มหนึ่ง ท าให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งได้ซื้อเอกสารประมูลจ้างแต่ขาดคุณสมบตัิตามประกาศข้างต้น 
ไม่อาจเขา้เสนอราคาได้ จงึน าคดมีาฟ้องขอให้ศาลเพกิถอนประกาศประกวดราคาจา้งดงักล่าว  
ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า ประกาศประกวดราคาจ้างข้างต้นไม่มีกฎหมายเฉพาะ
ก าหนดให้อุทธรณ์ก่อนยื่นฟ้องคดต่ีอศาลแต่อย่างใด และประกาศประกวดราคามลีกัษณะเป็น
ค าสัง่ทางปกครองทัว่ไปทีม่ไิด้ก าหนดตวัผูร้บัค าสัง่ไวโ้ดยเฉพาะ โดยสภาพผูฟ้้องคดจีงึไม่อาจ



 ๑๙๙ 

เป็นคู่กรณีที่ได้รบัแจ้งให้ใช้สิทธิอุทธรณ์ได้ตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ฟ้องคดีจึงสามารถน าคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได ้
โดยมิต้องด าเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือ เสียหายตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง  
แห่งพระราชบัญญัติจ ัดตัง้ศาลปกครองฯ กล่าวคือ ผู้ฟ้องคดีไม่จ าต้องอุทธรณ์และรอผล 
การพิจารณาอุทธรณ์ก่อนฟ้องคดีต่อศาลปกครองแต่อย่างใด  (ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุด 
ท่ี ๓๖๗/๒๕๕๒ วินิจฉัยแนวทางเดียวกนั) 
   

 (๒) เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นค าสัง่ 
ซ่ึงระเบียบส านักนายกรฐัมนตรี ว่าด้วยการพสัดุด้วยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. ๒๕๔๙  
ไม่ได้ก าหนดขัน้ตอนหรือวิธีการส าหรบัการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายจากค าสัง่
ดังกล่าวไว้โดยเฉพาะ ทั ้งไม่ใช่ค าสัง่ ท่ีอาจอุทธรณ์ได้ตามมาตรา ๔๔ วรรคหน่ึง  
แห่งพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ฟ้องคดีจึงฟ้องคดีได้ทนัที
ท่ีได้รบัทราบค าสัง่ดงักล่าว 
 

 : ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี ๕๐๔/๒๕๕๑ ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ที่ผ่าน
เงื่อนไขให้เป็นผูม้สีทิธเิสนอราคาในการประกวดราคาจา้งก่อสรา้งอาคารส านักงานสรรพากรพืน้ที่
พรอ้มงานผงับรเิวณของกรมสรรพากร (ผู้ถูกฟ้องคด)ี ดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส์ แต่ไม่เขา้
เสนอราคาตามเวลาที่ก าหนดเน่ืองจากเห็นว่าราคากลางที่ผู้ถูกฟ้องคดกี าหนดไว้ไม่สามารถ 
ท าการก่อสร้างได้ เป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดียึดหลกัประกันซองโดยมหีนังสือแจ้งให้ธนาคาร 
ผู้ค ้าประกนัส่งเงนิตามสญัญาค ้าประกนั (หลกัประกนัซอง)  แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการก าหนด
เงื่อนไขการยดึหลกัประกนัซองในเอกสารประมูลจ้างก่อสร้างดงักล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
เนื่องจากเป็นการบังคับข่มขืนใจให้ผู้มสีิทธิเสนอราคาต้องท าการเสนอราคาเท่านัน้ อันเป็น
ความผดิตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยความผดิเกี่ยวกบัการเสนอราคาต่อหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ.  ๒๕๔๒ จึงน าคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสัง่ให้ เพิกถอน 
ขอ้ก าหนดการยดึหลกัประกนัซองดงักล่าว  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า เอกสารประกวด 
ราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นค าสัง่ซึ่งระเบียบส านักนายกรฐัมนตรี  ว่าด้วย 
การพสัดุด้วยวธิกีารทางอิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ไม่ได้ก าหนดขัน้ตอนหรอืวธิกีารส าหรบั 
การแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายจากค าสัง่ดังกล่าวไว้โดยเฉพาะ ทัง้ไม่ใช่ค าสัง่ที่ 
อาจอุทธรณ์ไดต้ามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง๑๕๓ แห่งพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙ ผูฟ้้องคดจีงึฟ้องคดไีดท้นัททีีไ่ดร้บัทราบค าสัง่ดงักล่าว 

                                         
๑๕๓ อา้งแลว้ ในเชงิอรรถที ่๑๑๑-๑๑๒ หน้า ๑๑๖ 



 ๒๐๐ 

 หมายเหตุ ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดที ่๕๐๔/๒๕๕๑ ไม่ไดว้นิิจฉัยว่าเอกสาร
ประกวดราคาจา้งด้วยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส์เป็นค าสัง่ประเภทใด ในขณะที่ค าสัง่ศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๑๖๕/๒๕๕๑ และที่ ๓๖๗/๒๕๕๒ วนิิจฉัยว่า ประกาศประกวดราคาดงักล่าวเป็นค าสัง่ 
ทางปกครองทัว่ไป  
  
 ๓.๒ ขัน้ตอนการด าเนินการของคณะกรรมการจดัซ้ือหรือจดัจ้าง 
 

  จากการศึกษาค าวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดพบว่า ข้อพิพาทในขัน้ตอน 
การพจิารณาและเสนอความเห็นของคณะกรรมการจดัซื้อหรอืจดัจ้างนัน้ ศาลปกครองสูงสุด 
มคี าวนิิจฉัยในแนวทางเดยีวกนัว่า การด าเนินการดงักล่าวของคณะกรรมการฯ เป็นเพยีงการ
พจิารณาทางปกครอง ตามมาตรา ๕๑๕๔ แห่งพระราชบญัญัติวธิีปฏิบตัิราชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงยังไม่มีค าสัง่ทางปกครองที่มีผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่หรือสถานภาพของ 
ผู้เสนอราคา การโต้แย้งการด าเนินการของคณะกรรมการฯ ในขัน้ตอนนี้ จงึยงัไม่เป็นคดปีกครอง 
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ เช่น ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๙๐๓/๒๕๔๘ และที่ ๒๔๖/๒๕๔๙ เป็นต้น แต่ทัง้นี้ ในกรณีที่เป็นการจดัซื้อจดัจ้างโดยวิธี
ประกวดราคาแบบ ๒ ซอง ซึง่ก าหนดใหผู้เ้สนอราคายื่นซองประกวดราคาแยกเป็นซองขอ้เสนอ
ด้านเทคนิคและซองขอ้เสนอด้านราคา โดยในการพจิารณาขอ้เสนอด้านราคา คณะกรรมการ
พจิารณาผลการประกวดราคาจะเปิดซองขอ้เสนอดา้นราคาเฉพาะผูท้ีผ่่านการพิจารณาขอ้เสนอ
ด้านเทคนิคเท่านัน้ โดยในส่วนของผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ เกี่ยวกับข้อเสนอ 
ด้านเทคนิคนัน้ ศาลปกครองสูงสุดได้มีค าวินิจฉัยเป็น ๒ แนวทาง กล่าวคือ แนวทางแรก 
วนิิจฉยัว่าผลการพจิารณาของคณะกรรมการฯ เป็นค าสัง่ทางปกครอง ซึง่ไดแ้ก่ค าสัง่ศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๔๕๓/๒๕๔๖ และแนวทางที่สอง วินิจฉัยว่าผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ  
เป็นเพียงการพิจารณาทางปกครอง จงึยงัไม่มคี าสัง่ทางปกครองที่มผีลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ 
ของผู้เสนอราคา ซึ่งได้แก่ ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๙/๒๕๔๗ (โปรดศึกษาเพิม่เติมจาก 
ส่วนของแนวค าวินิจฉัยเรื่องอ านาจศาล ในหน้า ๙๔) ส าหรับในกรณีแรกซึ่งวินิจฉัยว่า 
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ เป็นค าสัง่ทางปกครองนัน้ ได้มขี้อวินิจฉัยในประเด็น
เกีย่วกบัขัน้ตอนในการแกไ้ขความเดอืดรอ้นหรอืเสยีหายก่อนฟ้องคดเีพื่อโตแ้ยง้ค าสัง่ ดงันี้ 
 
 
 

                                         
๑๕๔ อา้งแลว้ ในเชงิอรรถที ่๙๑ หน้า ๙๓ 



 ๒๐๑ 

  - มติของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาท่ีให้ผู้ฟ้องคดีไม่ผ่าน
ข้อเสนอด้านเทคนิค เป็นค าสัง่ทางปกครองท่ีออกโดยคณะกรรมการ การฟ้องโต้แย้ง 
ค าสัง่ดงักล่าวต่อศาลปกครอง จึงไม่ต้องอทุธรณ์ค าสัง่ก่อนฟ้องคดีตามนัยมาตรา ๔๘๑๕๕ 
และมาตรา ๘๗๑๕๖ แห่งพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  
 

  : ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี ๔๕๓/๒๕๔๖  กรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคด)ี 
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน ้าคลองแสนแสบและคลอง
ลาดพร้าวลงสู่แม่น ้าเจ้าพระยา โดยก าหนดให้ผู้เสนอราคายื่นซองเสนอราคาแยกเป็นซอง
ขอ้เสนอด้านเทคนิคและซองขอ้เสนอด้านราคา โดยผู้ถูกฟ้องคดจีะเปิดซองข้อเสนอด้านราคา
เฉพาะผูท้ีผ่่านการพจิารณาขอ้เสนอดา้นเทคนิค  ต่อมา คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวด
ราคามมีติให้ผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิค ท าให้ผู้ฟ้องคดีถูกตัดสิทธิที่จะได้รบัการ
พิจารณาข้อเสนอด้านราคา ผู้ฟ้องคดีเห็นว่ากรณีดังกล่าวเป็นค าสัง่ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
เนื่ องจากไม่แจ้งเหตุผลและไม่ก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกที่แน่นอน คณะกรรมการฯ  
มสี่วนเกีย่วขอ้งกบัผูบ้รหิารของผูป้ระกวดราคารายอื่น จงึน าคดมีาฟ้องขอใหศ้าลมคี าสัง่ใหเ้พกิถอน
ค าสัง่ที่ให้ผู้ฟ้องคดไีม่ผ่านการพจิารณาขอ้เสนอด้านเทคนิค  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า  
การด าเนินการของคณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาถือได้ว่าเป็นการด าเนินการ
เกี่ยวกบัการจดัหาในกรณีการสัง่ไม่รบัค าเสนอรบัจา้งของผู้ฟ้องคดอีนัเป็นค าสัง่ทางปกครอง
ตามขอ้ ๑ (๑)๑๕๗ ของกฎกระทรวง ฉบบัที ่๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบญัญตัิ
วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึง่มผีลกระทบต่อสถานภาพของสทิธขิองผู้ฟ้องคดี
และท าให้ผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิเข้าแข่งขันเสนอราคา มติดังกล่าวจึงเป็นค าสัง่ทางปกครอง 
ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และเมื่อเป็นค าสัง่
ของคณะกรรมการ ผู้ฟ้องคดจีงึมสีทิธฟ้ิองคดต่ีอศาลปกครองได้โดยไม่ต้องอุทธรณ์ค าสัง่ก่อน
ตามนยัมาตรา ๔๘ ประกอบกบัมาตรา ๘๗ แห่งพระราชบญัญตัฉิบบัเดยีวกนั 
 

                                         
๑๕๕-๑๕๖ พระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙       
 

         มาตรา ๔๘ ค าสัง่ทางปกครองของบรรดาคณะกรรมการต่างๆ ไม่ว่าจะจัดตัง้ขึ้น 
ตามกฎหมายหรือไม่ ให้คู่กรณีมีสิทธิโต้แย้งต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ตามกฎหมายว่าด้วย
คณะกรรมการกฤษฎกีาไดท้ัง้ในปญัหาขอ้เทจ็จรงิและขอ้กฎหมาย ภายในเกา้สบิวนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้ค าสัง่
นัน้ แต่ถา้คณะกรรมการดงักล่าวเป็นคณะกรรมการวนิิจฉยัขอ้พพิาท สทิธกิารอุทธรณ์และก าหนดเวลาอุทธรณ์
ใหเ้ป็นไปตามทีบ่ญัญตัใินกฎหมายว่าดว้ยคณะกรรมการกฤษฎกีา  
 มาตรา ๘๗ เมื่อไดม้กีารจดัตัง้ศาลปกครองขึน้แลว้ บทบญัญตัมิาตรา ๔๘ ใหเ้ป็นอนัยกเลกิ 

๑๕๗ อา้งแลว้ ในเชงิอรรถที ่๘๗ หน้า ๙๑ 



 ๒๐๒ 

 ๓.๓ ขัน้ตอนการด าเนินการของผู้มีอ านาจอนุมติัสัง่ซ้ือหรือสัง่จ้าง 
 

  โดยทีค่ าสัง่อนุมตัสิ ัง่ซือ้หรอืสัง่จา้งนัน้ ศาลปกครองสูงสุดมคี าวนิิจฉัยว่าเป็นค าสัง่ 
ทางปกครองตามขอ้ ๑ (๑) ของกฎกระทรวง ฉบบัที ่๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบญัญตั ิ
วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกบัมาตรา ๕๑๕๘ แห่งพระราชบญัญตัวิธิี
ปฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ การฟ้องโต้แยง้ค าสัง่ดงักล่าวจงึต้องด าเนินการแก้ไข
ความเดอืดร้อนหรอืเสียหายตามขัน้ตอนหรอืวธิกีารที่กฎหมายก าหนดไว้เสยีก่อน แต่โดยที่
กฎหมายว่าด้วยการพสัดุ ซึ่งได้แก่ ระเบยีบต่างๆ เกี่ยวกบัการพสัดุที่ใช้บงัคบักบัหน่วยงาน 
ทางปกครองในปจัจุบัน (ยกเว้นระเบียบส านักนายกรฐัมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการ 
ทางอเิล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ในส่วนที่เกี่ยวกบัการโต้แย้งผลการพจิารณาให้เป็นผู้มสีทิธิ
เสนอราคา และการโต้แย้งผลการพิจารณาของหัวหน้าหน่วยงานทางปกครอง)  ซึ่งเป็น 
กฎหมายเฉพาะ ไมไ่ดก้ าหนดขัน้ตอนหรอืวธิกีารแก้ไขความเดอืดรอ้นหรอืเสยีหายไว ้ผูฟ้้องคดี
จงึต้องด าเนินการแก้ไขความเดอืดร้อนหรอืเสยีหายโดยการอุทธรณ์ค าสัง่ดงักล่าวก่อนฟ้องคดี
ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยมตีัวอย่างค าวินิจฉัย 
ของศาลปกครองสูงสุดที่น่าสนใจเกี่ยวกับข้อพิพาทในขัน้ตอนนี้ที่ ต้องด าเนินการแก้ไข 
ความเดอืดรอ้นหรอืเสยีหายก่อนฟ้องคด ีแบ่งออกตามวธิกีารจดัซือ้หรอืจดัจา้งได ้ดงันี้ 
 

  ๑) การจดัซ้ือหรือจดัจ้างโดยวิธีสอบราคา 
 

  - กรณีท่ีผู้ย่ืนซองเสนอราคาซ่ึงไม่ได้รบัเลือกให้เป็นผู้ชนะในการสอบราคา 
ฟ้องขอให้เพิกถอนค าสัง่ท่ีให้ผู้เสนอราคารายอ่ืนชนะการสอบราคา เน่ืองจากเห็นว่า
ผลิตภณัฑ์ของผู้ชนะการสอบราคาไม่ได้มาตรฐานตามประกาศสอบราคา และการ
พิจารณาผลการเสนอราคาไม่ปฏิบติัตามประกาศสอบราคาและกฎหมาย 
 

  : ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี ๗๐๑/๒๕๕๐ ผู้ฟ้องคดีเข้าร่วมยื่นซอง 
สอบราคาซื้อน ้ายาป้องกนัและก าจดัศตัรูท าลายไม้ตามประกาศสอบราคาของกรมยุทธโยธา
ทหารบก (ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑) และได้เขา้ร่วมฟงัผลการเปิดซองสอบราคาในวนัเวลาที่ก าหนด  
แต่ในวันดังกล่าวผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้จดัให้มีการเปิดซองสอบราคา โดยแจ้งแก่ผู้ฟ้องคดีว่า 
ในวันดงักล่าวจะมกีารตรวจเอกสารที่ผู้เสนอราคายื่นเท่านัน้ไม่สามารถเปิดซองสอบราคา 
เพื่อประกาศผลได้ เนื่องจากต้องส่งตวัอย่างน ้ายาป้องกนัและก าจดัศตัรูท าลายไมไ้ปตรวจก่อน 
โดยจะแจง้ก าหนดวนัเปิดซองสอบราคาใหท้ราบอกีครัง้หนึ่ง  ต่อมา เจา้กรมยุทธโยธาทหารบก 
                                         

๑๕๘ อา้งแลว้ ในเชงิอรรถที ่๘๗ หน้า ๙๑ 



 ๒๐๓ 

(ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒) ได้มหีนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดวี่าได้คดัเลอืกให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้ชนะ 
การสอบราคา ผู้ฟ้องคดเีห็นว่าผู้ชนะการสอบราคารายดงักล่าวขาดคุณสมบตัิตามมาตรฐาน
ประสทิธภิาพในการป้องกนัและก าจดัปลวก เนื่องจากน ้ายามคีวามเข้มข้นต ่ากว่ามาตรฐาน 
ในขณะที่น ้ ายาของผู้ฟ้องคดีเป็นไปตามมาตรฐานซึ่งสมควรเป็นผู้ชนะการสอบราคา  
นอกจากนัน้ การกระท าของผู้ถูกฟ้องคดีทัง้สองเป็นการไม่ปฏิบัติตามประกาศสอบราคา 
และระเบียบพสัดุของทางราชการ จงึน าคดมีาฟ้องขอให้ศาลเพกิถอนมติของคณะกรรมการ 
เปิดซองสอบราคาที่ให้ผู้เสนอรายอื่นเป็นผู้ชนะการสอบราคาและเพิกถอนสัญญาจัดซื้อ 
หรอืจดัจา้งระหว่างผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ กบัผู้ชนะการสอบราคารายดงักล่าว ศาลปกครองสูงสุด
วินิจฉัยว่า เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มหีนังสือแจ้งผลการสอบราคาว่าผู้เสนอราคารายอื่นเป็น 
ผู้ชนะการสอบราคา ถือเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ มคี าสัง่ไม่รบัค าเสนอขายของผู้ฟ้องคด ี 
จงึเป็นค าสัง่ทางปกครองตามมาตรา ๕๑๕๙ แห่งพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัิราชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกบักฎกระทรวง ฉบบัที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบญัญตัิ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แม้กรณีนี้ระเบียบส านักนายกรฐัมนตรี ว่าด้วย 
การพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ อนัเป็นกฎหมายทีใ่ชพ้จิารณาประกอบการจดัซือ้จะไม่ไดก้ าหนดขัน้ตอน
หรอืวธิกีารส าหรบัการแก้ไขความเดอืดรอ้นหรอืเสยีหายไว้ แต่ผู้ฟ้องคดยีงัคงสามารถอุทธรณ์
ค าสัง่ดงักล่าวต่อผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ ไดต้ามมาตรา ๔๔๑๖๐ แห่งพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณีจึงถือได้ว่ามีกฎหมายก าหนดขัน้ตอนหรือวิธีการส าหรับ 
การแก้ไขความเดือดร้อนหรอืเสียหายในเรื่องที่ผู้ฟ้องคดีน ามาฟ้องเป็นคดีน้ีไว้โดยเฉพาะ 
ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ แล้ว การที่ผูฟ้้องคดไีม่ได้
ด าเนินการอุทธรณ์ค าสัง่ทางปกครองดงักล่าวก่อนยื่นฟ้องคดต่ีอศาลปกครอง ถอืไดว้่าผูฟ้้องคดี
ยังมิได้ด าเนินการตามขัน้ตอนหรือวิธีการส าหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหาย  
ตามทีก่ฎหมายก าหนดไว้โดยเฉพาะก่อนยื่นฟ้องคดต่ีอศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง 
แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ  
 

 ๒) การจดัซ้ือหรือจดัจ้างโดยวิธีประกวดราคา 
 

 ขอ้พพิาทเกี่ยวกบัการโต้แยง้ค าสัง่อนุมตัสิ ัง่ซือ้หรอืสัง่จา้งในการจดัซือ้จดัจา้ง 
โดยวธิปีระกวดราคานัน้ ศาลปกครองสงูสุดมแีนวค าวนิิจฉัยท านองเดยีวกนักบัการจดัซือ้จดัจา้ง 
โดยวธิสีอบราคา กล่าวคอื วนิิจฉัยว่าค าสัง่ของผู้มอี านาจสัง่ซื้อสัง่จ้างที่อนุมตัิให้ผู้เ สนอราคา 

                                         
๑๕๙ อา้งแลว้ ในเชงิอรรถที ่๘๓ หน้า ๗๘ 
๑๖๐ อา้งแลว้ ในเชงิอรรถที ่๑๑๑-๑๑๒ หน้า ๑๑๖ 



 ๒๐๔ 

รายใดเป็นผู้ชนะในการเสนอราคา ถอืเป็นค าสัง่ไม่รบัค าเสนอราคาของผู้เสนอราคารายอื่นๆ ด้วย 
โดยค าสัง่ดงักล่าวมสีถานะเป็นค าสัง่ทางปกครองตามขอ้ ๑ (๑)๑๖๑ ของกฎกระทรวง ฉบบัที ่๑๒  
(พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบญัญตัิวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  
ซึ่งการฟ้องโต้แย้งค าสัง่ดงักล่าวต่อศาลปกครองจะต้องด าเนินการแก้ไขความเดอืดร้อนหรอื
เสยีหาย ด้วยการอุทธรณ์ค าสัง่ตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบญัญตัดิงักล่าวเสยีก่อน ผูฟ้้องคดี
จงึจะสามารถฟ้องคดต่ีอศาลปกครองได้ เช่น ค าพพิากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๖๘/๒๕๕๓ 
ค าสัง่ศาลปกครองสงูสุดที ่๒๒๑/๒๕๔๕ ที ่๔๕๘/๒๕๔๗ และที ่๑๖๓/๒๕๔๙ เป็นตน้ 
 

 หมายเหตุ จากการศกึษาค าวนิิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดพบว่า การแก้ไข 
ความเดอืดร้อนหรอืเสยีหายก่อนฟ้องคดต่ีอศาลปกครองในการจดัซื้อจดัจ้างโดยวธิปีระกวด
ราคานัน้ มขีอ้สงัเกต ดงันี้ 
 

 (๑) กรณีท่ีการอนุมติัสัง่ซ้ือหรือสัง่จ้างเกิดขึ้นในขณะท่ีกฎกระทรวง  
ฉบบัท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓)ฯ ยงัไม่มีผลใช้บงัคบั การอนุมติัดงักล่าวจึงยงัไม่มีสภาพเป็น
ค าสัง่ทางปกครองท่ีจะต้องย่ืนอุทธรณ์ตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติั
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ก่อนการฟ้องโต้แย้งการอนุมติันัน้ต่อศาลปกครอง 
 

 : ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๖๒๐/๒๕๔๖ กรณทีีผู่เ้ขา้รว่มการประกวด
ราคาจ้างก่อสรา้งโรงเรอืนอนุบาลแม่พนัธุ์และผลติพันธุ์พชืเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพชืตามประกาศ
ของกรมส่งเสรมิการเกษตร (ผู้ถูกฟ้องคด)ี เหน็ว่าไม่ไดร้บัความเป็นธรรมจากผลการพจิารณา
ของคณะกรรมการรบัและเปิดซองประกวดราคา จงึรอ้งทุกขข์อความเป็นธรรมต่อคณะกรรมการ
วนิิจฉัยรอ้งทุกขเ์มื่อวนัที่ ๙ พฤศจกิายน ๒๕๔๒  ต่อมา ผู้ฟ้องคดไีด้ทราบจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดี
ชีแ้จงต่อคณะกรรมการวนิิจฉยัรอ้งทุกขเ์มื่อวนัที ่๒๖ พฤศจกิายน ๒๕๔๒ ว่าผูถู้กฟ้องคดไีดล้งนาม
ในสญัญาจา้งผูเ้สนอราคารายอื่นไปแลว้ตัง้แต่วนัที ่๑๘ พฤศจกิายน ๒๕๔๒  ศาลปกครองสูงสุด
วินิจฉัยว่า แม้การด าเนินการเกี่ยวกับการจดัหาพัสดุในกรณีการสัง่รบัหรอืไม่รบัค าเสนอขาย 
และการอนุมตัิสัง่ซื้อหรอืสัง่จ้างเป็นค าสัง่ทางปกครองโดยผลของกฎกระทรวง ฉบบัที่ ๑๒  
(พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบญัญตัิวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  
แต่เน่ืองจากในขณะทีผู่ฟ้้องคดทีราบผลการพจิารณาของผูถู้กฟ้องคดเีมื่อวนัที ่๒๖ พฤศจกิายน 
๒๕๔๒ ว่าผู้ถูกฟ้องคดไีด้ลงนามในสญัญาจา้งกบัผู้เสนอราคารายอื่นไปแล้วนัน้ กฎกระทรวง
ฉบบัดงักล่าวยงัไม่มผีลใช้บงัคับ (มผีลใช้บงัคบัตัง้แต่วนัที่ ๒๓ สงิหาคม ๒๕๔๓) การสัง่รบั

                                         
๑๖๑ อา้งแลว้ ในเชงิอรรถที ่๘๗ หน้า ๙๑ 



 ๒๐๕ 

หรอืไม่รบัค าเสนอขายและการอนุมตัิสัง่ซื้อหรอืสัง่จ้างในขณะนัน้จงึยงัไม่มสีภาพเป็นค าสัง่  
ทางปกครอง ผู้ฟ้องคดจีงึไม่ต้องยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาการประกวดราคาตามมาตรา ๔๔  
แห่งพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ก่อนร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการ
วนิิจฉัยร้องทุกข์ คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์จงึรบัเรื่องร้องทุกข์ไว้พจิารณาได้ เมื่อต่อมา 
คดโีอนมายงัศาลปกครองตามมาตรา ๑๐๓ วรรคสาม๑๖๒ แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ 
และเป็นคดตีามมาตรา ๙วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบญัญตัิเดยีวกนั ศาลปกครองจงึมอี านาจ
รบัค าฟ้องของผูฟ้้องคดไีวพ้จิารณาได ้
 

 (๒) การย่ืนอทุธรณ์ผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคายงัไม่อาจถือว่าเป็นการย่ืนอุทธรณ์ค าสัง่ทางปกครองตามมาตรา ๔๔  
แห่งพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ท่ีจะท าให้ผู้เข้าแข่งขนั
เสนอราคา ซ่ึงได้ย่ืนอทุธรณ์นัน้มีสิทธิฟ้องโต้แย้งผลการประกวดราคาต่อศาลปกครอง 
เน่ืองจากเป็นการอุทธรณ์ก่อนท่ีผู้มีอ านาจสัง่ซ้ือสัง่จ้างจะมีค าสัง่รบัค าเสนอขายหรือ 
ค าเสนอรบัจ้างอนัเป็นค าสัง่ทางปกครอง 
 

  : ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี ๙๐๓/๒๕๔๘ กรณีที่กรมควบคุมโรค  
(ผู้ถูกฟ้องคด)ี ประกาศประกวดราคาซื้อสารเคมเีดลต้ามทิรนิ ๕% WDP โดยมผีู้ยื่นซองเสนอ
ราคา จ านวน ๒ ราย รวมทัง้ผู้ฟ้องคด ีปรากฏว่าคณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคา
พจิารณาเหน็ควรจา้งผูเ้สนอราคารายอื่นซึง่เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดใหเ้ป็นผูช้นะการประกวดราคา 
แต่ผู้ฟ้องคดเีห็นว่าผู้ชนะการประกวดราคารายดงักล่าวขาดคุณสมบตัิเพราะใช้วสัดุไม่ถูกต้อง 
ตามประกาศประกวดราคา จงึได้อุทธรณ์ผลการพจิารณาของคณะกรรมการฯ ต่อผู้ถูกฟ้องคด ี
เมื่อวนัที ่๑ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ซึง่ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดไีด้แจง้ให้ผู้ฟ้องคดทีราบว่าได้เหน็ชอบให้
รบัค าเสนอขายของผู้ชนะการประกวดราคาข้างต้นแล้วตามมติของคณะกรรมการพจิารณา 
ผลการประกวดราคาเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ผู้ฟ้องคดีจึงน าคดีมาฟ้องเพื่อขอให ้
ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสัง่ห้ามไม่ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 
เสนอชื่อผู้ชนะการประกวดราคาเป็นผู้ เข้าท าสัญญาและให้ผู้ ฟ้องคดีเข้าท าสัญญาแทน   
                                         

๑๖๒ พระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 มาตรา ๑๐๓  ฯลฯ    ฯลฯ 
 เมื่อได้มปีระกาศวนัเปิดท าการศาลปกครองกลางแลว้ บรรดาเรื่องที่รอ้งทุกขต่์อคณะกรรมการ

วินิจฉัยร้องทุกข์ซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาหรือที่มีค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์แล้ว  
แต่นายกรฐัมนตรยีงัมไิด้สัง่การ ให้โอนไปเป็นคดขีองศาลปกครองกลาง และถ้าศาลปกครองกลางเหน็ว่า  
เป็นคดตีามมาตรา ๙ กใ็หพ้จิารณาและมคี าพพิากษาต่อไป 



 ๒๐๖ 

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า การด าเนินการของคณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคา
เป็นเพียงกระบวนการในการเตรียมการและด าเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีค าสัง่  
ทางปกครอง อนัเป็นการพจิารณาทางปกครองตามมาตรา ๕๑๖๓ แห่งพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัิ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ต่อเมื่อผู้ถูกฟ้องคดเีหน็ชอบให้รบัค าเสนอขายของผู้เสนอ
ราคารายอื่นตามมตขิองคณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคา จงึจะเป็นค าสัง่ทางปกครอง 
โดยผลของกฎกระทรวง ฉบบัที ่๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัิ 
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  ดงันัน้ การอุทธรณ์ผลการพจิารณาของคณะกรรมการฯ  
ต่อผูถู้กฟ้องคดจีงึไม่อาจถอืไดว้่าเป็นการยื่นอุทธรณ์ค าสัง่ทางปกครองต่อผู้ถูกฟ้องคดใีนฐานะ
ผู้ท าค าสัง่ทางปกครองตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เนื่ องจากเป็นการ 
ยื่นอุทธรณ์ก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดจีะมคี าสัง่รบัค าเสนอขายอนัเป็นค าสัง่ทางปกครอง กรณีจงึถอืว่า 
ผู้ฟ้องคดยีงัมไิด้ด าเนินการตามขัน้ตอนหรอืวธิกีารส าหรบัแก้ไขความเดอืดรอ้นหรอืเสยีหาย 
ตามมาตรา ๔๒ วรรคสองแห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ ผูฟ้้องคดจีงึไม่มสีทิธนิ าคดี
มาฟ้องต่อศาลปกครอง 
 

 (๓) แมก้ารย่ืนอทุธรณ์ผลการประกวดราคาของผู้มีอ านาจสัง่ซ้ือหรือสัง่จ้าง
ต่อผู้มีอ านาจพิจารณาอุทธรณ์ค าสัง่ทางปกครองตามข้อ ๒๑๖๔ ของกฎกระทรวง ฉบบัท่ี ๔ 
(พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
จะไม่ใช่การย่ืนอุทธรณ์ต่อผู้มีอ านาจสัง่ซ้ือหรือสัง่จ้างซ่ึงเป็นผู้ท าค าสัง่ทางปกครอง  
แต่ก็ถือได้ว่าเป็นการอุทธรณ์ค าสัง่ทางปกครองตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบญัญัติ
ข้างต้น โดยอนุโลม 
 
 

                                         
๑๖๓ อา้งแลว้ ในเชงิอรรถที ่๙๑ หน้า ๙๓ 
๑๖๔ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ 

ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
     ข้อ ๒ การพิจารณาอุทธรณ์ค าสัง่ทางปกครองในกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้ท าค าสัง่ไม่เห็นด้วยกับ  

ค าอุทธรณ์ ใหเ้ป็นอ านาจของเจา้หน้าที ่ดงัต่อไปนี้ 
ฯลฯ   ฯลฯ 

 (๑๐) ผู้ว่าราชการจังหวัด ในกรณีที่ผู้ท าค าสัง่ทางปกครองเป็นผู้บริหารท้องถิ่น หรือ  
คณะผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 ๒๐๗ 

 : ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี ๓๑/๒๕๕๐ กรณีผู้ฟ้องคดไีด้เขา้ร่วมเสนอ
ราคาและเป็นผู้เสนอราคาต ่าสุดในการประกวดราคาจา้งเหมาก่อสรา้งเขื่อนคอนกรตีเสรมิเหลก็
ป้องกันตลิ่งพังพร้อมทางเท้าตามประกาศเทศบาลต าบลโพสังโฆ แต่นายกเทศมนตรีต าบล
โพสังโฆ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๖ แจ้งผลการพิจารณา 
การประกวดราคาว่าไมร่บัพจิารณาราคาของผูฟ้้องคด ีผูฟ้้องคดไีดม้หีนังสอืลงวนัที ่๑๔ มนีาคม 
๒๕๔๖ ร้องเรียนขอความเป็นธรรมต่อผู้ว่าราชการจงัหวัดสิงห์บุรี แต่ไม่ได้รบัแจ้งผลการ
พจิารณาแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดจีงึน าคดมีาฟ้องต่อศาลเมื่อวนัที่ ๔ เมษายน ๒๕๔๖ ขอให้ศาล
เพิกถอนผลการประกวดราคาดังกล่าว  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า ผลการพิจารณา
ประกวดราคาถือว่าเป็นค าสัง่ทางปกครองตามข้อ ๑ (๑)๑๖๕ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒  
(พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบญัญัติวิธีปฏิบตัิราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  
และโดยที่ค าสัง่ดังกล่าวกฎหมายไม่ได้ก าหนดขัน้ตอนการอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองไว ้
เป็นการเฉพาะ ผู้ฟ้องคดจีงึต้องด าเนินการอุทธรณ์ต่อเจา้หน้าที่ผูท้ าค าสัง่ทางปกครองภายใน
สบิหา้วนันับแต่วนัทีต่นไดร้บัค าสัง่ดงักล่าวตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อผู้ฟ้องคดไีด้รบัหนังสอืลงวนัที่ ๑๓ มนีาคม ๒๕๔๖ แจ้งไม่รบั 
ค าเสนอราคา ผู้ฟ้องคดไีด้มหีนังสอืลงวนัที่ ๑๔ มนีาคม ๒๕๔๖ ร้องเรยีนขอความเป็นธรรม 
ต่อผู้ว่าราชการจงัหวดัสงิห์บุร ีแมผู้้ฟ้องคดจีะไม่ได้อุทธรณ์ค าสัง่ดงักล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดซีึ่งเป็น
ผู้ท าค าสัง่ทางปกครองโดยตรง แต่ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจงัหวัดซึ่งเป็นผู้มีอ านาจ
พจิารณาอุทธรณ์ค าสัง่ทางปกครองตามขอ้ ๒ (๑๐) ของกฎกระทรวง ฉบบัที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐) 
ออกตามความในพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ จงึถอืได้ว่าผู้ฟ้องคดี
ได้อุทธรณ์ค าสัง่ทางปกครองดงักล่าวภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดแล้ว การที่ผู้ฟ้องคด ี
จะน าคดมีาฟ้องต่อศาลปกครองได้จะต้องเป็นกรณีทีผู่ว้่าราชการจงัหวดัไดพ้จิารณาค าอุทธรณ์
และได้แจ้งผู้ฟ้องคดแีล้วผู้ฟ้องคดไีม่เห็นด้วยกบัค าวนิิจฉัยดงักล่าว หรอืกรณีที่ผู้ว่าราชการ
จังหวัดมิได้พิจารณาค าอุทธรณ์ภายในระยะเวลา ๖๐ วัน ตามมาตรา ๔๕ วรรคสอง๑๖๖  
แห่งพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองฯ ผู้ฟ้องคดยี่อมน าคดมีาฟ้องต่อศาลนับแต่ 
วนัพ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าว เมื่อผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสืออุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจงัหวัด 
ในวนัที่ ๑๔ มนีาคม ๒๕๔๖ และไดน้ าคดมีาฟ้องต่อศาลปกครองเมื่อวนัที่ ๔ เมษายน ๒๕๔๖ 
ซึง่อยู่ระหว่างระยะเวลาที่ผูว้่าราชการจงัหวดัพจิารณาค าอุทธรณ์และยังมไิด้ล่วงพ้นระยะเวลา
ดงักล่าว กรณีจึงเป็นการฟ้องคดีที่ยงัมิได้มีการด าเนินการตามขัน้ตอนและวิธีการส าหรบั 

                                         
๑๖๕ อา้งแลว้ ในเชงิอรรถที ่๘๗ หน้า ๙๑ 
๑๖๖ อา้งแลว้ ในเชงิอรรถที ่๑๑๑-๑๑๒ หน้า ๑๑๖ 



 ๒๐๘ 

การแก้ไขความเดือดร้อน เสียหายตามที่กฎหมายก าหนดตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง  
แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ 
 

 (๔) การอุทธรณ์ผลการประกวดราคาท่ีจะถือว่าผู้เสนอราคาซ่ึงเป็น 
ผู้ย่ืนอุทธรณ์ได้ด าเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายแล้ว อนัจะท าให้มีสิทธิ 
ฟ้องโต้แย้งผลการประกวดราคาต่อศาลปกครองต่อไปได้นัน้ ต้องเป็นกรณีท่ีผู้อุทธรณ์ 
ได้รบัแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์หรือพ้นก าหนดระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์แล้ว 
โดยไม่มีการวินิจฉัยอทุธรณ์ 
 

 : ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี ๒๔๕/๒๕๔๙ กรณีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็น 
ผูเ้สนอราคาต ่าเป็นล าดบัทีส่องในการประกวดราคาจา้งเหมาก่อสรา้งอาคารทีท่ าการต ารวจภูธร
จงัหวัดสุรินทร์ตามประกาศประกวดราคาของจังหวัดสุรินทร์ แต่ผู้ฟ้องคดีได้โต้แย้งค าสัง่ 
ของผู้ว่าราชการจงัหวดัสุรนิทร ์(ผู้ถูกฟ้องคด)ี ที่ให้รบัราคาของผู้ทีเ่สนอราคาต ่าสุด เนื่องจาก
เห็นว่าผู้เสนอราคารายดังกล่าวมีหนังสือรับรองผลงานไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขของการ 
ประกวดราคา โดยผู้ฟ้องคดมีหีนังสอืลงวนัที ่๒๘ สงิหาคม ๒๕๔๖ รอ้งเรยีนขอความเป็นธรรม
ต่อผู้ถูกฟ้องคด ี ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดไีด้ลงนามในสญัญาจา้งผู้ที่เสนอราคาต ่าสุดเมื่อวนัที่ ๒๔ 
กันยายน ๒๕๔๖ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าไม่ได้ร ับความเป็นธรรม จึงน าคดีมาฟ้องเมื่อวันที่ ๒๙ 
กนัยายน ๒๕๔๖ โดยขอใหศ้าลเพกิถอนค าสัง่รบัราคาของผูช้นะการประกวดราคาและเพกิถอน
สญัญาของผูถู้กฟ้องคด ี ศาลปกครองสงูสดุวินิจฉัยว่า เมือ่ผูถู้กฟ้องคดเีหน็ชอบใหร้บัค าเสนอ
รบัจา้งของผู้เสนอราคารายอื่น การสัง่รบัค าเสนอรบัจา้งดงักล่าวเป็นค าสัง่ทางปกครองโดยผล
ของกฎกระทรวง ฉบบัที ่๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผูฟ้้องคดจีงึถอืเป็นคู่กรณีตามความในมาตรา ๕๑๖๗ แห่งพระราชบญัญตัิ
วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เนื่องจากเป็นผูม้สี่วนไดเ้สยีหรอืถูกกระทบกระเทอืน
จากผลของค าสัง่ทางปกครอง เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดยีื่นอุทธรณ์ค าสัง่ดงักล่าวเมื่อวนัที่ ๒๘ 
สงิหาคม ๒๕๔๖ และน าคดมีาฟ้องต่อศาลปกครองเมื่อวนัที ่๒๙ กนัยายน ๒๕๔๖ ซึง่ในขณะที่
น าคดมีาฟ้อง นัน้ ผู้ฟ้องคดยีงัไม่ทราบผลการพจิารณาอุทธรณ์และยงัไม่พ้นก าหนดระยะเวลา 

                                         
๑๖๗ พระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
     มาตรา ๕ ในพระราชบญัญตันิี้ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
     “คู่กรณี” หมายความว่า ผู้ยื่นค าขอหรือผู้คัดค้านค าขอ ผู้อยู่ในบังคับหรือจะอยู่ในบังคับ  

ของค าสัง่ทางปกครอง และผู้ซึ่งได้เข้ามาในกระบวนพิจารณาทางปกครอง เนื่องจากสิทธิข องผู้นัน้ 
จะถูกกระทบกระเทอืนจากผลของค าสัง่ทางปกครอง 



 ๒๐๙ 

ในการพจิารณาอุทธรณ์ของผูม้อี านาจพจิารณาอุทธรณ์ตามมาตรา ๔๕๑๖๘ แห่งพระราชบญัญตัิ
ดงักล่าว  ดงันัน้ จงึเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดยีงัไม่ได้ด าเนินการตามขัน้ตอนหรอืวธิกีารที่กฎหมาย
ก าหนดไว้ส าหรบัการแก้ไขความเดอืดร้อนหรอืเสยีหายให้ครบถ้วนตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติจดัตัง้ศาลปกครองฯ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิฟ้องคดีในประเด็นข้างต้น 
ต่อศาลปกครอง (ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๓๑/๒๕๕๐ วินิจฉัยแนวทางเดียวกนั) 
  

 (๕) หากผูเ้สนอราคาท่ีได้รบัอนุมติัซ้ือหรืออนุมติัจ้างเหน็ว่า ค าสัง่อนุมติั
ดงักล่าวท าให้ตนได้รบัความเดือดร้อนหรือเสียหาย กรณีกต้็องย่ืนอทุธรณ์ต่อผู้ท าค าสัง่
ก่อนการฟ้องคดีเพ่ือขอให้ศาลเพิกถอน 
 

 : ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี ๙๔๕/๒๕๔๘ กรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่น 
ใบเสนอราคาในการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ตามประกาศประกวดราคา 
ของทางหลวงชนบทจงัหวัดเพชรบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดี)  ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งว่า 
ได้ตกลงว่าจ้างผู้ฟ้องคด ีและให้ผู้ฟ้องคดไีปติดต่อเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดภีายใน ๑๕ วนั  
นับจากวันที่ได้ร ับหนังสือแจ้ง หากพ้นก าหนดเวลาแล้วผู้ถูกฟ้องคดีจะยกเลิกผลการ 
ประกวดราคา และจะถือว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทิ้งงาน ผู้ฟ้องคดเีห็นว่าการออกค าสัง่ตามหนังสือ 
ของผู้ถูกฟ้องคดีท าให้ผู้ฟ้องคดีได้รบัความเสียหาย เนื่องจากราคาที่ว่าจ้างไม่ตรงตามราคา 
ที่ผู้ฟ้องคดีเสนอ จึงน าคดีมาฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าว   
ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีค าสัง่เป็นหนังสือแจ้งว่าตกลงว่าจ้าง 
ผูฟ้้องคดใีห้ท าการก่อสรา้งถนน คสล. ถอืได้ว่าค าสัง่อนุมตัจิา้งดงักล่าวเป็นค าสัง่ทางปกครอง
ตามกฎกระทรวง ฉบบัที ่๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งระเบียบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าด้วยการพสัดุฯ ไม่ได้ก าหนด
ขัน้ตอนหรอืวธิกีารส าหรบัการแก้ไขความเดอืดรอ้นหรอืเสยีหายไวโ้ดยเฉพาะ ผูฟ้้องคดจีงึต้อง
อุทธรณ์ค าสัง่ดงักล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดซีึง่เป็นผูท้ าค าสัง่ทางปกครองภายในสบิหา้วนันับแต่วนัที่
ไดร้บัแจง้ค าสัง่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง๑๖๙ แห่งพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัิราชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีมไิด้อุทธรณ์หรอืโต้แย้งค าสัง่ทางปกครองต่อผู้ถูกฟ้องคด ี 
 
 
 
 

                                         
๑๖๘-๑๖๙ อา้งแลว้ ในเชงิอรรถที ่๑๑๑-๑๑๒ หน้า ๑๑๖ 
 



 ๒๑๐ 

จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีน าคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองโดยที่ย ังมิได้ด าเนินการตามขัน้ตอน 
หรอืวธิกีารส าหรบัการแก้ไขความเดอืดร้อนหรอืเสยีหายตามที่กฎหมายก าหนดไว้ ผู้ฟ้องคด ี
จึงไม่มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจดัตัง้ 
ศาลปกครองฯ 
 

 (๖) กรณีท่ีผู้มีอ านาจสัง่ซ้ือหรือสัง่จ้างไม่แจ้งค าสัง่ไม่รบัค าเสนอราคา 
ให้ผู้เสนอราคาทราบ เป็นเหตุให้ผู้เสนอราคาไม่อาจใช้สิทธิอุทธรณ์ค าสัง่ดงักล่าวได้ 
ก่อนการฟ้องคดี เพ่ือความเป็นธรรม ศาลวินิจฉัยให้รบัค าฟ้องโต้แย้งผลการประกวดราคา
ของผูเ้สนอราคาไว้พิจารณาได้  
 

 : ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี ๓๔๒/๒๕๔๙ กรณีที่ผู้ฟ้องคดเีขา้ร่วมยื่น
ซองประกวดราคาจา้งเหมาโครงการก่อสรา้งอุโมงคร์ะบายน ้าคลองแสนแสบและคลองลาดพรา้ว
ลงสู่แมน่ ้าเจา้พระยาตามประกาศประกวดราคาของกรุงเทพมหานคร (ผูถู้กฟ้องคด)ี โดยในการ
ประกวดราคาดังกล่าวก าหนดให้ผู้เสนอราคายื่นซองประกวดราคาแยกเป็น ๒ ซอง คือ  
ซองข้อเสนอด้านเทคนิคกบัซองข้อเสนอด้านราคา โดยผู้ถูกฟ้องคดีจะเปิดซองราคาเฉพาะ 
ผูท้ี่ผ่านการพจิารณาขอ้เสนอดา้นเทคนิค  ต่อมา คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคา 
มีมติให้ผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิค แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเงื่อนไขเกี่ยวกับข้อเสนอ 
ดา้นเทคนิคไม่ชอบตามพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ไม่เป็นกลาง
และไม่เสมอภาค  นอกจากนัน้ กรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาบางรายมสี่วนเกี่ยวขอ้ง
กบัผู้บรหิารของผู้เสนอราคารายอื่น จงึได้อุทธรณ์ผลการพจิารณาของคณะกรรมการพจิารณา 
ผลการประกวดราคาต่อผู้ถูกฟ้องคด ีแต่ผู้ถูกฟ้องคดไีม่พจิารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคด ี ต่อมา 
ผู้ฟ้องคดีได้รบัทราบเป็นการภายในจากเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีและจากหนังสือพิมพ์ว่า  
ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีค าสัง่อนุมัติคัดเลือกและตกลงสัง่ร ับค าเสนอรับจ้างผู้เสนอราคารายอื่น  
ผู้ฟ้องคดเีห็นว่าค าสัง่อนุมตัคิดัเลอืกผู้เสนอราคารายอื่นดงักล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ท าให้ 
ผู้ฟ้องคดีได้รบัความเดือดร้อนหรือเสียหาย จึงน าคดีมาฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนค าสัง่ของ 
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้ชนะการประกวดราคา   ศาลปกครองสูงสุด 
วินิจฉัยว่า ค าสัง่ของผูถู้กฟ้องคดทีีค่ดัเลอืกผูเ้สนอราคารายอื่นเป็นผูร้บัจา้ง มผีลเป็นการไม่รบั 
ค าเสนอรบัจ้างของผู้ฟ้องคดี ซึ่งค าสัง่รบัค าเสนอรบัจ้างและไม่รบัค าเสนอรบัจ้างดงักล่าว 
เป็นค าสัง่ทางปกครองตามขอ้ ๑ (๑)๑๗๐ ของกฎกระทรวง ฉบบัที ่๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความใน

                                         
๑๗๐ อา้งแลว้ ในเชงิอรรถที ่๘๗ หน้า ๙๑ 



 ๒๑๑ 

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  ประกอบกับมาตรา ๕๑๗๑  
แห่งพระราชบญัญัติวิธปีฏิบตัิราชการทางปกครองฯ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้แจ้งค าสัง่ดงักล่าว 
ให้ผู้ฟ้องคดทีราบตามที่บญัญตัิไว้ในหมวด ๔ การแจ้ง แห่งพระราชบญัญตัิวธิปีฏบิตัิราชการ 
ทางปกครองฯ อกีทัง้ค าสัง่ดงักล่าวเขา้ลกัษณะตามทีก่ าหนดไวใ้นมาตรา ๓๔๑๗๒ แห่งพระราชบญัญตัิ
เดยีวกนั แต่ผูฟ้้องคดทีราบค าสัง่พพิาทจากข่าวทีป่รากฏในหนังสอืพมิพน์ัน้ยงัไม่เป็นการสื่อสาร 
ที่มคีวามหมายที่ชดัเจนเพียงพอที่จะเข้าใจได้ ทัง้ยงัไม่เป็นการยนืยนัแน่นอนเป็นทางการ 
ในขณะนัน้พอที่จะท าให้ผู้ฟ้องคดีมัน่ใจได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้มีค าสัง่รบัค าเสนอรบัจ้างของ 
บุคคลใดแลว้  นอกจากนี้ แมข้อ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรื่อง การพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ จะไม่ได้
บญัญตัิถึงการแจ้งค าสัง่ไม่รบัค าเสนอรบัจ้างหรอืสทิธอุิทธรณ์ค าสัง่ดงักล่าวไว้ก็ตาม แต่ไม่ได้ 
หมายความว่าผู้ถูกฟ้องคดีไม่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครองฯ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดไีม่ได้แจ้งค าสัง่ดงักล่าวต่อผู้ฟ้องคดตีามกฎหมายจนถึงวนัที ่
ท าหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงต่อศาลปกครองสูงสุด ท าให้ผู้ฟ้องคดีไม่อาจใช้สิทธิอุทธรณ์ 
ตามกฎหมาย  ดงันัน้ การที่จะห้ามมใิห้ผู้ฟ้องคดใีช้สทิธฟ้ิองคดต่ีอศาลเพราะมไิด้ยื่นอุทธรณ์
ค าสัง่ก่อนฟ้องคดอีกียอ่มจะไมเ่ป็นธรรม จงึใหร้บัค าฟ้องไวพ้จิารณา 
 

 ๓) การจดัซ้ือหรือจดัจ้างด้วยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส ์  
 

 - หนังสือของหน่วยงานทางปกครองท่ีแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีซ่ึงเป็นผู้ชนะ 
การประมลูเข้าท าสญัญาจ้างด้วยระบบอิเลก็ทรอนิกส ์เป็นการยืนยนัถึงการอนุมติัสัง่ซ้ือ  
จ้าง แลกเปล่ียน เช่า ขาย ให้เช่า หรือให้สิทธิประโยชน์ อันเป็นการยืนยันค าสัง่ 
ทางปกครองตามข้อ ๑ (๒) ของกฎกระทรวง ฉบบัท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความใน
พระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซ่ึงหากผู้ฟ้องคดีต้องการ
โต้แย้งค าสัง่ดงักล่าว ก็จะต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการว่าด้วยการพสัดุด้วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (กวพ.อ.) ภายในสามวันนับแต่วันท่ีได้รบัแจ้ง ตามข้อ ๑๐ (๕)  
ของระเบียบส านักนายกรฐัมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์ 
พ.ศ.  ๒๕๔๙ เ ม่ือปรากฏว่าผู้ ฟ้องคดีได้ ย่ืนอุทธรณ์ค าสัง่ ข้างต้นต่อหน่วยงาน 
ทางปกครองเมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาอุทธรณ์ดังกล่าว จึงเป็นกรณีท่ีผู้ฟ้องคดีมิได้

                                         
๑๗๑ อา้งแลว้ ในเชงิอรรถที ่๘๓ หน้า ๗๘ 
๑๗๒ พระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
     มาตรา ๓๔ ค าสัง่ทางปกครองอาจท าเป็นหนังสอืหรอืวาจาหรอืโดยการสื่อความหมายในรูปแบบอื่น 

กไ็ด ้แต่ตอ้งมขีอ้ความหรอืความหมายทีช่ดัเจนเพยีงพอทีจ่ะเขา้ใจได้ 



 ๒๑๒ 

ด าเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามขัน้ตอนและวิธีการท่ีกฎหมาย 
ได้ก าหนดไว้ก่อนการฟ้องคดี  
 

  : ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี ๔๕๒/๒๕๕๔ กรณีฟ้องว่าผูฟ้้องคดไีดเ้ขา้ร่วม
เสนอราคาในการประมลูจา้งดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกสโ์ครงการจา้งเหมาก่อสรา้งอาคารส านักงาน
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั และไดร้บัแจง้จากเทศบาลต าบลจอหอว่า ผู้ฟ้องคดเีป็นผูเ้สนอ
ราคาต ่าสุดและเป็นผู้ชนะการประมูล แต่ผู้ฟ้องคดยีงัไม่ได้เขา้ท าสญัญาเน่ืองจากเห็นว่าราคา
ดงักล่าวเป็นราคาทีข่าดทุนประมาณรอ้ยละ ๔๐  ต่อมา เทศบาลต าบลจอหอมหีนังสอืแจง้เตอืน
ให้ผู้ฟ้องคดีเข้าท าสญัญา แต่ผู้ฟ้องคดไีม่ประสงค์จะเข้าท าสญัญาตามที่ได้รบัการแจ้งเตือน  
จงึน าคดมีาฟ้องขอให้ศาลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ยกเลกิการเสนอราคา  ศาลปกครองสูงสุด
วินิจฉัยว่า หนังสอืของเทศบาลต าบลจอหอที่แจง้เตอืนให้ผู้ฟ้องคดเีขา้ท าสญัญาจา้งก่อสรา้ง
อาคารส านักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการยนืยนัถึง 
การอนุมตัสิ ัง่ซือ้ จา้ง แลกเปลีย่น เช่า ขาย ใหเ้ช่า หรอืใหส้ทิธปิระโยชน์ อนัเป็นการยนืยนัค าสัง่
ทางปกครองตามข้อ ๑ (๒) ของกฎกระทรวง ฉบบัที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความใน
พระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึง่หากผูฟ้้องคดเีหน็ว่าการประมูล
ของเทศบาลต าบลฯ ไม่ถูกต้องอย่างไร ก็จะต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการว่าด้วยการพสัดุ 
ด้วยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส์ (กวพ.อ.) ภายในสามวนันับแต่วนัที่ได้รบัแจง้ ตามข้อ ๑๐ (๕) 
ของระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าด้วยการพสัดุด้วยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดไีด้รบัแจง้จากเทศบาลต าบลฯ ว่าตนเป็นผู้ประมูลราคาต ่าสุด เมื่อวนัที ่
๒๙ เมษายน ๒๕๕๓ แต่ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อเทศบาลต าบลฯ เมื่อวนัที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓  
จงึเป็นการยื่นเมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาอุทธรณ์ ประกอบกับไม่ปรากฏว่าเทศบาลต าบลฯ  
ได้พจิารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคด ีจงึเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดมีไิด้ด าเนินการแก้ไขความเดอืดรอ้น
หรอืเสยีหายตามขัน้ตอนและวธิกีารทีก่ฎหมายไดก้ าหนดไวก่้อนการฟ้องคด ี
 

 ๓.๔  ขัน้ตอนการยกเลิกการจดัซ้ือหรือจดัจ้าง 
 

  ค าสัง่ยกเลกิการจดัซื้อหรอืจดัจา้งนัน้ ศาลปกครองสูงสุดมคี าวนิิจฉัยในแนวทาง
เดยีวกนัว่า ค าสัง่ดงักล่าวเป็นค าสัง่ทางปกครองตามขอ้ ๑ (๓)๑๗๓ ของกฎกระทรวง ฉบบัที ่๑๒ 
(พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบญัญตัิวธิีปฏิบตัิราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

                                         
๑๗๓ อา้งแลว้ ในเชงิอรรถที ่๑๐๖ หน้า ๑๐๖ 



 ๒๑๓ 

ประกอบกบัมาตรา ๕๑๗๔ แห่งพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึง่การน า
ข้อพิพาทเกี่ยวกับค าสัง่ดังกล่าวมาฟ้องต่อศาลปกครอง ผู้ฟ้องคดีต้องด าเนินการเพื่อแก้ไข 
ความเดือดร้อนหรือเสียหายให้ครบขัน้ตอนที่กฎหมายก าหนดไว้ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง  
แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ เสยีก่อน ซึง่มตีวัอยา่งค าวนิิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
ที่น่าสนใจเกี่ยวกบัข้อพพิาทในขัน้ตอนนี้ที่ต้องด าเนินการแก้ไขความเดอืดร้อนหรอืเสยีหาย 
ก่อนฟ้องคด ีโดยแบ่งการพจิารณาออกตามวธิกีารจดัซือ้หรอืจดัจา้งแต่ละวธิ ีไดด้งันี้ 
 

  ๑) การจดัซ้ือหรือจดัจ้างโดยวิธีสอบราคา 
 

  - ค าสัง่ยกเลิกการสอบราคาเป็นค าสัง่ทางปกครองตามข้อ ๑ (๓)  
ของกฎกระทรวง ฉบบัท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติั
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และเมื่อมิได้มีกฎหมายก าหนดขัน้ตอนส าหรบัการ
โต้แย้งค าสัง่ทางปกครองดงักล่าวไว้โดยเฉพาะ จึงต้องน าหลกัเกณฑก์ารอทุธรณ์และการ
พิจารณาอุทธรณ์ตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรา ๔๔ และมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบญัญติัวิธี
ปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาใช้บงัคบั เมื่อผู้ฟ้องคดีน าคดีมาฟ้องต่อศาล
ก่อนพ้นก าหนดเก้าสิบวนัตามกรอบระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณ์ตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดียงัไม่ได้ด าเนินการให้ถกูต้องตามขัน้ตอนหรือวิธีการ 
ท่ีกฎหมายก าหนดไว้อนัจะมีสิทธิน าคดีมาฟ้องต่อศาลได้ 
 

 : ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี ๗๔๙/๒๕๕๐ กรณีที่ผู้ฟ้องคดไีด้เข้าร่วม 
ยื่นซองสอบราคาในการสอบราคาจดัซื้อตลบัลูกปืนส าหรบัรถดีเซลราง THN ตามประกาศ 
สอบราคาของการรถไฟแห่งประเทศไทย (ผูถู้กฟ้องคด)ี โดยเป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุด แต่ผูถู้กฟ้องคดี
ได้มคี าสัง่ยกเลกิการสอบราคาดงักล่าวเมื่อวนัที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๐ เนื่องจากเหน็ว่าสนิค้า 
ที่ผู้ฟ้องคดีเสนอราคามรีาคาสูงกว่าราคาประเมินและไม่อาจพิจารณาได้ว่าสินค้าดังกล่าว 
จะใช้แทนของเดมิได้ดีหรอืไม่ ผู้ฟ้องคดไีด้อุทธรณ์ค าสัง่ดงักล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดเีมื่อวนัที่ ๒๔ 
เมษายน ๒๕๕๐  และต่อมา ในขณะที่ยงัไม่ไดร้บัแจง้ผลการพจิารณาอุทธรณ์ ผูฟ้้องคดไีดน้ าคด ี
มาฟ้องต่อศาลปกครอง เมื่อวนัที่ ๗ มถุินายน ๒๕๕๐ เพื่อขอให้ศาลเพิกถอนค าสัง่ยกเลิก 
การสอบราคาของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าว  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า ค าสัง่ยกเลิก 
การสอบราคาเป็นค าสัง่ทางปกครองตามขอ้ ๑ (๓) ของกฎกระทรวง ฉบบัที ่๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) 
ออกตามความในพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และโดยที่ระเบยีบ

                                         
๑๗๔ อา้งแลว้ ในเชงิอรรถที ่๘๓ หน้า ๗๘ 



 ๒๑๔ 

การรถไฟแห่งประเทศไทย ว่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๔๔ และระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าดว้ย
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ มิได้ก าหนดขัน้ตอนส าหรบัการโต้แย้งค าสัง่ทางปกครองดังกล่าว 
ไว้โดยเฉพาะ จึงต้องน าหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ตามที่ก าหนดไว้ 
ในมาตรา ๔๔๑๗๕ และมาตรา ๔๕๑๗๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๓๙ มาใชบ้งัคบั ซึง่ก าหนดใหเ้จา้หน้าทีผู่ท้ าค าสัง่ทางปกครองและผูม้อี านาจพจิารณา
ค าอุทธรณ์ตอ้งพจิารณาค าอุทธรณ์ใหแ้ลว้เสรจ็ภายในเกา้สบิวนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัอุทธรณ์  ดงันัน้  
ผู้ฟ้องคดีจงึต้องรอให้ครบก าหนดเก้าสิบวนัตามที่กฎหมายก าหนดไว้ก่อนแล้วจึงจะน าคด ี
มาฟ้องต่อศาลปกครองได้ โดยต้องนับให้ครบก่อนที่จะน าคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชัน้ต้น  
จะนับรวมระยะเวลาระหว่างทีผู่้ฟ้องคดยีื่นค ารอ้งอุทธรณ์ค าสัง่ต่อศาลปกครองสูงสุดด้วยไม่ได้ 
เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดนี าคดมีาฟ้องต่อศาลปกครองในวนัที่ ๗ มถุินายน ๒๕๕๐ ซึ่งยงัไม่พ้น
ก าหนดเกา้สบิวนัในการพจิารณาอุทธรณ์ตามทีก่ฎหมายก าหนดไว ้จงึถอืไดว้่าผูฟ้้องคดยีงัไม่ได้
ด าเนินการให้ถูกต้องตามขัน้ตอนหรือวิธีการที่กฎหมายก าหนดไว้ที่จะมีสิทธิน าคดีมาฟ้อง 
ต่อศาลไดต้ามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ 
 

 ๒) การจดัซ้ือหรือจดัจ้างโดยวิธีประกวดราคา 
 

 ขอ้พพิาทเกี่ยวกบัการโต้แยง้ค าสัง่ยกเลกิการประกวดราคานัน้ ศาลปกครองสูงสุด 
มแีนวค าวนิิจฉัยท านองเดยีวกนักบัการยกเลกิการสอบราคา กล่าวคอื วนิิจฉัยว่าค าสัง่ยกเลกิ 
การจดัซือ้จดัจา้งดงักล่าวเป็นค าสัง่ทางปกครองตามนัยขอ้ ๑ (๓) ของกฎกระทรวง ฉบบัที ่๑๒ 
(พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบญัญตัิวธิปีฏบิตัิราชการทางปกครองฯ ซึ่งการฟ้อง
โต้แย้งค าสัง่ดงักล่าวต่อศาลปกครอง ผู้ฟ้องคดีจะต้องด าเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรอื
เสยีหายด้วยการอุทธรณ์ค าสัง่ต่อผูท้ าค าสัง่ตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการ 
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เสยีก่อน  ทัง้นี้ เนื่องจากกฎหมายว่าดว้ยการพสัดุทีใ่ชก้บัหน่วยงาน
ทางปกครองต่างๆ ไม่มขีอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการอุทธรณ์ในเรื่องดงักล่าวไว้โดยเฉพาะ ส าหรบั 
การแก้ไขความเดอืดรอ้นหรอืเสยีหายก่อนฟ้องคดต่ีอศาลปกครองในคดทีี่เกี่ยวกบัการยกเลกิ
การประกวดราคานัน้จากการศกึษาค าวนิิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดพบว่า  ในกรณีที่ยงัมไิด ้
มกีารอุทธรณ์ค าสัง่ยกเลกิการประกวดราคาก่อนฟ้องคด ีศาลจะมคี าวนิิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดยีงัไม่อาจ
น าคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ ซึ่งศาลจะมีค าสัง่ไม่ร ับค าฟ้องไว้พิจารณา เช่น ค าสัง่ 
ศาลปกครองสงูสุดที ่๕๔๙/๒๕๔๘ เป็นตน้  
 

                                         
๑๗๕-๑๗๖ อา้งแลว้ ในเชงิอรรถที ่๑๑๑-๑๑๒ หน้า ๑๑๖ 
 



 ๒๑๕ 

 แต่ส าหรบักรณีทีม่กีารยื่นอุทธรณ์ค าสัง่ยกเลกิการประกวดราคาแลว้ ก่อนทีจ่ะน าคด ี
มาฟ้องต่อศาลปกครองนัน้ อาจแยกพจิารณาไดเ้ป็น ๒ กรณ ีกล่าวคอื 

 

 กรณีแรก เป็นกรณีที่ผู้เสนอราคาฟ้องคดีต่อศาลโดยที่ย ังไม่ได้ร ับแจ้งผลการ
พจิารณาอุทธรณ์ และยงัไม่พ้นก าหนดระยะเวลาพจิารณาอุทธรณ์ตามที่กฎหมายก าหนดไว ้ 
ซึง่ในกรณีน้ีศาลมแีนวค าวนิิจฉัยว่าผูเ้สนอราคาดงักล่าวยงัไม่เป็นผู้มสีทิธนิ าคดมีาฟ้องต่อศาล 
เนื่ องจากยังถือไม่ได้ว่ามีการด าเนินการตามขัน้ตอนและวิธีการแก้ไขความเดือดร้อน  
หรือเสียหายก่อนฟ้องคดีครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนดไว้ เช่น ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุด 
ที ่๒๒๙/๒๕๔๖ และที ่๓๔๘/๒๕๔๘ เป็นตน้ 
 

   : ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี ๓๔๘/๒๕๔๘ กรณีที่กรมการขนส่งทางน ้ าและ 
พาณิชยนาว ี(ผู้ถูกฟ้องคด)ี ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางลาดขึ้น-ลง (RAMP) 
บริเวณท่าเทียบเรือ แขวงค าม่วน สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยผู้ฟ้องคด ี
ได้ซื้อแบบเอกสารประกวดราคาและเข้าร่วมเสนอราคาในการประกวดราคาดงักล่าว   ต่อมา 
ผู้ถูกฟ้องคดีได้มปีระกาศยกเลิกการประกวดราคาและเรยีกประกวดราคาใหม่ เมื่อวนัที่ ๑๘ 
มถุินายน ๒๕๔๗ โดยอ้างว่ามผีู้เสนอรายละเอยีดและเงื่อนไขผ่านการพจิารณาเพยีงรายเดยีว  
ผูฟ้้องคดจีงึไดม้หีนังสอืถงึอธบิดขีองผูถู้กฟ้องคดขีอใหช้ีแ้จงขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัผลการประกวด
ราคาเมื่อวนัที่ ๒๙ มถุินายน ๒๕๔๗ แต่ผู้ถูกฟ้องคดมีไิด้ชี้แจงขอ้เท็จจรงิดงักล่าวแต่อย่างใด  
ผูฟ้้องคดจีงึน าคดมีาฟ้องต่อศาลปกครองเมื่อวนัที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ขอใหศ้าลเพกิถอน
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาดังกล่าว   ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า ค าสัง่ยกเลิก 
การประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างมลีกัษณะเป็นการสัง่ยกเลิกกระบวนการพจิารณาค าเสนอ
รบัจ้าง อันเป็นค าสัง่ทางปกครองตามข้อ ๑ (๓) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ฟ้องคด ี
ได้อุทธรณ์ค าสัง่ดงักล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ออกค าสัง่เมื่อวนัที่ ๒๙ มถุินายน ๒๕๔๗  
ซึง่อยู่ในก าหนดเวลาสบิห้าวนันับแต่ผู้ฟ้องคดไีด้รบัแจง้ค าสัง่นัน้ตามมาตรา ๔๐๑๗๗ ประกอบกบั
มาตรา ๔๔๑๗๘ แห่งพระราชบญัญตัิวธิปีฏิบตัิราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่ผู้ฟ้องคด ี
น าคดมีาฟ้องเมื่อวนัที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ซึ่งยงัไม่พ้นก าหนดเวลาเก้าสบิวนัในการพจิารณา
อุทธรณ์ตามมาตรา ๔๕๑๗๙ แห่งพระราชบญัญัติดังกล่าว กรณีจงึยงัอยู่ในขัน้ตอนของการ
เยยีวยาแก้ไขความเดอืดร้อนเสยีหายภายในฝ่ายบรหิาร ไม่เข้าเงื่อนไขที่ผู้ฟ้องคดจีะฟ้องคด ี

                                         
๑๗๗ อา้งแลว้ ในเชงิอรรถที ่๑๑๔ หน้า ๑๑๙ 
๑๗๘-๑๗๙ อา้งแลว้ ในเชงิอรรถที ่๑๑๑-๑๑๒ หน้า ๑๑๖ 
 



 ๒๑๖ 

ต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ (วินิจฉัย
แนวทางเดียวกนักบัค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๒๒๙/๒๕๔๖) 
  

 กรณีที่สอง  เป็นกรณีที่ผู้เสนอราคาได้ฟ้องคดต่ีอศาลโดยที่ยงัไม่ได้รบัแจง้ผลการ
พิจารณาอุทธรณ์เช่นเดียวกัน แต่เป็นการฟ้องคดีภายหลังจากที่พ้นก าหนดเวลาพิจารณา
อุทธรณ์ภายในเกา้สบิวนันับแต่วนัทีผู่ม้อี านาจพจิารณาอุทธรณ์ไดร้บัค าอุทธรณ์ตามมาตรา ๔๕ 
แห่งพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แลว้ โดยในกรณีนี้ศาลปกครอง
สูงสุดวนิิจฉัยว่าเป็นกรณีที่ผู้มอี านาจพิจารณาอุทธรณ์มไิด้พจิารณาสัง่การภายในระยะเวลา  
อนัสมควร ผู้เสนอราคาจงึมสีทิธนิ าคดมีาฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อให้พจิารณาเพกิถอนค าสัง่
ยกเลิกการประกวดราคาได้ ตามนัยมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจ ัดตัง้ 
ศาลปกครองฯ เช่น ค าสัง่ศาลปกครองสงูสุดที ่๖๓๒/๒๕๔๙ เป็นตน้ 
 

 : ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี ๖๓๒/๒๕๔๙ กรณีที่ผู้ฟ้องคดไีด้เข้าร่วมยื่นซอง 
ประกวดราคาซื้อท่อพวีซีแีขง็ส าหรบัใช้เป็นท่อน ้าดื่มพรอ้มอุปกรณ์ตามประกาศประกวดราคา 
ของกรมชลประทาน ซึ่งผู้ฟ้องคดเีป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและมคีุณสมบตัถิูกต้อง คณะกรรมการ
พจิารณาผลการประกวดราคาจงึเสนอให้ผู้ว่าราชการจงัหวดัราชบุร ี(ผู้ถูกฟ้องคด)ี อนุมตัจิา้ง 
ผู้ฟ้องคด ีแต่ปรากฏว่าระหว่างรอท าสญัญาจดัซื้อจดัจ้างผู้ถูกฟ้องคดีได้ออกประกาศยกเลิก 
การประกวดราคาดงักล่าว โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าด้วยการพสัดุ  
พ.ศ. ๒๕๓๕ เน่ืองจากมผีู้เสนอราคาหลายรายแต่ถูกต้องตามเงื่อนไขเพยีงรายเดยีว ผู้ฟ้องคด ี
จงึยื่นอุทธรณ์ค าสัง่ยกเลิกการประกวดราคาดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีเมื่อวนัที่ ๓ สิงหาคม 
๒๕๔๗ โดยผู้ถูกฟ้องคดไีด้รบัค าอุทธรณ์ไวเ้มื่อวนัที ่๕ สงิหาคม ๒๕๔๗ แต่ผูถู้กฟ้องคดไีม่ได้
แจง้ผลการพจิารณาอุทธรณ์ใหผู้้ฟ้องคดทีราบแต่อย่างใด ผูฟ้้องคดเีหน็ว่าค าสัง่ของผูถู้กฟ้องคดี
ไม่ชอบด้วยกฎหมายจงึน าคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเมื่อวนัที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๔๘ ขอให ้
เพกิถอนค าสัง่ยกเลกิการประกวดราคาดงักล่าว  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า ผู้ถูกฟ้องคดี
จะต้องพจิารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดใีห้แล้วเสรจ็ภายในระยะเวลาเก้าสบิวนันับแต่วนัที่ได้รบั
อุทธรณ์ตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์ค าสัง่ดงักล่าวเมื่อวนัที่ ๓ สงิหาคม ๒๕๔๗ และผู้ถูกฟ้องคดีได้รบั
อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดเีมื่อวนัที่ ๕ สงิหาคม ๒๕๔๗ โดยไม่ได้พจิารณาสัง่อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคด ี
จนเลยก าหนดเก้าสบิวนันับแต่วนัที่ไดร้บัอุทธรณ์แลว้ จงึเป็นกรณีทีผู่ม้อี านาจพจิารณาอุทธรณ์
มไิดพ้จิารณาสัง่การภายในระยะเวลาอนัสมควร ผูฟ้้องคดจีงึมสีทิธนิ าคดมีาฟ้องต่อศาลปกครอง



 ๒๑๗ 

เพื่อขอให้พิจารณาเพิกถอนค าสัง่ของผู้ถูกฟ้องคดีได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พ้น
ก าหนดเวลาดงักล่าวตามมาตรา ๔๙๑๘๐ แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ    
 

 หมายเหตุ  ๑. ในการยื่นอุทธรณ์ค าสัง่ยกเลิกการประกวดราคาต่อผู้ที่มอี านาจ 
พจิารณาอุทธรณ์ตามขัน้ตอนที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๔๔ และมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบญัญตั ิ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นัน้ แม้ผู้อุทธรณ์จะไม่ได้ระบุไว้โดยตรงว่า 
เป็นค าอุทธรณ์ค าสัง่ดงักล่าว เช่น อยู่ในรปูของหนังสอืขอทราบเหตุผลทีไ่ม่ใหเ้ขา้ท าสญัญาและ
ยกเลกิการประกวดราคา (ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดที ่๒๒๙/๒๕๔๖) หรอืเป็นหนังสอืขอใหช้ีแ้จง
ข้อเท็จจรงิเกี่ยวกับผลการประกวดราคา (ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๔๘/๒๕๔๘) เป็นต้น  
แต่ศาลก็ถือว่าเป็นกรณีที่ผู้เสนอราคาได้อุทธรณ์ค าสัง่ข้างต้นแล้ว โดยศาลปกครองสูงสุด 
ได้วินิจฉัยไว้ในค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๙๘/๒๕๔๙ สรุปได้ว่า เพียงแต่ผู้อุทธรณ์กล่าว 
ให้เกิดความเข้าใจได้ว่าประสงค์จะโต้แย้งค าสัง่ทางปกครองส่วนใดหรอืทัง้หมดก็พอรบัฟงั 
เป็นค าอุทธรณ์ได ้
 ๒. แมว้่าจะเป็นกรณีที่ผู้เสนอราคาฟ้องขอให้หน่วยงานทางปกครอง 
ชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการมคี าสัง่ยกเลิกการประกวดราคาซึ่งเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับ  
การกระท าละเมดิตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ ก็ตาม  
แต่ศาลปกครองสูงสุดก็ได้วนิิจฉัยให้ผู้เสนอราคาต้องอุทธรณ์ค าสัง่ดงักล่าวก่อนน าคดมีาฟ้อง 
ต่อศาลปกครอง เนื่องจากค าสัง่ดงักล่าวถือเป็นการสัง่ยกเลิกกระบวนการพิจารณาค าเสนอ 
หรอืการด าเนินการอื่นใดในลกัษณะเดยีวกนั ซึง่เป็นค าสัง่ทางปกครอง (ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุด 
ที ่๕๔๙/๒๕๔๘) 
 

 : ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุด ท่ี  ๕๔๙/๒๕๔๘  กรณีที่ผู้ ฟ้องคดียื่น ฟ้องคด ี
เรยีกค่าเสยีหายจากการทีธ่นาคารออมสนิ (ผูถู้กฟ้องคด)ี ยกเลกิการประกวดราคาจา้งก่อสรา้ง
ส านกังานธนาคารออมสนิภาค ๖ จงัหวดัอุตรดติถ ์เป็นเหตุใหผู้ฟ้้องคดซีึง่เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุด
ได้รบัความเดือดร้อนหรอืเสียหายนัน้  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า กรณีเป็นคดีพิพาท
เกี่ยวกับการกระท าละเมดิของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรฐัอันเกิดจากการ  

                                         
๑๘๐ พระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
     มาตรา ๔๙ การฟ้องคดปีกครองจะต้องยื่นฟ้องภายในเก้าสบิวนันับแต่วนัที่รูห้รอืควรรู้ถงึเหตุ 

แห่งการฟ้องคด ีหรอืนับแต่วนัที่พ้นก าหนดเกา้สบิวนันับแต่วนัที่ผู้ฟ้องคดไีดม้หีนังสอืร้องขอต่อหน่วยงาน 
ทางปกครองหรอืเจ้าหน้าทีข่องรฐัเพื่อใหป้ฏบิตัหิน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดและไม่ได้รบัหนังสอืชี้แจงจาก
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือได้รับแต่เป็นค าชี้แจงที่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าไม่มีเหตุผล  
แลว้แต่กรณี เวน้แต่จะมบีทกฎหมายเฉพาะก าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่น 



 ๒๑๘ 

ออกค าสัง่ทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบญัญตัิจดัตัง้ศาลปกครองฯ 
และโดยที่การสัง่ยกเลกิการประกวดราคาถือเป็นการสัง่ยกเลกิกระบวนการพจิารณาค าเสนอ
หรือการด าเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ซึ่งเป็นค าสัง่ทางปกครองตามมาตรา ๕๑๘๑  
แห่งพระราชบญัญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับข้อ ๑ (๓)๑๘๒  
ของกฎกระทรวง ฉบบัที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญตัิวธิปีฏบิตัิราชการ 
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ฟ้องคดจีงึต้องอุทธรณ์ค าสัง่ดงักล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดตีามมาตรา ๔๔๑๘๓  
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ. ๒๕๓๙ ก่อนน าคดีมาฟ้องต่อ 
ศาลปกครอง เมื่อผู้ฟ้องคดไีม่ได้อุทธรณ์ค าสัง่ดงักล่าว จงึถือว่าผู้ฟ้องคดยีงัไม่ได้ด าเนินการ 
ตามขัน้ตอนและวิธีการส าหรับแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนน าคดีมาฟ้องต่อ 
ศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ  
 

 ๓) การจดัซ้ือหรือจดัจ้างโดยวิธีพิเศษ 
 

 ศาลปกครองสูงสุดมคี าวินิจฉัยในแนวทางเดียวกันกับการยกเลิกการจดัซื้อหรอื 
จดัจา้งโดยวธิสีอบราคาและวธิปีระกวดราคา ดงัตวัอยา่งค าวนิิจฉยัศาลปกครองสงูสุด ต่อไปนี้ 
 

  - ค าสัง่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีแต่งตัง้คณะกรรมการพิจารณา 
การจดัซ้ือโดยวิธีพิเศษเพ่ิมเติมและให้ด าเนินการพิจารณาการจดัซ้ือใหม่ มีผลเป็นการ
ยกเลิกมติของคณะกรรมการฯ เดิมท่ีเห็นควรซ้ือท่ีดินของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นค าสัง่ 
ทางปกครอง ตามข้อ ๑ (๒) และ (๓) ของกฎกระทรวง ฉบับท่ี  ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓)  
ออกตามความในพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และเน่ืองจาก 
ไม่มีบทบญัญัติเก่ียวกบัการอุทธรณ์ค าสัง่ทางปกครองในเร่ืองการจดัซ้ือหรือจดัจ้าง 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไว้โดยเฉพาะ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องอุทธรณ์ค าสัง่ดังกล่าว 
ตามมาตรา ๔๔ และมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบญัญัติวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๓๙ ก่อนฟ้องคดี เม่ือปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ย่ืนฟ้องคดีภายหลงัจากท่ีได้ย่ืนอทุธรณ์
เพียงวนัเดียว โดยท่ียงัไม่ได้มีการวินิจฉัยในเร่ืองท่ีอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงยงัไม่มีสิทธิ 
ฟ้องคดีต่อศาลปกครอง 

 
 

                                         
๑๘๑ อา้งแลว้ ในเชงิอรรถที ่๘๓ หน้า ๗๘ 
๑๘๒ อา้งแลว้ ในเชงิอรรถที ่๑๐๖ หน้า ๑๐๖ 
๑๘๓ อา้งแลว้ ในเชงิอรรถที ่๑๑๑-๑๑๒ หน้า ๑๑๖ 



 ๒๑๙ 

 : ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี ๓๓๓/๒๕๔๗ ในการจดัซื้อที่ดนิเพื่อสร้างที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลโดยวิธีพิเศษ คณะกรรมการพิจารณาการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ  
มีความเห็นว่าควรจัดซื้อที่ดินของผู้ฟ้องคดี แต่ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล (ผูถู้กฟ้องคด)ี กลบัมคี าสัง่ใหย้กเลกิมตขิองคณะกรรมการดงักล่าวและมคี าสัง่แต่งตัง้
คณะกรรมการพจิารณาการจดัซือ้โดยวธิพีเิศษเพิม่เตมิและใหด้ าเนินการพจิารณาการจดัซือ้ใหม ่
ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าค าสัง่ให้ยกเลิกมติของคณะกรรมการพิจารณาการจดัซื้อโดยวิธีพิเศษข้างต้น 
ท าให้ผู้ ฟ้องคดีได้ร ับความเสียหาย จึงน าคดีมาฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนค าสัง่ดังกล่ าว   
ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า ค าสัง่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่แต่งตัง้คณะกรรมการฯ เพิ่มเติม  
และให้ด าเนินการพิจารณาการจดัซื้อใหม่ มผีลเป็นการยกเลิกมติของคณะกรรมการฯ เดิม 
ที่เห็นควรซื้อที่ดินของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นค าสัง่ทางปกครอง ตามข้อ ๑ (๒) และ (๓)๑๘๔  
ของกฎกระทรวง ฉบบัที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบญัญตัิวธิปีฏบิตัิราชการ 
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่ งผู้ ฟ้องคดีต้องอุทธรณ์ค าสัง่ดังกล่าวตามมาตรา ๔๔๑๘๕  
และมาตรา ๔๕๑๘๖ แห่งพระราชบญัญตัิวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ก่อนฟ้องคด ี
เนื่องจากไม่มบีทบญัญตัิเกี่ยวกบัการอุทธรณ์ค าสัง่ทางปกครองในเรื่องการจดัซื้อหรอืจดัจ้าง  
ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลไวโ้ดยเฉพาะ เมือ่ปรากฏว่าผูฟ้้องคดไีดม้หีนังสอืขอใหน้ายอ าเภอ
ซึ่งเป็นผู้ก ากับดูแลองค์การบริหารส่วนต าบลทบทวนค าสัง่ของผู้ถูกฟ้องคดี และต่อมา 
ได้ยื่นฟ้องคดีโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายหลังจากที่ได้ยื่นอุทธรณ์เพียงวันเดียว  
โดยที่ยงัไม่ได้มกีารวินิจฉัยในเรื่องที่อุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจงึยงัไม่มสีิทธิฟ้องคดต่ีอศาลปกครอง 
ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง๑๘๗ แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ 
 
 
 
                                         

๑๘๔ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  

     ใหก้ารด าเนินการของเจา้หน้าทีด่งัต่อไปนี้ เป็นค าสัง่ทางปกครอง 
     ๑. การด าเนินการเกีย่วกบัการจดัหาหรอืใหส้ทิธปิระโยชน์ในกรณีดงัต่อไปนี้ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
         (๒) การอนุมตัสิ ัง่ซือ้ จา้ง แลกเปลีย่น เช่า ขาย ใหเ้ช่า หรอืใหส้ทิธปิระโยชน์ 
         (๓) การสัง่ยกเลกิกระบวนการพจิารณาค าเสนอหรอืการด าเนินการอื่นใด ในลกัษณะเดยีวกนั 

ฯลฯ   ฯลฯ 
๑๘๕-๑๘๖ อา้งแลว้ ในเชงิอรรถที ่๑๑๑-๑๑๒ หน้า ๑๑๖ 

๑๘๖  

๑๘๗ อา้งแลว้ ในเชงิอรรถที ่๑๐๓ หน้า ๑๐๔ 



 ๒๒๐ 

 ๔) การจดัซ้ือหรือจดัจ้างด้วยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส ์
 

  ศาลปกครองสูงสุดมีค าวินิจฉัยในแนวทางเดียวกันกับการยกเลิกการจัดซื้อ 
หรอืจดัจา้งโดยวธิอีื่นๆ ดงัตวัอยา่งค าวนิิจฉยัศาลปกครองสงูสุด ต่อไปนี้ 
 

  (๑)  หนังสือของหน่วยงานทางปกครองท่ีแจ้งยกเลิกการประกวดราคา 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ถือเป็นการสัง่ยกเลิกกระบวนการ
พิจารณาค าเสนออนัเป็นค าสัง่ทางปกครองตามข้อ ๑ (๓) ของกฎกระทรวง ฉบบัท่ี ๑๒ 
(พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
เม่ือผู้ฟ้องคดีได้ย่ืนอุทธรณ์ค าสัง่ดงักล่าวภายในก าหนดเวลาท่ีกฎหมายบญัญติัไว้แล้ว  
กวพ.อ. จึงต้องพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสรจ็ภายในสามสิบวนันับแต่วนัได้รบัค าอุทธรณ์  
ทัง้ น้ี  ตามข้อ ๑๐ (๕)  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ เมื่อผู้ฟ้องคดีน าคดีมาฟ้องต่อศาลได้เมื่อพ้นก าหนด 
เก้าสิบวันนับตัง้แต่วันพ้นก าหนดระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ดังกล่าว จึงเป็นการ 
ย่ืนฟ้องคดีท่ีพ้นก าหนดเวลาในการฟ้องคดี ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบญัญติัจดัตัง้
ศาลปกครองฯ 
 

   : ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี ๓๖๗/๒๕๕๒ ผูฟ้้องคดฟ้ีองว่าส านักเลขาธกิาร
คณะรฐัมนตร ี(ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑) มคี าสัง่ลงวนัที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๐ ยกเลกิผลการประกวด
ราคาตามประกาศประกวดราคาซือ้ระบบสารสนเทศการประชุมคณะรฐัมนตรแีบบอเิลก็ทรอนิกส ์
(CABNET) ดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส์ ทีผู่ฟ้้องคดเีป็นผูป้ระมลูไดใ้นราคาต ่าสุดโดยไม่ชอบ 
ดว้ยกฎหมาย และต่อมาได้มกีารประกาศประกวดราคาในเรื่องดงักล่าวใหม่อกี ท าให้ผูฟ้้องคดี
ได้รบัความเสยีหาย จงึน าคดมีาฟ้องขอให้ศาลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่เพกิถอนค าสัง่ที่ส ัง่ยกเลกิ 
การประกวดราคาและประกาศประกวดราคาใหม่ของผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ดงักล่าว  ศาลปกครองสูงสุด
วินิจฉัยว่า หนงัสอืของผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ลงวนัที ่๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๐ ทีแ่จง้ยกเลกิการประกวดราคา 
ใหผู้ฟ้้องคดทีราบ ถอืเป็นการสัง่ยกเลกิกระบวนการพจิารณาค าเสนออนัเป็นค าสัง่ทางปกครอง
ตามขอ้ ๑ (๓) ของกฎกระทรวง ฉบบัที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบญัญตัิ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งกรณีนี้มีกฎหมายเฉพาะ คือ ระเบียบ 
ส านักนายกรฐัมนตร ีว่าด้วยการพสัดุด้วยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๑๐ (๕) 
ก าหนดว่า ในกรณีผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ เข้าสู่กระบวนการเสนอร าคาไม่เห็นด้วยกับ 
ผลการพจิารณาของหวัหน้าหน่วยงานที่จะจดัหาพสัดุ หรอืเหน็ว่ามเีหตุอื่นใดอนัควรรอ้งเรยีน
เพื่อความเป็นธรรมให้อุทธรณ์หรือร้องเรียนต่อคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการ  



 ๒๒๑ 

ทางอเิลก็ทรอนิกส์ (กวพ.อ.) ภายในสามวนันับแต่วนัที่ได้รบัแจ้ง  ทัง้นี้ ให้ กวพ.อ. พจิารณา
อุทธรณ์หรอืค ารอ้งเรยีนให้เสรจ็ภายในสามสบิวนั...แต่เนื่องจากในการแจง้ค าสัง่ดงักล่าวของ 
ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ไม่ได้แจง้สทิธใินการอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดทีราบดว้ย ระยะเวลาในการอุทธรณ์ 
จึงขยายเป็นหนึ่ ง ปีนับแต่วันที่ได้ร ับแจ้งค าสัง่ตามมาตรา ๔๐ ประกอบกับมาตรา ๓  
แห่งพระราชบญัญตัิวธิปีฏบิตัิราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อผู้ฟ้องคดไีด้ยื่นอุทธรณ์
ค าสัง่ดงักล่าวในวนัที ่๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๐ จงึเป็นการยื่นอุทธรณ์ภายในก าหนดเวลาที่กฎหมาย
บญัญัติไว้แล้ว และจากผลของการอุทธรณ์ดงักล่าว กวพ.อ. ต้องพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รบัค าอุทธรณ์ คือ ภายในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ การที ่
ผู้ฟ้องคดไีม่ได้รบัแจง้ผลการพจิารณาอุทธรณ์จาก กวพ.อ. ภายในก าหนดดงักล่าว ผู้ฟ้องคด ี
จงึมสีทิธนิ าคดมีาฟ้องต่อศาลไดภ้ายในเก้าสบิวนันับตัง้แต่วนัที ่๒๖ พฤศจกิายน ๒๕๕๐ เป็นต้นไป 
การน าคดน้ีีมาฟ้องต่อศาลเมือ่วนัที ่๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ จงึเป็นการยื่นฟ้องคดทีีพ่น้ก าหนดเวลา
ในการฟ้องคดตีามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ แลว้ 
 

  (๒) ประกาศยกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นการ 
สัง่ยกเลิกกระบวนพิจารณาค าเสนอในการด าเนินการของเจ้าหน้าท่ีเก่ียวกบัการจดัหา 
จึงเป็นค าสัง่ทางปกครองตามข้อ ๑ (๓) ของกฎกระทรวง ฉบบัท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓)  
ออกตามความในพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ หากผู้ฟ้องคดี
เหน็ว่าไม่ได้รบัความเป็นธรรมจะต้องอทุธรณ์ค าสัง่ต่อเจ้าหน้าท่ีผู้ท าค าสัง่ทางปกครอง
ภายในสิบห้าวนันับแต่วนัท่ีได้รบัค าสัง่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหน่ึง แห่งพระราชบญัญัติ 
วิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เม่ือผู้ฟ้องคดีได้ย่ืนฟ้องคดีน้ีโดยยงัไม่ได้
อทุธรณ์ค าสัง่ดงักล่าว จึงเป็นกรณีท่ีผูฟ้้องคดีไม่ได้ด าเนินการให้เป็นไปตามขัน้ตอนหรือ
วิธีการส าหรบัการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามท่ีกฎหมายก าหนดก่อนฟ้องคดี 
ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบญัญติัจดัตัง้ศาลปกครองฯ  
 

    : ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี ๒๖๖/๒๕๔๙ กรณีที่ผู้ฟ้องคดีเข้าร่วม 
เสนอราคาประมูลจ้างเหมางานโครงการก่อสร้างปรบัปรุงขยายการประปาขอนแก่นด้วยระบบ
อเิลก็ทรอนิกส์ตามประกาศของการประปาส่วนภูมภิาค (ผูถู้กฟ้องคด)ี โดยเป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุด 
และคณะกรรมการด าเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์มีความเห็นให้ผู้ฟ้องคด ี
เป็นผู้ชนะการประมูล แต่ผู้ถูกฟ้องคดกีลบัประกาศยกเลกิการประมูลจา้งดงักล่าวโดยไม่ได้ให้
เหตุผลทัง้ที่การประมูลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการประกาศยกเลิก 
การประมูลจ้างฯ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จงึน าคดีมาฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนประกาศดงักล่าว   



 ๒๒๒ 

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า ประกาศยกเลกิการประมูลจา้งดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส์ขา้งต้น
เป็นการสัง่ยกเลกิกระบวนพิจารณาค าเสนอในการด าเนินการของเจา้หน้าที่เกี่ยวกบัการจดัหา 
จึงเป็นค าสัง่ทางปกครองตามข้อ ๑ (๓)๑๘๘ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓)  
ออกตามความในพระราชบัญญตัิวธิีปฏบิตัิราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ หากผู้ฟ้องคด ี
เห็นว่าไม่ได้ร ับความเป็นธรรมจะต้องอุทธรณ์ค าสัง่ ต่อผู้ถูกฟ้องคดีซึ่ง เป็นเจ้าหน้าที ่
ผู้ท าค าสัง่ทางปกครองภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ร ับค าสัง่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง  
แห่งพระราชบญัญตัิวธิปีฏบิตัิราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อผู้ฟ้องคดไีด้ยื่นฟ้องคดน้ีี
โดยยงัไมไ่ดอุ้ทธรณ์ค าสัง่ดงักล่าว จงึเป็นกรณทีีผู่ฟ้้องคดไีม่ไดด้ าเนินการใหเ้ป็นไปตามขัน้ตอน
หรอืวธิกีารส าหรบัการแกไ้ขความเดอืดรอ้นหรอืเสยีหายตามทีก่ฎหมายก าหนดก่อนฟ้องคด ี 
 

 (๓) ค าสัง่ ท่ีให้ยกเลิกการประมูลจ้างเหมาก่อสร้างดังกล่าวเป็นค าสัง่ 
ทางปกครองตามข้อ ๑ (๓) ของกฎกระทรวง ฉบบัท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความใน
พระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ หากผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกบั
ค าสัง่จะต้องอุทธรณ์ต่อผู้ท าค าสัง่ แต่โดยท่ีระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพสัดุ
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๕ ไม่ได้ก าหนดขัน้ตอนและวิธีการ
อุทธรณ์ไว้ จึงต้องน าพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๕  
มาใช้บงัคบั เม่ือผู้ฟ้องคดีน าคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองในขณะท่ียงัอยู่ภายในระยะเวลา
ด าเนินการของผู้พิจารณาอุทธรณ์ จึงถือไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ด าเนินการตามขัน้ตอน 
หรือวิธีการส าหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง  
แห่งพระราชบญัญติัจดัตัง้ศาลปกครองฯ 

 

 : ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี ๖๒/๒๕๕๑ ผู้ฟ้องคดีได้เข้าร่วมเสนอราคา 
ตามประกาศประมลูจา้งเหมาก่อสรา้งถนนลกูรงัเลยีบคลองดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส์ของเทศบาล
ต าบลธญับุร ี(ผู้ถูกฟ้องคด)ี โดยเป็นผู้เสนอราคาต ่าสุด  แต่ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดมีคี าสัง่ยกเลกิ 
การประมูลดังกล่าวโดยอ้างว่าผู้ฟ้องคดีเสนอราคาต ่ ากว่าราคากลางเกินกว่าร้อยละ ๑๕  
และผูถู้กฟ้องคดทีรงไวซ้ึง่สทิธทิีจ่ะไม่รบัราคาต ่าสุดไดเ้พื่อประโยชน์ของทางราชการ ผูฟ้้องคดี
ได้มหีนังสอืลงวนัที่ ๒๙ มถุินายน ๒๕๕๐ คดัค้านการยกเลกิการประมูลจา้งเหมาดงักล่าวแล้ว 
แต่ผูถู้กฟ้องคดพีจิารณาอุทธรณ์ยนืยนัตามค าสัง่เดมิทีใ่หย้กเลกิการประมลูและมหีนังสอืลงวนัที ่
๗ สงิหาคม ๒๕๕๐ รายงานผลการพจิารณาต่อผู้ว่าราชการจงัหวดัซึ่งเป็นผู้มอี านาจพจิารณา

                                         
๑๘๘ อา้งแลว้ ในเชงิอรรถที ่๑๐๖ หน้า ๑๐๖ 



 ๒๒๓ 

อุทธรณ์ พร้อมกับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับ 
ผลการพิจารณาอุทธรณ์ จึงน าคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๐ ขอให้ศาล 
เพิกถอนค าสัง่ยกเลิกการประมูลจ้างเหมาก่อสร้างข้างต้น  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า 
ค าสัง่ที่ให้ยกเลิกการประมูลจ้างเหมาก่อสร้างดังกล่าวเป็นค าสัง่ทางปกครองตามข้อ ๑ (๓)  
ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบตัิราชการ 
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ หากผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับค าสัง่จะต้องอุทธรณ์ต่อผู้ท าค าสัง่  
แต่โดยทีร่ะเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการพสัดุของหน่วยการบรหิารราชการส่วนทอ้งถิน่
พ.ศ. ๒๕๓๕ ไม่ได้ก าหนดขัน้ตอนและวิธกีารอุทธรณ์ไว้จงึต้องน าพระราชบญัญัติวิธปีฏบิตัิ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาใช้บังคับ  ดังนัน้ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับ 
ค าอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีและได้มีหนังสือลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๐ รายงานความเห็น 
พรอ้มเหตุผลไปยงัผู้ว่าราชการจงัหวดัในฐานะผู้มอี านาจพจิารณาอุทธรณ์ตามขอ้ ๒ (๑๐)๑๘๙ 
ของกฎกระทรวง ฉบบัที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งผู้ว่าราชการจงัหวดัจะต้องพจิารณาให้แล้วเสรจ็อย่างช้าภายใน
สามสิบวันนับแต่ได้ร ับรายงานตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ คอื อย่างช้าภายในวนัที่ ๖ กนัยายน ๒๕๕๐ เมื่อผู้ฟ้องคดนี าคด ี
มาฟ้องต่อศาลปกครองเมื่อวนัที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๐ จงึยงัอยู่ภายในระยะเวลาด าเนินการ 
ของผู้พิจารณาอุทธรณ์ ถือไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ด าเนินการตามขัน้ตอนหรือวิธีการส าหรับ 
การแก้ไขความเดือดร้อนหรอืเสียหายตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบญัญัติจดัตัง้ 
ศาลปกครองฯ แลว้ 
 

 ๓.๕  ขัน้ตอนการด าเนินการอ่ืนๆ  
 

  - ขัน้ตอนการสัง่ให้เป็นผูท้ิ้งงาน 
 

 ศาลปกครองสูงสุดมคี าวนิิจฉัยว่า ค าสัง่ใหเ้ป็นผูท้ิง้งานเป็นค าสัง่ทางปกครองตาม 
ข้อ ๑ (๔)๑๙๐ ของกฎกระทรวง ฉบบัที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัต ิ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ การฟ้องโต้แย้งค าสัง่ดังกล่าวผู้ฟ้องคดีจึงต้อง
ด าเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายเสียก่อนน าคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองตามนัย 
มาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบญัญัติจดัตัง้ศาลปกครองฯ ด้วยการยื่นอุทธรณ์ค าสัง่ตาม 

                                         
๑๘๙ อา้งแลว้ ในเชงิอรรถที ่๑๖๔ หน้า ๒๐๖ 
๑๙๐ อา้งแลว้ ในเชงิอรรถที ่๑๒๒ หน้า ๑๒๓ 



 ๒๒๔ 

มาตรา ๔๔๑๙๑ แห่งพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  ทัง้นี้ เนื่องจาก
กฎหมายว่าดว้ยการพสัดุทีใ่ชบ้งัคบักบัหน่วยงานทางปกครองต่างๆ ไม่ไดก้ าหนดขัน้ตอนและวธิกีาร
ในการอุทธรณ์ค าสัง่ดงักล่าวไวโ้ดยเฉพาะ โดยมตีวัอยา่งค าวนิิจฉยัของศาลปกครองสงูสุด ดงันี้ 
 

                     : ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี ๓๒๒/๒๕๔๘ กรณีที่ผู้ฟ้องคดีเข้าท าสญัญากับ
องค์การบรหิารส่วนต าบลพรุเตียว (ผู้ถูกฟ้องคดี) เพื่อก่อสร้างอาคารที่ท าการขององค์การ
บรหิารส่วนต าบลดงักล่าว  ต่อมา คณะกรรมการตรวจการจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีได้สัง่ระงบั 
การก่อสร้างชัว่คราว และสัง่ให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขงานหลายรายการ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่ากรณ ี
มขี้อพิพาทที่ต้องเสนอให้อนุญาโตตุลาการชี้ขาดตามสญัญา แต่ผู้ถูกฟ้องคดีกลับเสนอให ้
ที่ประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีพจิารณา และมมีติไม่ให้ผู้ฟ้องคดแีก้ไขรูปแบบการก่อสร้างตามที ่
ผูฟ้้องคดไีดก้ระท าไปแลว้  ต่อมา ผูถู้กฟ้องคดไีดบ้อกเลกิสญัญาจา้งและออกหนังสอืเวยีนแจง้
ส่วนราชการต่างๆ ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทิ้งงาน ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการกระท าของผู้ถูกฟ้องคด ี
ไม่ถูกต้อง จึงเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ ซึ่งอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคด ี
ไม่ผิดสัญญา ผู้ฟ้องคดีจงึน าคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีค าพิพากษาเพิกถอนค าสัง่ให้ผู้ฟ้องคด ี
เป็นผูท้ิง้งานดงักล่าว  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า ค าสัง่ให้ผูฟ้้องคดเีป็นผูท้ิง้งานเป็นค าสัง่
ทางปกครองตามข้อ ๑ (๔) ของกฎกระทรวง ฉบบัที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความใน
พระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อมไิดม้กีฎหมายเฉพาะก าหนด
วธิปีฏบิตัไิว้เป็นอย่างอื่น จงึต้องปฏบิตัติามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการ
ทางปกครองฯ ซึ่งก าหนดให้ผู้ฟ้องคดีต้องอุทธรณ์ค าสัง่ทางปกครองดงักล่าวต่อเจ้าหน้าที่ 
ผู้ท าค าสัง่ทางปกครองภายใน ๑๕ วนั นับแต่วนัที่ตนได้รบัแจ้งค าสัง่ดงักล่าว เมื่อปรากฏว่า  
ผู้ฟ้องคดีมิได้อุทธรณ์ กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีมิได้ปฏิบัติตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง  
แห่งพระราชบัญญัติจ ัดตัง้ศาลปกครองฯ จึงไม่มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง (ค าสัง่ 
ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๓๘๒/๒๕๕๒ วินิจฉัยแนวทางเดียวกนั) 
 

๔. เง่ือนไขเก่ียวกบัระยะเวลาการฟ้องคดี 
 

 จากการศึกษาค าวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดในคดีพิพาทเกี่ยวกับการพัสดุ  
เรื่อง อ านาจศาล พบว่าข้อพิพาทเกี่ยวกับการพัสดุนั ้นสามารถเป็นคดีพิพาทได้ทั ้ง 
ตามอนุมาตรา (๑), (๒), (๓) และ (๔) ของมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบญัญัติจดัตัง้ 
ศาลปกครองฯ ซึง่ในแต่ละประเภทคดมีรีะยะเวลาการฟ้องคดทีีแ่ตกต่างกนั กล่าวคอื คดพีพิาท

                                         
๑๙๑ อา้งแลว้ ในเชงิอรรถที ่๑๑๑-๑๑๒ หน้า ๑๑๖ 



 ๒๒๕ 

ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) ต้องยื่นฟ้องคดีภายในเก้าสบิวนันับแต่วนัที่รู้หรอืควรรู ้
ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙๑๙๒ ส่วนคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ ง (๓)  
ต้องยื่นฟ้องคดีภายในหน่ึงปี นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี แต่ไม่เกินสิบปี 
นับแต่วันที่มีเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑๑๙๓ และส าหรับคดีพิพาทตามมาตรา ๙  
วรรคหนึ่ง (๔) นัน้ แต่เดิมต้องยื่นฟ้องคดีภายในระยะเวลาตามมาตรา ๕๑ เช่นเดียวกันกับ 
คดีพพิาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แต่ปจัจุบนัมาตรา ๕๑ ดงักล่าว ได้รบัการแก้ไขโดย
มาตรา ๔๑๙๔ แห่งพระราชบัญญัติจดัตัง้ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๕)  
พ.ศ. ๒๕๕๑ ส่งผลให้ระยะเวลาการฟ้องคดีส าหรบัคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) 
เปลี่ยนแปลงไปเป็นต้องยื่นฟ้องคดภีายในห้าปีนับแต่วนัที่รู้หรอืควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคด ี 
แต่ไม่เกินสิบปีนับแต่วนัที่มเีหตุแห่งการฟ้องคดี ซึ่งตัวอย่างค าวนิิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
ที่วนิิจฉัยเกี่ยวกบัระยะเวลาการฟ้องคดใีนคดพีพิาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) นัน้ มทีัง้ที่
วนิิจฉยัตามมาตรา ๕๑ เดมิและตามทีไ่ดแ้กไ้ขแลว้  
  เมื่อการพิจารณาระยะเวลาการฟ้องคดีแตกต่างกันไปตามประเภทคดีในมาตรา ๙  
วรรคหนึ่ง ดงัที่กล่าวข้างต้น  ดงันัน้ ในส่วนนี้จงึได้น าเสนอค าวนิิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
ซึ่งวนิิจฉัยเกี่ยวกับระยะเวลาการฟ้องคดี โดยจะน าเสนอตามประเภทคดีและตามข้อพพิาท 
ทีเ่กดิขึน้ในขัน้ตอนต่างๆ ของการจดัซือ้หรอืจดัจา้ง ดงัมรีายละเอยีดต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
 ๑๙๒ อา้งแลว้ ในเชงิอรรถที ่๑๘๐ หน้า ๒๑๗ 
 ๑๙๓ พระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
       มาตรา ๕๑ การฟ้องคดตีามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) หรอื (๔) ใหย้ื่นฟ้องภายในหน่ึงปีนับแต่ 
วนัทีรู่ห้รอืควรรูถ้งึเหตุแห่งการฟ้องคด ีแต่ไม่เกนิสบิปีนบัแต่วนัทีม่เีหตุแห่งการฟ้องคด ี

๑๙๔ พระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 มาตรา ๔ ใหย้กเลกิความในมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองและวธิพีจิารณา 
คดปีกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใ้ชข้อ้ความต่อไปนี้แทน 
 “มาตรา ๕๑ การฟ้องคดตีามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) ใหย้ื่นฟ้องภายในหน่ึงปี และการฟ้องคด ี
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) ใหย้ื่นฟ้องภายในหา้ปี นับแต่วนัทีรู่ห้รอืควรรูถ้งึเหตุแห่งการฟ้องคด ีแต่ไม่เกนิ
สบิปีนบัแต่วนัทีม่เีหตุแห่งการฟ้องคด”ี 



 ๒๒๖ 

 ๔.๑ ระยะเวลาการฟ้องคดีส าหรบัคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๑) 
 

 ๑) ขัน้ตอนการจดัท าเอกสารหรือประกาศจดัซ้ือหรือจดัจ้าง 
 

 จากการศึกษาพบว่า ขัน้ตอนนี้มตีัวอย่างค าวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
ทีน่่าสนใจ ดงันี้ 
 

 - การฟ้องขอให้เพิกถอนประกาศประกวดราคา ถือว่าผู้ฟ้องคดีซ่ึงเป็น 
ผู้ ซ้ือเอกสารประกวดราคาแต่ไม่ได้เข้าประกวดราคาเน่ืองจากขาดคุณสมบัติ 
ตามประกาศดงักล่าว ได้รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนับแต่วนัท่ีมีการประกาศ
ประกวดราคา จึงต้องย่ืนฟ้องคดีภายในระยะเวลา ๙๐ วนั นับแต่วนัดงักล่าวตามมาตรา ๔๙ 
แห่งพระราชบญัญติัจดัตัง้ศาลปกครองฯ 
 

   : ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๑๖๕/๒๕๕๑ กรณฟ้ีองว่า กรณเีทศบาลนครภเูกต็  
(ผู้ถูกฟ้องคดี) ประกาศประมูลจ้างติดตัง้เครื่องนับถอยหลังสัญญาณไฟจราจรโดยวิธีประมูล 
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีการก าหนดรายละเอียดและข้อก าหนดของหลอดไฟ (LED)  
ของเครื่องนับเวลาถอยหลงัไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นการก าหนดเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ 
ผู้เสนอราคากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ท าให้ผู้ฟ้องคดไีม่อาจเขา้เสนอราคาได้ ขอให้ศาลมคี าพพิากษา
หรอืค าสัง่ให้เพิกถอนประกาศประกวดราคาดงักล่าว  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า โดยที่
ประกาศประกวดราคามผีลเป็นการทัว่ไป ซึ่งระยะเวลาการฟ้องคดน้ีีต้องฟ้องภายในเก้าสบิวนั
นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจ ัดตัง้ 
ศาลปกครองฯ เมื่อปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดไีดป้ระกาศประกวดราคาเมื่อวนัที ่๑๕ มนีาคม ๒๕๕๐ 
ถอืได้ว่าผู้ฟ้องคดไีด้รูห้รอืควรรู้ถงึเหตุแห่งการฟ้องคดนีับแต่วนัที่มกีารประกาศประกวดราคา
อย่างเร็วที่สุดในวนัที่ ๑๕ มนีาคม ๒๕๕๐ การที่ผู้ฟ้องคดีน าคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวนัที่ ๒๗ 
เมษายน ๒๕๕๐ จงึยงัไม่พ้นก าหนดระยะเวลาเก้าสบิวนันับแต่วนัที่รูห้รอืควรรู้ถงึเหตุแห่งการ
ฟ้องคดตีามมาตรา ๔๙๑๙๕ แห่งพระราชบญัญตัดิงักล่าว 
 

   หมายเหตุ  ในส่วนที่ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๖๕/๒๕๕๑ วนิิจฉัยวนัที่รู้
หรอืควรรูถ้งึเหตุแห่งการฟ้องคดวี่าไดแ้ก่วนัแรกทีม่กีารประกาศประกวดราคานัน้ และหากเป็นกรณี
ที่มกีารก าหนดช่วงระยะเวลาให้ซื้อเอกสารประกวดราคาไว้ ศาลปกครองสูงสุดมคี าวินิจฉัย
เกีย่วกบัวนัทีรู่ห้รอืควรรูถ้งึเหตุแห่งการฟ้องคดแีตกต่างออกไปโดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 

                                         
๑๙๕ อา้งแลว้ ในเชงิอรรถที ่๑๘๐ หน้า ๒๑๗ 



 ๒๒๗ 

   - การฟ้องขอให้เพิกถอนข้อก าหนดในเอกสารประกวดราคาจ้าง 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ถือว่าผู้ฟ้องคดีซ่ึงเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาแต่ไม่เข้า 
เสนอราคาและจะต้องถกูลงโทษตามข้อก าหนดดังกล่าวได้รู้หรือควรจะรู้ถึงการมี
ข้อก าหนดข้างต้นตัง้แต่วนัสุดท้ายของก าหนดเวลาให้ซ้ือเอกสารประกวดราคาจ้าง 
เป็นอย่างช้า ผู้ฟ้องคดีจึงต้องย่ืนฟ้องคดีต่อศาลภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันดังกล่าว  
ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบญัญติัจดัตัง้ศาลปกครองฯ  
 

  : ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี  ๕๐๔/๒๕๕๑ กรณีฟ้องว่า กรมสรรพากร  
(ผู้ถูกฟ้องคดี) ประกาศประมูลราคาจ้างก่อสร้างอาคารส านักงานสรรพากรพื้นที่พร้อมงาน 
ผงับรเิวณดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์โดยมขีอ้ก าหนดหรอืบทลงโทษในการยดึหลกัประกนัซอง
ตามเอกสารประกวดราคาจ้างซึ่งเป็นกฎที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขดัต่อมาตรา ๔ (๒) (๕)  
และมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยขอ้สญัญาทีไ่ม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ ท าใหผู้้มสีทิธิ
เสนอราคาต้องรบัผดิและรบัภาระเพิม่ขึน้มากกว่าภาระที่มอียู่ในเวลาก่อนท าสญัญาและยงัเป็น
การข่มขนืใจผู้มสีทิธเิสนอราคาให้ต้องท าการเสนอราคาเท่านัน้ อนัเป็นความผดิตามมาตรา ๖ 
แห่งพระราชบญัญตัวิ่าด้วยความผดิเกี่ยวกบัการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรฐั พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ขอใหศ้าลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ใหเ้พกิถอนขอ้ก าหนดการยดึหลกัประกนัซองตามเอกสารประกวด
ราคาจ้างดังกล่าว ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า เมื่อประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
ดงักล่าวก าหนดใหม้กีารซือ้เอกสารประกวดราคาจา้งระหว่างวนัที ่๓ สงิหาคม ๒๕๔๙ ถงึวนัที ่๑๑ 
สงิหาคม ๒๕๔๙ และผู้ฟ้องคดไีด้ซื้อเอกสารประกวดราคาจา้งดงักล่าว ผู้ฟ้องคดจีงึย่อมรูห้รอื 
ควรรูถ้งึการที่มขีอ้ก าหนดการยดึหลกัประกนัซองตามเอกสารประกวดราคาจา้งแล้วตัง้แต่วนัที ่
๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๙ เป็นอย่างช้า ผู้ฟ้องคดีชอบที่จะยื่นฟ้องคดีภายในเก้าสิบวันนับแต่ 
วนัดงักล่าว คอื ภายในวนัที่ ๙ พฤศจกิายน ๒๕๔๙ การที่ผู้ฟ้องคดนี าคดมีาฟ้องต่อศาลปกครอง
เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาการฟ้องคด ี
ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ 
 

  นอกจากนี้ ยงัมกีรณีที่ศาลปกครองสูงสุดได้วนิิจฉัยถึงวนัที่รู้หรอืควรรูถ้ึงเหตุ 
แห่งการฟ้องคดี ซึ่งมิใช่ว ันที่มีการประกาศจัดซื้อหรือจัดจ้างหรือวันที่เป็นก าหนดเวลา 
ใหซ้ือ้เอกสารจดัซือ้หรอืจดัจา้ง  ดงันี้ 
 
 
 



 ๒๒๘ 

   - การฟ้องขอให้หน่วยงานทางปกครองชดใช้ค่าเสียหายจากกรณีท่ีได้
ออกประกาศประมูลซ้ือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ท าให้ 
ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถเข้าร่วมการประมูลได้ ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการ
ฟ้องคดีอย่างช้าท่ีสุดในวนัท่ีมีหนังสือถึงหน่วยงานทางปกครองเพ่ือร้องเรียนหรือโต้แย้ง
ค าสัง่ทางปกครองทัว่ไป 
 

   : ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๕๔๗/๒๕๕๔ กรณฟ้ีองว่า เทศบาลเมอืงปากช่อง 
(ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑) ได้ออกประกาศประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกเอนกประสงค์และรถยนต์บรรทุก 
ขยะมูลฝอยแบบอดัท้ายชนิดเปิด - ปิด ด้วยระบบอเิลก็ทรอนิกส์ โดยมกีารก าหนดรายละเอยีด
คุณลกัษณะเฉพาะอนัเป็นการกีดกนัไม่ให้ผู้ฟ้องคดเีข้าร่วมการประมูล ขอให้ศาลมคี าพพิากษา 
หรอืค าสัง่ใหเ้ทศบาลเมอืงปากช่องชดใชค้่าเสยีหายแก่ผูฟ้้องคด ี ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า  
เมื่อข้อเท็จจรงิปรากฏว่า เทศบาลเมอืงปากช่องได้ออกประกาศประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกน ้า
เอนกประสงคแ์ละรถบรรทุกขยะมลูฝอย เมือ่วนัที ่๒๑ เมษายน ๒๕๕๒ ซึง่ผูฟ้้องคดสีามารถน าคด ี
มาฟ้องต่อศาลไดภ้ายในหน่ึงปีนับแต่วนัทีไ่ดท้ราบประกาศดงักล่าว เมื่อไม่ปรากฏว่าผูฟ้้องคดรีูห้รอื 
ควรรูถ้งึเหตุแห่งการฟ้องคดใีนวนัใด แต่ผูฟ้้องคดไีดม้หีนงัสอืรอ้งเรยีนในกรณีดงักล่าวต่อเทศบาล
เมืองปากช่อง เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๒ กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุ 
แห่งการฟ้องคดีอย่างช้า คือ วันที่  ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๒  เมื่อผู้ ฟ้องคดีน าคดีมาฟ้อง 
ต่อศาลปกครองในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาหนึ่งปี 
นบัแต่รูห้รอืควรรูถ้งึเหตุแห่งการฟ้องคด ีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ  
 

    : ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๓๗๗/๒๕๕๓ กรณีฟ้องว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย 
(ผู้ถูกฟ้องคด)ี ออกประกาศเชญิชวนเสนอโครงการพฒันาที่ดนิพรอ้มค่าธรรมเนียมจดัประโยชน์ 
ในที่ดินบริเวณสถานีหัวหิน (หัวหินบาร์ซาร์) เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีทัง้ยี่สิบแปดคนซึ่งเป็น
ผู้ประกอบการค้าแผงลอยบริเวณดังกล่าวถูกบอกเลิกสัญญาเช่าพื้นที่ดังกล่าว ขอให้ศาล  
มีค าพิพากษาหรือค าสัง่เพิกถอนประกาศเชิญชวนข้างต้น และให้ผู้ฟ้องคดีทัง้ยี่สิบแปดคน 
เป็นผู้เช่าที่ดนิบรเิวณหวัหนิบาร์ซาร์ต่อไป  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า  เมื่อผู้ฟ้องคดทีี่ ๑  
ในฐานะประธานกลุ่มผูป้ระกอบการรา้นคา้หวัหนิบาซารไ์ดม้หีนังสอืลงวนัที ่๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓ 
ถงึผู้อ านวยการฝ่ายบรหิารทรพัย์สนิของการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อคดัค้านการออกประกาศ 
เชญิชวนฯ ฉบบัพพิาท ผูฟ้้องคดทีัง้ยีส่บิแปดคนจงึรูห้รอืควรรูถ้งึเหตุแห่งการฟ้องคดอีย่างชา้ทีสุ่ด
ในวนัที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ดงักล่าว เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดทีัง้ยีส่บิแปดคนน าคดมีาฟ้อง 



 ๒๒๙ 

ต่อศาลในวนัที่ ๑๘ มถุินายน ๒๕๕๓ จงึเป็นการยื่นฟ้องภายในเก้าสบิวนันับแต่วนัที่รู้หรอืควรรู ้
ถงึเหตุแห่งการฟ้องคดตีามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ  
 

  ๒) ขัน้ตอนการเผยแพร่เอกสารหรือประกาศจดัซ้ือหรือจดัจ้าง 
  

   จากการศกึษาพบว่า ในขัน้ตอนนี้มคี าวนิิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่น่าสนใจ 
ดงันี้ 
 

   (๑) การฟ้องขอให้ยกเลิกการประกาศประกวดราคาภายหลงัจากท่ีผู้ฟ้องคดี 
ได้ร้องเรียน และมีการแจ้งผลการด าเนินการจากผู้ว่าราชการจงัหวดัทางไปรษณียต์อบรบั 
ซ่ึงไม่ปรากฏข้อเทจ็จริงว่าผูฟ้้องคดีได้รบัหนังสือแจ้งผลดงักล่าวเม่ือใด กรณีถือว่าผู้ฟ้องคดี
ได้รบัแจ้งผลเม่ือครบก าหนดเจด็วนันับแต่วนัท่ีส่งหนังสือแจ้งผล  ทัง้น้ี ตามมาตรา ๗๑ 
แห่งพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยถือว่าวนัท่ีได้รบั
หนังสือดงักล่าวเป็นวนัท่ีผู้ฟ้องคดีทราบเหตุแห่งการฟ้องคดี จึงต้องย่ืนฟ้องคดีภายใน  
๙๐ วนั นับแต่วนัดงักล่าวตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบญัญติัจดัตัง้ศาลปกครองฯ 

 

              : ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี ๔๒๗/๒๕๔๖ กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดไีม่ได้รบั 
ความเป็นธรรมจากการที่ต้องเสียสิทธิเข้าแข่งขันราคาในการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 
โรงฆ่าสตัว์ของเทศบาลเมอืงมุกดาหาร เนื่องจากเจา้หน้าที่เทศบาลได้ร่วมกนัท าหลกัฐานเทจ็ 
ในการส่งประกาศประกวดราคาดงักล่าวไปยงัหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเผยแพร่โดยไม่ชอบ 
ดว้ยกฎหมาย โดยผูฟ้้องคดไีดส้อบถามเกีย่วกบัการประกวดราคาทัง้ดว้ยวาจาและเป็นหนังสอืแลว้ 
แต่ไมไ่ดร้บัค าตอบจากผูถู้กฟ้องคดทีัง้ทีข่ณะนัน้อยูใ่นช่วงเวลาจดัใหม้กีารขายแบบประกวดราคา 
ผู้ฟ้องคดจีงึมหีนังสอืร้องเรยีนต่อผู้ว่าราชการจงัหวดั  ซึ่งต่อมา ผู้ว่าราชการจงัหวดัมีค าสัง่ให้
เทศบาลด าเนินการยกเลิกการประกวดราคาดังกล่าว และมีหนังสือแจ้งผลให้ผู้ฟ้องคดีทราบ  
แต่นายกเทศมนตรเีมอืงมุกดาหาร(ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ไม่ปฏิบตัิตามค าสัง่ดงักล่าว ขอให้ศาล 
มคี าพิพากษาหรือค าสัง่ให้ยกเลิกการประกาศประกวดราคาข้างต้น  ศาลปกครองสูงสุด
วินิจฉัยว่า แม้ขอ้เท็จจรงิไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดไีด้รบัหนังสอืลงวนัที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๔  
ที่แจ้งผลของผู้ว่าราชการเมื่อใด แต่โดยที่การส่งหนังสือราชการโดยปกติจะใช้ส่งทางไปรษณีย์ 
ตอบรับ  ดังนั ้น การแจ้งหนังสือให้ผู้ฟ้องคดีทราบในกรณีนี้ จึงเชื่อได้ว่าได้ใช้วิธีการส่ง 
 
 



 ๒๓๐ 

ทางไปรษณีย์ตอบรบั ซึ่งตามมาตรา ๗๑๑๙๖ แห่งพระราชบญัญตัิวธิปีฏบิตัิราชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙ ก าหนดว่าการแจง้ค าสัง่ทางปกครองโดยวธิสี่งทางไปรษณีย์ตอบรบัภายในประเทศ  
ให้ถือว่าได้ร ับแจ้งเมื่อครบก าหนด ๗ วัน นับแต่วันส่ง จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีได้ร ับทราบเหตุ 
แห่งการฟ้องคดอีย่างชา้ทีสุ่ดในวนัที่ ๑ สงิหาคม ๒๕๔๔ เมื่อผูฟ้้องคดยีื่นฟ้องคดน้ีีเมื่อวนัที่ ๓ 
ธันวาคม ๒๕๔๔ จึงเป็นการยื่ นฟ้องเมื่ อพ้นระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙  
แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ  
 

 (๒) การฟ้องขอให้เพิกถอนประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเลก็ทรอนิกส ์
เน่ืองจากเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานทางปกครองร่วมกนัปกปิดประกาศ รวมทัง้ไม่ปิดและ
เผยแพร่ประกาศการประมูลให้เป็นไปตามกฎหมาย ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหต ุ
แห่งการฟ้องคดีในวนัท่ีได้ไปติดต่อขอรบัประกาศประมูลจ้าง แต่ได้รบัแจ้งจากเจ้าหน้าท่ีว่า
ไม่มีการจดัซ้ือจดัจ้างครัง้พิพาท 
 

   : ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี ๖๐๒/๒๕๕๓ กรณีฟ้องว่า องค์การบรหิาร 
ส่วนต าบลหลกัเหลี่ยม (ผู้ถูกฟ้องคดี) ออกประกาศประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างขุดลอก 
หนองคอนเตรยีมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ร่วมกันปกปิดประกาศ  
ไม่ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ ที่ท าการหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบล รวมทัง้ 
ไมเ่ผยแพรป่ระกาศทางเวบ็ไซตข์องกรมบญัชกีลาง ขอใหศ้าลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ใหเ้พกิถอน
ประกาศดังกล่าว  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ไปติดต่อขอรบั
ประกาศพพิาทจากเจา้หน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดใีนวนัที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๒ ถงึวนัที่ ๒๐ ตุลาคม 
๒๕๕๒ แต่เจ้าหน้าที่ดังกล่าวได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า ไม่มีโครงการจดัซื้อจดัจ้างครัง้นี้  
จงึถอืว่าผูฟ้้องคดไีดรู้ห้รอืควรรูถ้งึเหตุแห่งการฟ้องคดอีย่างชา้ทีสุ่ดในวนัที ่๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๒ 
เมื่อผู้ฟ้องคดยีื่นฟ้องคดต่ีอศาลโดยส่งทางไปรษณียล์งทะเบยีนในวนัที่ ๑๓ กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๓ 
จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคด ี
ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ  
 
 
 

                                         
๑๙๖ พระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
     มาตรา ๗๑ การแจ้งโดยวธิสี่งทางไปรษณีย์ตอบรบัให้ถือว่าได้รบัแจ้งเมื่อครบก าหนดเจด็วนั 

นับแต่วันส่งส าหรับกรณีภายในประเทศหรือเมื่อครบก าหนดสิบห้าวันนับแต่วันส่งส าหรับกรณีส่งไป
ต่างประเทศ เวน้แต่จะมกีารพสิจูน์ไดว้่าไม่มกีารไดร้บัหรอืไดร้บัก่อนหรอืหลงัจากวนันัน้ 



 ๒๓๑ 

  ๓) ขัน้ตอนการด าเนินการของผูมี้อ านาจอนุมติัสัง่ซ้ือหรือสัง่จ้าง 
 

    จากการศึกษาพบว่า ในขัน้ตอนนี้มีค าวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
ทีน่่าสนใจดงันี้ 
 

  - การฟ้องขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสัง่ว่าการประมูลราคาให้เช่า
อาคารของหน่วยงานทางปกครองซ่ึงมีผู้ชนะการประมูลแล้วไม่ชอบด้วยกฎหมาย และ
ขอให้ยกเลิกการประมูลท่ีได้ด าเนินการไปแล้วนัน้ เม่ือปรากฏว่าหน่วยงานทางปกครอง
ได้มีหนังสือแจ้งผลการวินิจฉัยอทุธรณ์ไปยงัผู้ฟ้องคดี โดยมิได้ระบุวิธีการย่ืนค าฟ้องและ
ระยะเวลาส าหรบัย่ืนค าฟ้องไว้ เมื่อระยะเวลาส าหรบัย่ืนค าฟ้องคดีน้ีมีก าหนดต้องย่ืนฟ้อง
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันท่ีรู้หรือควรรู้ ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี ตามมาตรา ๔๙  
แห่งพระราชบญัญติัจดัตัง้ศาลปกครองฯ ซ่ึงเป็นก าหนดระยะเวลาส าหรบัย่ืนค าฟ้อง 
ท่ีมีก าหนดน้อยกว่าหน่ึงปี กรณีจึงต้องขยายเวลาส าหรบัย่ืนค าฟ้องคดีน้ีเป็นหน่ึงปี 
นับแต่วนัท่ีผูฟ้้องคดีได้รบัหนังสือดงักล่าว 

 

 : ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี ๔๙๔/๒๕๕๕ กรณีฟ้องว่า เทศบาลนครตรงั 
(ผูถู้กฟ้องคด)ี ไดป้ระกาศประมลูราคาใหเ้ช่าอาคารของเทศบาลฯ เพื่อใชป้ระกอบกจิการโรงแรม 
โดยมผีูเ้ขา้ประมูลราคาสองราย คอื ผูฟ้้องคดแีละบรษิทั ก. แต่เทศบาลฯ ไดต้กลงรบัราคาของ 
บรษิัท ก. และประกาศให้บรษิัทดงักล่าวเป็นผู้ชนะการประมูล  ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าประกาศ
ประมูลราคาระบุอาคารทรพัย์สนิที่ให้เช่าไม่ครบถ้วน ท าให้ผู้ฟ้องคดเีสนอราคาต ่ากว่าผู้ชนะ 
การประมูล ขอให้ศาลมคี าพิพากษาหรอืค าสัง่ว่าการประมูลราคาตามประกาศประมูลราคา  
ให้เช่าอาคารของเทศบาลฯ ดงักล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย และขอให้ยกเลกิการประมูลราคา 
ที่ได้ด าเนินการไปแล้ว   ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า เมื่อปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคด ี
โดยนายกเทศมนตรีได้มีหนังสือแจ้งผลการวินิจฉัยอุทธรณ์ค าสัง่ที่ให้ผู้เสนอราคารายอื่น 
เป็นผู้ชนะการประมูลต่อผู้ฟ้องคดีว่าการประมูลให้เช่าอาคารโรงแรมตรังได้ด าเนินการ 
ถูกต้องแล้ว จงึไม่รบัอุทธรณ์ โดยผู้ถูกฟ้องคดใีนฐานะผู้แจ้งค าสัง่มไิด้ระบุวิธกีารยื่นค าฟ้อง 
และระยะเวลาส าหรบัยื่นค าฟ้องไวใ้นหนังสอืฉบบัดงักล่าว เมื่อระยะเวลาส าหรบัยื่นค าฟ้องคดน้ีี
มกี าหนดตอ้งยืน่ฟ้องภายในเกา้สบิวนันับแต่วนัทีรู่ห้รอืควรรูถ้งึเหตุแห่งการฟ้องคด ีตามมาตรา ๔๙ 
แห่งพระราชบญัญตัิจดัตัง้ศาลปกครองฯ ซึง่เป็นก าหนดระยะเวลาส าหรบัยื่นค าฟ้องทีม่กี าหนด 
 
 



 ๒๓๒ 

น้อยกว่าหนึ่งปี จงึต้องขยายเวลาส าหรบัยื่นค าฟ้องคดน้ีีเป็นหน่ึงปีนับแต่วนัที่ผู้ฟ้องคดไีด้รบั
หนังสอืดงักล่าว ตามมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบญัญตัิเดยีวกนั แม้ข้อเท็จจรงิจะไม่ปรากฏว่า 
ผูฟ้้องคดไีดร้บัแจง้ผลการวนิิจฉยัอุทธรณ์ตามหนงัสอืลงวนัที ่๒๒ เมษายน ๒๕๕๒ เมื่อใดกต็าม 
แต่จากค าอุทธรณ์ของผูฟ้้องคดรีบัว่า ภายหลงัจากทีไ่ดร้บัแจง้ตามหนังสอืดงักล่าวแลว้ เทศบาลฯ 
ได้มหีนังสอืลงวนัที่ ๒๙ มถุินายน ๒๕๕๒ ถึงส านักงานอยัการสูงสุด เรื่อง หารอืการตีความ
ประกาศประกวดราคา กรณีจงึเชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้รู้หรอืควรได้รู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีน้ี 
อย่างช้าที่สุดก่อนวนัดงักล่าว การที่ผู้ฟ้องคดนี าคดมีาฟ้องต่อศาลปกครองชัน้ต้นโดยส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบยีนประทบัตราวันที่ ๑๘ มนีาคม ๒๕๕๔ จงึเป็นการยื่นค าฟ้องเมื่อล่วงพ้น
ก าหนดระยะเวลาการฟ้องคดตีามมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบญัญตัขิา้งตน้แลว้  
 

 ๔) ขัน้ตอนการยกเลิกการจดัซ้ือหรือจดัจ้าง   
 

 ข้อพิพาทในขัน้ตอนนี้ ไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีใดก็ตาม 
เป็นการฟ้องโต้แย้งค าสัง่ยกเลกิการจดัซื้อหรอืจดัจ้างซึ่งมรีะยะเวลาการฟ้องคดเีช่นเดยีวกนั 
ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ จากการศกึษาค าวนิิจฉัยของศาลปกครอง
สงูสุดพบว่ามแีนวค าวนิิจฉยัเกีย่วกบัระยะเวลาการฟ้องคดใีนขัน้ตอนน้ีทีน่่าสนใจ ดงัน้ี 
 

 (๑) การฟ้องขอให้เพิกถอนค าสัง่ยกเลิกการสอบราคาภายหลงัจากท่ี 
มีการย่ืนอุทธรณ์ตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบญัญัติวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๓๙ แล้ว แต่ไม่มีการแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบภายใน
ก าหนดเวลาพิจารณาอุทธรณ์ นัน้ สิทธิการน าคดีมาฟ้องภายใน ๙๐ วนั นับแต่วนัท่ีถือว่า 
ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบญัญติัจดัตัง้
ศาลปกครองฯ เกิดขึ้นตัง้แต่วนัถดัจากวนัท่ีครบก าหนดระยะเวลาพิจารณาอทุธรณ์ 
 กรณีท่ีเคยมีการฟ้องคดีต่อศาลปกครองชัน้ต้นมาครัง้หน่ึงแล้ว  
แต่ศาลไม่รับค าฟ้องไว้พิจารณาเน่ืองจากเป็นการฟ้องคดีท่ียังไม่พ้นก าหนดเวลา
พิจารณาอุทธรณ์  ต่อมา เมื่อพ้นก าหนดเวลาพิจารณาอุทธรณ์และพ้นระยะเวลาน าคดี 
มาฟ้องต่อศาลปกครองแล้ว ศาลปกครองสูงสุดจึงได้มีค าวินิจฉัยอุทธรณ์ยืนตามค าสัง่ 
ของศาลปกครองชัน้ต้นดงักล่าว  หลงัจากนัน้ ผู้ฟ้องคดีจึงได้น าคดีในเหตุเดียวกนัมาฟ้อง
ต่อศาลปกครองชัน้ต้นใหม่ อนัเป็นการฟ้องคดีเมื่อพ้นระยะเวลาการฟ้องคดีแล้วนัน้  
ถือว่าเป็นกรณีท่ีสืบเน่ืองมาจากการท่ีผู้ฟ้องคดีต้องรอผลการพิจารณาของศาลปกครอง
สูงสุดก่อน จึงเป็นกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นอ่ืนท่ีศาลจะรบัค าฟ้องไว้พิจารณาได้ตามมาตรา ๕๒ 
วรรคสอง แห่งพระราชบญัญติัจดัตัง้ศาลปกครองฯ 



 ๒๓๓ 

 : ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี ๒๕๖/๒๕๕๑ กรณีที่ผู้ฟ้องคดไีด้เข้าเสนอราคา 
ในการสอบราคาซือ้ตลบัลูกปืนส าหรบัรถดเีซลรางของการรถไฟแห่งประเทศไทย (ผูถู้กฟ้องคด)ี 
ต่อมา ผู้อ านวยการฝ่ายการพัสดุได้มีค าสัง่ยกเลิกการสอบราคาดงักล่าว ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า 
การยกเลกิการสอบราคาไม่ชอบด้วยกฎหมาย จงึมหีนังสอือุทธรณ์ค าสัง่ยกเลกิการสอบราคา
ขา้งต้น แต่ยงัไม่ได้รบัทราบผลการพจิารณาอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดจีงึได้ฟ้องคดต่ีอศาลขอให้ศาล 
เพิกถอนค าสัง่ยกเลิกการสอบราคาดังกล่าว  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า เมื่อปรากฏว่า  
ผูฟ้้องคดไีดอุ้ทธรณ์ค าสัง่ดงักล่าว โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยไดร้บัค าอุทธรณ์ของผูฟ้้องคดไีว ้
เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๐ แต่ผู้มีอ านาจพิจารณาอุทธรณ์มิได้วินิจฉัยอุทธรณ์และ 
แจ้งผลให้ผู้ฟ้องคดีทราบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้ร ับค าอุทธรณ์ ตามมาตรา ๔๕  
แห่งพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ คอื ภายในวนัที่ ๒๓ กรกฎาคม 
๒๕๕๐ จงึถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรอืควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตัง้แต่วนัที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๐  
เป็นต้นไป และครบระยะเวลาการฟ้องคดตีามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ 
ในวนัอาทติยท์ี่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นวนัหยุดราชการ จงึต้องฟ้องภายในวนัจนัทรท์ี่ ๒๒ 
ตุลาคม ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นวนัเปิดท าการวนัแรก ตามมาตรา ๑๙๓/๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย ์เมื่อผู้ฟ้องคดไีด้ยื่นฟ้องคดน้ีีต่อศาลในวนัที่ ๒๗ ธนัวาคม ๒๕๕๐ จงึเป็นการฟ้องคดี
เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาการฟ้องคดี  อย่างไรก็ตาม โดยที่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ก่อนการ 
ฟ้องคดีน้ี ผู้ฟ้องคดีเคยน าเหตุในคดีเดียวกันมาฟ้องต่อศาลปกครองชัน้ต้นแล้วครัง้หน่ึง  
โดยศาลปกครองชัน้ต้นมคี าสัง่ไม่รบัค าฟ้องไว้พจิารณาเน่ืองจากยงัไม่พ้นระยะเวลาเก้าสบิวนั 
ในการพจิารณาอุทธรณ์ของผู้มอี านาจพจิารณาอุทธรณ์ตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบญัญตั ิ
วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผูฟ้้องคดจีงึยงัไม่มสีทิธฟ้ิองคดต่ีอศาลตามมาตรา ๔๒ 
วรรคสอง แห่งพระราชบญัญตัิจดัตัง้ศาลปกครองฯ และผู้ฟ้องคดไีด้ยื่นค าร้องอุทธรณ์ค าสัง่ 
ของศาลปกครองชัน้ต้นดังกล่าวต่อศาลปกครองสูงสุด โดยในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๐  
ซึ่งเป็นวันที่ครบก าหนดเก้าสิบวันในการนับระยะเวลาการฟ้องคดีต่อศาลตามมาตรา ๔๙  
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ปรากฏว่าคดียงัอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด  
ต่อมา เมือ่ศาลปกครองสงูสุดไดม้คี าสัง่ยนืตามค าสัง่ของศาลปกครองชัน้ต้นและผูฟ้้องคดไีดท้ราบ
ค าสัง่ดงักล่าวของศาลปกครองสูงสุดในวนัที่ ๑๙ ธนัวาคม ๒๕๕๐ แล้วผู้ฟ้องคดจีงึได้น าคด ี
มาฟ้องต่อศาลปกครองชัน้ต้นใหม่ในวนัที่ ๒๗ ธนัวาคม ๒๕๕๐ กรณีจงึเหน็ได้ว่า เหตุที่ผู้ฟ้องคดี
ได้น าคดีน้ีมาฟ้องต่อศาลเมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาในการฟ้องคดีนัน้ สืบเน่ืองจากต้องรอ 
ผลการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดให้เป็นที่ยุติในเรื่องดังกล่าวก่อนและเป็นกรณีที่ 
ไม่อาจฟ้องคดใีหม่ก่อนที่ศาลปกครองสูงสุดจะมคี าสัง่ได้ เน่ืองจากเป็นการฟ้องซ้อนอนัต้องห้าม



 ๒๓๔ 

ตามข้อ ๓๖ (๑)๑๙๗ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ จากเหตุผล
ดงักล่าว แมผู้ฟ้้องคดจีะไดน้ าคดน้ีีมาฟ้องต่อศาลเมือ่พน้ก าหนดเก้าสบิวนันับแต่วนัทีรู่ห้รอืควรรู้
ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบญัญัติจดัตัง้ศาลปกครองฯ แล้วก็ตาม  
แต่ก็ถือได้ว่าเป็นกรณีที่มเีหตุจ าเป็นอื่นที่ศาลจะรบัค าฟ้องไว้พจิารณาได้ตามมาตรา ๕๒๑๙๘

วรรคสอง แห่งพระราชบญัญตัดิงักล่าว 
 

 (ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๓๒/๒๕๔๙ วินิจฉัยในส่วนของวันเริ่มนับ
ระยะเวลาการฟ้องคดใีนกรณีทีไ่ม่มกีารแจง้ผลการพจิารณาอุทธรณ์ใหผู้ฟ้้องคดทีราบในท านอง
เดียวกันกับค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๕๖/๒๕๕๑ นี้ โดยให้เริม่นับแต่วนัที่พ้นก าหนดเวลา 
การพจิารณาอุทธรณ์) 
 

 (๒) การฟ้องขอให้เพิกถอนค าสัง่ยกเลิกการประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการ 
ทางอิเลก็ทรอนิกส์ ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องอุทธรณ์หรือร้องเรียนต่อคณะกรรมการ 
ว่าด้วยการพสัดดุ้วยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส ์(กวพ.อ.) ภายในสามวนันับแต่วนัท่ีได้รบั
แจ้งค าสัง่ โดย กวพ.อ. จะต้องพิจารณาอุทธรณ์หรือค าร้องเรียนให้เสรจ็ภายในสามสิบวนั 
ทัง้ น้ี ตามข้อ ๑๐ (๕) ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙  อย่างไรก็ตาม เม่ือปรากฏว่าหน่วยงานทางปกครอง 
ไม่ได้แจ้งสิทธิการอุทธรณ์ในหนังสือแจ้งค าสัง่ทางปกครองดงักล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบ 
ระยะเวลาในการอทุธรณ์จึงขยายเป็นหน่ึงปีนับแต่วนัท่ีได้รบัแจ้งค าสัง่ และเมื่อผู้ฟ้องคดี
ได้ย่ืนอุทธรณ์ค าสัง่ดังกล่าวภายในก าหนดเวลาท่ีกฎหมายบญัญัติไว้แล้ว กวพ.อ.  
ต้องพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ได้รบัแจ้งผล 
การพิจารณาอุทธรณ์จาก กวพ.อ. ภายในก าหนดดงักล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิน าคดี 

                                         
๑๙๗ ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง  

พ.ศ. ๒๕๔๓ 
                 ขอ้ ๓๖ นบัแต่เวลาทีไ่ดย้ื่นค าฟ้องต่อศาลแลว้ คดนีัน้อยู่ในระหว่างการพจิารณา และผลแห่งการน้ี  
 (๑) หา้มมใิหผู้ฟ้้องคดยีื่นค าฟ้องเรื่องเดยีวกนันัน้ต่อศาลเดยีวกนัหรอืต่อศาลอื่นอกี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
๑๙๘ พระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. ๒๕๔๐ 

                 มาตรา ๕๒           ฯลฯ ฯลฯ 
                 การฟ้องคดีปกครองที่ยื่นเมื่อพ้นก าหนดเวลาการฟ้องคดีแล้ว ถ้าศาลปกครองเห็นว่าคดีที ่
ยื่นฟ้องนัน้จะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมหรอืมเีหตุจ าเป็นอื่นโดยศาลเหน็เองหรอืคู่กรณีมคี าขอ ศาลปกครอง 
จะรบัไวพ้จิารณากไ็ด ้



 ๒๓๕ 

มาฟ้องต่อศาลได้ภายในเก้าสิบวนันับแต่วนัท่ีพ้นก าหนดระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์
ดงักล่าว 
 

 : ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี ๓๖๗/๒๕๕๒ กรณีฟ้องว่า ส านักเลขาธกิาร
คณะรฐัมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มหีนังสือแจ้งยกเลิกกระบวนการพิจารณาค าเสนอในการ
ประกวดราคาตามประกาศประกวดราคาซื้อระบบสารสนเทศการประชุมคณะรัฐมนตรี 
แบบอเิลก็ทรอนิกส ์(CABNET) โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอใหศ้าลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ให้
เพกิถอนค าสัง่ยกเลกิการประกวดราคาดงักล่าว  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า เมื่อขอ้ ๑๐ (๕) 
ของระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าด้วยการพสัดุด้วยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
ก าหนดใหก้รณีผู้มสีทิธเิสนอราคาทีเ่ขา้สู่กระบวนการเสนอราคาแลว้ไม่เหน็ดว้ยกบัผลการพจิารณา
ของหวัหน้าหน่วยงานทีจ่ะจดัหาพสัดุหรอืเหน็ว่ามเีหตุอื่นใดอนัควรรอ้งเรยีนเพื่อความเป็นธรรม 
ให้อุทธรณ์หรือร้องเรียนต่อคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์  
(กวพ.อ.) ภายในสามวันนับแต่วันที่ได้ร ับแจ้ง   ทัง้นี้  ให้ กวพ.อ. พิจารณาอุทธรณ์หรือ 
ค าร้องเรียนให้เสร็จภายในสามสิบวนั เมื่อกรณีนี้ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ไม่ได้แจ้งสิทธ ิ
การอุทธรณ์ในหนังสอืลงวนัที ่๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๐ ที่แจง้ยกเลกิการประกวดราคาให้ผู้ฟ้องคดี
ทราบ ระยะเวลาในการอุทธรณ์จงึขยายเป็นหน่ึงปีนับแต่วนัที่ได้รบัแจ้งค าสัง่ เมื่อผู้ฟ้องคด ี
ได้ยื่นอุทธรณ์ค าสัง่ดังกล่าวในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๐ จึงเป็นการยื่นอุทธรณ์ภายใน
ก าหนดเวลาที่กฎหมายบญัญตัไิว้แล้ว และ กวพ.อ. ต้องพจิารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสรจ็ภายในวนัที ่
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ การที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รบัแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์จาก กวพ.อ. 
ภายในก าหนดดังกล่ าว ผู้ ฟ้องคดีจึงมีสิทธิน าคดีมาฟ้องต่อศาลได้ภายในเก้าสิบวัน 
นับแต่วนัที่ ๒๖ พฤศจกิายน ๒๕๕๐ เมื่อผู้ฟ้องคดีน าคดีนี้มาฟ้องต่อศาลในวนัที่ ๒๑ ตุลาคม 
๒๕๕๑ จงึเป็นการยื่นฟ้องคดทีีพ่น้ก าหนดระยะเวลาการฟ้องคดแีลว้  
 

 ๕) ขัน้ตอนการด าเนินการอ่ืนๆ 
 

 (๑) การฟ้องเพิกถอนค าสัง่ให้เป็นผูท้ิ้งงาน 
 

  การฟ้องขอให้เพิกถอนค าสัง่ให้เป็นผู้ ท้ิงงาน ถือว่าวันท่ีพนักงาน 
ซ่ึงเป็นผู้ปฏิบติังานแทนผู้ฟ้องคดี ณ ส านักงานอนัเป็นภูมิล าเนาของผู้ฟ้องคดีได้รบั
หนังสือแจ้งผลการพิจารณาอทุธรณ์ค าสัง่ดงักล่าว เป็นวนัท่ีผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุ
แห่งการฟ้องคดี จึงต้องย่ืนฟ้องคดีภายใน ๙๐ วนั นับแต่วนัดงักล่าวตามมาตรา ๔๙  
แห่งพระราชบญัญติัจดัตัง้ศาลปกครองฯ 
 



 ๒๓๖ 

  (๑.๑) ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี ๔๐/๒๕๔๘ กรณีฟ้องว่า ผู้ว่าราชการ
จงัหวัดเชียงราย (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีค าสัง่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทิ้งงาน  
ด้วยเหตุผลว่าไม่เข้าด าเนินการก่อสร้างประปาชนบทตามสัญญา ขอให้ศาลมีค าพิพากษา 
หรอืค าสัง่ให้เพกิถอนค าสัง่ให้ผู้ฟ้องคดเีป็นผู้ทิ้งงานดงักล่าว  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า  
เมื่อรองผู้ว่าราชการจงัหวัดปฏิบัติราชการแทนผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๓๑ มีนาคม 
๒๕๔๗ แจ้งผลการวนิิจฉัยอุทธรณ์ของรฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ฟ้องคดทีราบ 
โดยส่งทางไปรษณียต์อบรบัไปที่ส านักงานอนัเป็นภูมลิ าเนาของผู้ฟ้องคด ีปรากฏว่าพนักงาน 
ซึง่เป็นผูป้ฏบิตังิานแทนผูฟ้้องคดเีป็นผูร้บัหนังสอืดงักล่าวไวเ้มื่อวนัที ่๗ เมษายน ๒๕๔๗ กรณี
ถอืได้ว่ามกีารแจง้ค าสัง่และผู้ฟ้องคดไีด้รบัแจง้ค าสัง่ในวนัดงักล่าวโดยชอบตามมาตรา ๖๙๑๙๙ 
มาตรา ๗๐๒๐๐ และมาตรา ๗๑๒๐๑ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๓๙ แล้ว เมื่อผู้ฟ้องคดีทราบถึงเหตุแห่งการฟ้องคดตีัง้แต่วนัที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๗  
แต่ได้ยื่นฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗ จึงพ้นก าหนดระยะเวลาการฟ้องคด ี
ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ  
 
 
 

                                         
๑๙๙-๒๐๑ พระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙           
 
 

          มาตรา ๖๙ การแจ้งค าสัง่ทางปกครอง การนัดพิจารณา หรือการอย่างอื่นที่เจ้าหน้าที่ 
ต้องแจง้ใหผู้้ทีเ่กี่ยวขอ้งทราบอาจกระท าดว้ยวาจากไ็ด้ แต่ถ้าผู้นัน้ประสงค์จะใหก้ระท าเป็นหนังสอืกใ็ห้แจ้ง
เป็นหนงัสอื 

          การแจง้เป็นหนงัสอืใหส้ง่หนงัสอืแจง้ต่อผูน้ัน้ หรอืถา้ไดส้ง่ไปยงัภูมลิ าเนาของผูน้ัน้กใ็หถ้อืว่า
ไดร้บัแจง้ตัง้แต่ในขณะทีไ่ปถงึ 

          ในการด าเนินการเรื่องใดทีม่กีารให้ทีอ่ยู่ไว้กบัเจา้หน้าทีไ่วแ้ล้ว การแจง้ไปยงัที่อยู่ดงักล่าว  
ใหถ้อืว่าเป็นการแจง้ไปยงัภูมลิ าเนาของผูน้ัน้แลว้ 

          มาตรา ๗๐ การแจ้งเป็นหนังสอืโดยวิธีให้บุคคลน าไปส่ง ถ้าผู้รบัไม่ยอมรบัหรือถ้าขณะ 
น าไปสง่ไม่พบผูร้บั และหากไดส้ง่ใหก้บับุคคลใดซึง่บรรลุนิตภิาวะทีอ่ยู่หรอืท างานในสถานทีน่ัน้ หรอืในกรณีที่
ผู้นัน้ไม่ยอมรับ หากได้วางหนังสือนั ้นหรือปิดหนังสือนัน้ไว้ในที่ซึ่งเห็นได้ง่าย ณ สถานที่นัน้ต่อหน้า 
เจา้พนกังานตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวงทีไ่ปเป็นพยานกใ็หถ้อืว่าไดร้บัแจง้แลว้ 

          มาตรา ๗๑ การแจง้โดยวธิสีง่ทางไปรษณียต์อบรบัใหถ้อืว่าไดร้บัแจง้เมื่อครบก าหนดเจด็วนั 
นับแต่วนัส่งส าหรับกรณีภายในประเทศหรือเมื่อครบก าหนดสิบห้าวนันับแต่วันส่งส าหรบักรณีส่งไปยัง
ต่างประเทศ เวน้แต่จะมกีารพสิจูน์ไดว้่าไม่มกีารไดร้บัหรอืไดร้บัก่อนหรอืหลงัจากวนันัน้ 



 ๒๓๗ 

    (๑.๒) ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี ๕๑๕/๒๕๔๙ กรณีฟ้องว่า ผู้ว่าราชการ
จงัหวัดบุรีรมัย์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีค าสัง่ให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทิ้งงาน เน่ืองจากผู้ฟ้องคดีชนะ 
การสอบราคาตามประกาศสอบราคาโครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ของเทศบาลต าบล
แลว้ แต่ไมไ่ปท าสญัญาจา้งก่อสรา้งภายในระยะเวลาที่เทศบาลต าบลก าหนด ซึง่ผูฟ้้องคดเีหน็ว่า
ค าสัง่ดังกล่าวไม่เป็นธรรมกับผู้ฟ้องคดี จึงน าคดีมาฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนค าสัง่ข้างต้น  
และค าวนิิจฉัยอุทธรณ์ของรฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒) ที่ยกอุทธรณ์ 
ของผู้ฟ้องคดี  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า เมื่อปรากฏว่าบิดาของหุ้นส่วนผู้จดัการของ 
ผูฟ้้องคดเีป็นผูร้บัหนงัสอืแจง้ผลการพจิารณาอุทธรณ์เมื่อวนัที ่๘ กุมภาพนัธ ์๒๕๔๙ ปรากฏตาม
หลกัฐานใบไปรษณีย์ตอบรบัในประเทศ จงึถือว่าผู้ฟ้องคดไีด้รบัแจ้งผลการพจิารณาอุทธรณ์ 
โดยชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๖๙ วรรคสองและวรรคสาม ประกอบมาตรา ๗๑  
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบตัิราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ในวนัดังกล่าว และถือว่า 
เป็นวนัที่ผู้ฟ้องคดรีู้หรอืควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี การที่ผู้ฟ้องคดไีด้ยื่นค าฟ้องโดยส่งทาง
ไปรษณยีล์งทะเบยีนเมือ่วนัที ่๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ จงึเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพน้ก าหนดระยะเวลา
การฟ้องคดตีามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ (ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุด
ท่ี ๓๒๗/๒๕๕๑ วินิจฉัยแนวทางเดียวกนั)   
 

 (๒) การฟ้องโต้แย้งหนังสือปฏิเสธเข้าท าสญัญาของหน่วยงานทางปกครอง 
 

  - การฟ้องโต้แย้งกรณีหน่วยงานทางปกครองปฏิเสธไม่ท าสญัญากบั 
ผูท่ี้ชนะการประกวดราคา ถือว่าวนัท่ีได้รบัหนังสือแจ้งปฏิเสธเป็นวนัท่ีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุ
แห่งการฟ้องคดี 
 

               : ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี ๕๘๘/๒๕๔๕ กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีชนะ 
การประกวดราคาในการเสนอขายที่ดนิให้กบัองค์การโทรศพัท์แห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคด)ี  
แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ท าสัญญาซื้อขายกับผู้ฟ้องคดี และได้ประกาศประกวดราคาซื้อที่ดินใหม ่ 
ขอให้ศาลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ให้ผู้ถูกฟ้องคดซีื้อที่ดนิของผู้ฟ้องคด ี ศาลปกครองสูงสุด 
วินิจฉัยว่า การทีผู่้ฟ้องคดไีด้รบัหนังสอืปฏเิสธการซือ้ทีด่นิของผู้ถูกฟ้องคดเีมื่อเดอืนกนัยายน 
๒๕๔๑ อนัเป็นเวลาก่อนศาลปกครองเปิดท าการ  ดงันัน้ หากผูฟ้้องคดเีหน็ว่าตนถูกโต้แยง้สทิธ ิ
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ชอบที่จะด าเนินการฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมหรือร้องทุกข ์
ต่อคณะกรรมการวนิิจฉยัรอ้งทุกข ์ซึง่เป็นผูท้ีม่อี านาจพจิารณาเรื่องนี้อยู่ในขณะนัน้ แต่ผูฟ้้องคดี
กไ็ม่ได้ด าเนินการดงักล่าวจนล่วงพ้นระยะเวลาการฟ้องคดแีละพ้นระยะเวลาการรอ้งทุกขแ์ล้ว 
เมื่อผู้ฟ้องคดีได้น าคดีมายื่นฟ้องต่อศาลปกครองในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๕ จึงเป็น 



 ๒๓๘ 

การฟ้องคดเีมื่อพ้นก าหนด ๙๐ วนั นับแต่วนัทีรู่ห้รอืควรรู้ถงึเหตุแห่งการฟ้องคดตีามมาตรา ๔๙ 
แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ ประกอบกบัขอ้ ๓๐๒๐๒ ของระเบยีบฯ ว่าดว้ยวธิพีจิารณา
คดปีกครองฯ  
 

 ๔.๒ ระยะเวลาการฟ้องคดีส าหรบัคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๓) 
 

  - การฟ้องคดีต่อศาลปกครองในกรณีท่ีเหตุแห่งการฟ้องคดีเกิดขึ้นก่อน 
ศาลปกครองเปิดท าการต้องย่ืนฟ้องในขณะท่ีอายุความฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม 
ยงัไม่ครบก าหนด โดยเร่ิมนับระยะเวลาการฟ้องคดีตัง้แต่วนัท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ ซ่ึงเป็น
วนัท่ีศาลปกครองเปิดท าการ 
 

     : ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี ๖๒๐/๒๕๔๖  กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้เข้าร่วม
ประกวดราคาจา้งก่อสรา้งโรงเรอืนอนุบาลแมพ่นัธุแ์ละผลติพนัธุพ์ชื ตามประกาศของกรมส่งเสรมิ
การเกษตร (ผูถู้กฟ้องคด)ี ฟ้องว่า คณะกรรมการรบัและเปิดซองประกวดราคาด าเนินการรบัซอง
เสนอราคาของผู้เสนอราคารายอื่นซึ่งเสนอราคาไม่ถูกต้องตามเอกสารประกวดราคา อนัเป็นการ 
ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการประกวดราคาที่เป็นสาระส าคัญ ขอให้ศาล 
มคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ให้ผู้ถูกฟ้องคดชีดใช้ค่าเสยีหายและค่าขาดประโยชน์ให้แก่ผู้ฟ้องคด ี 
ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า เมื่อเหตุแห่งการฟ้องคดเีกิดขึ้นก่อนศาลปกครองเปิดท าการ  
ซึง่ตามมตขิองทีป่ระชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสงูสุดครัง้ที ่๑๘/๒๕๔๕ ใหเ้ริม่นับระยะเวลา
การฟ้องคดีตัง้แต่วนัที่ ๙ มนีาคม ๒๕๔๔ ซึ่งเป็นวนัที่ศาลปกครองเปิดท าการ โดยในขณะ 
ยื่นฟ้องคดต่ีอศาลปกครองอายุความฟ้องคดต่ีอศาลยุตธิรรมต้องยงัไม่ครบก าหนด เมื่อปรากฏว่า
กรณีนี้อายุความฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมมกี าหนด ๑ ปี นับแต่วนัที่ผู้ฟ้องคดีรู้ถึงการละเมดิ 
 
 
 

                                         
๒๐๒ ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง  

พ.ศ. ๒๕๔๓ 
     ขอ้ ๓๐ การฟ้องคดต่ีอศาลปกครองต้องยื่นฟ้องภายในก าหนดระยะเวลาและตามหลกัเกณฑ ์

ทีบ่ญัญตัไิวใ้นมาตรา ๔๙ มาตรา ๕๑ และมาตรา ๕๒ 
     ค าฟ้องที่ยื่นเมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาการฟ้องคดีแล้ว ให้ศาลมีค าสัง่ไม่รบัไว้พิจารณาและ 

สัง่จ าหน่ายคดอีอกจากสารบบความ เวน้แต่ศาลเหน็ว่าคดนีัน้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมหรอืมเีหตุจ าเป็นอื่น 
โดยศาลเหน็เองหรอืคู่กรณีมคี าขอศาลจะรบัไวพ้จิารณากไ็ด ้ค าสัง่รบัค าฟ้องไวพ้จิารณาใหเ้ป็นทีส่ดุ 



 ๒๓๙ 

ตามมาตรา ๔๔๘๒๐๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์และตามขอ้เทจ็จรงิขา้งต้นถอืว่า 
ผู้ฟ้องคดีรู้เหตุแห่งการฟ้องคดีน้ีเมื่อวนัที่ ๒๖ พฤศจกิายน ๒๕๔๒  ดงันัน้ การที่ผู้ฟ้องคด ี
ยื่นค าฟ้องเพิม่เติมต่อศาลในวนัที่ ๗ พฤศจกิายน ๒๕๔๕ จงึเป็นการฟ้องคดต่ีอศาลปกครอง 
ในขณะที่อายุความฟ้องคดต่ีอศาลยุติธรรมสิ้นสุดลงแล้ว ศาลปกครองไม่มอี านาจรบัค าฟ้อง 
ของผูฟ้้องคดไีวพ้จิารณาได ้
 

 - การฟ้องขอให้หน่วยงานทางปกครองชดใช้ค่าเสียหายจากกรณีมีค าสัง่ 
ตัดสิทธิผู้ฟ้องคดีให้เป็นผู้ไม่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในการประมูลจ้าง 
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีในวนัท่ี 
ได้รบัแจ้งผลการพิจารณาอทุธรณ์จากเจ้าหน้าท่ีผู้ท าค าสัง่ทางปกครอง   แม้กรณีดงักล่าว
จะมิได้มีการส่งความเห็นของเจ้าหน้าท่ีข้างต้นไปให้ผู้มีอ านาจพิจารณาค าอุทธรณ์
พิจารณาต่อไปกต็าม 
 

: ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี ๓๗๕/๒๕๕๐ กรณีฟ้องว่า องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลถ ้าเจรญิได้ด าเนินการจดัใหม้กีารประมลูการจา้งก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น ดว้ยระบบ
อเิลก็ทรอนิกส ์ผูฟ้้องคดไีด้เขา้ยื่นเอกสารเสนอราคาในการประมลูครัง้นี้ด้วย แต่องค์การบรหิาร
ส่วนต าบลฯ ไดแ้จง้ผลการพจิารณาว่า ผูฟ้้องคดมีคีุณสมบตัไิม่ครบถ้วน เน่ืองจากหนังสอืรบัรอง
ผลงานไม่ครบตามตวัเลขในประกาศประมูลจ้างฯ ขอให้ศาลมคี าพพิากษาให้องค์การบรหิาร 
ส่วนต าบลฯ ช าระเงนิค่าเสยีหายเนื่องจากค าสัง่ตดัสทิธผิู้ฟ้องคดวี่าเป็นผู้ไม่ผ่านการคดัเลอืก 
ใหเ้ขา้เสนอราคาใหแ้ก่ผูฟ้้องคด ี ศาลปกครองสงูสุดวินิจฉัยว่า แมข้อ้เทจ็จรงิจะปรากฏว่าคดนีี้
ผูฟ้้องคดไีด้ยื่นอุทธรณ์ค าสัง่กรณีถูกตดัสทิธไิม่ให้เขา้เสนอราคาจา้งเหมาก่อสรา้งระบบประปา
หมู่บา้น ด้วยระบบอเิลก็ทรอนิกส์ ต่อนายกองค์การบรหิารส่วนต าบลถ ้าเจรญิ และนายกองคก์าร
บรหิารส่วนต าบลฯ ได้แจ้งผลการพจิารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดทีราบเมื่อวนัที่ ๑๔ กรกฎาคม 
๒๕๔๙ โดยนายกองค์การบรหิารส่วนต าบลฯ มไิด้ส่งความเห็นดงักล่าวให้ผู้ว่าราชการจงัหวดั
หนองคายในฐานะผู้มอี านาจพจิารณาค าอุทธรณ์พจิารณาต่อไปก็ตาม กรณีกถ็อืไดว้่าผูฟ้้องคดี
ได้ด าเนินการอุทธรณ์ค าสัง่ดงักล่าวและได้รบัแจ้งผลการพจิารณาอุทธรณ์จากนายกองค์การ
บรหิารส่วนต าบลฯ แล้ว เมื่อผู้ฟ้องคดีเห็นว่ายงัได้รบัความเดือดร้อนหรอืเสียหายจากค าสัง่ 

                                         
๒๐๓ ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์
     มาตรา ๔๔๘ สทิธเิรยีกร้องค่าเสยีหายอนัเกดิแต่มูลละเมดินัน้ ท่านว่าขาดอายุความเมื่อพ้น 

ปีหนึ่งนับแต่วนัที่ผู้ต้องเสยีหายรู้ถึงการละเมดิและรู้ตวัผู้จะพึงต้องใช้ค่าสนิไหมทดแทน หรือเมื่อพ้นสบิปี  
นบัแต่วนัท าละเมดิ 



 ๒๔๐ 

หรอืการกระท าทีพ่พิาทอยู ่ผูฟ้้องคดกีย็อ่มมสีทิธทิีจ่ะน าคดมีาฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อเรยีกรอ้ง
ค่าเสยีหายดงักล่าวได้ภายในหนึ่งปีนับแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้ผลการพจิารณาอุทธรณ์ขา้งต้น  ดงันัน้ 
เมื่อผู้ฟ้องคดนี าคดน้ีีมาฟ้องต่อศาลปกครอง เมื่อวนัที่ ๘ กนัยายน ๒๕๔๙ จงึเป็นการฟ้องคดภีายใน
ก าหนดระยะเวลาหนึ่งปี ตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ  
 

 ๔.๓ ระยะเวลาการฟ้องคดีส าหรบัคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๔) 
 

  แมว้่าค าวนิิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดซึ่งวนิิจฉัยเกี่ยวกบัระยะเวลาการฟ้องคดี
พพิาทเกี่ยวกบัสญัญาทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) จะแบ่งออกได้เป็น ๒ ช่วง 
กล่าวคอื ช่วงแรกเป็นกรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าต้องฟ้องคดีภายในหน่ึงปีนับแต่วนัที่รู้หรอืควรรู ้
ถงึเหตุแห่งการฟ้องคด ีตามมาตรา ๕๑ เดมิ (ก่อนไดร้บัการแก้ไข) และช่วงทีส่อง เป็นกรณีทีศ่าล
วนิิจฉัยว่าต้องฟ้องคดภีายในหา้ปีนับแต่วนัที่รูห้รอืควรรูถ้งึเหตุแห่งการฟ้องคดตีามมาตรา ๕๑ 
ซึง่ไดร้บัการแก้ไขโดยพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง (ฉบบัที ่๕)ฯ 
ก็ตาม แต่โดยที่ไม่ว่าจะมีก าหนดระยะเวลาการฟ้องคดีภายในหน่ึงปีหรือภายในห้าปี กรณ ี
กย็งัคงต้องเริม่นับระยะเวลาการฟ้องคดนีับแต่วนัที่ผู้ฟ้องคดรีูห้รอืควรรูถ้งึเหตุแห่งการฟ้องคดี
อยู่เช่นเดิม  ดงันัน้ แนวค าวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่เกี่ยวกับวันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุ 
แห่งการฟ้องคดไีม่ว่าจะเกดิขึน้ในช่วงทีม่กี าหนดระยะเวลาการฟ้องคดภีายในหนึ่งปีหรอืในช่วงทีม่ ี
ก าหนดระยะเวลาการฟ้องคดภีายในหา้ปี กรณีย่อมสามารถน ามาใช้ศกึษาเป็นแนวทางในการ
วนิิจฉยัวนัทีรู่ห้รอืควรรูถ้งึเหตุแห่งการฟ้องคดเีพื่อเริม่นับระยะเวลาการฟ้องคดสี าหรบัคดพีพิาท
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) ได้เช่นเดยีวกนั โดยมตีวัอย่างค าวนิิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
เกีย่วกบักรณพีพิาทต่างๆ ทีน่่าสนใจ ดงันี้ 
 

  ๑) การฟ้องโต้แย้งกรณีหน่วยงานทางปกครองริบหลกัประกนัซอง 
 

    (๑) กรณีพิพาทตามวิธีประกวดราคา 
 

   - การท่ีผู้ชนะการประกวดราคาซ่ึงถกูยึดหลกัประกนัซองเน่ืองจาก 
ไม่เข้าท าสญัญาตามเง่ือนไขในประกาศประกวดราคา ฟ้องโต้แย้งการริบหลกัประกนัซอง 
ถือว่าวนัท่ีผู้ฟ้องคดีช าระค่าประกนัซองเป็นวนัท่ีผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการ 
ฟ้องคดีเพ่ือเร่ิมนับระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบญัญัติจดัตัง้ 
ศาลปกครองฯ 
 



 ๒๔๑ 

  : ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี ๓๕๒/๒๕๔๘ กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคด ี
เข้าเสนอราคาตามประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างกลุ่มอาคารทางสังคมศาสตร์ของ
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์(ผูถู้กฟ้องคด)ี โดยเสนอราคาต ่ากว่าราคากลาง แต่เน่ืองจากผูฟ้้องคดี
ค านวณราคาคลาดเคลื่อน จงึแจง้ขอยกเลกิการเสนอราคาดงักล่าวต่อประธานคณะกรรมการ
พจิารณาผลการประกวดราคาและอธกิารบดขีองผู้ถูกฟ้องคด ีแต่ผู้ถูกฟ้องคดมีหีนังสอืแจง้ว่า 
เหน็ควรจา้งผูฟ้้องคดเีป็นผูก่้อสรา้งอาคารดงักล่าวและเรยีกใหผู้ฟ้้องคดเีขา้ท าสญัญา แต่ผูฟ้้องคดี
ไม่ได้ไปลงนามในสัญญาภายในระยะเวลาที่ก าหนด ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือแจ้งใช้สิทธ ิ
ริบหลักประกันซองของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีเกรงว่าจะถูกสัง่ให้เป็นผู้ทิ้งงานจึงได้ช าระเงิน 
ค่าหลักประกันซองเป็นแคชเชียร์เช็คไป ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าค าสัง่ริบหลักประกันซองของ 
ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ชอบด้วยระเบียบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าด้วยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ จงึน าคด ี
มาฟ้องขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสัง่ ให้ยกเลิกค าสัง่ริบหลักประกันซองข้างต้น   
ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ช าระค่าประกันซองตามหนังสือ 
ลงวนัที่ ๑๙ มถุินายน ๒๕๔๔ โดยช าระเป็นแคชเชยีร์เช็คฉบบัลงวนัที่ ๒๑ มถุินายน ๒๕๔๔  
ผู้ฟ้องคดจีงึรู้หรอืควรรูถ้ึงเหตุแห่งการฟ้องคดอีย่างช้าในวนัช าระค่าประกนัซองดงักล่าว  ดงันัน้ 
เมื่อผู้ฟ้องคดีฟ้องคดีต่อศาลปกครองเมื่อวนัที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ จงึเป็นการฟ้องคดีพิพาท
เกี่ยวกบัสญัญาทางปกครองในข้อหารบิหลกัประกันซองโดยมชิอบเมื่อพ้นก าหนดระยะเวลา 
การฟ้องคดตีามมาตรา ๕๑๒๐๔ แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ 
 

 (๒) กรณีพิพาทตามวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส ์
 

  (๒.๑) การฟ้องขอให้เพิกถอนการยึดหลกัประกนัซองอนัเน่ืองมาจาก 
ผู้ฟ้องคดีซ่ึงเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส ์
ไม่เข้าเสนอราคาตามวนัเวลาท่ีก าหนด ถือว่าวนัท่ีผู้ฟ้องคดีแจ้งความประสงค์ไม่เข้า
เสนอราคาและขอคืนหลกัประกนัซองต่อผู้ถกูฟ้องคดีแต่เจ้าหน้าท่ีของผู้ถกูฟ้องคดี 
แจ้งว่าไม่อาจคืนให้ได้ เป็นวนัท่ีผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีเพ่ือเร่ิมนับ
ระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบญัญติัจดัตัง้ศาลปกครองฯ  
 
 
 

                                         
๒๐๔ มาตรา ๕๑ ก่อนถูกแก้ไขโดยพระราชบญัญตัิจดัตัง้ศาลปกครองและวิธพีจิารณาคดปีกครอง  

(ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



 ๒๔๒ 

 : ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี ๕๐๔/๒๕๕๑ กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดี
ได้ยื่นเอกสารประกวดราคาในการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารส านักงานสรรพากรพื้นที่
อ่างทองของกรมสรรพากร (ผู้ถูกฟ้องคด)ี ด้วยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยได้น าหนังสือ
สญัญาค ้าประกนัของธนาคารมาวางเป็นหลกัประกนัซองและไดล้งนามในหนังสอืแสดงเงื่อนไข
การซือ้และการจา้งโดยการประมลูดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกสต์ามทีผู่ถู้กฟ้องคดกี าหนดไว ้ ต่อมา 
ผู้ถูกฟ้องคดแีจ้งผู้ฟ้องคดใีห้มาเสนอราคาด้วยวธิกีารทางอิเล็กทรอนิกส์ แต่ผู้ฟ้องคดเีห็นว่า 
ราคากลางที่ก าหนดไว้ต ่าเกินไปไม่สามารถท าการก่อสร้างได้ จงึมหีนังสอืแจ้งผู้ถูกฟ้องคดวี่า 
ไม่ประสงค์จะเสนอราคาและขอคืนหนังสือสัญญาค ้าประกัน (หลักประกันซอง) แต่เจ้าหน้าที ่
ของผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งว่าไม่อาจคืนให้ได้ โดยต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งให้ธนาคาร 
ในฐานะผูค้ ้าประกนัส่งเงนิตามสญัญาค ้าประกนั (หลกัประกนัซอง) ใหแ้ก่ผู้ถูกฟ้องคด ีโดยอ้างว่า
ผู้ฟ้องคดีท าผิดเงื่อนไขตามเอกสารประกวดราคาจ้างกรณี LOG IN เข้าสู่ระบบแล้วไม่ท าการ 
เสนอราคาเป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีต้องยึดหลักประกันซองของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า 
การยดึหลกัประกนัซองดงักล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นธรรมกับผู้ฟ้องคดี จงึน าคด ี
มาฟ้องขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือมีค าสัง่ให้เพิกถอนค าสัง่ให้ยึดหลักประกันซองดังกล่าว   
ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า เมื่อปรากฏว่าในวนัที ่๑ กนัยายน ๒๕๔๙ อนัเป็นวนัเสนอราคา
ดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสผ์ูฟ้้องคดไีดม้หีนังสอืลงวนัที ่๑ กนัยายน ๒๕๔๙ แจง้ผูฟ้้องคดวี่า
ไม่ประสงค์จะเสนอราคาและขอคืนหลักประกันซอง แต่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งว่า 
ไม่อาจคืนให้ได้ เหตุแห่งการฟ้องคดีจึงเกิดขึ้นในวันดังกล่าวและต้องถือว่าวันดังกล่าว 
เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี การที่ผู้ฟ้องคดีน าคดีมาฟ้องต่อศาล 
เมื่อวันที่  ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ จึงเป็นการฟ้องคดีภายในระยะเวลาตามมาตรา ๕๑๒๐๕  
แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
๒๐๕ ในระหว่างที่ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาค าร้องอุทธรณ์ได้มีการตราพระราชบัญญัติจัดตัง้ 

ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึง่มผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่๒๘ กุมภาพนัธ ์
๒๕๕๑ โดยบญัญตัใิหก้ารฟ้องคดพีพิาทเกีย่วกบัสญัญาทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) ตอ้งยื่นฟ้อง
ภายในหา้ปีนบัแต่วนัทีรู่ห้รอืควรรูถ้งึเหตุแห่งการฟ้องคด ีแต่ไม่เกนิสบิปีนบัแต่วนัทีม่เีหตุแห่งการฟ้องคด ี



 ๒๔๓ 

 (๒.๒) การฟ้องขอให้ยกเลิกค าสัง่ยึดหลกัประกนัซองอนัเน่ืองมาจาก 
ผู้ ฟ้องคดี ซ่ึง เ ป็นผู้ มี สิท ธิ เสนอราคาตามประกาศประมูล จ้าง ด้วยวิ ธีการทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ถกูยึดหลกัประกนัซองด้วยเหตุไปไม่ทนัการลงทะเบียนเสนอราคา ถือว่า
วนัท่ีประธานกรรมการประมูลทางอิเลก็ทรอนิกส์มีหนังสือให้ยึดหลกัประกนัซองของ 
ผู้ฟ้องคดีเป็นวนัเร่ิมนับระยะเวลาในการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบญัญติั
จดัตัง้ศาลปกครองฯ 
 

  : ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี ๖๕๘/๒๕๕๑ กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคด ี
ได้ยื่นซองประมูลงานจ้างก่อสร้างอาคารที่ท าการแผนกสถานีไฟฟ้าแรงสูงจังหวัดระยอง  
ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดี) ตามประกาศประมูลจ้างด้วยวิธีการ 
ทางอเิลก็ทรอนิกสข์องผูถู้กฟ้องคด ี ต่อมา ผูถู้กฟ้องคดแีจง้ว่าผูฟ้้องคดเีป็นผูม้สีทิธเิขา้เสนอราคา 
แต่ปรากฏว่าในวนัเสนอราคา ผูฟ้้องคดไีปไม่ทนัเวลาลงทะเบยีนเสนอราคา จงึไม่ไดร้บัอนุญาตให้
เขา้เสนอราคา  ต่อมา ประธานกรรมการประมูลทางอเิลก็ทรอนิกส์ได้สัง่การให้ยดึหลกัประกนัซอง
ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีได้ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนหนังสือค ้าประกันของธนาคารซึ่งผู้ฟ้องคด ี
น ามาวางเป็นหลกัประกนัซองแลว้ แต่ผูถู้กฟ้องคดเีพกิเฉย  หลงัจากนัน้ ผูถู้กฟ้องคดไีดม้หีนังสอื
แจง้ให้ธนาคารในฐานะผู้ค ้าประกนัช าระเงนิตามหนังสอืค ้าประกนัใหแ้ก่ผู้ถูกฟ้องคด ีผู้ฟ้องคดี
เหน็ว่าค าสัง่ยดึหลกัประกนัซองของผูถู้กฟ้องคดไีมช่อบดว้ยกฎหมาย จงึน าคดมีาฟ้องขอใหศ้าล
มคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ใหผู้ถู้กฟ้องคดยีกเลกิค าสัง่ยดึหลกัประกนัซองและคนืหนังสอืค ้าประกนัแก่
ผูฟ้้องคด ี ศาลปกครองสงูสดุวินิจฉัยว่า เมือ่ปรากฏว่าผูฟ้้องคดไีปถงึสถานทีป่ระมลูไม่ทนัเวลา
ลงทะเบียนเสนอราคา คณะกรรมการผู้จดัการประมูลจึงไม่อนุญาตให้เข้าเสนอราคาและแจ้ง 
ยดึหลกัประกันซองของผู้ฟ้องคดี โดยต่อมาประธานคณะกรรมการประมูลทางอิเล็กทรอนิกส ์
ไดส้ัง่การใหย้ดึหลกัประกนัซองตามหนงัสอืลงวนัที ่๑๒ ธนัวาคม ๒๕๔๙ และผูฟ้้องคดไีดน้ าคดี
มาฟ้องต่อศาลปกครองในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๐ กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องคด ี
ภายในก าหนดเวลาการฟ้องคดตีามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ 
 

  ๒) กรณีหน่วยงานทางปกครองฟ้องเรียกให้ผู้เสนอราคาช าระเงิน
ตามหนังสือค า้ประกนั (หลกัประกนัซอง) 
 

  - การฟ้องขอให้ผูเ้ข้าเสนอราคาและธนาคารชดใช้เงินตามหนังสือ 
ค า้ประกนัดงักล่าวให้แก่หน่วยงานทางปกครองนัน้ สิทธิในการเรียกร้องให้ธนาคาร 
ซ่ึงเป็นผู้ค ้าประกันตามหนังสือค ้าประกันเกิดเม่ือธนาคารผิดสัญญาดังกล่าว คือ  
วนัถดัจากวนัเสนอราคา หน่วยงานทางปกครองจึงมีสิทธิน าคดีมาฟ้องต่อศาลภายใน  



 ๒๔๔ 

๕ ปี นับแต่ดงักล่าว ส่วนผู้เข้าเสนอราคาซ่ึงเป็นลูกหน้ีร่วมกบัธนาคารผู้ค า้ประกนั ย่อมมี
ภาระต้องร่วมรบัผิดกบัผู้ค ้าประกนัท่ีมีต่อผู้ฟ้องคดีและระยะเวลาการฟ้องคดีเกิดขึ้น 
ในวนัเดียวกนั 
 

  : ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี ๖๖๐/๒๕๕๑ กรณีฟ้องว่า ผูถู้กฟ้องคดี
ที ่๑ ยื่นเอกสารประกวดราคาตามประกาศประกวดราคาจา้งปรบัปรุงท่อจ่ายน ้า ท่อบรกิาร และ
งานที่เกี่ยวข้องด้านลดน ้าสูญเสียด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ของการประปานครหลวง  
(ผู้ฟ้องคด)ี โดยได้วางหลกัประกนัซองเป็นหนังสอืค ้าประกนัของธนาคาร (ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒) 
เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศประกวดราคา รวมทัง้ได้ท าหนังสือ 
แสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับผู้ฟ้องคดีและผู้ให้บรกิาร 
ตลาดกลางอเิลก็ทรอนิกส์  หลงัจากทีผู่้ถูกฟ้องคดทีี ่๑ ได้รบัคดัเลอืกให้เป็นผู้มสีทิธเิสนอราคา 
หรอืปรากฏว่าในวนัเสนอราคาดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ไม่ไดไ้ปเสนอราคา 
ตรงตามเวลาที่ผู้ฟ้องคดีแจ้งนัดหมาย ผู้ฟ้องคดีจึงยึดหลักประกันซองของผู้ถูกฟ้องคดีและ 
มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และธนาคารผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้ค ้าประกันซองของ 
ผูถู้กฟ้องคดชี าระเงนิตามหนังสอืค ้าประกนั (หลกัประกนัซอง) ให้แก่ผู้ฟ้องคด ีแต่ผู้ถูกฟ้องคดี
ทัง้สองเพกิเฉย ผูฟ้้องคดจีงึน าคดมีาฟ้องขอใหศ้าลมคี าพพิากษาใหผู้ถู้กฟ้องคดทีัง้สองชดใชเ้งนิ
ตามหนังสือค ้าประกนัดงักล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคด ี ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า สิทธิในการ
เรียกร้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้ค ้าประกันช าระเงินตามหนังสือค ้าประกันเกิดเมื่อ 
ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ ผดิสญัญาดงักล่าว คอื วนัถดัจากวนัที ่๓ ตุลาคม ๒๕๔๙ ซึง่เป็นวนัเสนอราคา 
ผูฟ้้องคดจีงึมสีทิธนิ าคดมีาฟ้องต่อศาลภายใน ๕ ปี นับแต่วนัที ่๔ ตุลาคม ๒๕๔๙ ส่วนผูถู้กฟ้องคดี
ที่ ๑ ซึ่งเป็นลูกหน้ีร่วมกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ย่อมมีภาระต้องร่วมรบัผิดกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒  
ที่มต่ีอผู้ฟ้องคดแีละระยะเวลาการฟ้องคดเีกิดขึ้นในวนัเดยีวกนั การที่ผู้ฟ้องคดนี าคดมีาฟ้อง 
ต่อศาลปกครองเมื่อวนัที่ ๒๐ กนัยายน ๒๕๕๐ จงึถือว่าผู้ฟ้องคดยีื่นฟ้องภายในก าหนดเวลา 
ห้าปีนับแต่วนัที่รูห้รอืควรรูถ้งึเหตุแห่งการฟ้องคด ีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้
ศาลปกครองฯ 
 
 
 
 



  

บทท่ี ๔ 
 

แนวค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุในประเดน็เน้ือหาแห่งคดี 
 
 ในการจดัซือ้หรอืจดัจา้งตามระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕  
ซึง่ใชบ้งัคบักบัราชการบรหิารส่วนกลางและราชการบรหิารส่วนภูมภิาค และตามระเบยีบว่าดว้ย
การพสัดุต่างๆ ที่ใช้บงัคบักบัหน่วยงานทางปกครองอื่นๆ โดยมรีะเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ี 
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นแม่แบบหลักนัน้ ประกอบด้วยวิธีการด าเนินการจดัซื้อ 
หรอืจดัจ้างรวมทัง้สิ้น ๖ วิธี ได้แก่ วิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีประกวดราคา วิธีพิเศษ  
วธิกีรณีพเิศษ และวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์โดยในการด าเนินการตามขัน้ตอนของแต่ละวธิีนัน้ 
มปีระเด็นข้อพิพาทที่น่าสนใจซึ่งศาลปกครองสูงสุดได้มคี าวนิิจฉัยจ าแนกตามขัน้ตอนต่างๆ  
ของกระบวนการจดัซือ้จดัจา้งในแต่ละวธิไีด ้ดงันี้  

 

๑. ข้อพิพาทในขัน้ตอนการจดัท าเอกสารหรือประกาศจดัซ้ือหรือจดัจ้าง 
 

 จากการศึกษาค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดพบว่า  ข้อพิพาทในขัน้ตอนนี้ 
เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการฟ้องโต้แย้งประกาศจัดซื้อหรือจดัจ้างว่าเป็นประกาศที่ไม่ชอบ 
ด้วยกฎหมาย เช่น มลีกัษณะเป็นการกีดกันผู้เสนอราคาบางราย หรอืเป็นการเอื้อประโยชน์
ให้แก่ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ ซึ่งกรณีพิพาทที่เกิดขึ้นมีทัง้ในการจดัซื้อ 
หรอืจดัจ้างโดยวธิสีอบราคา วธิปีระกวดราคา และวธิกีารทางอิเล็กทรอนิกส์ ดงัรายละเอียด
ต่อไปนี้ 
 

 ๑.๑ การจดัซ้ือหรือจดัจ้างโดยวิธีสอบราคา 
 

  ๑) การรวมงานท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนัไว้ในประกาศสอบราคาคราวเดียวกนั 
 

  ในการจดัให้มีการสอบราคา หน่วยงานทางปกครองอาจก าหนดให้มี 
งานประเภทท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนัไว้ในการสอบราคาคราวเดียวกนัได้ หากเป็นการ
ด าเนินการเพ่ือประโยชน์ต่อทางราชการอย่างแท้จริง รวมทัง้อาจก าหนดให้มีการ 
เสนอราคารวมเพียงอย่างเดียว หรือให้มีการเสนอราคาต่อหน่วยหรือต่อรายการ 
 
 



 

๒๔๖ 

พร้อมกนัด้วยกไ็ด้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม  ทัง้น้ี ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ ๔๒ (๓)๒๐๖ 
และข้อ ๔๐ (๖)๒๐๗ ของระเบียบส านักนายกรฐัมนตรี ว่าด้วยการพสัด ุพ.ศ. ๒๕๓๕ 

  สรปุข้อเทจ็จริง 
  กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน (ผู้ถูกฟ้องคด)ี ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานรวม  
๓ ประเภท ได้แก่ งานรกัษาความปลอดภยั งานท าความสะอาด และงานดูแลสนามหญ้า
สวนหย่อม ของศูนยพ์ฒันาฝีมอืแรงงานจงัหวดั โดยรวมงานดงักล่าวไว้ในประกาศสอบราคา
คราวเดยีวกนั และก าหนดให้ผู้เสนอราคาจะต้องมผีลงานประเภทเดยีวกนักบังานที่สอบราคา 
กบัทางราชการและรฐัวสิาหกจิในวงเงนิค่าจา้งรวมกนัไม่ต ่ากว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นเหตุให ้
ผูฟ้้องคดซีึง่มคีุณสมบตัเิฉพาะงานท าความสะอาดและไดย้ืน่ซองสอบราคาเฉพาะในงานดงักล่าว
ไม่ได้รบัการพิจารณาการเสนอราคา ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีประกาศสอบราคา
โดยรวมงานประเภทที่มีลกัษณะงานที่แตกต่างกันไว้ในคราวเดียวกันไม่ชอบด้วยระเบียบ 
ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุฯ เนื่ องจากระเบียบดังกล่าวไม่ได้มีว ัตถุประสงค์ ให ้
จ้างงานหลายงานที่มลีกัษณะแตกต่างกันรวมกัน  นอกจากนัน้ การพิจารณาจากราคารวม 

                                                           
๒๐๖-๒๐๗ ระเบยีบส านกันายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕  

      ขอ้ ๔๐ ใหเ้จา้หน้าทีพ่สัดุจดัท าเอกสารสอบราคา โดยอย่างน้อยใหแ้สดงรายการดงัต่อไปนี้ 
ฯลฯ    ฯลฯ 

            (๖) ข้อก าหนดให้ผู้เข้าเสนอราคารวมทัง้สิ้น และราคาต่อหน่วยหรือต่อรายการ (ถ้าท าได้)  
พรอ้มทัง้ระบุหลกัเกณฑโ์ดยชดัเจนว่า จะพจิารณาราคารวมหรอืราคาต่อหน่วยหรอืต่อรายการ ในกรณีทีไ่ม่ได้
ก าหนดไวใ้นเอกสารสอบราคาใหพ้จิารณาราคารวม 

ฯลฯ    ฯลฯ 
     ขอ้ ๔๒ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคามหีน้าทีด่งันี้ 

ฯลฯ    ฯลฯ 
 (๓) พิจารณาคดัเลือกพสัดุหรืองานจ้างของผู้เสนอราคาที่ถูกต้องตาม (๒) ที่มีคุณภาพและ
คุณสมบตัเิป็นประโยชน์ต่อทางราชการ และเสนอใหซ้ือ้หรอืจา้งจากรายทีค่ดัเลอืกไวแ้ลว้ ซึง่เสนอราคาต ่าสดุ 
                 ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต ่าสุดดงักล่าวไม่ยอมเข้าท าสญัญาหรือข้อตกลงกบัส่วนราชการในเวลา 
ทีก่ าหนดตามเอกสารสอบราคา ใหค้ณะกรรมการพจิารณาจากผูเ้สนอราคาต ่ารายถดัไปตามล าดบั 
                 ถา้มผีูเ้สนอราคาเท่ากนัหลายราย ใหเ้รยีกผูเ้สนอราคาดงักล่าวมาขอใหเ้สนอราคาใหม่พรอ้มกนั
ดว้ยวธิยีื่นซองเสนอราคา 
                 ถ้าปรากฏว่าราคาของผู้เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างสูงกว่าวงเงิน 
ทีจ่ะซือ้หรอืจา้ง ใหค้ณะกรรมการเปิดซองสอบราคาด าเนินการตามขอ้ ๔๓ 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 

๒๔๗ 

ของงานทุกประเภทไมเ่ป็นธรรม และมลีกัษณะเป็นการกดีกนัผูป้ระกอบการขนาดเลก็ ผูฟ้้องคดี
จงึน าคดมีาฟ้องขอใหศ้าลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ยกเลกิการสอบราคาตามประกาศดงักล่าว  
  ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ  
  เมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงและเหตุผลที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างในการรวมงาน 
ทัง้ ๓ งาน ไว้ในประกาศสอบราคาคราวเดียวกนัว่า เนื่องจากการปฏิบตัิงานทัง้ ๓ งานนัน้  
มคีวามซ้อนเหลื่อมกนัอยู่ในเรื่องเวลาการท างาน หากให้เอกชนต่างรายเป็นผู้รบัจา้งงานแต่ละงาน
อาจก่อให้เกิดปญัหาในการรกัษาความปลอดภยัของอาคารสถานที่และทรพัย์สนิของทางราชการ 
ขึน้ได้ ทัง้ยงัอาจก่อให้เกดิปญัหาในการเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนจากผู้รบัจา้งในกรณีที่เกิด
ความเสยีหายขึน้กบัทรพัยส์นิของทางราชการ เนื่องจากเป็นการยากทีจ่ะพสิูจน์ว่าความเสยีหาย
ทีเ่กดิขึน้เกดิจากความผดิหรอืความบกพร่องของฝ่ายใด การประกาศสอบราคาดงักล่าวจงึเป็นไป 
เพื่อประโยชน์ของทางราชการตามนัยข้อ ๔๒ (๓) ของระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าด้วย 
การพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ผู้ถูกฟ้องคดีจงึย่อมมอี านาจก าหนดได้  นอกจากน้ี กรณีที่เอกสาร 
สอบราคาจา้งก าหนดว่าในการเปิดซองสอบราคาทางราชการจะพจิารณาตดัสนิจากราคารวม
เป็นหลกัอนัเป็นผลให้ผู้เข้าเสนอราคาต้องเสนอราคาเป็นราคารวมนัน้ โดยที่ตามข้อ ๔๐ (๖) 
ของระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยการพสัดุฯ ก าหนดให้เป็นดุลพนิิจของผู้ประกาศสอบราคา 
ที่จะก าหนดให้ผู้เขา้เสนอราคาเสนอราคารวมทัง้สิ้นอย่างเดยีวหรอืเป็นราคารวมทัง้สิ้นพรอ้มราคา
ต่อหน่วยหรอืต่อรายการได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม  ดงันัน้ เมื่อการประกาศสอบราคา
ครัง้นี้ไมพ่บว่ามคีวามไมเ่หมาะสมในการก าหนดใหเ้สนอราคารวมทัง้สิน้อย่างเดยีว การไม่ไดใ้ห้ 
ผู้เสนอราคาเสนอราคาต่องานหรอืต่อรายการจงึไม่เป็นการขดัต่อข้อ ๔๐ (๖) ของระเบียบ 
ดงักล่าว ส่วนกรณีที่ประกาศสอบราคาก าหนดให้ผู้เสนอราคาจะต้องมผีลงานประเภทเดียวกัน 
กับงานที่สอบราคากับทางราชการและรัฐวิ สาหกิจในวงเงินค่ าจ้างรวมกันไม่ต ่ ากว่ า  
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท มาแสดงในวันยื่นซองสอบราคานัน้ ข้อก าหนดดังกล่าวเป็นการให้ผู้เข้า 
เสนอราคาจะตอ้งมผีลงานเป็นราคารวมตามประกาศสอบราคาทัง้หมด ซึง่กค็อืงานทัง้ ๓ ประเภท 
ต้องมีวงเงินค่าจ้างรวมกันไม่ต ่ ากว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท มิได้หมายความว่าผู้ยื่นซองสอบราคา 
จะต้องมผีลงานแต่ละงานไม่ต ่ากว่างานละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่อย่างใด  ดงันัน้ การประกาศ 
สอบราคาจ้างเหมาดงักล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีจงึชอบด้วยระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าด้วย 
การพสัดุฯ แลว้  พพิากษายกฟ้อง (ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๑๕๙/๒๕๔๘) 
 
 
 
 
 



 

๒๔๘ 

 ๒) การประกาศสอบราคาโดยก าหนดระยะเวลาเพ่ือให้หรือขายเอกสาร 
สอบราคาไม่ชอบตามระเบียบว่าด้วยการพสัด ุ
 

   กรณีท่ีหน่วยงานทางปกครองก าหนดระยะเวลาเพ่ือให้หรือขายเอกสาร 
สอบราคาโดยนับรวมวนัหยุดราชการเข้าไว้ในก าหนดเวลาดังกล่าว อนัเป็นเหตุให้ 
มีจ านวนวนัส าหรบัให้หรือขายเอกสารไม่เป็นไปตามจ านวนวนัตามท่ีกฎหมายว่าด้วย 
การพสัดุก าหนดไว้ ย่อมมีผลท าให้ประกาศสอบราคานัน้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และแม้ 
จะมีการขยายระยะเวลาเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายแล้วกต็าม แต่เม่ือไม่มีการปิดประกาศ
หรือเผยแพร่ประกาศขยายระยะเวลาดงักล่าว ประกาศสอบราคาข้างต้นกย็งัคงไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายอยู่เช่นเดิม 
   สรปุข้อเทจ็จริง 
   องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ประกาศสอบราคา
โครงการก่อสรา้งประปาบาดาล โดยก าหนดระยะเวลาให้หรอืขายเอกสารสอบราคารวมทัง้สิ้น 
๑๑ วนั แต่ในช่วงระยะเวลาดงักล่าวตรงกบัวนัหยุดราชการจ านวน ๖ วนั ซึง่เมื่อหกัวนัหยุดราชการ
ออกแล้ว ท าให้เหลือเวลาในการขายเอกสารสอบราคาเพียง ๕ วันท าการ ซึ่งไม่เป็นไปตาม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๘  
ที่ก าหนดให้มชี่วงเวลาในการขายแบบไม่น้อยกว่า ๑๐ วนั ท าให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งมอีาชพีรบัจ้าง
ก่อสร้างไม่สามารถซื้อเอกสารสอบราคาได้ตามเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดกี าหนด ผู้ฟ้องคดเีห็นว่า 
การกระท าดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงน าคดีมาฟ้องขอให้ศาล 
มคี าพพิากษาหรอืค าสัง่เพกิถอนประกาศสอบราคาขา้งตน้ และใหม้กีารประกาศสอบราคาใหม่  
   ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ  
  ประกาศสอบราคาของผู้ถูกฟ้องคดใีนส่วนที่เกี่ยวกบัก าหนดวนัขายเอกสาร 
สอบราคามกี าหนดระยะเวลาไม่เป็นไปตามขอ้ ๓๒ วรรคหนึ่ง๒๐๘ ประกอบกบัขอ้ ๒๗ วรรคสอง๒๐๙  

                                                           

 ๒๐๘-๒๐๙ ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการพสัดุขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล พ.ศ. ๒๕๓๘ 
    ขอ้ ๒๗ ฯลฯ ฯลฯ 
 การใหห้รอืขายเอกสารสอบราคาในการสอบราคา ซึง่รวมทัง้คุณลกัษณะเฉพาะหรอืรายละเอยีด 
ให้ถือปฏบิตัิตามการให้หรอืขายเอกสารของวธิีการประกวดราคาโดยอนุโลม แต่ทัง้นี้ให้เริม่ด าเนินการให้  
หรอืขายเอกสารสอบราคาตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศสอบราคาจนถงึวนัก่อนวนัเปิดซองสอบราคา 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 ขอ้ ๓๒ การใหห้รอืขายเอกสารประกวดราคาในการประกวดราคา ซึง่รวมทัง้คุณลกัษณะเฉพาะ 
หรอืรายละเอยีด ใหก้ระท า ณ ทีท่ าการองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหรอืสถานทีท่ีส่ามารถตดิต่อไดโ้ดยสะดวก  

(มต่ีอหน้าถดัไป) 



 

๒๔๙ 

ของระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพสัดุขององค์การบรหิารส่วนต าบลฯ ที่ก าหนดให้ 
มชี่วงเวลาในการให้หรอืขายเอกสารสอบราคาไม่น้อยกว่า ๑๐ วนั ประกาศสอบราคาดงักล่าว 
จงึไม่ชอบด้วยกฎหมาย  ทัง้น้ี แม้ผู้ถูกฟ้องคดีจะกล่าวอ้างว่าได้ออกประกาศขยายระยะเวลา 
ในการขายเอกสารสอบราคาเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายแลว้กต็าม แต่เมื่อไม่ปรากฏขอ้เทจ็จรงิว่า 
ได้มกีารปิดประกาศขยายระยะเวลาดงักล่าวโดยเปิดเผยและส่งประกาศนัน้แก่ผู้มอีาชพีรบัจา้ง 
ตามขอ้ ๓๓ วรรคหนึ่ง๒๑๐ ของระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการพสัดุขององคก์ารบรหิาร 
ส่วนต าบลฯ โดยชอบแล้ว การขยายระยะเวลาในการขายเอกสารสอบราคาจงึยงัไม่เป็นไปตาม
ขัน้ตอนและวิธีการเพื่อแจ้งให้ผู้ เกี่ ยวข้องหรือบุคคลทัว่ไปได้ทราบถึงการมีประกาศ 
ขยายระยะเวลา ซึ่งถือเป็นสาระส าคัญในการสอบราคาตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบดังกล่าว  
จงึเป็นเหตุให้ประกาศสอบราคาข้างต้นซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมายยงัคงไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
อยูเ่ช่นเดมิ  พพิากษาใหเ้พกิถอนประกาศสอบราคาดงักล่าว (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ท่ี อ.๑๓๘/๒๕๔๙) 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                      

 
 
และไม่เป็นเขตหวงห้าม กบัจะต้องจดัเตรียมไว้ให้มากพอส าหรบัความต้องการของผู้มาขอรบัหรือขอซื้อ  
ทีม่อีาชพีขายหรอืรบัจา้งท างานนัน้อย่างน้อยรายละ ๑ ชุด โดยไม่มเีงื่อนไขอื่นในการใหห้รอืขาย  ทัง้นี้ ใหเ้ริม่
ด าเนินการให้หรอืขายก่อนวนัรบัซองประกวดราคาไม่น้อยกว่าสบิวนัและให้มชี่วงเวลาในการให้หรอืขาย  
ไม่น้อยกว่าสบิวนัดว้ย 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 

 

 ๒๑๐ ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการพสัดุขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล พ.ศ. ๒๕๓๘ 
  ขอ้ ๓๓ ก่อนวนัเปิดซองประกวดราคา หากมคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งชีแ้จงหรอืใหร้ายละเอยีดเพิม่เตมิ
เพื่อประโยชน์แก่องค์การบรหิารส่วนต าบล หรอืมคีวามจ าเป็นต้องแกไ้ขคุณลกัษณะเฉพาะหรอืรายละเอยีด  
ที่เป็นสาระส าคญัซึ่งมิได้ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาตัง้แต่ต้น ให้จัดท าเป็นประกาศและเอกสาร
ประกวดราคาเพิม่เติม และด าเนินการตามขอ้ ๓๑ โดยอนุโลม กบัแจ้งเป็นหนังสอืให้ผู้ที่ขอรบัหรอืขอซื้อ
เอกสารประกวดราคาไปแลว้ทุกรายดว้ย 

ฯลฯ   ฯลฯ 

(ต่อจากเชงิอรรถที ่๒๐๘-๒๐๙ หน้า ๒๔๘) 

 



 

๒๕๐ 

  ๓) การก าหนดคุณสมบติัเฉพาะของผู้มีสิทธิเสนอราคาเพ่ือเอ้ือประโยชน์
ให้แก่ผูเ้สนอราคาบางราย 
 

  ในกรณีท่ีการจดัซ้ือและจดัจ้างของส่วนราชการมีความจ าเป็นต้องจ ากดั
คุณสมบติัของผู้เสนอราคาไว้เป็นการเฉพาะ ส่วนราชการท่ีด าเนินการจดัซ้ือและจดัจ้าง 
มีอ านาจท่ีจะใช้ดุลพินิจในการจ ากดัคุณสมบติัของผู้เสนอราคาได้  ทัง้น้ี เพ่ือให้ได้มา 
ซ่ึงพัสดุท่ีมีคุณภาพและตรงตามความต้องการในการจัดซ้ือและจัดจ้าง แต่การ 
ใช้ดุลพินิจในทางจ ากดัคุณสมบติัดงักล่าวจะต้องด าเนินการตามหลกัสุจริต เปิดเผย 
โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขนัราคากนัอย่างเป็นธรรมเพ่ือให้ทางราชการได้รบั
ประโยชน์สูงสุดจากการแข่งขันราคา การก าหนดคุณสมบติัของผู้เสนอราคาท่ีอยู่
นอกเหนือความจ าเป็นและเกินเกณฑ์ความต้องการขัน้ต า่ อนัเป็นผลให้สูญเสียโอกาส
ในการแข่งขนัราคากนัอย่างเป็นธรรม จึงเป็นการกระท าท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
  สรปุข้อเทจ็จริง 
  ผู้ฟ้องคดีเข้าร่วมยื่นซองสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตรตามประกาศของ 
ผูว้่าราชการจงัหวดัสุโขทยั (ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๓) เรื่อง สอบราคาซื้อวสัดุการเกษตร ลงวนัที่ ๑๓ 
สงิหาคม ๒๕๔๖ ตามความต้องการของส านักงานประมงจงัหวดัสุโขทยัจ านวน ๘ รายการ  
โดยข้อ ๕ ของประกาศดงักล่าวก าหนดให้ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ที่เคยมผีลงานด้านการ 
ขายพนัธุ์ปลาและอาหารสตัว์น ้าให้กบัหน่วยงานราชการในวงเงนิไม่ต ่ากว่า ๑๕๐,๐๐๐ บาท  
และผลงานดงักล่าวต้องเป็นสญัญาเดยีว มอีายุไม่เกินหนึ่งปีหลงัจากการส่งมอบงาน ในการ 
ยื่นซองสอบราคาดงักล่าวมผีู้สนใจเขา้ร่วมการเขา้แข่งขนัราคาจ านวน ๔ ราย คณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคาซือ้วสัดุการเกษตร (ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒) ไดพ้จิารณาคุณสมบตัขิองผูเ้สนอราคาแลว้
เหน็ว่า ผู้ฟ้องคดขีาดคุณสมบตัเิน่ืองจากผูฟ้้องคดมีผีลงานเกนิหน่ึงปี จงึไม่เปิดซองใบเสนอราคา
ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการก าหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นการ 
เอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาบางรายไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคด ี 
จึงน าคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสัง่ เพิกถอนการก าหนดคุณสมบัติของ 
ผูเ้สนอราคาดงักล่าว 
 
 
 
 
 



 

๒๕๑ 

 ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ  
  เมื่อพิจารณาระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕  
ขอ้ ๑๕ ทว ิวรรคหนึ่ง๒๑๑ ขอ้ ๓๐ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง๒๑๒ แลว้เหน็ว่า การจดัซือ้จดัจา้งของ 
ส่วนราชการที่มีความจ าเป็นต้องจ ากัดคุณสมบัติของผู้ เสนอราคาไว้เ ป็นการเ ฉพาะ  
เช่น ประสบการณ์และผลงานที่ผ่านมา สมรรถภาพในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัเจา้หน้าที่ เครื่องมอื 
และโรงงาน ฐานะการเงิน ส่วนราชการที่ด าเนินการจัดซื้อและจดัจ้างนัน้มีอ านาจที่จะใช้ 
ดุลพนิิจในการจ ากดัคุณสมบตัิของผู้เสนอราคาได้  ทัง้นี้ เพื่อให้ได้มาซึ่งพสัดุที่มคีุณภาพและ 
ตรงตามความต้องการในการจดัซื้อและจดัจ้าง  อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการจ ากัดคุณสมบตัิของ 
ผู้เสนอราคาจะเป็นดุลพนิิจของส่วนราชการก็ตาม แต่การใช้ดุลพนิิจในทางจ ากัดคุณสมบตัิ
ดงักล่าวกจ็ะตอ้งด าเนินการตามหลกัสุจรติ เปิดเผย โปรง่ใส และเปิดโอกาสใหม้กีารแข่งขนัราคา
กนัอยา่งเป็นธรรมเพื่อใหท้างราชการไดร้บัประโยชน์สูงสุดจากการแข่งขนัราคา ซึง่เป็นหลกัการ
ส าคัญที่สอดแทรกอยู่ในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุฯ ทัง้ฉบับ การที ่
ผูว้่าราชการจงัหวดัสุโขทยั (ผู้ถูกฟ้องคดทีี ่๓) ออกประกาศจงัหวดัสุโขทยั เรื่อง สอบราคาซื้อ
วัสดุการเกษตร เพื่อจัดซื้อวัสดุการเกษตรจ านวน ๘ รายการ คือ ๑. พันธุ์ปลาดุกบิ๊กอุย   

                                                           

 
๒๑๑-๒๑๒ ระเบยีบส านกันายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ขอ้ ๑๕ ทว ิการจดัหาพสัดุตามระเบยีบนี้ ผูม้หีน้าทีร่บัผดิชอบในแต่ละขัน้ตอนของการจดัหา  
ต้องด าเนินการโดยเปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มกีารแข่งขนักนัอย่างเป็นธรรม   ทัง้นี้ โดยค านึงถึง
คุณสมบตัแิละความสามารถของผูเ้สนอราคาหรอืผูเ้สนองาน เวน้แต่กรณีทีม่ลีกัษณะเฉพาะอนัเป็นขอ้ยกเวน้
ตามทีก่ าหนดไวใ้นระเบยีบนี้ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 ข้อ ๓๐ ส่วนราชการใดประสงค์จะคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อและการจ้าง 

ใหก้ระท าได้ในกรณีทีจ่ าเป็นต้องจ ากดัเฉพาะผูท้ีม่คีวามสามารถ โดยก าหนดหลกัเกณฑ์และวธิกีารคดัเลอืก 
ประกาศใหผู้ท้ีส่นใจทราบโดยเปิดเผย พรอ้มทัง้สง่ให ้กวพ. ดว้ย 

 ในการด าเนินการคัดเลือก ให้ส่วนราชการเจ้าของเรื่องจัดท ารายงานเสนอขออนุมัติ 
หัวหน้าส่วนราชการผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ พร้อมด้วยเอกสารคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้น โดยมี
รายละเอยีดอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ 

 (๑) เหตุผลและความจ าเป็นทีจ่ะตอ้งท าการคดัเลอืกผูม้คีุณสมบตัเิบือ้งตน้ 
 (๒) ประเภท วงเงนิ และรายละเอยีดของพสัดุหรอืงานทีจ่ะตอ้งซือ้หรอืจา้ง 
 (๓) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ซึ่งเป็นเกณฑ์ความต้องการขัน้ต ่ า  

เช่น ประสบการณ์และผลงานที่ผ่านมา สมรรถภาพในส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเจา้หน้าที่ เครื่องมอื และโรงงาน  
ฐานะการเงนิ เป็นตน้ 

 (๔) หลกัเกณฑใ์นการพจิารณาคดัเลอืก 



 

๒๕๒ 

๒. พันธุ์ปลาตะเพียน  ๓. พันธุ์ปลาไน  ๔. วงบ่อซีเมนต์  ๕. ปูนขาว  ๖. อาหารปลาดุก   
๗. อาหารปลากนิพชื และ ๘. พลาสตกิปูบ่อชนิดสดี าไม่มรีอยต่อเชื่อม โดยก าหนดคุณสมบตัิ
ของผู้เสนอราคาไว้ในข้อ ๕ ว่า ผู้เสนอราคาจะต้องเคยมผีลงานด้านการขายพนัธุ์ปลาและ 
อาหารสตัว์น ้าให้กับหน่วยงานราชการในวงเงนิไม่ต ่ากว่า  ๑๕๐,๐๐๐ บาท ผลงานดงักล่าว 
ต้องเป็นสญัญาเดียว มอีายุไม่เกินหนึ่งปีหลงัจากการส่งมอบงาน นัน้ เห็นว่า รายการวสัดุ  
ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีความประสงค์จะจัดซื้อดังกล่าวเป็นวัสดุที่มีการผลิตส าเร็จไว้แล้ว 
เพื่อจ าหน่าย ผูท้ีช่นะการสอบราคาเพยีงแต่มหีน้าทีส่่งมอบวสัดุใหถู้กต้องตรงตามสญัญาเท่านัน้  
อกีทัง้ ผู้ประกอบการทีม่อีาชพีเกี่ยวขอ้งโดยทัว่ไปก็สามารถส่งมอบวสัดุตรงตามความต้องการ
ของผู้ถูกฟ้องคดทีี ่๓ ได้ ซึ่งในทางกลบักนัก็ปรากฏว่า การทีจ่ะได้มาซึง่วสัดุประเภทพนัธุป์ลา 
วัสดุอุปกรณ์ในการเพาะเลี้ยงปลา และอาหารปลาที่มีคุณภาพมาตรฐานนัน้ จะขึ้นอยู่กับ  
แหล่งผลติที่ได้รบัการรบัรองคุณภาพมาตรฐาน เช่น การรบัรองมาตรฐานฟาร์ม การรบัรอง
มาตรฐานโรงงานอาหารสตัว์ เป็นต้น แต่ผู้ถูกฟ้องคดทีี ่๓ กลบัมไิด้ก าหนดคุณสมบตัเิกี่ยวกบั
คุณภาพมาตรฐานของแหล่งผลติไว้ในประกาศสอบราคาและเอกสารสอบราคาแต่ประการใด 
การทีป่ระมงจงัหวดัสุโขทยั (ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑) และผูถู้กฟ้องคดทีี ่๓ อา้งว่าการก าหนดผลงานไว้
ให้ไม่เกนิหนึ่งปี เพื่อให้สอดคล้องกบัอายุของใบอนุญาตประกอบอาชพีประมงฯ (ใบอนุญาต ๖) 
และใบอนุญาตขายอาหารสตัว์ ทัง้ที่ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๓ ได้ก าหนดให้ผู้เสนอราคาต้องมใีบอนุญาต
ดังกล่าวในข้อ ๓.๗ ของเอกสารสอบราคาแล้ว จึงไม่มีน ้ าหนักเพียงพอที่จะรับฟงัได ้ 
การก าหนดคุณสมบัติดังกล่าวจึงเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์ที่อยู่นอกเหนือความจ าเป็น  
ตอ้งจ ากดัคุณสมบตัขิองผูเ้สนอราคาไวเ้ป็นการเฉพาะ อนัเป็นผลใหผู้ฟ้้องคดแีละผูป้ระกอบการ
รายอื่นสูญเสยีโอกาสในการแข่งขนัราคากนัอย่างเป็นธรรม ซึ่งเป็นการก าหนดคุณสมบตัิของ  
ผู้เสนอราคาที่เกินเกณฑ์ความต้องการขัน้ต ่ า ไม่ชอบด้วยข้อ ๑๕ ทวิ ของระเบียบส านัก
นายกรฐัมนตรี ว่าด้วยการพัสดุฯ  พิพากษาให้เพิกถอนข้อ ๕ ของประกาศจงัหวดัสุโขทัย  
เรื่อง สอบราคาซื้อวสัดุการเกษตร ลงวนัที่ ๑๓ สงิหาคม ๒๕๔๖ (ค าพิพากษาศาลปกครอง
สงูสดุท่ี อ.๒๓๓/๒๕๕๒) 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๕๓ 

 ๑.๒ การจดัซ้ือหรือจดัจ้างโดยวิธีประกวดราคา 
 

  ๑) การประกาศตดัสิทธิในการเสนอราคาไว้ล่วงหน้า 
 

  หน่วยงานทางปกครองต้องพิจารณาความพร้อมและความสามารถของ 
ผู้เข้าแข่งขันเสนอราคาในการจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุในขณะท่ี 
เสนอราคา โดยไม่อาจประกาศตดัสิทธิในการเข้าแข่งขนัเสนอราคาของเอกชนรายหน่ึง
รายใดไว้เป็นการล่วงหน้าด้วยเหตุหน่ึงเหตุใดซ่ึงกฎหมายไม่ได้บญัญัติให้อ านาจไว้  
การไม่รบัพิจารณาการเสนอราคาโดยกล่าวอ้างเหตุตามท่ีมีการประกาศดังกล่าว  
ย่อมเป็นการกระท าละเมิดต่อผูเ้สนอราคา 
  สรปุข้อเทจ็จริง 
  กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง (ผูถู้กฟ้องคด)ี ไดป้ระกาศตดัสทิธใินการเสนอราคา
ของผู้ฟ้องคดไีว้เป็นการล่วงหน้าในทุกสาขางานก่อสรา้งเป็นเวลา ๓๐ วนั ด้วยเหตุที่ผูฟ้้องคดี
เคยเป็นผู้รบัจ้างงานก่อสร้างที่มผีลการปฏบิตัิงานล่าช้ากว่าแผนงานตามสญัญาจ้างซึ่งท าไว้กบั 
ผู้ถูกฟ้องคดีเกินร้อยละ ๑๐ ในการน้ีผู้ถูกฟ้องคดีได้น าการตัดสิทธิดังกล่าวไปก าหนดเป็น
คุณสมบตัิของผู้เสนอราคาไว้ในประกาศประกวดราคาด้วยว่า ผู้เสนอราคาจะต้องไม่ใช่บุคคล  
ที่มีลกัษณะตามประกาศตัดสิทธิ เป็นผลท าให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งได้ยื่นซองเสนอราคางานก่อสร้าง 
และเป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดไม่ได้รบัพจิารณาการเสนอราคา ซึ่งผูฟ้้องคดเีหน็ว่าประกาศตดัสทิธิ
ขา้งต้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นการเลอืกปฏบิตัโิดยไม่เป็นธรรม เน่ืองจากผูถู้กฟ้องคดมีไิด้
ตดัสทิธผิู้รบัจา้งรายอื่นที่มปีญัหาในการก่อสร้างเช่นเดยีวกบัผู้ฟ้องคด ีในขณะที่ผู้ถูกฟ้องคด ี
ให้เหตุผลในการประกาศตดัสทิธดิงักล่าวว่า แมร้ะเบยีบว่าด้วยการพสัดุจะไม่มบีทบญัญตัิใด 
ที่ให้อ านาจแก่ผู้ถูกฟ้องคดีในการประกาศตัดสิทธิการเสนอราคาของผู้รบัจ้างที่เคยมผีลงาน
ก่อสร้างล่าช้าได้ก็ตาม แต่เน่ืองจากผู้ถูกฟ้องคดีต้องประสบกับปญัหาผู้รบัจ้างด าเนินการ
ก่อสรา้งไมแ่ลว้เสรจ็ตามแผนงานทีว่างไว ้ท าใหก้ารเบกิจ่ายเงนิงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
จงึเป็นอ านาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะออกข้อก าหนดหรอืมาตรการใดๆ ที่จะท าให้การบรหิาร
ราชการเป็นไปอย่างเรยีบรอ้ยและรวดเรว็ตามแผนงานและนโยบายที่ได้วางไว้ โดยก าหนดให้ 
ผูร้บัจา้งทีไ่มป่ฏบิตัติามมาตรการหรอืเงือ่นไขทีก่ าหนดไวจ้ะต้องถูกตดัสทิธอิย่างหนึ่งอย่างใดลง
ช่วงระยะเวลาหนึ่ง  อันเป็นการใช้อ านาจในทางบริหารที่ผู้ถูกฟ้องคดีสามารถกระท าได ้ 
ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดไีด้ประกาศให้ผู้รบัจ้างทุกรายรบัทราบถึงการใช้มาตรการดงักล่าวโดยทัว่กัน 
และมผีลใชบ้งัคบักบัผูร้บัจา้งทุกรายทีไ่ด้จดทะเบยีนเป็นผูร้บัจา้งกบัผูถู้กฟ้องคดอีย่างเสมอภาค
และโดยโปร่งใสเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายแลว้ ผู้ฟ้องคดจีงึน าคดมีาฟ้องขอใหศ้าลมคี าพพิากษาหรอื



 

๒๕๔ 

ค าสัง่เพิกถอนค าสัง่ตัดสิทธิในการเสนอราคาของผู้ถูกฟ้องคดี โดยให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ชนะ 
การประกวดราคาและได้เขา้ท าสญัญากบัผู้ถูกฟ้องคด ีหรอืขอให้ผู้ถูกฟ้องคดชีดใช้ค่าเสยีหาย
จากการตดัสทิธดิงักล่าว 
  ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
  การพิจารณาคุณสมบตัิและความสามารถของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองาน 
ในโครงการจดัหาพสัดุของส่วนราชการนัน้ ตอ้งด าเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขทีร่ะเบยีบ
ส านักนายกรฐัมนตร ีว่าด้วยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ บญัญตัิให้อ านาจไว้ โดยจะต้องไม่ขดัต่อ
เจตนารมณ์ของระเบยีบดงักล่าวทีมุ่่งคุม้ครองให้การจดัหาพสัดุต้องกระท าโดยเปิดเผย โปร่งใส 
และมีการแข่งขันกันอย่างเสรีและเป็นธรรม เมื่อปรากฏว่าไม่มีบทบัญญัติใดของระเบียบ  
ส านักนายกรฐัมนตรี ว่าด้วยการพัสดุฯ บัญญัติให้อ านาจแก่บุคคลใดในการประกาศตัดสิทธ ิ
ผูเ้สนอราคาหรอืผูร้บัจา้งทีเ่คยมปีระวตักิารรบัจา้งงานก่อสรา้งบกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่งมาก่อน
เขา้เสนอราคากบัส่วนราชการ การทีผู่ถู้กฟ้องคดปีระกาศตดัสทิธขิองผูฟ้้องคดจีงึเป็นการกระท า
โดยปราศจากอ านาจและขดัต่อเจตนารมณ์ของระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าด้วยการพสัดุฯ   
และโดยทีก่ารควบคุมดูแลการจดัหาพสัดุใหถู้กต้องเป็นธรรมและมใิหป้ระโยชน์ของทางราชการ
หรอืประโยชน์สาธารณะเสยีหายนัน้ สามารถท าได้โดยการก าหนดไว้เป็นข้อสญัญาให้ผู้รบัจ้าง 
ต้องรบัผดิจากการไม่ปฏบิตัติามสญัญาหรอืการปฏบิตังิานล่าช้า ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดสีามารถบงัคบั 
ให้เป็นไปตามขอ้สญัญานัน้ได้ ประกอบกบัในการพจิารณาความพรอ้มหรอืความสามารถของ 
ผู้เสนอราคานัน้ ผู้ถูกฟ้องคดจีะต้องพิจารณาในขณะที่มกีารเสนอราคา และต้องด าเนินการ
คดัเลอืกผู้รบัจา้งตามหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขที่ระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าด้วยการพสัดุฯ 
ก าหนดไว ้ ดงันัน้ ผูถู้กฟ้องคดจีงึไม่อาจน ากรณีการปฏบิตังิานล่าช้าตามโครงการหน่ึง มาเป็น
ข้ออ้างในการตัดสิทธิผู้ร ับจ้างรายหนึ่ งรายใดมิให้เสนอราคาในทุกสาขางานก่อสร้างได ้  
การประกาศตัดสิทธิของผู้ถูกฟ้องคดีข้างต้นจึงเป็นการใช้อ านาจเกินกว่าที่ระเบียบส านัก
นายกรฐัมนตร ีว่าด้วยการพสัดุฯ ก าหนดไว้ ซึ่งขดัต่อเจตนารมณ์ของระเบียบดงักล่าวและ 
เป็นการละเมดิต่อผู้ฟ้องคด ี พพิากษาให้ชดใช้ค่าเสยีหายโดยก าหนดให้ตามความเสยีหาย 
ทีเ่กดิขึน้จรงิ (ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๒๒๑/๒๕๔๘) 
 
 
 
 



 

๒๕๕ 

  ๒) การก าหนดรายละเอียดและคุณลักษณะของพัสดุ ท่ีจะจัดซ้ือไว้ใน
ประกาศประกวดราคาโดยเพ่ิมเติมหรือแตกต่างจากท่ีก าหนดในคู่มือผู้ซ้ือซ่ึงกระทรวง
อตุสาหกรรมจดัท าขึ้น 
 

 การท่ีส่วนราชการก าหนดรายละเอียดและคุณลกัษณะของพสัดุท่ีจะ
จดัซ้ือไว้ในประกาศประกวดราคาโดยเพ่ิมเติมหรือแตกต่างจากท่ีก าหนดในคู่มือผู้ซ้ือ 
ซ่ึงกระทรวงอตุสาหกรรมจดัท าขึ้น ด้วยประสงค์ท่ีจะให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการและ
ได้แจ้งให้ส านักงานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมทราบแล้วโดยไม่มีการทักท้วงนัน้ 
ย่อมไม่ท าให้การด าเนินการประกวดราคาเสียไป 
 สรปุข้อเทจ็จริง 
 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (ผู้ถูกฟ้องคดี) ออกประกาศประกวดราคา 
ซื้อเครื่องตัดกระดาษ โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่แตกต่างไปจากรายละเอียด  
คุณลกัษณะเฉพาะของเครื่องตดักระดาษของผูฟ้้องคดซีึ่งเป็นผลติภณัฑท์ี่ไดร้บัการจดทะเบยีนไว้
กบักระทรวงอุตสาหกรรมแลว้ และมรีายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะตามคู่มอืผูซ้ือ้ของส านักงาน
มาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม ส าหรบัเหตุผลในการก าหนดที่แตกต่างดงักล่าว เป็นเพราะ 
ผู้ถูกฟ้องคดีต้องการได้เครื่องตัดกระดาษ รวมทัง้อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับเครื่องตัดกระดาษ 
ที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอนของผู้ถูกฟ้องคดี โดยใช้ข้อมูลของ
องคก์ารโทรศพัทแ์ห่งประเทศไทยและธนาคารออมสนิประกอบการพจิารณา ซึ่งคณะกรรมการ
พจิารณาผลการประกวดราคาของผู้ถูกฟ้องคดพีจิารณาเหน็สมควรซื้อครุภณัฑเ์ครื่องตดักระดาษ
จากผู้เสนอราคาต ่าสุดจากผู้ที่ยื่นซองเสนอราคาจ านวน ๓ ราย โดยผู้ฟ้องคดีไม่ได้ยื่นซอง 
เสนอราคาดงักล่าว  ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดไีด้มหีนังสอืถงึส านักงานมาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม
เพื่อขอเพิม่เตมิรายละเอยีดของเครือ่งตดักระดาษทีแ่ตกต่างจากคู่มอืผูซ้ือ้ซึง่ส านักงานมาตรฐาน
ผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรมก าหนดไว้ โดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้มหีนังสอืตอบรบัแลว้ แต่ผู้ฟ้องคดี
เห็นว่าการกระท าของผู้ถูกฟ้องคดไีม่ชอบด้วยระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าด้วยการพสัดุ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ และมผีลเป็นการกดีกนัผู้ฟ้องคดไีม่ให้สามารถเขา้เสนอราคาได ้จงึน าคดมีาฟ้อง
ขอใหศ้าลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ยกเลกิการประกวดราคาดงักล่าว  
 ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ  
  ผู้ถูกฟ้องคดกี าหนดรายละเอยีดและคุณลกัษณะเฉพาะในการจดัซื้อครุภณัฑ์ 
เครื่องตัดกระดาษโดยระบุอุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการ ซึ่งส านักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้พิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีและค าชี้แจง 
 



 

๒๕๖ 

ของผู้ถูกฟ้องคดีแล้วมคีวามเห็นว่า รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะที่ผู้ถูกฟ้องคดกี าหนดนัน้
สอดคล้องกบัที่ระบุในคู่มอืผู้ซื้อ และหน่วยงานผู้ซื้อสามารถก าหนดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ 
ตามความเหมาะสมหากมีความจ าเป็น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือถึงส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในภายหลงัเพื่อขอเพิ่มเติมรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของ 
เครื่องตดักระดาษตามที่ระบุในคู่มอืผู้ซื้อ พร้อมกบัชี้แจงเหตุผลความจ าเป็น และส านักงาน
มาตรฐานผลติภณัฑ์อุตสาหกรรมได้มหีนังสอืตอบรบัทราบและไม่ทกัท้วงแล้ว  อีกทัง้ ระเบยีบ 
ส านักนายกรฐัมนตรี ว่าด้วยการพัสดุฯ ข้อ ๑๖ (๔)๒๑๓ ก็มิได้ก าหนดว่าผู้ถูกฟ้องคดีต้องแจ้ง 
ความจ าเป็นในการก าหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะให้ส านักงานมาตรฐานผลิตภณัฑ ์
อุตสาหกรรมก่อนด าเนินการประกวดราคาจดัซื้อ จึงมีผลให้กระบวนการประกวดราคาที่ท าไป 
ก่อนหน้านัน้ไม่เสยีไป  ดงันัน้ การประกาศประกวดราคาซื้อครุภณัฑด์งักล่าวจงึชอบด้วยระเบยีบ
ส านักนายกรฐัมนตร ีว่าด้วยการพสัดุฯ แล้ว  พพิากษายกฟ้อง (ค าพิพากษาศาลปกครอง
สงูสดุท่ี อ.๑๐/๒๕๔๕) 
 

  ๓) การก าหนดคุณสมบติัเฉพาะของผู้มีสิทธิเสนอราคาเพ่ือเอ้ือประโยชน์
ให้แก่ผูเ้สนอราคาบางราย 
 

 กรณีงานท่ีจะจดัจ้างมีความจ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีและเทคนิคเฉพาะ 
และเพ่ือป้องกนัปัญหาการได้คู่สัญญาท่ีไม่มีศักยภาพหรือไม่มีประสบการณ์ในการ
ท างานก่อสร้างขนาดใหญ่มาก่อนหรือได้ผู้เสนอราคาท่ีขาดความพร้อมและความตัง้ใจ
อันจะท าให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ จึงถือเป็นกรณีจ าเป็นท่ีหน่วยงาน 
ทางปกครองผู้ประกาศประกวดราคาต้องก าหนดคุณสมบติัของผู้มีสิทธิเสนอราคา 
 
 
 
                                                           

๒๑๓ ระเบยีบส านกันายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕  
 ขอ้ ๑๖ ใหส้ว่นราชการใชพ้สัดุทีผ่ลติในประเทศหรอืเป็นกจิการของคนไทยตามหลกัเกณฑด์งันี้ 

ฯลฯ    ฯลฯ 
 (๔) ในกรณีทีม่คีวามจ าเป็นจะต้องก าหนดรายละเอยีดหรอืคุณลกัษณะเฉพาะหรอืรายการในการ
ก่อสรา้งแตกต่างจากทีก่ าหนดไวใ้น (๒) หรอื (๓) ใหแ้จง้ส านกังานมาตรฐานผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรม และเมื่อ
ได้รับหนังสอืกระทรวงอุตสาหกรรมตอบรบัทราบหรือไม่ทกัท้วงแล้ว ให้ด าเนินการซื้อหรือจ้างต่อไปได้  
หรอืไม่รบัพจิารณารายนัน้ แลว้แต่กรณี 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 

๒๕๗ 

โดยจ ากดัเฉพาะผู้ท่ีมีความสามารถตามข้อ ๓๐๒๑๔ ของระเบียบส านักนายกรฐัมนตรี  
ว่าด้วยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยไม่ถือว่าการก าหนดคุณสมบติัดงักล่าวเป็นการกีดกนั 
ผูเ้สนอราคาในการเข้าเสนอราคาแต่อย่างใด 
  สรปุข้อเทจ็จริง 
  กรมส่งเสริมการเกษตร (ผู้ถูกฟ้องคดี) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
โรงเรือนอนุบาลแม่พันธุ์และผลิตพนัธุ์พืชเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพร้อมครุภัณฑ์ประจ าโรงเรือน  
๓ แห่ง โดยก าหนดเงื่อนไขในการเสนอราคาให้ผู้มสีิทธเิสนอราคาต้องมคีุณสมบตัเิป็นผู้เคยมี
ผลงานการก่อสรา้งและตดิตัง้อุปกรณ์มูลค่ารวมไม่น้อยกว่า ๒๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ต้องรบัผดิชอบ
ค่าใช้จ่ายในการที่กรรมการไปท าการตรวจสอบความถูกต้องของผลงาน ต้องมีบุคลากร 
ด้านวศิวกรรมเกษตรที่มปีระสบการณ์การท างานไม่ต ่ากว่า ๑๐ ปี โดยเป็นพนักงานท างานประจ า
กบัผู้เสนอราคาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี และต้องยื่นซองประกวดราคา โดยแยกเป็น ๒ ซอง 
ประกอบด้วย ซองข้อเสนอด้านเทคนิคและซองข้อเสนอด้านราคา ผู้ฟ้องคดีซึ่งได้ซื้อซอง 
ประกวดราคาแต่ไม่ได้ยื่นซองเสนอราคาเห็นว่า ประกาศประกวดราคาดงักล่าวมีลกัษณะ 
เอื้อประโยชน์ให้กบัผู้เสนอราคาบางราย กดีกนัผู้ฟ้องคดหีรอืผู้เสนอราคารายอื่นไม่ให้เขา้ร่วม 
ในการเสนอราคา และเป็นการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงน าคดีมาฟ้องขอให้ศาล 
มีค าพิพากษาหรือค าสัง่ให้ประกาศประกวดราคาของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นประกาศที่ไม่ชอบ 
ดว้ยกฎหมาย   
 ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ  
 กรณีที่ประกาศประกวดราคาก าหนดให้ผู้มสีทิธเิสนอราคาจะต้องมคีุณสมบตัิ 
เป็นผู้เคยมผีลงานการก่อสร้างและติดตัง้อุปกรณ์มูลค่ารวมไม่น้อยกว่า ๒๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท นัน้ 
เมื่อผู้ถูกฟ้องคดไีด้ให้เหตุผลถงึความจ าเป็นทีต่้องจ ากดัเฉพาะผู้ทีม่คีวามสามารถในเรื่องดงักล่าว
ไว้ว่า เพื่อมใิห้เกิดปญัหาได้คู่สญัญาที่ไม่มศีกัยภาพหรอืไม่มปีระสบการณ์การท างานก่อสรา้ง
ขนาดใหญ่มาก่อนหรอืได้ผู้เสนอราคาที่เพยีงขอให้ได้งานแต่ขาดความพร้อมและความตัง้ใจ  
อนัจะท าให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการดงัที่ผู้ถูกฟ้องคดเีคยประสบมาก่อน จงึถือเป็น 
กรณีจ าเป็นต้องจ ากดัเฉพาะผู้ที่มคีวามสามารถตามขอ้ ๓๐ ของระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ี 
ว่าด้วยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกบัปรากฏว่าประกาศประกวดราคาดงักล่าวผู้ถูกฟ้องคด ี
ได้ค านวณราคากลางไว้เป็นเงนิ ๕๕๓,๔๙๑,๗๔๗ บาท  ดงันัน้ การก าหนดให้ผู้เสนอราคา 
ต้องเคยเป็นผู้มผีลงานการก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งไม่เกินร้อยละ ๕๐  

                                                           
๒๑๔ อา้งแลว้ ในเชงิอรรถที ่๒๑๒ หน้า ๒๕๑ 

 



 

๒๕๘ 

ของวงเงนิที่จะจ้าง จงึเป็นการปฏิบตัิตามมติคณะรฐัมนตรี๒๑๕ ที่ก าหนดให้หน่วยงานของรฐั 
ถอืเป็นแนวทางการปฏบิตัวิ่า การก าหนดผลงานของผูเ้สนอราคาใหก้ าหนดไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ ๕๐  
ของวงเงนิที่จะจา้งในครัง้นัน้  ดงันัน้ การที่ประกาศประกวดราคาก าหนดให้ผูม้สีทิธเิสนอราคา
จะตอ้งมคีุณสมบตัดิงัทีก่ล่าวขา้งตน้ จงึชอบดว้ยกฎหมายแลว้ 
 ส่วนกรณีที่ก าหนดให้ผู้เสนอราคาต้องรบัผิดชอบค่าใช้จ่ายที่คณะกรรมการ 
ไปท าการตรวจสอบความถูกต้องของผลงานนัน้ ถอืเป็นต้นทุนทางธุรกจิประเภทหนึ่ง จงึไม่เป็นการ
เพิม่ภาระให้กบัผู้เสนอราคาจนเกนิสมควร และไม่ก่อให้เกิดการได้เปรยีบเสยีเปรยีบระหว่ าง 
ผูเ้สนอราคาดว้ยกนั  ดงันัน้ การทีผู่ถู้กฟ้องคดกี าหนดเงื่อนไขดงักล่าวไวใ้นประกาศประกวดราคา 
จงึชอบดว้ยกฎหมาย 
 ส าหรบัการก าหนดให้ผู้เสนอราคาจะต้องมบีุคลากรด้านวศิวกรรมเกษตรที่มี
ประสบการณ์การท างานไมต่ ่ากว่า ๑๐ ปี และเป็นพนักงานท างานประจ ากบัผูเ้สนอราคาในเวลา
ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นัน้ โดยที่การจา้งก่อสรา้งโรงเรอืนอนุบาลแม่พนัธุแ์ละผลติพนัธุพ์ชืเพาะเลีย้ง
เนื้อเยื่อพรอ้มครุภณัฑป์ระจ าโรงเรอืน เป็นการจา้งที่มรีายละเอยีดซบัซ้อนทางด้านเทคโนโลยี
และวทิยาการ โดยเฉพาะอย่างยิง่การก่อสร้างโรงเรอืนพรอ้มติดตัง้ครุภณัฑข์องผู้ถูกฟ้องคด ี
ที่ต้องมกีารท างานอย่างเป็นระบบ เช่น ระบบลดอุณหภูมแิละเพิม่ความชื้นโดยแผ่นระเหยน ้า 
เป็นต้น ซึ่งถือเป็นการจ้างที่จ าเป็นต้องใช้วิศวกรผู้ควบคุมที่มีความรู้และประสบการณ์  
ดา้นการเกษตรโดยเฉพาะ รวมทัง้ผูท้ีจ่ะเขา้เสนอราคาในการก่อสรา้งและตดิตัง้อุปกรณ์ดงักล่าว
จะต้องมคีวามพรอ้มทางด้านเทคนิคและประสบการณ์ของบุคลากรที่มกีารท างานกบัผู้เสนอราคา
อยา่งต่อเนื่องเพื่อเป็นหลกัประกนัความส าเรจ็ของงาน จงึถอืเป็นกรณีจ าเป็นทีต่้องจ ากดัเฉพาะ
ผู้ที่มคีวามสามารถตามข้อ ๓๐ ของระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าด้วยการพสัดุฯ และไม่ได้
เป็นการกดีกนัมใิหผู้ฟ้้องคดเีขา้เสนอราคา  ดงันัน้ การก าหนดคุณสมบตัขิองผูเ้สนอราคาขา้งต้น
จงึชอบดว้ยกฎหมาย 
 นอกจากนี้ การจ้างก่อสร้างโรงเรอืนอนุบาลแม่พนัธุ์ดงักล่าวเป็นการจ้างที่ม ี
ความจ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยแีละเทคนิคเฉพาะในการก าหนดรายละเอียดอย่างเป็นระบบ  
การทีผู่ถู้กฟ้องคดกี าหนดใหผู้เ้สนอราคาตอ้งยืน่ซองประกวดราคาแยกเป็น ๒ ซอง ประกอบดว้ย 
 
 

                                                           
๒๑๕ มติคณะรัฐมนตรีตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๒/ว๑ ลงวันที่ ๓ 

มกราคม ๒๕๓๗ 



 

๒๕๙ 

ซองขอ้เสนอด้านเทคนิคและซองขอ้เสนอด้านราคา จงึเป็นการปฏบิตัติามขอ้ ๕๔๒๑๖ ของระเบยีบ
ส านักนายกรฐัมนตร ีว่าด้วยการพสัดุฯ รวมทัง้ผู้เขา้เสนอราคาทุกรายจะต้องยื่นซองประกวดราคา
โดยแยกซองประกวดราคาดังกล่าวเช่นเดียวกัน กรณีจึงมิได้เป็นการกีดกันตัดสิทธิผู้ฟ้องคด ี
หรอืผู้เสนอราคารายหนึ่งรายใดในการเข้าเสนอราคา  ดงันัน้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีก าหนดให ้
ผู้เสนอราคาต้องยื่นซองประกวดราคาโดยแยกเป็น ๒ ซองดงักล่าว จึงชอบด้วยกฎหมาย  
พพิากษายกฟ้อง (ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๒๒๐/๒๕๔๙)   
 

 กรณีท่ีการก าหนดคุณสมบติัเฉพาะของผู้เสนอราคาเป็นไปเพ่ือการ 
รบัรองว่า การบ ารงุรกัษาพสัดุเพ่ือใช้ในการจดัท าบริการสาธารณะภายในท้องถ่ินของ
หน่วยงานทางปกครองผู้ประกาศประกวดราคาจะได้รบัการดูแลอย่างเหมาะสมและ
เพียงพอภายหลงัจากการจดัซ้ือพสัดุแล้ว และเพ่ือให้การใช้พสัดุดงักล่าวเป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพ ไม่มีปัญหาหรืออุปสรรค ย่อมไม่เป็นการกีดกันไม่ให้ผู้เสนอราคา 
ท่ีสามารถจดัซ้ือพสัดุได้ตามวตัถปุระสงค์ของการจดัซ้ือเข้าแข่งขนัในการเสนอราคา 
และไม่ขดัต่อข้อ ๑๑ (๑) ๒๑๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพสัดุของ 
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
                                                           

๒๑๖ ระเบยีบส านกันายกรฐัมนตร ีวา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕  
ข้อ ๕๔ การซื้อหรือการจ้างที่มีลักษณะจ าเป็นจะต้องค านึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุ และหรือ

ขอ้ก าหนดคุณสมบตัขิองผูเ้ขา้เสนอราคา ซึง่อาจจะมขีอ้เสนอทีไ่ม่อยู่ในฐานเดยีวกนัเป็นเหตุใหม้ปีญัหาในการ
พจิารณาตัดสนิ และเพื่อขจดัปญัหาดงักล่าวจ าเป็นต้องให้มีการปรบัปรุงขอ้เสนอให้ครบถ้วนและเป็นไปตาม
ความต้องการก่อนพิจารณาด้านราคา หรือการซื้อหรือการจ้างแบบเหมารวม (Lump Sum Turnkey)  
ทีค่ณะรฐัมนตรไีดอ้นุมตัใิหด้ าเนินการได ้ใหถ้อืปฏบิตัเิช่นเดยีวกบัการประกวดราคาทัว่ไป เวน้แต่การก าหนดให้
ผูเ้ขา้เสนอราคายื่นซองประกวดราคาโดยแยกเป็น 

 (๑) ซองขอ้เสนอดา้นเทคนิคและขอ้เสนออื่นๆ 
 (๒) ซองขอ้เสนอดา้นราคา 
 (๓) ซองขอ้เสนอทางการเงนิตามขอ้ ๕๖ (ถา้ม)ี 
 ทัง้นี้  ให้ก าหนดวิธีการ ขัน้ตอน และหลักเกณฑ์การพิจารณาไว้เป็นเงื่อนไขในเอกสาร 

ประกวดราคาดว้ย 
๒๑๗ ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการพสัดุของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ข้อ ๑๑ ให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศและหรือกิจการ 
ของคนไทยตามหลกัเกณฑ ์ดงันี้ 

(๑) หา้มก าหนดรายละเอยีด หรอืคุณลกัษณะเฉพาะ ซึง่อาจมผีลกดีกนัไม่ใหผู้ผ้ลติหรอืผูข้ายพสัดุ
ในประเทศ หรือกิจการของคนไทยสามารถเข้าแข่งขนัในการเสนอราคากับหน่วยการบริหารราชการ 
สว่นทอ้งถิน่ 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 

๒๖๐ 

  สรปุข้อเทจ็จริง 
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ประกาศประกวดราคาซื้อ
เครือ่งจกัรกล ประเภทรถบดชนิดสัน่สะเทอืน โดยก าหนดรายละเอยีดคุณสมบตัขิองผูเ้สนอราคา
ในขอ้ ๔ ว่า ผูเ้สนอราคาต้องเป็นตวัแทนจ าหน่ายโดยตรงจากโรงงานผูผ้ลติ และจะต้องมสีาขา
ซึ่งเป็นศูนย์บรกิารอะไหล่และซ่อมบ ารุงรกัษาเครื่องจกัรที่เสนอราคาโดยมรีะยะทางไม่เกิน  
๓๐๐ กโิลเมตร จากผูซ้ือ้  ทัง้นี้ เพื่อความสะดวกและรวดเรว็ในการจดัหาอะไหล่และการซ่อมบ ารุง 
โดยผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานมาแสดงต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 
ในวันเปิดซองประกวดราคาด้วย ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นโรงงานผู้ผลิตสินค้าและได้ร ับอนุมัติให ้
ขึ้นทะเบียนมาตรฐานผลิตภัณฑ์รถบดสัน่สะเทือนและเป็นผู้เข้าร่วมเสนอราคาเห็นว่า  
การก าหนดคุณสมบตัิผู้เสนอราคาดงักล่าวเป็นการกีดกันผู้ฟ้องคดีซึ่งมศีูนย์บรกิารอะไหล่ 
และการซ่อมบ ารุงแบบธุรกิจร่วมค้า ไม่ใช่ลกัษณะสาขาตามที่ก าหนดในประกาศประกวดราคา  
ซึ่งการก าหนดรายละเอียดดงักล่าวขดักับข้อ ๑๑ (๑) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 
การพสัดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และข้อ ๑.๔๒๑๘ ของหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๔/ว ๑๘๔๕ ลงวนัที่ ๒ มถุินายน ๒๕๔๖ จงึน าคด ี
มาฟ้องขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสัง่ เพิกถอนการก าหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
ตามประกาศประกวดราคาดงักล่าว   
  ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ  
  การก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกบัคุณสมบตัขิองผู้เสนอราคาตามประกาศประกวดราคา 
ที่ก าหนดให้ผู้เสนอราคาจะต้องมสีาขาซึ่งเป็นศูนย์บรกิารอะไหล่และซ่อมบ ารุงเครื่องจกัรกล 
โดยมรีะยะทางไม่เกิน ๓๐๐ กิโลเมตร จากผู้ซื้อ เป็นการก าหนดให้เกิดความเหมาะสมและ 
ความสะดวกรวดเร็วในการจดัหาอะไหล่และการซ่อมบ ารุงเพื่อใช้เครื่องจกัรกลในการจดัท า 
บรกิารสาธารณะภายในท้องถิ่นของผู้ถูกฟ้องคดใีห้เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและไม่มปีญัหา 
หรอือุปสรรค โดยมจี านวนเพียงพอเพื่อรองรบักับพสัดุที่จะท าการจดัซื้อ  ดงันัน้ การก าหนด
รายละเอยีดและลกัษณะเฉพาะขา้งต้น จงึเป็นการรบัรองว่าการบ ารุงรกัษาพสัดุในท้องถิน่ของ 
ผู้ถูกฟ้องคดจีะได้รบัการดูแลอย่างเหมาะสมและเพยีงพอหลงัจากที่ได้มกีารตกลงท าสญัญา
จดัซื้อพสัดุกนัแล้ว การก าหนดรายละเอียดและลกัษณะเฉพาะเกี่ยวกบัผู้เสนอราคาดงักล่าว  
จงึไม่มลีกัษณะเป็นการกดีกนัไม่ให้ผู้เสนอราคาที่สามารถจดัซื้อพสัดุได้ตามวตัถุประสงค์ของ
การจดัซื้อจดัจา้งเขา้แข่งขนัในการเสนอราคาแต่อย่างใด และไม่ขดัต่อขอ้ ๑๑ (๑) ของระเบยีบ 
 
                                                           

๒๑๘ หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท ๐๘๐๔/ว ๑๘๔๕ ลงวนัที ่๒ มถุินายน ๒๕๔๖ 
 ข้อ ๑.๔ ประกาศและเอกสารประกวดราคาที่ไม่ถูกต้อง เช่น การก าหนดคุณสมบัติของ 
ผูเ้ขา้เสนอราคาหรอืเงื่อนไขอื่นในการเสนอราคามลีกัษณะเป็นการกดีกนัการแขง่ขนัราคาอย่างเป็นธรรม  



 

๒๖๑ 

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นฯ และข้อ ๑.๔  
ของหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๔/ว ๑๘๔๕ ลงวนัที่ ๒ มถุินายน ๒๕๔๖ 
พพิากษายกฟ้องในส่วนที่เกี่ยวกับค าขอให้เพิกถอนการก าหนดคุณสมบตัิของผู้เสนอราคา 
ตามขอ้ ๔ ของประกาศประกวดราคาพพิาท (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.๒๓๗/๒๕๕๑ 
และท่ี อ.๓๔๗/๒๕๕๑ วินิจฉัยแนวทางเดียวกนั) 

 

  หมายเหตุ ศาลปกครองชัน้ต้นมคี าพพิากษาให้เพกิถอนการก าหนดรายละเอียด
เกี่ยวกับคุณสมบตัิของผู้เสนอราคาดงักล่าว เนื่องจากเห็นว่าเป็นการกีดกนัและเลอืกปฏบิตัิ 
เพื่อมิให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ผลิตสามารถเข้าแข่งขันในการเสนอราคาอันเป็นการกระท า 
โดยไม่ชอบ และไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุ 
ของหน่วยการบรหิารราชการส่วนทอ้งถิน่ฯ 
 

   ในการประกาศจัดซ้ือจัดจ้างจะต้องมีรายละเอียดท่ีชัดแจ้งเก่ียวกับ
คุณสมบัติของผู้ มีสิทธิเสนอราคาและเอกสารจัดซ้ือจัดจ้าง เพ่ือให้ผู้ประสงค์จะ 
เข้าแข่งขนัเสนอราคาได้ทราบล่วงหน้าและด าเนินการได้ถกูต้องตามเจตนารมณ์ของ
ประกาศจดัซ้ือจดัจ้างนัน้ การท่ีส่วนราชการก าหนดคณุสมบติัของผู้มีสิทธิเสนอราคาไว้
ในเอกสารจดัซ้ือจดัจ้างเพ่ิมเติมจากประกาศจดัซ้ือจดัจ้าง ซ่ึงบุคคลทัว่ไปท่ีสนใจจะเข้า
แข่งขนัเสนอราคาจะทราบถึงรายละเอียดดงักล่าวได้กต่็อเม่ือได้ซ้ือเอกสารจดัซ้ือจดัจ้าง
นัน้แล้ว กรณีถือเป็นการออกประกาศจดัซ้ือจดัจ้างโดยไม่เปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาส
ให้มีการแข่งขนักนัอย่างเป็นธรรม อันเป็นการไม่ชอบด้วยระเบียบว่าด้วยการพสัด ุ 
และแนวปฏิบติัตามหนังสือส านักเลขาธิการนายกรฐัมนตรี ท่ี นร ๐๑๐๓/ว๑ ลงวนัท่ี  
๕ มกราคม ๒๕๔๒ 
   สรปุข้อเทจ็จริง 
   ส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๓) โดยปลดักระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ (ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒) ไดอ้อกประกาศประกวดราคาจา้งด าเนินโครงการจดัท า
แผนที่เพื่อการบริหารทรพัยากรธรรมชาติและทรพัย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
โดยก าหนดให้ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาในราคาชุดละ ๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งผู้ฟ้องคด ี
ไดซ้ือ้เอกสารประกวดราคาดงักล่าว และได้ทราบว่าในเอกสารประกวดราคามกีารก าหนดคุณสมบตัิ
ของผู้เสนอราคาไว้ว่า ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานในประเทศไทยและมีผลงานไม่น้อยกว่า  
๔๐ ล้านบาท และ ๑๕ ล้านบาท ส าหรบังานบินถ่ายรูปทางอากาศและงานท าแผนที่รูป ถ่าย 
ออรโ์ทส ีตามล าดบั โดยขอ้ก าหนดดงักล่าวไม่ปรากฏในเอกสารประกวดราคา ผูฟ้้องคดเีหน็ว่า
การก าหนดคุณสมบตัิเช่นนี้เป็นการจ ากัดสทิธเิสรภีาพขัน้พื้นฐานของบุคคลในการประกอบ 
 



 

๒๖๒ 

กจิการหรอืประกอบอาชพี ไม่เปิดโอกาสให้มกีารแข่งขนัโดยเสรอีย่างเป็นธรรม และเป็นการ 
เอือ้ประโยชน์ใหก้บับุคคลบางราย ประกอบกบัเมือ่ผูฟ้้องคดหีลงซือ้เอกสารประกวดราคาไปแลว้
จงึทราบภายหลงัว่าตนถูกจ ากดัสทิธไิมอ่าจเขา้เสนอราคาได ้ท าใหผู้ฟ้้องคดไีดร้บัความเสยีหาย 
ซึ่งผู้ฟ้องคดไีด้มหีนังสอืขอให้ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๓ พจิารณาจดัท าประกาศ
ประกวดราคาใหม่โดยการแก้ไขคุณสมบตัขิองผูม้สีทิธเิสนอราคาให้มกีารแข่งขนัอย่างเสรแีละ
เป็นธรรมแล้ว แต่ไม่ได้รบัการแก้ไขแต่อย่างใด จงึน าคดมีาฟ้องขอให้ศาลมคี าพพิากษาหรอื
ค าสัง่ให้เพกิถอนประกาศประกวดราคาพพิาทและด าเนินการประกวดราคาใหม่โดยก าหนด
คุณสมบตัผิู้เสนอราคาให้มผีลงานทัง้ในประเทศและต่างประเทศ และผลงานที่ผ่านมาโดยไม่จ ากดั
วงเงนิ รวมทัง้ใหก้ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑) คนืเงนิค่าซือ้เอกสารประกวดราคา
จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท ใหแ้ก่ผูฟ้้องคด ี
   ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
  โดยทีข่อ้ ๑๕ ทว ิวรรคหนึ่ง ของระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยการพสัดุ  
พ.ศ. ๒๕๓๕ ก าหนดว่า การจดัหาพสัดุตามระเบยีบนี้ ผูม้หีน้าทีร่บัผดิชอบในแต่ละขัน้ตอนของ
การจดัหา ตอ้งด าเนินการโดยเปิดเผย โปรง่ใส และเปิดโอกาสใหม้กีารแข่งขนักนัอย่างเป็นธรรม 
ทัง้นี้ โดยค านึงถงึคุณสมบตัแิละความสามารถของผู้เสนอราคาหรอืผู้เสนองาน เว้นแต่กรณีที่ 
มลีกัษณะเฉพาะอนัเป็นขอ้ยกเว้นตามทีก่ าหนดไว้ในระเบยีบนี้ และขอ้ ๓๐ วรรคหนึ่ง ของระเบยีบ
ฉบบัเดยีวกนั ก าหนดว่า ส่วนราชการใดประสงคจ์ะคดัเลอืกผูม้คีุณสมบตัเิบือ้งต้นในการซือ้และ
การจา้งใหก้ระท าไดใ้นกรณีทีจ่ าเป็นต้องจ ากดัเฉพาะผูท้ีม่ ีความสามารถโดยก าหนดหลกัเกณฑ์
และวธิกีารคดัเลอืก ประกาศใหผู้ท้ีส่นใจทราบโดยเปิดเผย พรอ้มทัง้ส่งให ้กวพ. ด้วย และวรรคสอง  
ก าหนดว่า ในการด าเนินการคดัเลอืก ใหส้่วนราชการเจา้ของเรื่องจดัท ารายงานเสนอขออนุมตัิ
หวัหน้าส่วนราชการผ่านหวัหน้าเจา้หน้าที่พสัดุ พรอ้มด้วยเอกสารคดัเลอืกคุณสมบตัเิบื้องต้น 
โดยมรีายละเอยีดอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ (๑) เหตุผลและความจ าเป็นทีจ่ะต้องท าการคดัเลอืกผู้มี
คุณสมบตัเิบื้องต้น (๒) ประเภท วงเงนิ และรายละเอยีดของพสัดุหรอืงานทีจ่ะต้องซือ้หรอืจา้ง 
(๓) คุณสมบตัขิองผูม้สีทิธเิขา้รบัการคดัเลอืก ซึง่เป็นเกณฑค์วามต้องการขัน้ต ่า เช่น ประสบการณ์
และผลงานที่ผ่านมา สมรรถภาพในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัเจา้หน้าที่ เครื่องมอื และโรงงาน ฐานะ
การเงิน เป็นต้น (๔) หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก ประกอบกับข้อ ๓๑ วรรคหนึ่ง  
ของระเบยีบขา้งต้น ก าหนดว่า เมื่อหวัหน้าส่วนราชการสัง่การอนุมตัิในขอ้ ๓๐ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่
พสัดุจดัท าประกาศเชญิชวนเพื่อคดัเลอืกคุณสมบตัเิบื้องต้น และวรรคสองก าหนดว่า ประกาศ
เชญิชวนอยา่งน้อยใหแ้สดงรายการดงัต่อไปนี้ (๑) รายละเอยีดเฉพาะของทีต่้องการซือ้หรอืงาน
ทีต่อ้งการจา้ง (๒) ประสบการณ์และผลงานของผูเ้สนอทีม่ลี ักษณะและประเภทเดยีวกนั ... และ
ข้อ ๔๔ วรรคสาม ของระเบยีบฉบบัเดยีวกนั ก าหนดว่า การเผยแพร่เอกสารประกวดราคา 



 

๒๖๓ 

ให้จดัท าเป็นประกาศ และมสีาระส าคญัดงันี้ (๑) รายการพสัดุที่ต้องการซื้อ หรอืงานที่ต้องการจา้ง 
(๒) คุณสมบตัิของผู้มสีทิธเิข้าประกวดราคา  นอกจากนี้ ส านักเลขาธกิารนายกรฐัมนตรไีด้มี
หนังสอื ที ่นร ๐๑๐๓/ว.๑ ลงวนัที ่๕ มกราคม ๒๕๔๒ แจง้ส่วนราชการและรฐัวสิาหกจิ รวมทัง้ 
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่า ในการประกาศประกวดราคาจะต้องมีรายละเอียดที่ชัดแจ้งเกี่ยวกับ
คุณสมบตัิของผู้ซื้อแบบและเอกสารประกวดราคา เพื่อให้ผู้ประสงค์จะเข้าแข่ งขนัได้ทราบ
ล่วงหน้าและจะไดด้ าเนินการใหถู้กต้องตามเจตนารมณ์ของประกาศประกวดราคานัน้  เมื่อคดนีี้
ขอ้เทจ็จรงิปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๓ โดยผูถู้กฟ้องคดทีี่ ๒ ได้ก าหนดคุณสมบตัขิองผู้มสีทิธิ
เสนอราคาไว้ในเอกสารประกวดราคาข้อ ๒.๕ (๑) และข้อ ๒.๖ (๑) เพิ่มเติมจากประกาศ
ประกวดราคา ซึ่งบุคคลทัว่ไปที่สนใจจะเข้าแข่งขนัประกวดราคารวมทัง้ผู้ฟ้องคดจีะทราบถึง
รายละเอียดดงักล่าวได้ก็ต่อเมื่อได้ซื้อเอกสารประกวดราคานัน้แล้ว จงึถอืเป็นการด าเนินการ
ออกประกาศประกวดราคาโดยไม่เปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสใหม้กีารแข่งขนักนัอย่างเป็นธรรม 
กรณีจงึไม่ชอบดว้ยระเบยีบส านักนายกรฐัมนตรี ว่าดว้ยการพสัดุฯ ขอ้ ๑๕ ทว ิขอ้ ๓๐ ขอ้ ๓๑ 
และขอ้ ๔๔ และเป็นการขดัแยง้กบัแนวปฏบิตัติามหนงัสอืส านกัเลขาธกิารนายกรฐัมนตรขีา้งต้น 
ซึ่งบังคับให้ทุกส่วนราชการต้องถือปฏิบัติ และเมื่อการด าเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒  
ได้กระท าในการปฏบิตัหิน้าที่ท าให้ผู้ฟ้องคดไีด้รบัความเสยีหาย จงึเป็นการกระท าละเมดิต่อ 
ผูฟ้้องคด ีผูถู้กฟ้องคดทีี ่๓ ซึง่เป็นหน่วยงานของรฐัทีเ่ป็นต้นสงักดัของผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ จงึต้อง 
รบัผิดในผลแห่งละเมิดที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้กระท าในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๕๒๑๙  
แห่งพระราชบญัญัติความรบัผิดทางละเมดิของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รบั 
ความเสยีหายจากการซือ้ประกาศประกวดราคาเป็นจ านวนเงนิ ๕๐,๐๐๐ บาท ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๓ 
จงึตอ้งรบัผดิชดใชค้่าสนิไหมทดแทนจ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท ใหแ้ก่ผูฟ้้องคด ีส่วนกรณีทีผู่ฟ้้องคดี
ฟ้องขอให้ศาลเพกิถอนประกาศประกวดราคาพพิาทนัน้ เมื่อขอ้เทจ็จรงิปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคด ี
ที่ ๓ ได้ด าเนินการประกวดราคาจนกระทัง่ได้ผู้รบัจ้าง และมีการส่งมอบงานตามสัญญา
เรียบร้อยแล้ว การเพิกถอนประกาศประกวดราคาพิพาทจึงไม่เกิดประโยชน์แก่ฝ่ายใด   
พพิากษาใหผู้ถู้กฟ้องคดทีี ่๓ คนืเงนิค่าซือ้เอกสารประกวดราคาจ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท แก่ผูฟ้้องคดี
ภายใน ๖๐ วนั นบัแต่วนัทีค่ดถีงึทีสุ่ด (ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๙๘/๒๕๕๔) 
 
                                                           

 ๒๑๙ พระราชบญัญตัคิวามรบัผดิทางละเมดิของเจา้หน้าที ่พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 มาตรา ๕ หน่วยงานของรฐัตอ้งรบัผดิต่อผูเ้สยีหายในผลแห่งละเมดิทีเ่จา้หน้าทีข่องตนไดก้ระท า
ในการปฏบิตัิหน้าที่ ในกรณีน้ีผู้เสยีหายอาจฟ้องหน่วยงานของรฐัดงักล่าวได้โดยตรง แต่จะฟ้องเจ้าหน้าที่
ไม่ได ้

ฯลฯ   ฯลฯ 



 

๒๖๔ 

 ๑.๓ การจดัซ้ือหรือจดัจ้างโดยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส ์
 

 ๑) การก าหนดคุณสมบติัเฉพาะของผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือคณุลกัษณะเฉพาะ
ของพสัดโุดยเฉพาะเจาะจง เพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้แก่ผูเ้สนอราคาบางราย 
 

   แม้ว่าหน่วยงานทางปกครองจะออกประกาศประกวดราคาจ้างบริการ 
งานด้านระบบไฟฟ้า  โดยการก าหนดคุณสมบติัของผู้เสนอราคาและเง่ือนไขเก่ียวกบั
การเสนอราคาโดยมีผลท าให้ผู้ประกอบการบางรายรวมทัง้ผู้ ฟ้องคดีทัง้ห้าซ่ึงเคยเป็น
คู่สญัญาเดิมกบัหน่วยงานทางปกครองไม่สามารถเข้าร่วมการประกวดราคาได้ และมี
ข้อจ ากดัในการเข้าร่วมประกวดราคาในรูปแบบของกิจการร่วมค้าไว้ก็ตาม แต่เม่ือ
ระเบียบว่าด้วยการพสัดุและข้อบงัคับว่าด้วยการจ้างมิได้ก าหนดหลกัเกณฑ์ในการ
ก าหนดคุณสมบติัของผู้มีสิทธิเข้าเสนอราคาไว้ หน่วยงานทางปกครองจึงมีดุลพินิจ 
ในการก าหนดคณุสมบติัของผู้เสนอราคาตามประกาศประกวดราคาได้ตามความเหมาะสม 
และความจ าเป็นโดยไม่ขดัหรือแย้งต่อกฎหมาย และหากผลกระทบท่ีผู้ประกอบการ 
บางรายรวมทัง้ผู้ฟ้องคดีทัง้ห้าได้รบัหรือจะได้รบัดงักล่าวมิได้มีน ้าหนักมากกว่าประโยชน์ 
ท่ีจะเกิดแก่การจดัท าบริการสาธารณะ ย่อมถือไม่ได้ว่าเป็นการใช้ดลุพินิจโดยมิชอบหรือ
เป็นการเลือกปฏิบติัท่ีไม่เป็นธรรมหรือมิได้เปิดโอกาสให้มีการแข่งขนักนัอย่างเป็นธรรม 
   สรปุข้อเทจ็จริง 
  ผู้ ฟ้องคดีทั ้งห้า ฟ้องว่ า  การที่การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค (ผู้ถู ก ฟ้องคดี)  
ออกประกาศประกวดราคาจา้งบรกิารงานดา้นระบบไฟฟ้าทีพ่พิาทจ านวน ๑๓ ฉบบั โดยก าหนด
คุณสมบตัขิองผู้เสนอราคาว่าต้องมทีุนจดทะเบยีนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ ๒๐ ของวงเงนิประกวดราคา 
และตอ้งมปีระสบการณ์รบัจา้งบรกิารดา้นระบบไฟฟ้าใหก้บัหน่วยงาน องคก์รของรฐัรฐัวสิาหกจิ 
หรือหน่วยงานเอกชนที่เป็นนิติบุคคลที่เชื่อถือได้มาแล้วไม่เกิน ๓ ปี นับถึงวันยื่นเอกสาร
ประกวดราคา  ทัง้นี้ ภายใน ๓ ปี ดงักล่าวต้องมผีลงานไม่น้อยกว่า ๒ ปี ไม่ว่าจะติดต่อกัน
หรือไม่ โดยในแต่ละปีต้องมีผลงานในสัญญาเดียวหรือหลายสัญญารวมกันที่แล้วเสร็จ  
มมีูลค่างานไม่น้อยกว่าปีละร้อยละ ๔๐ ของวงเงนิประกวดราคา และก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกบั
การเสนอราคาโดยกลุ่มผู้เข้าร่วมค้า (Joint Venture หรอื Consortium) ว่า กลุ่มผู้เข้าร่วมค้า 
ต้องใช้ผลงานของผู้ร่วมค้าเพยีงรายใดรายหนึ่งซึ่งมคีุณสมบตัิของผู้เสนอราคาในเรื่องผลงาน
ดงักล่าวมาใช้แสดงเป็นผลงานเข้าเสนอราคา เป็นการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ 
ศาลมคี าพพิากษาหรอืมคี าสัง่เพกิถอนประกาศประกวดราคาทัง้ ๑๓ ฉบบั เฉพาะส่วนทีก่ าหนด
คุณสมบตัขิองผูเ้สนอราคาและเงือ่นไขการเสนอราคาดงักล่าว 



 

๒๖๕ 

  ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
  โดยที่ระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าด้วยการพสัดุด้วยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์
พ.ศ. ๒๕๔๙ และข้อบงัคบัการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค ว่าด้วยการจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๓ มไิด้ก าหนด
หลกัเกณฑใ์นการก าหนดคุณสมบตัขิองผูม้สีทิธเิขา้เสนอราคาไว ้ผูถู้กฟ้องคดจีงึมดีุลพนิิจในการ
ก าหนดคุณสมบตัิของผู้เสนอราคาตามประกาศประกวดราคาจ้างบรกิารงานด้านระบบไฟฟ้า 
ที่พพิาททัง้ ๑๓ ฉบบั ได้ตามความเหมาะสมและความจ าเป็นโดยไม่ขดัหรอืแย้งต่อกฎหมาย  
เมื่อปรากฏว่า เดมิผู้ถูกฟ้องคดจีดัใหม้กีารประกวดราคาจา้งบรกิารงานด้านระบบไฟฟ้าเพื่อให้
เอกชนเป็นผู้รบัจา้งจดัหาคนงานเพื่อปฏบิตังิานด้านระบบไฟฟ้าให้แก่หน่วยงานของผู้ถูกฟ้องคด ี
โดยแยกการประกวดราคาออกเป็นการประกวดราคาที่ฝ่ายก่อสรา้งระบบไฟฟ้า (ที่ส่วนกลาง) 
จ านวน ๑ สัญญา วงเงินจ้างเกินกว่า ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และในส่วนภูมิภาค จ านวน  
๑๖๖ สญัญา วงเงนิจา้งแต่ละสญัญาตัง้แต่ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ถงึ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐บาท โดยก าหนด
คุณสมบตัิของผู้มสีิทธิเข้าเสนอราคาในเรื่องทุนจดทะเบียนและผลงานไว้แต่เพียงว่าต้องมี 
เงนิทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (กรณีการประกวดราคาในส่วนภูมภิาค) 
หรือไม่น้อยกว่า ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (กรณีการประกวดราคาที่ฝ่ายก่อสร้างระบบไฟฟ้า)  
และต้องเป็นผู้ที่เคยเป็นคู่สญัญากบัหน่วยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิ หรอืหน่วยงานเอกชนที่เป็น 
นิติบุคคลที่มีผลงานด้านการรับจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้าหรือการบริหารแรงงาน  
หรืออยู่ระหว่างเป็นคู่ส ัญญารับจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้ากับผู้ถูกฟ้องคดี (กรณ ี
การประกวดราคาในส่วนภูมิภาค) หรอืที่มผีลงานด้านการบรหิารแรงงานตัง้แต่ ๑๐ คนขึ้นไป 
(กรณีการประกวดราคาที่ฝ่ายก่อสร้างระบบไฟฟ้า) แต่เน่ืองจากผู้ถูกฟ้องคดีประสบปญัหา 
เรื่องผู้รบัจ้างไม่ปฏบิตัิตามเงื่อนไขในสญัญาจ้างและลิดรอนสทิธิต่างๆ ของคนงานอยู่เสมอ  
ผูถู้กฟ้องคดจีงึไดว้่าจา้งมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรเีป็นทีป่รกึษาในการศกึษา
และวิเคราะห์การจดัตัง้บรษิัทในเครอืของผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อจดัหาผู้ปฏิบตัิงานประเภทต่างๆ  
ให้หน่วยงานของผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งตามรายงานผลการศึกษาดังกล่าวได้ก าหนดแผนธุรกิจ
ระยะแรกในส่วนงานด้านระบบไฟฟ้าว่า ในปีแรกของการด าเนินการ บริษัทที่จะจัดตัง้ 
อาจด าเนินการจ้างเหมาช่วงเฉพาะงานด้านระบบไฟฟ้า ๑๒ เขต โดยรวมสญัญาจ้างเหมา 
จาก ๑๖๖ สญัญา เหลอื ๑๒ สญัญา (เขต) และงานก่อสรา้งระบบไฟฟ้าทีส่่วนกลางอกี ๑ สญัญา 
รวมเป็น ๑๓ สัญญา โดยคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีมติในการประชุม 
ครัง้ที่ ๑๑/๒๕๔๘ เมื่อวนัที่ ๒๗ ธนัวาคม ๒๕๔๘ รบัทราบรายงานผลการศกึษาดงักล่าวและ
อนุมัติให้จ ัดตัง้บริษัทจัดหาผู้ปฏิบัติงานของผู้ถูกฟ้องคดี และอยู่ระหว่างการน าเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป เพื่อเป็นการเตรียมการจัดตัง้บริษัทจัดหาผู้ปฏิบัติงานของ  
ผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีโดยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจึงให้ความเห็นชอบ 



 

๒๖๖ 

เมื่อวนัที่ ๑๕ สงิหาคม ๒๕๔๙ ให้รวมสญัญาจา้งในส่วนภูมภิาคเหลอืเพยีง ๑๒ สญัญา (เขต) 
โดยคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคไดร้บัทราบเมือ่วนัที ่๒๙ สงิหาคม ๒๕๔๙ ผูถู้กฟ้องคดี
จึงออกประกาศประกวดราคาจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้าที่พิพาทจ านวน ๑๓ ฉบับ  
โดยก าหนดคุณสมบตัขิองผู้เสนอราคาในเรื่องทุนจดทะเบยีนและผลงานไว้ท านองเดยีวกนัว่า
ต้องมทีุนจดทะเบยีนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ ๒๐ ของวงเงนิประกวดราคา และต้องมปีระสบการณ์
รบัจา้งบรกิารดา้นระบบไฟฟ้าใหก้บัหน่วยงาน องคก์รของรฐั รฐัวสิาหกจิ หรอืหน่วยงานเอกชน
ทีเ่ป็นนิตบิุคคลทีเ่ชื่อถอืไดม้าแลว้ไม่เกนิ ๓ ปี นับถงึวนัยื่นเอกสารประกวดราคา  ทัง้นี้ ภายใน 
๓ ปีดงักล่าว ต้องมผีลงานไม่น้อยกว่า ๒ ปี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรอืไม่ โดยในแต่ละปีต้องมี
ผลงานในสญัญาเดยีวหรอืหลายสญัญารวมกนัทีแ่ลว้เสรจ็มมีลูค่างานไม่น้อยกว่าปีละรอ้ยละ ๔๐ 
ของวงเงนิประกวดราคา ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดชีี้แจงเหตุผลที่ต้องก าหนดคุณสมบตัขิองผูเ้สนอราคา
ดงักล่าวว่า งานบรกิารดา้นระบบไฟฟ้าของผูถู้กฟ้องคดเีป็นงานบรกิารสาธารณะทีจ่ าเป็นต้องได้
ผู้ร ับจ้างที่มีประสบการณ์และผลงานในการบริหารคนงานจ านวนมาก มีความเข้าใจถึง 
สทิธหิน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องจ านวนหลายฉบบั และจะต้องมเีงนิทุนในการบรหิารงาน 
ที่เพยีงพอเพื่อให้คนงานได้รบัค่าจ้างและสทิธปิระโยชน์ต่างๆ ครบถ้วนตลอดอายุสญัญาจ้าง 
เมื่อวงเงินจ้างสูงขึ้นผู้ร ับจ้างก็จะต้องมีเงินทุนส ารองจ านวนมากเพื่ อใช้ในการจ่ายค่าจ้าง 
และจัดสิทธิประโยชน์ให้กับคนงาน กรณีจึงเห็นได้ว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีรวมสัญญาจ้าง 
ในส่วนภูมิภาคจ านวน ๑๖๖ สัญญา ให้เหลือเพียง ๑๒ สัญญา (เขต) และออกประกาศ 
ประกวดราคาที่พพิาททัง้ ๑๓ ฉบบั โดยก าหนดคุณสมบตัิของผู้เสนอราคาในเรื่องทุนจดทะเบยีน
และผลงานไว้ดงักล่าว เพื่อให้เป็นไปตามแผนการจดัตัง้บรษิทัจดัหาผู้ปฏบิตังิานของผู้ถูกฟ้องคด ี
และมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปญัหาเกี่ยวกับการจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้าที่เกิดขึ้น 
และเพิม่ประสทิธภิาพของงานด้านระบบไฟฟ้าของผู้ถูกฟ้องคด ีซึ่งเมื่อมกีารรวมสญัญาจ้าง 
ในส่วนภูมภิาคจ านวน ๑๖๖ สญัญา ให้เหลือเพยีง ๑๒ สญัญา (เขต) แล้ว ท าให้มูลค่างาน
เพิ่มขึ้นจากเดิมสัญญาละตัง้แต่ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นสัญญาละ 
ตัง้แต่ ๘๙,๖๕๖,๖๓๒ บาท ถึง ๑๖๑,๖๒๒,๔๒๐ บาท ซึ่งเป็นวงเงนิจ้างที่สูง ผู้ถูกฟ้องคด ี
จงึจ าเป็นต้องก าหนดคุณสมบตัิของผู้เสนอราคาในด้านฐานะทางการเงนิและประสบการณ์ 
ในระดบัหนึ่งเพื่อเป็นหลกัประกนัว่าผู้รบัจ้างจะสามารถปฏบิตัิงานตามสญัญาให้ส าเรจ็ลุล่วง  
ไปได้ด้วยด ีการที่ผู้ถูกฟ้องคดีก าหนดคุณสมบตัิของผู้เสนอราคาในเรื่องทุนจดทะเบียนและ
ผลงานจึงชอบด้วยเหตุผลแล้ว ทัง้การที่ผู้ถูกฟ้องคดีก าหนดคุณสมบตัิของผู้เสนอราคาว่า 
ต้องมทีุนจดทะเบยีนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของวงเงนิประกวดราคาก็เห็นได้ว่ามใิช่จ านวน 
ทีส่งูเกนิสมควรแต่อยา่งใด ส่วนการทีผู่ถู้กฟ้องคดกี าหนดคุณสมบตัขิองผูเ้สนอราคาเรื่องผลงาน
ว่าต้องมปีระสบการณ์รบัจา้งบรกิารดา้นระบบไฟฟ้าใหก้บัหน่วยงาน องคก์รของรฐั รฐัวสิาหกจิ 



 

๒๖๗ 

หรือหน่วยงานเอกชนที่เป็นนิติบุคคลที่เชื่อถือได้มาแล้วไม่เกิน ๓ ปี นับถึงวันยื่นเอกสาร
ประกวดราคา  ทัง้นี้ ภายใน ๓ ปี ดงักล่าวต้องมผีลงานไม่น้อยกว่า ๒ ปี ไม่ว่าจะตดิต่อกนัหรอืไม่ 
โดยในแต่ละปีต้องมีผลงานในสัญญาเดียวหรือหลายสัญญารวมกันที่แล้วเสร็จมมีูลค่างาน 
ไม่น้อยกว่าปีละรอ้ยละ ๔๐ ของวงเงนิประกวดราคา ก็เพื่อใหไ้ด้ผู้รบัจา้งที่มปีระสบการณ์และ
ผลงานเกี่ยวกับงานบรกิารด้านระบบไฟฟ้าอย่างสม ่าเสมอและต่อเน่ืองพอสมควร และการ
ก าหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาเรื่องผลงานไว้ไม่น้อยกว่ าปีละร้อยละ ๔๐ ของวงเงิน 
ประกวดราคายงัสอดคลอ้งกบัแนวทางการก าหนดคุณสมบตัขิองผูเ้สนอราคาในการจา้งก่อสรา้ง
ตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) ก าหนดไว้ตามหนังสือส านักนายกรฐัมนตร ี  
ที่ นร (กวพ) ๑๓๐๕/ว ๗๙๑๔ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๓ ว่า การก าหนดคุณสมบัต ิ
ของผู้เสนอราคาในเรื่องของผลงานการก่อสร้างจะก าหนดได้ไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของวงเงิน
งบประมาณหรอืวงเงนิประมาณการ ตามนัยมตคิณะรฐัมนตรแีจง้โดยหนังสอืส านักเลขาธกิาร
คณะรฐัมนตร ีที ่นร ๐๒๐๒/ว ๑ ลงวนัที ่๒ มกราคม ๒๕๓๗ ซึง่แมจ้ะเป็นแนวทางการก าหนด
คุณสมบตัิของผู้เสนอราคาในการจ้างก่อสร้างก็ตาม แต่ย่อมน ามาใช้บงัคบักับการประกวด 
ราคาจ้างบรกิารด้านระบบไฟฟ้าของผู้ถูกฟ้องคดไีด้โดยอนุโลม  นอกจากนัน้ การที่ประกาศ
ประกวดราคาทีพ่พิาททัง้ ๑๓ ฉบบั ก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกบัการเสนอราคาโดยกลุ่มผูเ้ขา้ร่วมคา้ 
(Joint Venture หรอื Consortium) ว่า กลุ่มผู้เขา้ร่วมค้าต้องใช้ผลงานของผู้ร่วมค้าเพยีงรายใด
รายหนึ่งซึ่งมคีุณสมบตัิของผู้เสนอราคาในเรื่องผลงานมาใช้แสดงเป็นผลงานเข้าเสนอราคา  
ก็สอดคล้องกบัแนวทางปฏบิตัใินการพจิารณาคุณสมบตัิของผู้เสนอราคาที่เป็นกจิการร่วมค้า
ตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพสัดุก าหนดไว้ตามหนังสอืส านักนายกรฐัมนตร ีที่ นร (กวพ) 
๑๓๐๕/ว ๒๔๕๗ ลงวนัที่ ๑๖ มนีาคม ๒๕๔๓ ว่า (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียน 
เป็นนิตบิุคคลใหม่ โดยหลกัการกจิการร่วมคา้ทีจ่ดทะเบยีนเป็นนิตบิุคคลใหม่จะต้องมคีุณสมบตัิ
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา ส่วนคุณสมบตัดิ้านผลงานก่อสรา้ง 
กิจการร่วมค้าดงักล่าวสามารถน าผลงานก่อสร้างของผู้ที่เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงาน
ก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้ (๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบยีน 
เป็นนิตบิุคคลใหม่ โดยหลกัการนิตบิุคคลแต่ละนิตบิุคคลที่เขา้ร่วมคา้ทุกรายจะต้องมคีุณสมบตัิ
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้า  
ได้มขี้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรก าหนดให้ผู้เขา้ร่วมค้ารายใดรายหนึ่ง  
เป็นผู้รบัผดิชอบหลกัในการเขา้เสนอราคากบัทางราชการและแสดงหลกัฐานดงักล่ าวมาพรอ้ม
ซองประกวดราคา กิจการร่วมค้านัน้สามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียว  
เป็นผลงานก่อสรา้งของกจิการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้ โดยที่คณะกรรมการว่าด้วยการพสัดุ
ด้วยวธิกีารทางอิเลก็ทรอนิกส์ไม่เคยวนิิจฉัยเรื่องนี้ไว้เป็นประการอื่น จงึย่อมน าแนวทางการ



 

๒๖๘ 

พจิารณาคุณสมบตัขิองผูเ้สนอราคาทีเ่ป็นกจิการรว่มคา้ดงักล่าวมาใชบ้งัคบักบัการประกวดราคา
จ้างบรกิารด้านระบบไฟฟ้าของผู้ถูกฟ้องคดีได้โดยอนุโลมเช่นกัน กรณีจงึถือไม่ได้ว่าการที ่
ผูถู้กฟ้องคดอีอกประกาศประกวดราคาจา้งบรกิารงานดา้นระบบไฟฟ้าทีพ่พิาทจ านวน ๑๓ ฉบบั 
โดยก าหนดคุณสมบตัขิองผูเ้สนอราคาว่าตอ้งมทีุนจดทะเบยีนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ ๒๐ ของวงเงนิ
ประกวดราคาและต้องมปีระสบการณ์รบัจ้างบรกิารด้านระบบไฟฟ้าให้กบัหน่วยงาน องค์กร 
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เป็นนิติบุคคลที่เชื่อถือได้มาแล้วไม่เกิน ๓ ปี  
นับถึงวนัยื่นเอกสารประกวดราคา  ทัง้นี้ ภายใน ๓ ปี ดงักล่าวต้องมผีลงานไม่น้อยกว่า ๒ ปี  
ไม่ว่าจะตดิต่อกนัหรอืไม่ โดยในแต่ละปีต้องมผีลงานในสญัญาเดยีวหรอืหลายสญัญารวมกนั  
ที่แล้วเสร็จมีมูลค่างานไม่น้อยกว่าปีละร้อยละ ๔๐ ของวงเงินประกวดราคา และก าหนด 
เงื่อนไขเกี่ยวกับการเสนอราคาโดยกลุ่มผู้เข้าร่วมค้า (Joint Venture หรอื Consortium) ว่า  
กลุ่มผูเ้ขา้ร่วมคา้ต้องใชผ้ลงานของผูร้่วมคา้เพยีงรายใดรายหนึ่งซึง่มคีุณสมบตัขิองผูเ้สนอราคา
ในเรื่องผลงานดงักล่าวมาใช้แสดงเป็นผลงานเข้าเสนอราคา เป็นการใช้ดุลพนิิจที่เกนิความจ าเป็น
และไมเ่หมาะสม  
  ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีทัง้ห้าอ้างว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกประกาศประกวดราคา 
จา้งบรกิารงานด้านระบบไฟฟ้าที่พพิาททัง้ ๑๓ ฉบบั โดยก าหนดคุณสมบตัิของผู้เสนอราคา 
และเงื่อนไขเกี่ยวกบัการเสนอราคาโดยกลุ่มผู้เขา้ร่วมค้าไว้ดงักล่าว เป็นการเลอืกปฏบิตัแิละ
จ ากดัการแข่งขนัทีไ่ม่เป็นธรรม เพราะเอื้อประโยชน์แก่ผูป้ระกอบการบางรายโดยเฉพาะเจาะจง นัน้ 
เห็นว่า แม้ว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกประกาศประกวดราคาจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้า 
ทีพ่พิาททัง้ ๑๓ ฉบบั โดยก าหนดคุณสมบตัขิองผูเ้สนอราคาและเงื่อนไขเกี่ยวกบัการเสนอราคา
โดยกลุ่มผู้เข้าร่วมค้าไว้ดงักล่าว จะมผีลท าให้ผู้ประกอบการบางรายรวมทัง้ผู้ฟ้องคดีทัง้ห้า 
ซึ่งเคยเป็นคู่ส ัญญาเดิมกับผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถเข้าร่วมการประกวดราคาในครัง้น้ีได ้
ด้วยตนเอง และมีข้อจ ากัดในการเข้าร่วมประกวดราคาในรูปแบบของกิจการร่วมค้า  
เพราะไม่สามารถเข้าร่วมกิจการกบัผู้ที่มผีลงานไม่ถงึเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ก็ตาม แต่ผลกระทบ 
ที่ผู้ประกอบการบางรายรวมทัง้ผู้ฟ้องคดีทัง้ห้าได้รบัหรือจะได้รบัดังกล่าวหาได้มีน ้ าหนัก
มากกว่าประโยชน์ที่จะเกิดแก่การจดัท าบริการสาธารณะของผู้ถูกฟ้องคดีไม่ เพราะการที ่
ผูถู้กฟ้องคดสีามารถคดัเลอืกผู้รบัจา้งทีม่ฐีานะทางการเงนิและประสบการณ์สูงขึน้ย่อมเลง็เหน็ 
ได้ว่าผู้รบัจ้างจะสามารถปฏบิตังิานตามสญัญาให้ส าเรจ็ลุล่วงไปได้ด้วยดยีิง่ขึน้  อีกทัง้ การที ่
ผู้ถูกฟ้องคดีก าหนดคุณสมบัติของผู้ เสนอราคาและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเสนอราคา 
โดยกลุ่มผู้เข้าร่วมค้าดังกล่าวก็มใิช่การใช้ดุลพินิจที่เกินความจ าเป็นหรือไม่เหมาะสมดังที่
วนิิจฉัยมาแล้วขา้งต้น  นอกจากนัน้ ขอ้เทจ็จรงิปรากฏว่ามผีู้ยื่นซองประกวดราคาที่ส่วนกลาง 
จ านวน ๒ ราย และในส่วนภูมภิาค เขตละ ๓ ถงึ ๕ ราย โดยผู้ยื่นซองประกวดราคาดงักล่าว



 

๒๖๙ 

ประกอบด้วยผู้ประกอบการจ านวน ๙ ราย กรณีจึงฟงัไม่ได้ว่าการก าหนดคุณสมบัติของ 
ผู้เสนอราคาและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเสนอราคาโดยกลุ่มผู้เข้าร่วมค้าของผู้ถูกฟ้องคด ี
ตามประกาศประกวดราคาทีพ่พิาททัง้ ๑๓ ฉบบั เป็นการเอือ้ประโยชน์แก่ผูป้ระกอบการบางราย
โดยเฉพาะเจาะจง  ดงันัน้ จงึถอืไม่ได้ว่าเป็นการเลอืกปฏบิตัทิีไ่ม่เป็นธรรมหรอืมไิด้เปิดโอกาส 
ใหม้กีารแขง่ขนักนัอยา่งเป็นธรรมดงัทีผู่ฟ้้องคดทีัง้หา้กล่าวอา้ง 
  เมื่อการที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกประกาศประกวดราคาจ้างบรกิารงานด้านระบบ
ไฟฟ้าทีพ่พิาทจ านวน ๑๓ ฉบบั โดยก าหนดคุณสมบตัขิองผูเ้สนอราคาว่าต้องมทีุนจดทะเบยีน
ไมน้่อยกว่ารอ้ยละ ๒๐ ของวงเงนิประกวดราคา และต้องมปีระสบการณ์รบัจา้งบรกิารดา้นระบบ
ไฟฟ้าให้กับหน่วยงาน องค์กรของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เป็นนิติบุคคล 
ทีเ่ชื่อถอืไดม้าแล้วไม่เกนิ ๓ ปี นับถงึวนัยื่นเอกสารประกวดราคา  ทัง้นี้ ภายใน ๓ ปี ดงักล่าว 
ต้องมผีลงานไม่น้อยกว่า ๒ ปี ไม่ว่าจะตดิต่อกนัหรอืไม่ โดยในแต่ละปีต้องมผีลงานในสญัญาเดยีว
หรือหลายสัญญารวมกันที่แล้วเสร็จมีมูลค่างานไม่น้อยกว่าปีละร้อยละ ๔๐ ของวงเงิน 
ประกวดราคา และก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกบัการเสนอราคาโดยกลุ่มผูเ้ขา้ร่วมคา้ (Joint Venture 
หรือ Consortium) ว่า กลุ่มผู้เข้าร่วมค้าต้องใช้ผลงานของผู้ร่วมค้าเพียงรายใดรายหนึ่ ง 
ซึ่งมคีุณสมบตัิของผู้เสนอราคาในเรื่องผลงานดงักล่าวมาใช้แสดงเป็นผลงานเข้าเสนอราคา  
ไม่อาจจะถือได้ว่าเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบหรือเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมหรือมิได้ 
เปิดโอกาสให้มกีารแข่งขนักนัอย่างเป็นธรรม การออกประกาศประกวดราคาจ้างบรกิารงาน 
ดา้นระบบไฟฟ้าทีพ่พิาททัง้ ๑๓ ฉบบั ของผูถู้กฟ้องคดจีงึมใิช่การกระท าทีไ่ม่ชอบดว้ยกฎหมาย
แต่อยา่งใด  พพิากษายกฟ้อง (ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๓๐๖-๓๑๐/๒๕๕๒) 
 

   ในการด าเนินการเพ่ือการจดัซ้ือส่ิงของหรือผลิตภณัฑใ์ด การพิจารณา
ท่ีจะถือเป็นการเลือกปฏิบติัท่ีไม่เป็นธรรม อนัจะถือเป็นการเอ้ือประโยชน์แก่ผลิตภณัฑ์
รายใดรายหน่ึง และกีดกันผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการมิให้มีโอกาสเข้าแข่งขัน 
อย่างเป็นธรรมนั้น ไม่เพียงแต่จะพิจารณาจากส่ิงของหรือผลิตภณัฑ์ท่ีจะซ้ือเท่านั้น  
แต่ต้องพิจารณาจากคณุสมบติัและความสามารถของผู้เสนอราคาอีกประการหน่ึงด้วย  
ดงันัน้ การประกอบคอมพิวเตอรเ์พ่ือจดัจ าหน่ายในย่ีห้อต่างๆ ท่ีเป็นกิจการของคนไทย 
จึงย่อมได้รบัความคุ้มครองหรือการปฏิบติัจากหน่วยงานของรฐัอย่างเสมอภาคและ 
เป็นธรรมตามหลกัการดงักล่าว  ส าหรบัการก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะทางเทคนิคของ
เคร่ืองคอมพิวเตอรท่ี์ประสงคจ์ะซ้ือว่า ให้ใช้หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) Intel Celeron 
นัน้ หน่วยประมวลผลกลางดังกล่าวมีจ าหน่ายทัว่ไปในท้องตลาดซ่ึงผู้ประกอบการ
สามารถจัดหามาเป็นส่วนประกอบในเคร่ืองคอมพิวเตอร์แต่ละย่ีห้อได้ ซ่ึงรวมถึง 



 

๒๗๐ 

ผูฟ้้องคดีด้วย กรณีจึงไม่มีลกัษณะเป็นการก าหนดคณุลกัษณะเฉพาะท่ีเป็นการกีดกนัหรือ
เลือกปฏิบติัท่ีไม่เป็นธรรมแก่ผู้ประกอบกิจการประกอบและจ าหน่ายเคร่ืองคอมพิวเตอร ์
แต่อย่างใด 
   สรปุข้อเทจ็จริง 
   องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดันครศรธีรรมราช (ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑) ประกาศประมลูซือ้
เครือ่งคอมพวิเตอรพ์รอ้มอุปกรณ์ดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์โดยผูฟ้้องคดไีดซ้ือ้เอกสารประมลูซือ้
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศดงักล่าว แต่ผู้ฟ้องคดเีห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก าหนด
คุณลกัษณะเฉพาะทางเทคนิคของหน่วยประมวลผลกลางของเครื่องคอมพวิเตอรท์ีป่ระสงคจ์ะซือ้ว่า 
ต้องเป็นยีห่้อ Intel Celeron ซึง่เป็นการระบุยีห่อ้หนึ่งยีห่อ้ใดโดยเฉพาะเจาะจง อนัมลีกัษณะกดีกนั 
มใิห้ผู้ฟ้องคดซีึ่งเป็นผู้ว่าจา้งการผลติและจดัจ าหน่ายผลติภณัฑห์น่วยประมวลผลกลาง ยี่ห้อ 
AMD เข้าแข่งขนัเสนอราคาในครัง้น้ีได้ ผู้ฟ้องคดีจึงน าคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีค าพิพากษา 
หรอืค าสัง่เพกิถอนประกาศประมลูซือ้เครือ่งคอมพวิเตอรด์ว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกสด์งักล่าว 
   ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
  ตามข้อ ๑๐ ตร ีวรรคหนึ่ง๒๒๐ ประกอบกบัข้อ ๑๑๒๒๑ ของระเบยีบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยการพสัดุของหน่วยการบรหิารราชการส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ก าหนด
เป็นแนวทางปฏบิตัวิ่า การออกขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการจดัหาพสัดุของหน่วยการบรหิารราชการ
ส่วนท้องถิ่นในแต่ละขัน้ตอนจะต้องเป็นไปโดยเปิดเผย โปร่งใส และเป็นธรรม โดยจะต้อง  
 
 
 
 
 

                                                           

 ๒๒๐ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 มาตรา ๑๐ ตรี การจัดหาพัสดุตามระเบียบนี้  ผู้มีหน้าที่ร ับผิดชอบในแต่ละขัน้ตอนของ 
การจดัหาตอ้งด าเนินการโดยเปิดเผย สามารถตรวจสอบไดแ้ละเปิดโอกาสใหม้กีารแข่งขนักนัอย่างเป็นธรรม  
ทัง้นี้ โดยค านึงถงึคุณสมบตัแิละความสามารถของผูเ้สนอราคาหรอืผูเ้สนองาน เวน้แต่กรณีทีม่ลีกัษณะเฉพาะ
อนัเป็นขอ้ยกเวน้ตามทีก่ าหนดไวใ้นระเบยีบนี้ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 ๒๒๑ อา้งแลว้ ในเชงิอรรถที ่๒๑๗ หน้า ๒๕๙ 

 



 

๒๗๑ 

ค านึงถงึคุณสมบตัแิละความสามารถของผูเ้สนอราคาหรอืผูเ้สนองานดว้ย ซึง่หากต้องการพสัดุ  
ที่ผลิตในประเทศหรือกิจการของคนไทย จะมีข้อห้ามในการก าหนดรายละเอียดที่ส าคัญ 
อกีประการหนึ่งว่า ห้ามก าหนดรายละเอยีดหรอืคุณลกัษณะเฉพาะซึ่งอาจมผีลเป็นการกีดกนั
ไม่ให้ผู้ผลติหรอืผูข้ายพสัดุที่ผลติในประเทศ หรอืกจิการของคนไทยสามารถเขา้แข่งขนัในการ
เสนอราคากบัหน่วยการบรหิารราชการส่วนท้องถิ่น  ดงันัน้ ในการด าเนินการเพื่อการจดัซื้อ
สิง่ของหรอืผลติภณัฑใ์ด การพจิารณาที่จะถอืเป็นการเลอืกปฏบิตัทิี่ไม่เป็นธรรม อนัจะถอืเป็นการ
เอื้อประโยชน์แก่ผลิตภัณฑ์รายใดรายหน่ึง และกีดกันผลิตภัณฑ์ของผู้ฟ้องคดีมิให้มีโอกาส 
เขา้แข่งขนัอย่างเป็นธรรม นัน้ ไม่เพยีงแต่จะพจิารณาจากสิง่ของหรอืผลติภณัฑท์ี่จะซื้อเท่านัน้ 
ยงัต้องพจิารณาจากคุณสมบตัแิละความสามารถของผู้เสนอราคาอกีประการหนึ่งด้วย ซึ่งการ
ประกอบคอมพิวเตอร์เพื่อจัดจ าหน่ายในยี่ห้อต่างๆ ที่เป็นกิจการของคนไทย ย่อมได้ร ับ  
ความคุม้ครองหรอืการปฏบิตัจิากหน่วยงานของรฐัอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมดว้ย เมื่อปรากฏว่า
ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ได้ก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะทางเทคนิคของเครื่องคอมพวิเตอร์ที่ประสงค์ 
จะซื้อว่า ให้ใช้หน่วยประมวลผลกลาง Intel Celeron ท างานที่ความเร็วสัญญาณนาฬิกา 
ไม่ต ่ ากว่า ๒.๔ GHz มีหน่วยความจ า Cache ไม่น้อยกว่า ๒๕๖ KB โดยอุปกรณ์ที่น ามา
ประกอบเป็น Unit ต้องได้มาตรฐานการผลติในระดบัคุณภาพดทีี่ยอมรบัได้ ซึ่งแสดงให้เหน็ว่า 
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (ผู้ถูกฟ้องคด ี
ที่ ๒) มีความต้องการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีส่วนประกอบส าคัญรายการหนึ่ ง คือ  
หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) และเป็นทีท่ราบกนัโดยทัว่ไปว่า หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) 
ของแต่ละยีห่้อจะมคีุณลกัษณะทางเทคนิค สมรรถนะการประมวลผล ประสทิธภิาพการท างาน
ร่วมกับอุปกรณ์อื่นที่น ามาประกอบ และความสามารถในการเพิ่มขีดความสามารถของ  
เครือ่งคอมพวิเตอร ์และยงัรวมถงึราคาทีแ่ตกต่างกนัในผลติภณัฑข์องแต่ละยีห่อ้ดว้ย การมปีระกาศ
โดยก าหนดให้มกีารเสนอราคาและระบุผลติภณัฑ์ที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องคอมพวิเตอร ์  
จงึต้องเป็นไปตามผลการพจิารณาในการก าหนดระดบัของคุณภาพของสนิค้าหรอืผลติภณัฑ์ 
ที่ต้องการซื้อและจ านวนงบประมาณในการจดัซื้อให้สอดคล้องกัน อันจะเป็นผลดีในการ
เทยีบเคยีงราคาของสนิคา้หรอืผลติภณัฑข์องผูเ้สนอราคาแต่ละรายทีไ่ดเ้สนอราคาต่อหน่วยงาน
ที่จ ัดซื้อ ซึ่งแม้หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ในท้องตลาดจะมีจ าหน่ายอยู่หลายยี่ห้อ  
เช่น ยี่ห้อ Intel, AMD, Transmeta, VIA เป็นต้น แต่ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในแต่ละยี่ห้อนั ้น  
ผู้ประกอบกิจการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละยี่ห้อสามารถจดัหามาประกอบในเครื่อง
คอมพิวเตอร์ของตนเพื่อเสนอราคาต่อหน่วยงานที่จดัซื้อได้ เช่น ยี่ห้อ IBM, DELL, Acer, 
Toshiba ,  HP เป็นต้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทัง้สองประกาศประมูลซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ์
พรอ้มอุปกรณ์โดยก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะทางเทคนิคของเครือ่งคอมพวิเตอรท์ีป่ระสงคจ์ะซือ้ว่า 



 

๒๗๒ 

ใหใ้ชห้น่วยประมวลผลกลาง (CPU) Intel Celeron เป็นหน่วยประมวลผลกลางทีผู่้ประกอบกจิการ
เกี่ยวกบัการประกอบเครื่องคอมพวิเตอรส์ามารถจดัหาหน่วยประมวลผลกลาง Intel Celeron ที่มี
จ าหน่ายทัว่ไปในทอ้งตลาดมาประกอบเป็นส่วนประกอบในเครื่องคอมพวิเตอรข์องแต่ละยีห่อ้ได ้
รวมถงึผูฟ้้องคดซีึง่ประกอบกจิการเกีย่วกบัการประกอบเครือ่งคอมพวิเตอร ์ยีห่อ้ ATEC อนัเป็น
คอมพวิเตอร์ยีห่้อหนึ่งที่จ าหน่ายในท้องตลาด โดยสามารถจดัจ าหน่ายทัง้เครื่องคอมพวิเตอร ์
ที่ใช้หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ยีห่้อ Intel และหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ยีห่้อ AMD 
การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกประกาศประมูลซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะทางเทคนิคของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ประสงค ์
จะซื้อว่าใช้หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) Intel Celeron ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่ม ี
ผูจ้ าหน่ายในทอ้งตลาดเป็นการทัว่ไป และยงัคงท าใหเ้กดิการแข่งขนัในระหว่างผูเ้ขา้เสนอราคาได้ 
จงึมไิด้เป็นการกีดกันหรอืเอื้อประโยชน์หรอืเลือกปฏิบตัิที่ไม่เป็นธรรมแก่ผู้ประกอบกิจการ
ประกอบเครื่องคอมพวิเตอรจ์ าหน่ายรายใดรายหน่ึงเป็นการเฉพาะ การกระท าของผูถู้กฟ้องคดี
ที่ ๑ จงึไม่เป็นการขดัต่อระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพสัดุของหน่วยการบรหิาร
ราชการส่วนทอ้งถิน่ฯ และมใิช่เป็นการก าหนดลกัษณะของสิง่ของทีจ่ะซือ้ใหใ้กลเ้คยีงกบัยีห่อ้ใด
ยี่ห้อหนึ่ง หรอืของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง ที่จะถือเป็นการก าหนดเงื่อนไข  
โดยมุง่หมายมใิหม้กีารแขง่ขนัในการเสนอราคาอยา่งเป็นธรรมหรอืเพื่อช่วยเหลอืใหผู้เ้สนอราคา
รายใดมสีทิธเิข้าท าสญัญากบัหน่วยงานของรฐัโดยไม่เป็นธรรม หรอืเพื่อกีดกนัผู้เสนอราคา  
รายใดมใิห้มโีอกาสเข้าแข่งขนัในการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม อนัมลีกัษณะเป็นการกระท า 
ที่เป็นความผิดอาญาของเจ้าหน้าที่ของรฐัตามมาตรา ๑๑๒๒๒ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วย
ความผิดเกี่ยวกบัการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรฐั พ.ศ. ๒๕๔๒ แต่อย่างใด  นอกจากนี้ 
คณะรฐัมนตรไีดม้มีตเิมื่อวนัที่ ๒๓ มนีาคม ๒๕๒๐ ทบทวนมตเิกี่ยวกบัการซื้อสิง่ของโดยการ
ระบุคุณลกัษณะหรอืยีห่้อเพื่อก าหนดแนวทางปฏบิตัใิหเ้กดิความเขา้ใจถูกต้องชดัเจน ความว่า 
กรณทีีส่่วนราชการจ าเป็นตอ้งระบุชื่อยีห่อ้สิง่ของ กใ็หร้ะบุชื่อยีห่อ้สิง่ของนัน้ๆ ได ้แต่ต้องใหม้าก
ยีห่อ้ทีสุ่ดเท่าทีจ่ะสามารถระบุได ้และใหถ้อืเป็นหลกัการว่าสิง่ของทีม่คีุณภาพเทยีบเท่ากบัยีห่อ้ 

                                                           

 ๒๒๒ พระราชบญัญตัวิ่าดว้ยความผดิเกีย่วกบัการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรฐั พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 มาตรา ๑๑ เจา้หน้าทีใ่นหน่วยงานของรฐัผูใ้ด หรอืผูไ้ดร้บัมอบหมายจากหน่วยงานของรฐัผูใ้ด 
โดยทุจรติท าการออกแบบ ก าหนดราคา ก าหนดเงื่อนไข หรอืก าหนดผลประโยชน์ตอบแทน อนัเป็นมาตรฐาน
ในการเสนอราคาโดยมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันในการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม หรือเพื่อช่วยเหลือให้ 
ผูเ้สนอราคารายใดได้มสีทิธเิขา้ท าสญัญากบัหน่วยงานของรฐัโดยไม่เป็นธรรม หรอืเพื่อกดีกนัผู้เสนอราคา  
รายใดมใิห้มโีอกาสเข้าแข่งขนัในการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม ต้องระวางโทษจ าคุกตัง้แต่ห้าปีถึงยี่สบิปี  
หรอืจ าคุกตลอดชวีติ และปรบัตัง้แต่หนึ่งแสนบาทถงึสีแ่สนบาท  



 

๒๗๓ 

ที่ระบุ ก็ให้ใช้ได้ด้วย  ดงันัน้ แม้ผู้ถูกฟ้องคดทีัง้สองจะก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะทางเทคนิค 
ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ประสงค์จะซื้อว่า ใช้หน่วยประมวลผลกลาง Intel Celeron ซึ่งเป็น
คุณลกัษณะทางเทคนิคทีผู่้เสนอราคาจะต้องใชห้น่วยประมวลผลกลาง (CPU) ดงักล่าวในการ
ประกอบเป็นเครื่องคอมพวิเตอรท์ี่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดทีัง้สอง แต่เมื่อคณะรฐัมนตร ี
ได้ก าหนดแนวทางไว้ให้ถือเป็นหลกัการว่า แม้จะก าหนดยี่ห้อของสิง่ของไว้หลายยี่ห้อก็ตาม  
แต่สิ่งของที่มีคุณภาพเทียบเท่ากับยี่ห้อที่ระบุก็ให้ใช้ได้ด้วย จึงเป็นหลักที่ผู้เสนอราคา 
ซึ่งประกอบกิจการในการเสนอขายสิง่ของหรอืผลติภณัฑใ์ห้แก่หน่วยงานของรฐัย่อมสามารถ
ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ในกรณีที่หน่วยงานผู้จดัซื้อไม่รบัค าเสนอราคาที่ผู้เสนอได้เสนอสิง่ของที่มี
คุณภาพเทยีบเท่ากับยี่ห้อที่ระบุไว้ในประกาศได้ แต่เมื่อได้วนิิจฉัยไว้แล้วว่า การกระท าของ 
ผู้ถูกฟ้องคดทีัง้สองมไิด้เป็นการก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะที่เป็นการกีดกันหรอืเลอืกปฏบิตั ิ
ที่ไม่เป็นธรรมแก่ผู้ประกอบกิจการประกอบและจ าหน่ายเครื่องคอมพวิเตอร์ ที่ผู้ถูกฟ้องคด ี
ทัง้สองอุทธรณ์ว่า การก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ของคอมพวิเตอร ์
ทีจ่ดัซือ้โดยระบุใหเ้ป็นแบบ Intel Celeron อนัเป็นผลติภณัฑย์ีห่อ้ Intel เพยีงยีห่อ้เดยีว เป็นการกระท า
ทีช่อบดว้ยกฎหมายจงึฟงัขึน้  พพิากษายกฟ้อง (ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๓๑๓/๒๕๕๔) 
 

 ๒) การก าหนดหลักเกณฑ์ให้มีบทลงโทษผู้ มี สิทธิเสนอราคาโดยการ 
ยึดหลกัประกนัซอง 
 

  คณะกรรมการว่าด้วยการพสัดุด้วยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์มีอ านาจ
ตามข้อ ๗ (๕)๒๒๓ ประกอบข้อ ๕๒๒๔ ของระเบียบส านักนายกรฐัมนตรี ว่าด้วยการพสัด ุ
ด้วยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ในการก าหนดหลกัเกณฑ์และรายละเอียด
                                                           

๒๒๓-๒๒๔ ระเบยีบส านกันายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยการพสัดุดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. ๒๕๔๙ 
     ขอ้ ๕ ความสมัพนัธก์บัระเบยีบอื่น 

     นอกจากทีก่ าหนดไวแ้ลว้ในระเบยีบนี้ ใหก้ารพสัดุดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสด์ าเนินการ
ตามระเบยีบส านักนายกรฐัมนตรวี่าดว้ยการพสัดุ หรอืระเบยีบอื่นของหน่วยงานนัน้ๆ ควบคู่ไปด้วย เวน้แต่
คณะกรรมการการพสัดุว่าดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสจ์ะก าหนดหรอืวนิิจฉยัเป็นประการอื่น 

ฯลฯ   ฯลฯ 
    ขอ้ ๗ อ านาจหน้าทีค่ณะกรรมการ 
 กวพ.อ. มอี านาจหน้าทีด่งันี้ 

ฯลฯ                       ฯลฯ 
 (๕) ก าหนดหลกัเกณฑ์และรายละเอียดการปฏิบตัิในกระบวนการเสนอราคาด้วยวิธกีาร  

ทางอเิลก็ทรอนิกส ์
ฯลฯ   ฯลฯ 

 



 

๒๗๔ 

การปฏิบติัในกระบวนการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ โดยก าหนดให้มี
บทลงโทษผู้เสนอราคาด้วยการยึดหลกัประกนัซองหากปรากฏข้อเท็จจริงตามเง่ือนไข 
ท่ีก าหนด ประกอบกบัเง่ือนไขการยึดหลกัประกนัซองเป็นเง่ือนไขก่อนเข้าท าสญัญาระหว่าง 
ผู้เสนอราคากบัหน่วยงานท่ีจดัหาพสัดุ อนัเกิดจากความสมคัรใจและความยินยอมของ 
ทัง้สองฝ่ายท่ีจะปฏิบติัตามเง่ือนไขดงักล่าว ซ่ึงจะท าให้การเสนอราคาเป็นไปด้วยความ
โปร่งใสและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย   ดงันัน้ การท่ีคณะกรรมการฯ มีมติก าหนดหลกัเกณฑ์
เก่ียวกับการก าหนดบทลงโทษผู้เสนอราคาโดยยึดหลกัประกันซอง จึงไม่ถือเป็นการ 
สร้างขัน้ตอนโดยไม่จ าเป็น และเป็นการจ ากัดสิทธิเสรีภาพ หรือสร้างภาระให้แก่ 
ผู้เสนอราคาเกินสมควร  การท่ีหน่วยงานทางปกครองน ามติข้างต้นมาก าหนด 
เป็นหลกัเกณฑ์ในประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ฯ จึงชอบ 
ด้วยกฎหมาย  
  สรปุข้อเทจ็จริง 
   ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ซื้อแบบและเอกสารการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคลองบางพูด (ฝ ัง่ซ้าย)ฯ ฟ้องว่า
คณะกรรมการว่าดว้ยการพสัดุดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์(ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๓) ไดม้มีตใิหก้ าหนด
หลกัเกณฑ์และรายละเอียดการปฏบิตัิในกระบวนการเสนอราคาด้วยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ตามระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าด้วยการพสัดุด้วยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
โดยก าหนดให้มีบทลงโทษด้วยการยึดหลักประกันซองของผู้มีสิทธิเสนอราคา กรณีมี 
ผู้เสนอราคาหลายรายและได้ลงทะเบียนแล้ว แต่เมื่อถึงก าหนดเวลาเสนอราคาปรากฏว่า 
ผู้เสนอราคามาไม่ทันลงทะเบียน หรือมาลงทะเบียนแล้วไม่ Log in เข้าสู่ระบบ หรือ Log in  
เข้าสู่ระบบแล้ว แต่ไม่มีการเสนอราคา ให้ยึดหลักประกันซองตามเอกสารประกวดราคาได ้  
ซึง่กรมบญัชกีลาง (ผูถู้กฟ้องคดทีี่ ๒) ในฐานะฝ่ายเลขานุการของผูถู้กฟ้องคดทีี่ ๓ ได้มหีนังสอื 
ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๓/ว ๓๐๒ ลงวนัที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙ เรื่อง การเพิม่ความคล่องตวัและ
แนวทางการปฏบิตัติามระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยการพสัดุดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์
พ.ศ. ๒๕๔๙ แจ้งให้ส่วนราชการและรฐัวิสาหกิจต่างๆ รวมถึงกรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคด ี
ที ่๑) ทราบ  ต่อมา ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ไดป้ระกาศประกวดราคาจา้งดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์
การจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคลองบางพูด (ฝ ัง่ซ้าย)ฯ โดยน าหลกัเกณฑ์เกี่ยวกับ 
การยดึหลกัประกนัซองของผูถู้กฟ้องคดทีี ่๓ ดงักล่าวมาก าหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคาดว้ย 
ผู้ฟ้องคดไีด้ซื้อแบบและเอกสารการประกวดราคาขา้งต้นแล้ว แต่เหน็ว่าขอ้ก าหนดในเอกสาร
ประกวดราคาไมช่อบดว้ยกฎหมาย เนื่องจากขอ้ ๑๐ (๑) ของระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าดว้ย



 

๒๗๕ 

การพสัดุดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสฯ์ ไม่ได้ก าหนดให้มกีารยดึหลกัประกนัซอง ประกอบกบั
การมมีตใิหย้ดึหลกัประกนัซองถอืเป็นสาระส าคญัหากจะมขีอ้ก าหนดดงักล่าวผูถู้กฟ้องคดทีี ่๓ 
จะต้องเสนอแนะขอแก้ไขปรบัปรุงระเบยีบน้ีต่อคณะรฐัมนตร ีแต่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ 
กระท าโดยไมไ่ดผ้่านความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตรแีต่อย่างใด  นอกจากนี้ ขอ้ก าหนดดงักล่าว 
ยังเป็นการจ ากัดสิทธิเสรีภาพของผู้มีสิทธิเสนอราคาให้ต้องรับผิดหรือ รับภาระมากกว่า 
ที่กฎหมายก าหนด ผู้ฟ้องคดีจงึมคี าขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยกเลิกเพิกถอนข้อก าหนดในการ 
รบิหลกัประกนัซองขา้งต้น แต่ได้รบัการปฏเิสธ ผู้ฟ้องคดจีงึน าคดมีาฟ้องขอให้ศาลมคี าพพิากษา
หรอืค าสัง่เพกิถอนขอ้ก าหนดตามเอกสารประกวดราคาดงักล่าว รวมทัง้มตขิองผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๓ 
ที่ก าหนดให้มีบทลงโทษโดยการยึดหลักประกันซองของผู้มีสิทธิเ สนอราคา และหนังสือ
กรมบญัชกีลาง ด่วนที่สุด ที ่กค ๐๔๐๘.๓/ว ๓๐๒ ลงวนัที ่๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ของผูถู้กฟ้องคดี
ที ่๒ ในส่วนขอ้ ๒.๓ เรือ่ง การยดึหลกัประกนัซอง 
  ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ  
  แม้ตามข้อ ๑๐ (๑)๒๒๕ ของระเบียบส านักนายกรฐัมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ 
ดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส์ฯ จะมไิด้ก าหนดให้อ านาจแก่ประธานคณะกรรมการประกวดราคา 
ที่จะยึดหลักประกันซอง กรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดไม่ส่งผู้แทนเข้าร่วมกระบวนการ 
เสนอราคาภายในระยะเวลาที่ก าหนดก็ตาม แต่ เนื่ องจากการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการจดัหาพัสดุอีกรูปแบบหนึ่งภายใต้การจัดหาพัสดุตามระเบียบ 

                                                           
๒๒๕ ระเบยีบส านกันายกรฐัมนตร ีวา่ดว้ยการพสัดุดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ขอ้ ๑๐ การเสนอราคา 
เมื่อพจิารณาคดัเลอืกเบื้องต้นตามขอ้ ๙ และได้รบัแจง้วนั เวลาและสถานที่เสนอราคาจากอธบิดี

กรมบญัชีกลางแล้ว ให้หน่วยงานที่จะจดัหาพสัดุแจ้งวนั เวลาและสถานที่เสนอราคาให้ผู้มีสทิธิเสนอราคา  
ทุกรายทราบ เพื่อด าเนินการเขา้สูก่ระบวนการเสนอราคาดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์ดงันี้ 

(๑) ใหผู้้มสีทิธเิสนอราคาแต่ละรายส่งผูแ้ทนไม่เกนิรายละสามคนเขา้สู่กระบวนการเสนอราคา
ก่อนเวลาเริม่การเสนอราคา โดยให้แจ้งชื่อตามแบบที่ กวพ.อ. ก าหนดในวนัเสนอราคาและให้เขา้ประจ า 
ในสถานทีต่ามทีค่ณะกรรมการประกวดราคาจดัไว ้โดยแยกจากผูม้สีทิธเิสนอราคารายอื่น และมเีจา้หน้าทีข่องรฐั
ตามที่คณะกรรมการประกวดราคามอบหมายอีกหนึ่งคนเข้าประจ า  ห้ามมีการติดต่อสื่อสารกบับุคคลอื่น 
ไม่ว่าด้วยวธิใีด เมื่อถึงเวลาเริม่การเสนอราคาแล้ว ผูม้สีทิธเิสนอราคาจะเปลี่ยนหรอืเพิม่ผู้แทนมไิด้ แต่อาจ 
ขอถอนผูแ้ทนบางคนออกเพราะเหตุใดเหตุหนึ่งได้ หากผูม้สีทิธเิสนอราคารายใดไม่ส่งผูแ้ทนมาตามวนั เวลา
และสถานที่ที่ก าหนด ให้ประธานคณะกรรมการประกวดราคาประกาศเป็นผู้หมดสทิธเิสนอราคา แล้วแจ้ง
ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาที่เหลืออยู่ทุกรายเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา  แต่ถ้ามีผู้มีสิทธิเสนอราคา 
เพยีงรายเดยีวเมื่อถงึเวลาเริม่การเสนอราคาใหน้ าความในขอ้ ๙ (๔) มาใชโ้ดยอนุโลม 

ฯลฯ     ฯลฯ 



 

๒๗๖ 

ส านักนายกรฐัมนตรวี่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และหลกัเกณฑใ์ดทีน่อกเหนือจากที่ก าหนด
ไว้แล้วในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ  
ก็ให้ด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุฯ ตามข้อ ๕ ของระเบียบ 
ส านักนายกรฐัมนตร ีว่าด้วยการพัสดุด้วยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ เว้นแต่คณะกรรมการ 
การพสัดุ ว่าดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสจ์ะก าหนดหรอืวนิิจฉัยเป็นประการอื่น การทีผู่ถู้กฟ้องคดี
ที ่๓ มมีตใิหก้ าหนดหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัการก าหนดบทลงโทษผู้เสนอราคาโดยยดึหลกัประกนัซอง  
เป็นการกระท าที่อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๗ (๕) ประกอบข้อ ๕ ของระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ  ดังนัน้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓  
จงึมอี านาจในการก าหนดหลกัเกณฑ์ดงักล่าว และไม่เป็นการก าหนดบทลงโทษที่ออกโดย
นอกเหนืออ านาจตามขอ้ ๑๐ (๑) ของระเบยีบเดยีวกนั  และเมื่อหลกัเกณฑก์ารยดึหลกัประกนัซอง
ดงักล่าวก าหนดโดยผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๓ ซึ่งอาศยัอ านาจหน้าที่ตามระเบยีบส านักนายกรฐัมนตรี
ดงักล่าว จงึไมต่อ้งผ่านความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตรแีต่อย่างใด    
   นอกจากนี้  การจัดซื้อพิพาทเป็นบริการสาธารณะที่ต้องกระท าอย่างต่อเนื่อง 
รวดเรว็ หากการจดัซือ้ตอ้งยกเลกิแลว้เริม่ด าเนินการใหม่ จะท าใหเ้นิ่นชา้เป็นอุปสรรคในการจดัท า
บรกิารสาธารณะ  ดงันัน้ การทีผู่้ถูกฟ้องคดทีี ่๓ ไดม้มีตวิางหลกัเกณฑใ์หม้บีทลงโทษโดยการ
ยดึหลักประกันซองของผู้มสีิทธิเสนอราคา ซึ่งการก าหนดเกี่ยวกับการยดึหลกัประกันซอง  
เป็นการก าหนดค่าเสยีหายไวล้่วงหน้า ในกรณีทีผู่้มสีทิธเิสนอราคาไม่สามารถด าเนินการเสนอราคา 
ให้เป็นไปตามระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าด้วยการพสัดุด้วยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ  
ซึ่งมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการด าเนินการตัง้แต่เริ่มการประกวดราคาจนสิ้นสุดกระบวนการ  
ทัง้ทางด้านการเตรยีมบุคคล เอกสาร สถานที่ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น  นอกจากนัน้  
การก าหนดเกี่ยวกับการยึดหลักประกันซองยังถือเป็นค่าเสียหายในเชิงลงโทษผู้มีสิทธ ิ
เสนอราคาที่ท าให้ทางราชการเสียประโยชน์ที่จะได้รบัจากการแข่งขนักันเสนอพสัดุที่ดีที่สุด 
ในราคาที่ต ่าสุดเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่รฐั ทัง้ยงัเป็นมาตรการป้องกนัมใิห้มกีารสมยอมกนัในการ
เสนอราคา ตลอดจนป้องกนัการกระท าใดๆ ของผู้เสนอราคาที่มลีกัษณะเป็นการขดัขวางมใิห้
การเสนอราคาเป็นไปด้วยความเรยีบร้อย จงึต้องมกีารก าหนดเงื่อนไขการวางหลกัประกนัซอง 
ในเอกสารประกวดราคาเพื่อให้ผูเ้สนอราคาทุกรายได้ทราบเงื่อนไขดงักล่าวก่อนเขา้เสนอราคา
และใช้ประกอบการตดัสนิใจในการจะเขา้ร่วมเสนอราคากบัหน่วยงานที่จดัหาพสัดุ เหน็ได้ว่า 
เงือ่นไขการยดึหลกัประกนัซองเป็นเงื่อนไขก่อนเขา้ท าสญัญาระหว่างผูเ้สนอราคากบัหน่วยงาน
ทีจ่ดัหาพสัดุ เกดิจากความสมคัรใจและความยนิยอมของทัง้สองฝ่ายทีจ่ะปฏบิตัติามเงื่อนไขดงักล่าว 
ซึง่จะท าให้การเสนอราคาด้วยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส์เป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม
แก่ทุกฝ่าย การที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่ามติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดังกล่าวเป็นการสร้างขัน้ตอน 
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โดยไม่จ าเป็น และเป็นการจ ากัดสิทธิเสรีภาพของผู้เสนอราคา สร้างภาระให้ แก่ผู้ฟ้องคด ี
หรอืผูป้ระกอบการรายอื่นเกนิสมควร จงึฟงัไมข่ึน้ 
  เมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่ าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่  ๓ ก าหนดหลักเกณฑ์และ
รายละเอียดการปฏิบัติในกระบวนการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบ 
ส านกันายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยการพสัดุดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสฯ์ โดยก าหนดใหม้บีทลงโทษ
ผูเ้สนอราคาโดยยดึหลกัประกนัซอง เป็นการกระท าทีช่อบดว้ยกฎหมาย  ดงันัน้ การทีผู่ถู้กฟ้องคดี
ที ่๑ ได้น ามตขิองผูถู้กฟ้องคดทีี่ ๓ มาใช้ในการออกประกาศประกวดราคาจา้งด้วยวธิกีารทาง
อเิลก็ทรอนิกสฯ์ จงึชอบดว้ยกฎหมายเช่นกนั 
  นอกจากนี้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ มหีนังสอื ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๓/ว ๓๐๒ 
ลงวนัที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙ นัน้ หนังสอืดงักล่าวของผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ เป็นการจดัระเบยีบ
ภายในของฝ่ายบริหารหรือแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันเท่านัน้  
ไม่ได้ก่อให้เกิดสิทธิหน้าที่หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคด ี
แต่อยา่งใด  พพิากษายกฟ้อง (ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๕๗๓/๒๕๕๔) 
 

๒. ข้อพิพาทในขัน้ตอนการเผยแพร่ประกาศจดัซ้ือหรือจดัจ้าง 
 

 ในขัน้ตอนน้ีส่วนใหญ่แลว้จะเป็นกรณีฟ้องขอใหศ้าลปกครองมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ให้
หน่วยงานทางปกครองผู้จดัให้มกีารจดัซื้อจดัจ้างยกเลิกการจดัซื้อจดัจ้าง เนื่องจากเห็นว่า 
การด าเนินการเผยแพร่ประกาศจดัซื้อจดัจ้างเป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรอืไม่จดัส่ง
ประกาศจดัซื้อจดัจ้างไปยงัผู้มอีาชีพขายหรอืรบัจ้างตามค าขอ ซึ่งที่ผ่านมานัน้ปรากฏกรณี
พพิาทดงักล่าวในการจดัซือ้จดัจา้งโดยวธิสีอบราคา ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 
 

 - การจดัซ้ือหรือจดัจ้างโดยวิธีสอบราคา 
 

  เม่ือหน่วยงานทางปกครองได้ด าเนินการปิดประกาศและเผยแพร่การสอบราคา
โดยครบถ้วนถกูต้องตามท่ีระเบียบว่าด้วยการพสัดุก าหนดไว้แล้ว การท่ีหน่วยงาน 
ทางปกครองไม่ได้ส่งประกาศสอบราคาให้แก่ผู้ฟ้องคดีทัง้ท่ีผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึง
หน่วยงานทางปกครองให้ส่งประกาศจดัซ้ือหรือจดัจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีทราบ จึงไม่ถือ 
เป็นการปฏิบติัท่ีผิดระเบียบ โดยถือเป็นหน้าท่ีของผู้ประกอบการท่ีจะต้องติดตามข้อมูล 
การประกาศจดัซ้ือหรือจดัจ้างดงักล่าวด้วยตนเอง 
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  สรปุข้อเทจ็จริง 
  กรณีที่ผู้ฟ้องคดมีหีนังสอืถึงองค์การบรหิารส่วนต าบลแซงบาดาล (ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑) 
และองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองแวง (ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒) ขอให้ส่งประกาศจดัซื้อหรอืจดัจ้าง
ให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยอ้างข้อ ๒๗ (๑)๒๒๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุ 
ขององค์การบรหิารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๘ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ได้มหีนังสอืแจ้งผู้ฟ้องคดวี่า 
ยงัไม่ได้มกีารด าเนินการสอบราคาจ้างและไม่มนีโยบายจดัส่งเอกสารสอบราคาให้แก่บุคคลใด 
เป็นการเฉพาะ รวมทัง้แจง้ให้ผู้ฟ้องคดตีดิต่อขอทราบขอ้มูลข่าวสารการสอบราคา ณ ที่ท าการ
ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยตรงเป็นระยะ แต่ในวนัเดียวกันนัน้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มหีนังสือ 
ถึงนายอ าเภอว่ามีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง รวม ๔ โครงการ พร้อมทัง้ขอให้อ าเภอ 
ปิดประกาศสอบราคาจา้งดงักล่าว โดยผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ไดปิ้ดประกาศสอบราคาไว ้ณ ทีท่ าการ
ของผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ รวมทัง้ได้จดัส่งไปยงัผู้รบัจา้งโดยตรงจ านวน ๖ รายด้วย แต่มไิด้แจง้ให ้
ผู้ฟ้องคดีทราบ ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้มีหนังสือตอบผู้ฟ้องคดี แต่ต่อมาได้มีหนังสือ 
ถงึนายอ าเภอแจง้ความประสงคส์อบราคาและขอให้เผยแพร่ประกาศสอบราคาให้ผูส้นใจทราบ 
โดยไดปิ้ดประกาศไว ้ณ ทีท่ าการของผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ รวมทัง้จดัส่งใหผู้ร้บัจา้งจ านวน ๑๑ ราย 
แต่ไมไ่ดจ้ดัส่งใหผู้ฟ้้องคดเีช่นกนั ผูฟ้้องคดเีหน็ว่าการประกาศสอบราคาขา้งต้นไม่ไดป้ฏบิตัติาม
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพสัดุขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลฯ เนื่องจากเป็นการ
กีดกันและมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมในการเผยแพร่ประกาศสอบราคา  
จงึน าคดีมาฟ้องขอให้ศาลมคี าพิพากษาหรือค าสัง่ยกเลิกประกาศสอบราคาข้างต้นและให้ 
ท าการประกาศสอบราคาจา้งใหม่ 
  ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ  
  วตัถุประสงคท์ีแ่ทจ้รงิตามขอ้ ๒๗ (๑) ของระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการพสัดุ
ขององค์การบรหิารส่วนต าบลฯ ต้องการให้มกีารเผยแพร่ประกาศสอบราคาอย่างกว้างขวาง 
โดยมวีธิกีารเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารในหลายๆ ด้าน หลายรูปแบบ รวมทัง้จดัส่งประกาศสอบราคา 
ให้ผู้มอีาชีพรบัจ้างโดยตรง หรอืโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรบั วธิีการใดวิธกีารหนึ่งหรอื

                                                           
  ๒๒๖ ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการพสัดุขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล พ.ศ. ๒๕๓๘ 
  ขอ้ ๒๗ การซือ้หรอืการจา้งโดยวธิสีอบราคา ใหด้ าเนินการดงันี้ 
  (๑) ก่อนวนัเปิดซองสอบราคาไม่น้อยกว่าสบิวนัท าการ ให้เจ้าหน้าที่พสัดุส่งประกาศเผยแพร่ 
การสอบราคาและเอกสารสอบราคาไปยงัผูม้อีาชพีขายหรอืรบัจา้งท างานนัน้โดยตรง หรอืโดยทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรบั ด่วนพิเศษ ให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ แต่ทัง้นี้ไม่น้อยกว่าห้าราย กับให้ปิดประกาศ
เผยแพร่การสอบราคาไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล และศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร 
การซือ้การจา้งขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลระดบัอ าเภอ แลว้แจง้ใหน้ายอ าเภอทราบ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
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หลายวธิกีไ็ด ้โดยใหม้ากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะท าได ้รวมทัง้จดัใหม้กีารปิดประกาศเผยแพร่การสอบราคา
ไวโ้ดยเปิดเผย ณ ทีท่ าการองคก์ารบรหิารส่วนต าบลและทีว่่าการอ าเภอ เพื่อประกาศสอบราคา
ให้ทราบโดยทัว่ถงึกนั เมื่อขอ้เทจ็จรงิปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดทีัง้สองมหีนังสอืถงึนายอ าเภอว่า 
มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างพร้อมทัง้ขอให้อ าเภอปิดประกาศสอบราคาจ้างดังกล่าว 
ขณะเดียวกันได้ด าเนินการปิดประกาศสอบราคาไว้ ณ ที่ท าการของผู้ถูกฟ้องคดี รวมทัง้ 
จดัส่งประกาศสอบราคาไปยงัผู้รบัจา้งโดยตรงอีกเป็นจ านวน ๖ ราย และ ๑๑ ราย ตามล าดบั 
ย่อมถอืได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดไีด้มกีารส่งประกาศเผยแพร่เป็นจ านวนที่มากที่สุดเท่าที่จะท าได้แล้ว 
ตามข้อ ๒๗ (๑) ของระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพสัดุขององค์การบรหิารส่วนต าบลฯ  
การทีผู่ถู้กฟ้องคดทีัง้สองไม่ไดส้่งประกาศสอบราคาใหแ้ก่ผูฟ้้องคดทีราบ จงึถอืไม่ไดว้่าเป็นการ
ปฏิบัติที่ผิดระเบียบ เน่ืองจากมิได้มีระเบียบกฎหมายใดที่ก าหนดให้ต้องแจ้งให้ผู้ฟ้องคด ี
หรอืบุคคลหนึ่งบุคคลใดทราบโดยตรงเป็นการเฉพาะ และถือเป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการ 
ที่จะต้องติดตามข้อมูลการประกาศสอบราคาของหน่วยราชการด้วยตนเอง เพราะในปจัจุบนั 
มีผู้ประกอบการจ านวนมาก หน่วยงานราชการไม่สามารถจดัส่งประกาศสอบราคาให้แก่
ผู้ประกอบการได้เป็นการเฉพาะราย การที่ไม่ได้จ ัดส่งประกาศสอบราคาให้แก่ผู้ฟ้องคด ี
จงึถือไม่ได้ว่าเป็นการปฏบิตัิที่ผดิระเบยีบที่จะเป็นเหตุให้มกีารยกเลกิการประกาศสอบราคา 
ประกอบกับไม่ปรากฏว่ าผู้ถูกฟ้องคดีได้ด าเนินการโดยมิชอบในขัน้ตอนการสอบราคา  
และโครงการดังกล่าวได้ด าเนินการจนแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมิได้มีการร้องเรียน 
จากประชาชนในท้องที่แต่อย่างใด  ดังนัน้ การออกประกาศสอบราคาจ้างของผู้ถูกฟ้องคด ี
จึงเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว  พิพากษายกฟ้อง (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ท่ี อ.๒๕๒/๒๕๔๙) 
 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพสัดุขององค์การบริหารส่วนต าบล  
พ.ศ. ๒๕๓๘ มิได้มีบทบญัญติัก าหนดหน้าท่ีให้องค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องจดัส่ง
ประกาศสอบราคาหรือเอกสารสอบราคาให้แก่บุคคลหน่ึงบุคคลใดโดยเฉพาะเจาะจง 
เพียงแต่ก าหนดให้องคก์ารบริหารส่วนต าบลต้องจดัให้มีการเผยแพร่ประกาศสอบราคา
และเอกสารสอบราคาไปยงัผูมี้อาชีพขายหรือรบัจ้างท างานนัน้ให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ 
และต้องปิดประกาศเผยแพร่การสอบราคาไว้โดยเปิดเผย ณ ท่ีท าการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลและศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซ้ือการจ้างขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลระดบัอ าเภอ ซ่ึงองค์การบริหารส่วนต าบลย่อมมีดุลพินิจท่ีจะจดัส่งประกาศ
เผยแพร่การสอบราคาไปยังผู้มีอาชีพรายใดโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและ 
ประโยชน์ต่อทางราชการได้ ส่วนผูมี้อาชีพรายอ่ืนท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลไม่ได้จดัส่ง 
 



 

๒๘๐ 

ประกาศสอบราคาไปให้ กส็ามารถขอเอกสารดงักล่าวได้ ณ ท่ีท าการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนัน้ๆ  ดงันัน้ การท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลมิได้ด าเนินการจดัส่งประกาศ
สอบราคาและเอกสารสอบราคาให้แก่ผูมี้อาชีพขายหรือรบัจ้างท างานนัน้รายใดรายหน่ึง 
แม้บุคคลดังกล่าวจะเคยย่ืนหนังสือแจ้งขอทราบข้อมูลข่าวสารและขอซ้ือเอกสาร 
แบบแปลนการจดัซ้ือจดัจ้างท่ีอาจจะมีขึ้นในอนาคต กไ็ม่ถือว่าเป็นการไม่ปฏิบติัตามท่ี
ระเบียบดงักล่าวก าหนดไว้ 
 สรปุข้อเทจ็จริง    
 ผู้ฟ้องคดซีึ่งเป็นผู้ประกอบอาชพีรบัเหมาก่อสรา้งเคยไปตดิต่อขอรบัประกาศสอบราคา
และขอซื้อแบบรูปรายการเอกสารสอบราคากบัองค์การบรหิารส่วนต าบลเจา้ท่า (ผู้ถูกฟ้องคด ี
ที ่๑) แต่ได้รบัแจง้ว่าไม่มกีารประกาศสอบราคาและขายแบบรูปรายการเสนอราคาแต่อย่างใด  
ผู้ฟ้องคดีจงึยื่นค าร้องต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อขอรบัประกาศสอบราคาไว้ล่วงหน้า  ต่อมา   
ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ได้มปีระกาศองค์การบรหิารส่วนต าบลเจ้าท่า ลงวนัที่ ๓๐ มนีาคม ๒๕๔๙ 
เรื่อง สอบราคาจา้งโครงการขุดลอกแหล่งน ้าธรรมชาตริวมสองโครงการ โดยก าหนดให้ผูส้นใจ
ตดิต่อขอรบัเอกสารสอบราคาไดร้ะหว่างวนัที ่๓๑ มนีาคม ๒๕๔๙ ถงึวนัที ่๑๘ เมษายน ๒๕๔๙ 
และก าหนดสอบราคาในวนัที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๙ โดยนายกองค์การบรหิารส่วนต าบลเจา้ท่า 
(ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒) ได้ปิดประกาศไว้ ณ ศูนยร์วมขอ้มูลข่าวสารอ าเภอกมลาไสย และองค์การ
บรหิารส่วนต าบลเจา้ท่า และไดจ้ดัส่งเอกสารสอบราคาถงึผู้รบัจา้งจ านวน ๘ ราย แต่ไม่ไดแ้จง้
หรอืจดัส่งเอกสารสอบราคาแก่ผูฟ้้องคด ี ต่อมา ในวนัที ่๕ เมษายน ๒๕๔๙ ซึง่อยู่ในระยะเวลา
ขายแบบรูปรายการ ผู้ฟ้องคดีได้ติดต่อขอรบัประกาศสอบราคาและขอซื้อแบบรูปรายการ
เอกสารการสอบราคาทางไปรษณีย์ลงทะเบียน แต่ได้รบัแจ้งว่าได้มีการสอบราคาไปแล้ว  
ผูฟ้้องคดจีงึน าคดมีาฟ้องขอใหศ้าลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ยกเลกิประกาศสอบราคาตามเอกสาร
สอบราคาดงักล่าว และใหม้กีารประกาศสอบราคาใหม่ 

 ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ   
 ขอ้ ๒๗ วรรคหนึ่ง (๑) ของระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการพสัดุขององคก์าร
บรหิารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๘ ก าหนดใหก้ารซือ้หรอืการจา้งโดยวธิสีอบราคาก่อนวนัเปิดซอง
สอบราคาไม่น้อยกว่าสิบวันท าการ ให้เจ้าหน้าที่พสัดุส่งประกาศเผยแพร่การสอบราคา และ
เอกสารสอบราคาไปยงัผูม้อีาชพีขายหรอืรบัจา้งท างานนัน้โดยตรงหรอืโดยไปรษณียล์งทะเบยีน
ตอบรบั ด่วนพเิศษ ให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ แต่ทัง้นี้ไม่น้อยกว่าห้าราย กับให้ปิดประกาศ
เผยแพรก่ารสอบราคาไวโ้ดยเปิดเผย ณ ทีท่ าการองคก์ารบรหิารส่วนต าบล และศูนยร์วมขอ้มลู
ข่าวสารการซื้อการจา้งขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลระดบัอ าเภอแล้วแจง้ให้นายอ าเภอทราบ 



 

๒๘๑ 

ประกอบกบัหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๑๘/๑๐๑๗๙ ลงวนัที ่๘ พฤษภาคม ๒๕๔๕ 
เรือ่ง การก าหนดแนวทางปฏบิตัทิีช่ดัเจนในการจดัซือ้จดัจา้งของหน่วยงานราชการส่วนทอ้งถิน่ 
ตามขอ้ ๒๗ วรรคหนึ่ง (๑) ของระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการพสัดุขององคก์ารบรหิาร
ส่วนต าบลฯ ก าหนดแนวทางว่าในการซื้อหรอืการจ้างโดยวธิสีอบราคา หากผู้รบัเหมาแสดง
ความจ านงเป็นลายลกัษณ์อกัษรชดัเจนจะเขา้สอบราคา ให้เจา้หน้าที่พสัดุส่งประกาศเผยแพร่
การสอบราคา และเอกสารสอบราคาไปยงัผูร้บัเหมาท างานนัน้ๆ โดยตรงหรอืโดยทางไปรษณีย์
ตอบรบัด่วนพิเศษให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ แต่ทัง้นี้ต้องส่งให้ผู้รบัเหมาไม่น้อยกว่าห้าราย  
ในกรณีที่ผู้รบัเหมาแสดงความจ านงเป็นลายลกัษณ์อกัษรแล้ว และองค์การบรหิารส่วนต าบล
สามารถจดัส่งให้ได้ก็ควรจดัส่งให้ผู้รบัเหมาทุกราย แต่หากผู้รบัเหมารายใดที่องค์การบรหิาร
ส่วนต าบลไม่ได้จดัส่งประกาศสอบราคาไปให้ก็สามารถขอได้ ณ ที่องค์การบรหิารส่วนต าบล
นัน้ๆ เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดไีด้มหีนังสอืถงึผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ เพื่อขอทราบข้อมูลข่าวสารและ 
ขอซือ้เอกสารแบบแปลนการจดัซือ้จดัจา้ง หากผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ด าเนินการเมื่อใด กรุณาแจง้ให้
ผู้ฟ้องคดีทราบ หนังสือของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวถือเป็นการขอทราบข้อมูลข่าวสารเรื่องการ
ด าเนินการสอบราคาหรอืประกวดราคาซื้อหรอืจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑  
จดัใหม้ขีึน้ ซึง่ขอ้ความตามหนงัสอืของผูฟ้้องคดฉีบบัดงักล่าวยงัมอิาจถอืไดว้่าผูฟ้้องคดไีดแ้สดง
ความจ านงเป็นลายลกัษณ์อกัษรว่าประสงคจ์ะเขา้สอบราคาในโครงการดงักล่าวของผูถู้กฟ้องคดี
ที่ ๑ หรอืไม่ ประกอบกบัผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ได้เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์การสอบราคาโครงการ 
ขดุลอกคลองธรรมชาต ิตามเอกสารสอบราคาจา้งโดยไดปิ้ดประกาศสอบราคาดงักล่าว ณ ทีท่ าการ
องคก์ารบรหิารส่วนต าบลเจา้ท่า และไดส้่งประกาศไปยงัศูนยร์วมขอ้มลูข่าวสารอ าเภอกมลาไสย 
และได้จดัส่งประกาศสอบราคาและเอกสารสอบราคาไปยงัผู้มอีาชีพรบัจ้างจ านวน ๘ ราย  
อนัถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดทีัง้สองได้ปฏบิตัิตามที่ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพสัดุ 
ขององค์การบรหิารส่วนต าบลฯ ก าหนดไว้โดยชอบแล้ว  ดงันัน้ การทีผู่้ถูกฟ้องคดทีัง้สองมไิด้
ด าเนินการจดัส่งประกาศสอบราคาและเอกสารสอบราคาโครงการขุดลอกคลองธรรมชาต ิ  
ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๙ ไปยังผู้ฟ้องคดี จึงมิใช่การใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบที่จะท าให ้
การด าเนินการสอบราคาจา้งของผูถู้กฟ้องคดทีัง้สองไม่ชอบดว้ยกฎหมายไปดว้ยแต่อยา่งใด 
  ส่วนการที่ผูฟ้้องคดไีด้ตดิต่อขอทราบขอ้มูลข่าวสารหรอืขอซื้อแบบรูปรายการและขอรบั
ประกาศสอบราคา ซึง่อยู่ในระยะเวลาขายแบบรปูรายการ นัน้ ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าดว้ยการพสัดุขององค์การบรหิารส่วนต าบลฯ มไิด้มบีทบญัญตักิ าหนดหน้าทีใ่หผู้้ถูกฟ้องคด ี
ที่ ๑ จะต้องจัดส่งประกาศสอบราคาหรือเอกสารสอบราคาให้แก่บุคคลหนึ่ งบุคคลใด 
โดยเฉพาะเจาะจง เพียงแต่ก าหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องจัดให้มีการเผยแพร่ประกาศ 
สอบราคาและเอกสารสอบราคาไปยงัผู้มีอาชีพขายหรือรบัจ้างท างานนัน้ให้มากที่สุดเท่าที่ 



 

๒๘๒ 

จะท าได ้และตอ้งปิดประกาศเผยแพร่การสอบราคาไวโ้ดยเปิดเผย ณ ทีท่ าการของผูถู้กฟ้องคดี
ที่ ๑ และศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดบัอ าเภอ  
ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ย่อมมดีุลพนิิจที่จะจดัส่ง เผยแพร่ประกาศสอบราคาไปยงัผู้มอีาชพีรายใด 
โดยพจิารณาถงึความเหมาะสมและประโยชน์ต่อทางราชการ ซึ่งหากผูม้อีาชพีรายใดที่ผูถู้กฟ้องคดี
ที ่๑ ไม่ได้จดัส่งประกาศสอบราคาไปให้ ก็สามารถขอเอกสารดงักล่าวได้ ณ ที่ท าการองค์การ
บรหิารส่วนต าบลนัน้ๆ และการที่ผู้ถูกฟ้องคดทีี ่๑ มไิด้ด าเนินการจดัส่งประกาศสอบราคาและ
เอกสารการสอบราคาให้แก่ผู้ฟ้องคดกี็เป็นเพียงแต่อาจท าให้ผู้ฟ้องคดไีม่ได้รบัความสะดวก 
ตามความประสงค์ของผูฟ้้องคดเีท่านัน้ แต่กรณีดงักล่าวยงัมเิพยีงพอที่จะถอืได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดี
ทัง้สองมิได้ปฏิบัติตามที่ระเบียบก าหนดไว้แต่อย่างใด  พิพากษายกฟ้อง (ค าพิพากษา 
ศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๖๕/๒๕๕๓) 
 

  เม่ือระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพสัดขุองหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๕ ก าหนดให้เจ้าหน้าท่ีพสัดสุ่งประกาศเผยแพร่การสอบราคาและ
เอกสารสอบราคาไปยงัผูม้ีอาชีพขายหรือรบัจ้างท างานนัน้โดยตรงหรือโดยทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ กับให้ปิดประกาศเผยแพร่การสอบราคาไว้ 
โดยเปิดเผย ณ ท่ีท าการของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ินนั้น โดยมิได้
ก าหนดให้ต้องปิดประกาศสอบราคาท่ีศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจดัซ้ือ/จดัจ้าง  ดังนั้น  
จึงเป็นดุลพินิจของราชการส่วนท้องถ่ินท่ีจะด าเนินการปิดประกาศสอบราคาดงักล่าว 
ไว้ท่ีใดกไ็ด้นอกเหนือจากท่ีระเบียบข้างต้นได้ก าหนดบงัคบัไว้ การท่ีราชการส่วนท้องถ่ิน
ไม่ปิดประกาศสอบราคาไว้ท่ีศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจดัซ้ือ/จดัจ้าง จึงไม่เป็นเหตุให้ 
การประกาศสอบราคาไม่ชอบด้วยกฎหมายและต้องยกเลิกการประกาศสอบราคา 
แต่อย่างใด 
  สรปุข้อเทจ็จริง 
  เทศบาลต าบลโคกศร ี(ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑) โดยนายกเทศมนตรตี าบลโคกศร ี(ผูถู้กฟ้องคด ี
ที่ ๒) ได้ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างจ านวน ๔ โครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้าง 
รางระบายน ้า คสล. พรอ้มฝาปิด คสล. โครงการก่อสรา้งวางท่อระบายน ้า คสล. พรอ้มรางวรีะบายน ้า 
โครงการก่อสรา้งถนนดนิ และโครงการก่อสรา้งถนน คสล. โดยไดปิ้ดประกาศสอบราคาดงักล่าว
ไว้ที่ท าการส านักงานเทศบาลต าบลโคกศร ีและที่ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจดัซื้อ/จัดจ้าง 
หอประชุมอ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ รวมทัง้ไดจ้ดัส่งใหผู้้มอีาชพีขายหรอืรบัจา้งท างานนัน้
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรบัจ านวน ๑๐ ราย โดยในส่วนของผู้ฟ้องคดีนัน้ ได้มหีนังสือ 
ขอทราบขา่วสารสาธารณะของราชการและขอซือ้แบบแปลนเอกสารสอบราคาไปยงัผูถู้กฟ้องคดี



 

๒๘๓ 

ที่ ๑ แล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ ได้สัง่การให้เจ้าหน้าที่พสัดุด าเนินการตามระเบยีบในวนัสิ้นสุด
การขายเอกสารการสอบราคาไปแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีทัง้สองจึงไม่ได้จ ัดส่งเอกสารเผยแพร ่
การสอบราคาครัง้น้ีใหผู้ฟ้้องคด ีเป็นผลใหผู้ฟ้้องคดไีม่สามารถเขา้เสนอราคาได ้ผูฟ้้องคดไีดย้ื่น
หนังสือคดัค้านต่อผู้ถูกฟ้องคดีทัง้สองเพื่อขอให้ยกเลิกการสอบราคาตามประกาศสอบราคา
ดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทัง้สองเห็นว่าการด าเนินการสอบราคาพิพาทเป็นไปโดยชอบ 
ดว้ยกฎหมายแล้ว ไม่มเีหตุให้ต้องเพกิถอนประกาศสอบราคา ผู้ฟ้องคดจีงึน าคดมีาฟ้องขอให้
ศาลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ใหเ้พกิถอนประกาศสอบราคาของผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ขา้งตน้ 
  ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
  โดยที่ข้อ ๓๔ (๑)๒๒๗ ของระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพสัดุของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ก าหนดให้การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคา 
ให้เจ้าหน้าที่พสัดุส่งประกาศเผยแพร่การสอบราคาและเอกสารสอบราคาไปยงัผู้มอีาชพีขาย 
หรอืรบัจา้งท างานนัน้โดยตรงหรอืโดยทางไปรษณียล์งทะเบยีนใหม้ากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะท าได ้กบัให้ 
ปิดประกาศเผยแพร่การสอบราคาไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ท าการของหน่วยการบรหิารราชการ 
ส่วนทอ้งถิน่นัน้ เมือ่ขอ้เทจ็จรงิปรากฏว่า ผูถู้กฟ้องคดทีัง้สองไดด้ าเนินการปิดประกาศสอบราคา
พพิาทไว้ ณ ที่ท าการส านักงานเทศบาลต าบลโคกศร ีรวมทัง้ได้จดัส่งให้ผู้มอีาชีพขายหรอื
รบัจ้างท างานนัน้โดยตรงทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรบัจ านวน ๑๐ รายแล้ว กรณีจงึเป็น 
การด าเนินการตามขอ้ ๓๔ (๑) ของระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการพสัดุของหน่วยการ
บรหิารราชการส่วนท้องถิน่ฯ  ทัง้น้ี เน่ืองจากระเบยีบดงักล่าวมไิด้ก าหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดทีัง้สอง
ตอ้งปิดประกาศสอบราคาทีศู่นยข์อ้มลูข่าวสารการจดัซือ้/จดัจา้ง แต่เป็นดุลพนิิจของผูถู้กฟ้องคดี
ทัง้สองทีจ่ะด าเนินการปิดประกาศสอบราคาดงักล่าวไวท้ีใ่ดกไ็ด ้นอกเหนือจากทีร่ะเบยีบขา้งต้น
ได้ก าหนดบังคับไว้  ดังนัน้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทัง้สองจะปิดประกาศสอบราคาไว้ที่ศูนย์ข้อมูล

                                                           

 ๒๒๗ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๓๕ 
    ขอ้ ๓๔ การซือ้หรอืการจา้งโดยวธิสีอบราคา ใหด้ าเนินการดงันี้ 
 (๑) ก่อนวันเปิดซองสอบราคาไม่น้อยกว่าสิบวัน ส าหรับการสอบราคาในประเทศหรือ 
ไม่น้อยกว่าสีส่บิหา้วนั ส าหรบัการสอบราคานานาชาต ิใหเ้จ้าหน้าที่พสัดุส่งประกาศเผยแพร่การสอบราคา  
และเอกสารสอบราคาไปยงัผู้มีอาชพีขายหรือรบัจ้างท างานนัน้โดยตรง หรอืโดยทางไปรษณีย์ล งทะเบยีน 
ใหม้ากทีส่ดุเท่าทีจ่ะท าได ้แต่ทัง้นี้ตอ้งไม่น้อยกว่าหา้ราย กบัใหปิ้ดประกาศเผยแพร่การสอบราคาไวโ้ดยเปิดเผย 
ณ ทีท่ าการของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่นัน้ หรอืตามทีก่รมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ก าหนด 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 

๒๘๔ 

ขา่วสารการจดัซือ้/จดัจา้งหรอืไม ่อยา่งไร กไ็มเ่ป็นเหตุใหก้ารประกาศสอบราคาของผูถู้กฟ้องคดี
ทัง้สองไมช่อบดว้ยกฎหมาย พพิากษายกฟ้อง (ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๔๗๑/๒๕๕๓) 
 

๓. ข้อพิพาทในขัน้ตอนการด าเนินการของคณะกรรมการจดัซ้ือหรือจดัจ้าง 
 

 จากการศึกษาค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดส าหรับข้อพิพาท ในขัน้ตอนนี้ 
จะเป็นกรณีเกี่ยวกบัการใชอ้ านาจของคณะกรรมการประกวดราคาส าหรบัการจดัซือ้หรอืจดัจา้ง
โดยวธิีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในการพิจารณาคุณสมบตัิของผู้เสนอราคา คุณภาพ 
และคุณสมบตัิของพสัดุ ตลอดจนราคาที่ผูเ้สนอราคาเสนอ เพื่อท าการคดัเลอืกผูเ้สนอราคาที่มี
คุณสมบตัถิูกต้องตามเงื่อนไขของเอกสารจดัซื้อหรอืจดัจา้ง ซึง่มพีสัดุหรอืงานจา้งที่มคีุณภาพ
และคุณสมบตัิเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ และเสนอราคาต ่ าสุด  เสนอต่อผู้มอี านาจเพื่อ
ด าเนินการอนุมตัสิ ัง่ซือ้หรอืสัง่จา้งต่อไป ซึง่ในขัน้ตอนนี้จะเป็นกรณีทีผู่เ้ขา้เสนอราคาฟ้องขอให้
ศาลปกครองเพกิถอนค าสัง่ตดัสทิธิในการคดัเลอืกเบื้องต้นเพื่อหาผู้มสีทิธเิสนอราคาส าหรบั 
การจดัซื้อหรือจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ทัง้นี้  โดยอ้างว่าการด าเนินการของ
คณะกรรมการดงักล่าวเป็นไปโดยไมช่อบดว้ยกฎหมาย ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 
 

 หน่วยงานทางปกครองจะต้องประกาศคณุสมบติัของผู้มีสิทธิเข้ารบัการคดัเลือก
ให้เสนอราคาซ่ึงเป็นเกณฑค์วามต้องการขัน้ต า่ เช่น ประสบการณ์และผลงานท่ีผ่านมา ฯลฯ 
และหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาคดัเลือกผู้ท่ีจะมีสิทธิเสนอราคาไว้ในประกาศเชิญชวน 
หรือประกาศประกวดราคาหรือเอกสารประกวดราคาให้ชัดเจน เพ่ือให้ผู้ท่ีจะเสนอราคา 
ได้ทราบและปฏิบติัได้อย่างถกูต้องตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีหน่วยงานทางปกครอง
ต้องการ  หากหน่วยงานทางปกครองมิได้ด าเนินการดงักล่าวย่อมเป็นกรณีท่ีหน่วยงาน
ทางปกครองไม่ปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพสัดุของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๕  จึงไม่อาจน าหลกัเกณฑ์ท่ีไม่ได้ก าหนดในประกาศ
ข้างต้นมาใช้บงัคบักบัผู้เข้าเสนอราคาได้โดยตรง หากหน่วยงานทางปกครองมีค าสัง่ให้ 
ผู้เข้าเสนอราคาไม่ผ่านการคดัเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเข้าเสนอราคาด้วยเหตุมิได้ปฏิบติั
ตามหลกัเกณฑ์ท่ีมิได้ก าหนดในประกาศดงักล่าว ย่อมถือว่าเป็นการใช้ดุลพินิจออก
ค าสัง่ทางปกครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
 สรปุข้อเทจ็จริง 
 องค์การบรหิารส่วนจงัหวดันครนายก (ผูถู้กฟ้องคด)ี ประกาศประมลูจา้งเหมาก่อสรา้ง
ส านักงานองค์การบริหารส่วนจงัหวัดแห่งใหม่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ผู้ฟ้องคด ี
ซึ่ง เข้าร่วมกิจการร่วมค้ากับกลุ่มบริษัทร่วมค้า ศ. ได้ยื่นเอกสารประมูลจ้างดังกล่าว  



 

๒๘๕ 

แต่คณะกรรมการด าเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบ 
เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นข้อเสนอของผู้ ฟ้องคดีแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีมิได้ปฏิบัต ิ
ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในหนังสอืส านักนายกรฐัมนตร ีที ่นร (กวพ) ๑๓๐๕/ว ๒๔๕๗ ลงวนัที ่
๑๖ มนีาคม ๒๕๔๓ ประกอบหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๑๓.๔/ว ๓๐๕๔ ลงวนัที่ ๒๔ 
ตุลาคม ๒๕๔๓ เรื่อง แนวทางปฏบิตัใินการพจิารณาคุณสมบตัขิองผูเ้สนอราคาทีเ่ป็นกจิการร่วมค้า 
กล่าวคือ ผู้ฟ้องคดีไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ และในการเข้าเสนอราคาที่พิพาท 
ผู้ฟ้องคดีไม่ได้แสดงคุณสมบตัิด้านผลงานของนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกราย  ทัง้นี้ มบีรษิัท ศ.  
เพียงรายเดียวที่มีเอกสารรับรองผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้าง  
ส่วนบรษิทัร่วมค้าอื่นรวมทัง้ผู้ฟ้องคดมีคีุณสมบตัไิม่ครบถ้วน และตามบนัทกึขอ้ตกลงระหว่าง 
ผูเ้ขา้ร่วมคา้ก็มไิด้ก าหนดให้ผู้เขา้ร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผูร้บัผดิชอบหลกัในการเขา้เสนอราคา
อันไม่ถูกต้องตามหนังสือก าหนดแนวปฏิบัติดงักล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงพิจารณาให้ผู้ฟ้องคด ี
ไม่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างเหมาก่อสร้างส านักงานของผู้ถูกฟ้องคด ี 
ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์คดัค้านค าสัง่ข้างต้นต่อผู้ถูกฟ้องคด ีซึ่งผู้ว่าราชการจงัหวดัพจิารณา
อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดแีล้วเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดดี าเนินการพจิารณาคุณสมบตัิของผู้เสนอราคา
ตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยก าหนดโดยถูกต้องและชอบด้วยเหตุผลแล้ว ผู้ฟ้องคด ี
ไม่เหน็พอ้งด้วยกบัผลการพจิารณาดงักล่าว จงึน าคดมีาฟ้องขอใหศ้าลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่
เพกิถอนค าสัง่ของผูถู้กฟ้องคดทีีต่ดัสนิใหผู้ฟ้้องคดขีาดคุณสมบตัใินการเป็นผูม้สีทิธเิสนอราคา 
 ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
 เมื่อขอ้เทจ็จรงิรบัฟงัได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดมีคีวามประสงค์จะประมูลจา้งเหมาก่อสรา้งอาคาร
ส านักงานของผู้ถูกฟ้องคดแีห่งใหม่ดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์จงึไดอ้อกประกาศองค์การบรหิาร
ส่วนจงัหวดันครนายก เรื่อง ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างส านักงานองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั  
แห่งใหม่ฯ ดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์(e-Auction) และเอกสารประมลูจา้งดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส์
เชญิชวนให้ผู้มอีาชพีรบัจา้งก่อสรา้งเสนอราคา โดยคณะกรรมการด าเนินการประมูลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีจะท าการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
แต่ละราย และจะประกาศรายชื่อผูท้ีไ่ดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ขา้เสนอราคา จงึเป็นกรณีทีผู่ถู้กฟ้องคดี
จะต้องด าเนินการประกาศคุณสมบตัิของผู้มสีทิธิเข้ารบัการคดัเลอืกให้เสนอราคาซึ่งเป็นเกณฑ์ 
ความต้องการขัน้ต ่า เช่น ประสบการณ์และผลงานที่ผ่านมา สมรรถภาพในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบั 
เจ้าหน้าที่ เครื่องมอืและโรงงาน ฐานะการเงนิ และหลกัเกณฑ์ในการพจิารณาคดัเลอืกผู้ที่จะ  
มสีทิธเิสนอราคาไว้ในประกาศเชญิชวนหรอืประกาศประกวดราคาหรอืเอกสารประกวดราคา 
ให้ชดัเจน เพื่อให้ผู้ที่จะเสนอราคาได้ทราบและปฏบิตัิได้อย่างถูกต้องตามหลกัเกณฑ์และวธิกีาร 
ที่ผู้ถูกฟ้องคดตี้องการ การที่ผู้ถูกฟ้องคดกี าหนดคุณสมบตัขิองผู้มสีทิธเิสนอราคาแต่เพยีงว่า 



 

๒๘๖ 

ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลมอีาชพีรบัจ้างงานที่ประมูลจ้างโดยมผีลงานประเภทเดียวกับ 
งานที่ประมูลจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ต่อหนึ่งสญัญา หากผู้เสนอราคา 
เป็นผู้ร่วมค้าให้ยื่นส าเนาสญัญาร่วมค้า ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูร้่วมค้า และหากเป็น 
นิติบุคคลให้ยื่นส าเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลปีปจัจุบนั ตลอดจนบญัชีรายชื่อ 
หุน้ส่วนผู้จดัการ หนังสอืบรคิณหส์นธ ิบญัชรีายชื่อกรรมการผูจ้ดัการ ผู้มอี านาจควบคุม (ถ้าม)ี 
และบญัชผีู้ถอืหุ้นรายใหญ่เท่านัน้ โดยมไิด้ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารคดัเลอืกคุณสมบตัิของ 
ผู้เสนอราคาที่เป็นกิจการร่วมค้าตามที่หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๑๓.๔/ว ๓๐๕๔  
ลงวนัที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๓ และหนังสอืส านักนายกรฐัมนตร ีที่ นร (กวพ) ๑๓๐๕/ว ๒๔๕๗  
ลงวนัที ่๑๖ มนีาคม ๒๕๔๓ ก าหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคาใหผู้เ้ขา้เสนอราคาทราบเป็นการ
ล่วงหน้าว่าเป็นสาระส าคญัที่ผู้ถูกฟ้องคดจีะใช้ในการพจิารณาคดัเลอืกผู้มสีทิธเิสนอราคาด้วย 
จงึเป็นกรณีทีผู่ถู้กฟ้องคดไีม่ปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการพสัดุของหน่วยการ
บรหิารราชการส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๓๕ ขอ้ ๒๓ วรรคหนึ่ง๒๒๘ และวรรคสอง (๓)๒๒๙ และ (๔)๒๓๐  
ข้อ ๒๔ วรรคสอง (๒)๒๓๑ (๓)๒๓๒ และ (๕)๒๓๓ และข้อ ๓๗ วรรคสาม (๒)๒๓๔ ผู้ถูกฟ้องคด ี  
จงึไมอ่าจน าหลกัเกณฑต์ามหนงัสอืทัง้สองฉบบัดงักล่าวมาบงัคบัใชก้บัผูฟ้้องคดไีดโ้ดยตรง   
                                                           

๒๒๘-๒๓๔ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพสัดุของหน่วยการบรหิารราชการส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

      ขอ้ ๒๓ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นใดประสงค์จะคดัเลอืกผู้มีคุณสมบตัิเบื้องต้น 
ในการซื้อและการจ้างให้กระท าได้ในกรณีจ าเป็นต้องจ ากดัเฉพาะผู้ที่มีความสามารถ โดยก าหนดหลกัเกณฑ์ 
และวธิกีารคดัเลอืก ประกาศใหผู้ส้นใจทราบโดยเปิดเผย  

     ในการด าเนินการคดัเลอืก ใหเ้จา้หน้าทีพ่สัดุจดัท ารายงานเสนอขออนุมตัหิวัหน้าฝ่ายบรหิาร
ของหน่วยการบรหิารราชการส่วนทอ้งถิน่ ผ่านหวัหน้าเจา้หน้าที่พสัดุ พร้อมด้วยเอกสารคดัเลอืกคุณสมบตัิ
เบือ้งตน้ โดยใหม้รีายละเอยีดอย่างน้อยดงัต่อไปนี้  

ฯลฯ   ฯลฯ 
     (๓) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ซึ่งเป็นเกณฑ์ความต้องการขัน้ต ่ า  

เช่น ประสบการณ์และผลงานที่ผ่านมา สมรรถภาพในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัเจ้าหน้าที่ เครื่องมอื และโรงงาน  
ฐานะการเงนิ เป็นตน้  

 (๔) หลกัเกณฑใ์นการพจิารณาคดัเลอืก 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 
 
 

 ขอ้ ๒๔            ฯลฯ    ฯลฯ 
     ประกาศเชญิชวนเพื่อคดัเลอืกคุณสมบตัเิบือ้งตน้อย่างน้อยใหแ้สดงรายการดงัต่อไปนี้  

ฯลฯ   ฯลฯ 
 

         (มต่ีอหน้าถดัไป) 



 

๒๘๗ 

  ส่วนที่ผู้ถูกฟ้องคดอุีทธรณ์ว่าหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๑๓.๔/ว ๓๐๕๔  
ลงวนัที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๓ และหนังสอืส านักนายกรฐัมนตร ีที่ นร (กวพ) ๑๓๐๕/ว ๒๔๕๗  
ลงวันที่  ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๓ มีสภาพบังคับเป็นกฎ ผู้เสนอราคาทุกรายจึงต้องทราบ  
โดยผูถู้กฟ้องคดไีม่ต้องประกาศหลกัเกณฑด์งักล่าวล่วงหน้าก่อนการเสนอราคาอกีนัน้ เหน็ว่า 
หนังสือทัง้สองฉบบัข้างต้นมคีวามมุ่งหมายเพียงให้เป็นแนวทางปฏิบตัิขององค์การบรหิาร 
ส่วนจงัหวดั เทศบาล และองค์การบรหิารส่วนต าบล หรอืส่วนราชการที่สงักดักระทรวง และ
ทบวง ในการพจิารณาคุณสมบตัขิองผู้เสนอราคาที่เป็นกจิการร่วมค้าเท่านัน้ มไิด้มคีวามมุ่งหมาย 
ที่จะให้มผีลบงัคบัไปถึงบุคคลภายนอกเป็นการทัว่ไปแต่อย่างใด จงึเป็นเพยีงแนวทางปฏบิตัิ
ภายในฝ่ายปกครอง ไม่มลีกัษณะเป็นกฎตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ 
และมาตรา ๕๒๓๕ แห่งพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และไม่ปรากฏว่า 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                      

(ต่อจากเชงิอรรถที ่๒๒๘-๒๓๔ หน้า ๒๘๖) 
 

     (๒) ประสบการณ์และผลงานของผูเ้สนอทีม่ลีกัษณะและประเภทเดยีวกนั  
     (๓) สมรรถภาพในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัเจา้หน้าที ่เครื่องมอืและโรงงาน  

ฯลฯ   ฯลฯ 
     (๕) หลกัเกณฑท์ัว่ไปในการพจิารณาคดัเลอืก 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 ขอ้ ๓๗  ฯลฯ ฯลฯ 

    การเผยแพร่เอกสารประกวดราคาใหจ้ดัท าเป็นประกาศ และมสีาระส าคญัดงันี้  
ฯลฯ   ฯลฯ 

    (๒) คุณสมบตัขิองผูม้สีทิธเิขา้ประกวดราคา 
ฯลฯ   ฯลฯ 

 
 
 

๒๓๕ พระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
   มาตรา ๕ ในพระราชบญัญตันิี้ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 “กฎ” หมายความว่า พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ข้อบญัญตัิท้องถิ่น 
ระเบยีบ ขอ้บงัคบั หรอืบทบญัญตัิอื่นทีม่ผีลบังคบัเป็นการทัว่ไป โดยไม่มุ่งหมายใหใ้ชบ้งัคบัแก่กรณีใดหรอื
บุคคลใดเป็นการเฉพาะ 

ฯลฯ   ฯลฯ 

 



 

๒๘๘ 

หนังสอืทัง้สองฉบบัข้างต้นได้ลงพมิพ์ในราชกจิจานุเบกษาตามที่มาตรา ๗ วรรคหนึ่ง (๔)๒๓๖  
แห่งพระราชบญัญตัขิอ้มลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ก าหนด  นอกจากนี้ ไม่ปรากฏว่า 
ผู้ฟ้องคดีได้รู้ถึงหลักเกณฑ์ตามหนังสือทัง้สองฉบับนัน้มาก่อนแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่อาจ 
น าหลกัเกณฑ์ตามหนังสือทัง้สองฉบบัดงักล่าวมาใช้บงัคบัในทางที่ไม่เป็นคุณแก่ผู้ฟ้องคดีได ้ 
ทัง้นี้ ตามนยัมาตรา ๘๒๓๗ แห่งพระราชบญัญตัฉิบบัเดยีวกนั อุทธรณ์ของผูถู้กฟ้องคดจีงึฟงัไมข่ึน้   
   ดังนั ้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีโดยคณะกรรมการด าเนินการประมูลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์น าหลกัเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบตัิของผู้เสนอราคาที่เป็นกิจการร่วมค้าตามที่
หนังสอืทัง้สองฉบบัข้างต้นก าหนดมาใช้ในการพจิารณาคุณสมบตัขิองผู้ฟ้องคดแีล้วมคี าสัง่ว่า 
ผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาประมูลจ้างก่อสร้างส านักงานของ 
ผู้ถูกฟ้องคดแีห่งใหม่ จงึเป็นการใช้ดุลพนิิจออกค าสัง่ทางปกครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
ค าสัง่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ส ัง่ว่าผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเข้าเสนอราคา 
ตามประกาศคณะกรรมการด าเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ค้า  
ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารส านักงานองค์การบริหาร  
ส่วนจงัหวดัแห่งใหม่ฯ จงึเป็นค าสัง่ทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พพิากษาให้เพกิถอน
ค าสัง่ของผูถู้กฟ้องคดดีงักล่าวตัง้แต่วนัทีม่คี าสัง่เป็นต้นไป (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ท่ี อ.๕๓๐/๒๕๕๔) 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
๒๓๖-๒๓๗ พระราชบญัญตัขิอ้มลูขา่วสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

                มาตรา ๗ หน่วยงานของรฐัต้องส่งขอ้มูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ลงพมิพ์ 
ในราชกจิจานุเบกษา  

ฯลฯ   ฯลฯ 
              (๔) กฎ มติคณะรฐัมนตรี ขอ้บงัคบั ค าสัง่ หนังสอืเวียน ระเบยีบ แบบแผน นโยบาย หรือ  
การตคีวาม  ทัง้นี้ เฉพาะทีจ่ดัใหม้ขีึน้โดยมสีภาพอย่างกฎ เพื่อใหม้ผีลเป็นการทัว่ไปต่อเอกชนทีเ่กีย่วขอ้ง 

ฯลฯ   ฯลฯ 
      มาตรา ๘ ขอ้มูลข่าวสารทีต่้องลงพมิพต์ามมาตรา ๗ (๔) ถ้ายงัไม่ไดล้งพมิพใ์นราชกจิจานุเบกษา
จะน ามาใช้บงัคบัในทางที่ไม่เป็นคุณแก่ผู้ใดไม่ได้ เว้นแต่ผู้นัน้จะได้รู้ถึงขอ้มูลข่าวสารนัน้ตามความเป็นจริง  
มาก่อนแลว้เป็นเวลาพอสมควร 
 



 

๒๘๙ 

 การท่ีประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ได้ก าหนดให้ผู้เสนอราคา
ต้องลงลายมือช่ือของผู้เสนอราคาพร้อมประทบัตรา (ถ้ามี) ก ากบัไว้ทุกแห่งท่ีมีการขูด
ลบ ตก เติม แก้ไข เปล่ียนแปลงข้อความในเอกสาร เป็นการก าหนดเง่ือนไขเพ่ือเป็นการ
ยืนยันว่าการแก้ไขข้อความต่างๆ ในเอกสารเกิดจากการกระท าของผู้เสนอราคาเอง  
และเป็นการป้องกนัไม่ให้ผู้เสนอราคากล่าวอ้างว่าไม่ได้เป็นผู้แก้ไขข้อความในเอกสาร
เสนอราคาในภายหลงัได้  การก าหนดเง่ือนไขในประกาศประมูลจ้างฯ ดงักล่าวจึงถือเป็น
สาระส าคญัในการพิจารณาตดัสินให้ผู้ย่ืนเสนอราคารายใดเป็นผู้มีสิทธิได้รบัการคดัเลือก
ให้ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ดังนั้น เม่ือข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ย่ืน 
ใบย่ืนข้อเสนอการประมลูตามประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเลก็ทรอนิกส ์โดยมีการขดู
ลบ ตก เติม แก้ไข เปล่ียนแปลงข้อความในเอกสาร แต่ไม่ลงลายมือช่ือผู้ฟ้องคดี 
พร้อมประทับตราก ากบัไว้ครบถ้วนทุกต าแหน่ง และกรอกข้อความในใบย่ืนข้อเสนอ 
ไม่ถกูต้องแล้ว การท่ีหน่วยงานทางปกครองซ่ึงด าเนินการประกวดราคาได้พิจารณา 
และตดัสินว่าผู้ฟ้องคดีได้ย่ืนเอกสารผิดเง่ือนไขตามประกาศประมูลจ้างฯ และประกาศให้ 
ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ไม่ผ่านการพิจารณาคดัเลือกให้มีสิทธิเข้าเสนอราคาจึงเป็นค าสัง่ท่ีชอบ
ด้วยกฎหมาย 
 สรปุข้อเทจ็จริง 
 ผู้ฟ้องคดีได้เข้ายื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศ 
ประมลูจา้งดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกสจ์า้งเหมาก่อสรา้งและปรบัปรุงถนนของเทศบาลนครนนทบุรี  
(ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จ านวน ๔ โครงการ  ต่อมา คณะกรรมการด าเนินการประมูลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้ตรวจเอกสารต่างๆ ของผู้ยื่นเอกสารประมูลแล้ว 
มคีวามเห็นว่า ใบยื่นข้อเสนอประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ฟ้องคดีผิดเงื่อนไข  
ตามขอ้ ๔ (๔.๑) โดยมกีารขดูลบ ตก เตมิ แก้ไข เปลีย่นแปลง แต่ไม่ลงลายมอืชื่อของผูฟ้้องคด ี
พรอ้มประทบัตราก ากบัไวใ้หค้รบถ้วน และมกีารกรอกขอ้ความไม่ถูกต้องหลายแห่ง ผูถู้กฟ้องคด ี
ที่ ๓ จึงเสนอความเห็นต่อนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ให้ประกาศให ้
ผู้ฟ้องคดเีป็นผู้ไม่ผ่านการคดัเลอืกให้เขา้เสนอราคา ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ พจิารณาแล้วเหน็ชอบ 
ตามความเหน็ของผูถู้กฟ้องคดทีี ่๓ จงึไดม้ปีระกาศแจง้รายชื่อผูม้สีทิธไิดร้บัการคดัเลอืกใหป้ระมลู 
ดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส์ e-Auction และประกาศให้ผู้ฟ้องคดแีละผูย้ ื่นซองรายอื่นที่ได้ยื่นเอกสาร
ผดิเงื่อนไขเป็นผู้ไม่ผ่านการพิจารณาคดัเลือกให้มสีิทธิเข้าเสนอราคา ผู้ฟ้องคดเีห็นว่ากรณีของ 
ผู้ฟ้องคดีเป็นกรณีผิดพลาดคลาดเคลื่อนเล็กน้อยและไม่ใช่สาระส าคญั การไม่พิจารณาให้ 
ผู้ฟ้องคดีมสีิทธิเข้าเสนอราคาดังกล่าวเป็นการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นธรรม  
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ผู้ฟ้องคดจีงึมหีนังสอือุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจงัหวดันนทบุร ีแต่ไม่ได้รบัทราบผลการพจิารณา
อุทธรณ์ดังกล่าว จึงน าคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสัง่ให้เพิกถอนประกาศของ 
ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ที่ประกาศคดัเลอืกผู้มสีทิธิเขา้เสนอราคาในการประมูลด้วยระบบอิเลก็ทรอนิกส ์
และใหม้กีารพจิารณาผูม้สีทิธไิดร้บัการคดัเลอืกเขา้เสนอราคาใหม ่ 
 ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ  
   ตามประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้า งเหมาก่อสร้างและ 
ปรับปรุงถนนของจ านวน ๔ โครงการพิพาท ได้มีข้อก าหนดในเรื่องการเสนอราคาไว้ 
ตามเอกสารประมลูจา้งดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์ขอ้ ๔.๑ ว่า ผูเ้สนอราคาต้องยื่น ใบยื่นขอ้เสนอ
การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารการประมูลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทัง้สิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน 
ลงลายมอืชื่อของผูเ้สนอราคาใหช้ดัเจนพรอ้มประทบัตรา (ถา้ม)ี หากมกีารขดูลบ ตก เตมิ แก้ไข 
เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ด้วย  
ทุกแห่ง ซึง่การก าหนดใหผู้เ้สนอราคาตอ้งลงลายมอืชื่อของผูเ้สนอราคาพรอ้มประทบัตรา (ถ้าม)ี 
ก ากบัไว้ทุกแห่งที่มกีารขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อความในเอกสารนัน้ เป็นการ
ก าหนดเงื่อนไขเพื่อเป็นการยนืยนัว่าการแก้ไขข้อความต่างๆ ในเอกสารเกิดจากการกระท า 
ของผูเ้สนอราคาเอง และเป็นการป้องกนัไมใ่หผู้เ้สนอราคากล่าวอา้งว่าไม่ได้เป็นผูแ้ก้ไขขอ้ความ
ในเอกสารเสนอราคาในภายหลงัได ้ ดงันัน้ การทีผู่ถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ไดก้ าหนดเงื่อนไขในประกาศ
ตามโครงการพิพาท ข้อ ๔.๑ ดงักล่าวจงึถือได้ว่าเป็นสาระส าคญัในการพิจารณาตัดสินให้ 
ผู้ยื่นเสนอราคารายใดเป็นผู้มสีทิธไิด้รบัการคดัเลือกให้ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ 
ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ เมือ่ขอ้เทจ็จรงิปรากฏว่าผูฟ้้องคดไีดย้ื่นใบยื่นขอ้เสนอการประมลูตามประกาศ
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์พิพาท โดยมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง
ขอ้ความในเอกสาร แต่ไม่ลงลายมอืชื่อผูฟ้้องคดพีรอ้มประทบัตราก ากบัไวค้รบถ้วนทุกต าแหน่ง 
และกรอกขอ้ความในใบยื่นขอ้เสนอไม่ถูกต้อง และผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๓ ได้พจิารณาและตดัสนิว่า 
ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นเอกสารผิดเงื่อนไขตามประกาศ ข้อ ๔.๑ และต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒  
ไดม้ปีระกาศแจง้รายชื่อผูม้สีทิธไิด้รบัการคดัเลอืกใหป้ระมลูดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส์ e-Auction 
และประกาศให้ผู้ฟ้องคดีและผู้ยื่นซองรายอื่นที่ได้ยื่นเอกสารผิดเงื่อนไขเป็นผู้ไม่ผ่าน 
การพจิารณาคดัเลอืกใหม้สีทิธเิขา้เสนอราคาตามความเหน็ของผูถู้กฟ้องคดทีี ่๓ การประกาศให้
ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ไม่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้มีสิทธิเข้าเสนอราคาดังกล่าวจึงเป็นค าสัง่ 
ที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ส่วนที่ผู้ฟ้องคดอี้างว่าการขูดลบ ตกเติม แก้ไขโดยไม่ลงลายมอืชื่อ 
ผู้ฟ้องคดีและไม่ประทับตราก ากับไว้ครบถ้วน และตัวเลขจ านวนหน่วยที่พิมพ์ผิดพลาด 
คลาดเคลื่อนเพยีงเลก็น้อย ไม่ใช่สาระส าคญั เพราะไม่ใช่ราคาสุดท้าย เนื่องจากในการยื่นซอง
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หลงัจากผ่านการคดัเลอืกคุณสมบตัแิละรายละเอยีดปลกีย่อยแลว้ ราคาสุดทา้ยทีจ่ะมกีารจดัจา้ง
จะต้องเป็นราคาที่มกีารประมูลอีกครัง้หนึ่งนัน้ ตามเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
พพิาททัง้ ๔ โครงการ ขอ้ ๔.๑ วรรคสอง ก าหนดว่า ในการประมูลราคา ผูเ้สนอราคาสามารถ
ประมูลราคาต ่ากว่าราคาในใบยื่นขอ้เสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอเิล็กทรอนิกส์ได้ และเมื่อ  
ไดเ้ป็นผูช้นะการประมลูราคา ผูเ้สนอราคาจะต้องจดัท าใบยื่นขอ้เสนอการประมลูจา้งดว้ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ใหม่อีกครัง้หนึ่ง ตามจ านวนเงินที่ประมูลได้ โดยการลดราคาทุกรายการ 
ในรายการก่อสร้างเป็น Unit Cost ใช้สดัส่วนของราคาเดมิกบัราคาที่ประมูลได้ และให้ผู้ชนะ 
การประมูลจดัส่งให้คณะกรรมการด าเนินการประมูลด้วยระบบอเิล็กทรอนิกส์อย่างช้าภายใน 
วนัท าการถดัไป  ดงันัน้ ราคาสุดท้ายที่จะมกีารจดัจ้างนัน้ จะต้องเป็นราคาที่ได้เสนอโดยผู้ที่
ได้รบัการคดัเลอืกให้มสีิทธเิข้าประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านัน้ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒  
ไดป้ระกาศใหผู้ฟ้้องคดแีละผูย้ ืน่ซองรายอื่นทีไ่ดย้ื่นเอกสารผดิเงื่อนไขเป็นผูไ้ม่ผ่านการพจิารณา
คัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิเข้าประมูลราคาตามโครงการพิพาทได ้ 
ขอ้อุทธรณ์ดงักล่าวของผู้ฟ้องคดจีงึฟงัไม่ขึ้น  พพิากษายกฟ้อง (ค าพิพากษาศาลปกครอง
สงูสดุท่ี อ.๑๐๐/๒๕๕๖) 
 

๔. ข้อพิพาทในขัน้ตอนการด าเนินการของผูมี้อ านาจอนุมติัสัง่ซ้ือหรือสัง่จ้าง 
 

 ในขัน้ตอนน้ีส่วนใหญ่แลว้เป็นกรณีฟ้องว่า ค าสัง่อนุมตัสิ ัง่ซือ้หรอืสัง่จา้งของผู้มอี านาจ
อนุมตัสิ ัง่ซือ้หรอืสัง่จา้งไม่ชอบดว้ยกฎหมาย จงึฟ้องขอใหศ้าลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่เพกิถอน
ค าสัง่อนุมตัสิ ัง่ซือ้หรอืสัง่จา้งดงักล่าว หรอืขอใหส้่วนราชการทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจา้งชดใชค้่าเสยีหาย
จากการออกค าสัง่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายข้างต้น ซึ่งมทีัง้กรณีการจดัซื้อหรอืจดัจ้างโดยวธิี
สอบราคา และวธิปีระกวดราคา ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 
 

 ๔.๑ การจดัซ้ือหรือจดัจ้างโดยวิธีสอบราคา 
 

  ๑) การอนุมติัหรือไม่อนุมติัสัง่ ซ้ือหรือสัง่จ้างผู้เสนอราคาท่ีเสนอราคา 
ผิดไปจากเง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนท่ีมิใช่สาระส าคัญ และไม่ท าให้เกิด 
การได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน  
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   (๑) กรณีผู้เสนอราคาต า่สุดไม่ได้ระบุรายการพสัดบุางรายการแยกออก
ต่างหาก แต่ได้รวมราคาไว้กบัพสัดรุายการอ่ืน 
 

  กรณีท่ีผู้เสนอราคาระบุรายการในใบเสนอราคาผิดแผกไปจาก
เง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนท่ีไม่ใช่สาระส าคญั และไม่ท าให้เกิดความได้เปรียบ
เสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน ย่อมถือไม่ได้ว่าการเสนอราคาดงักล่าวเป็นการกระท า 
ผิดเง่ือนไขในเอกสารสอบราคา  ดังนั้น การท่ีหน่วยงานทางปกครองพิจารณาให้ 
ผู้เสนอราคาดังกล่าวซ่ึงเสนอราคาต ่าสุดเป็นผู้ชนะการเสนอราคา จึงเป็นการกระท าท่ี 
ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นการกระท าละเมิดต่อผู้เสนอราคารายอ่ืนท่ีเสนอราคา 
ในล าดบัถดัไป 
  สรปุข้อเทจ็จริง 
   ผูฟ้้องคดเีขา้ร่วมยื่นซองสอบราคาจา้งเหมาก่อสรา้งระบบประปาหมู่บ้าน 
ตามประกาศขององค์การบริหารส่วนต าบลสวนดอกไม้ (ผู้ถูกฟ้องคดี) โดยผู้ถูกฟ้องคด ี
ได้พจิารณาให้ผู้เสนอราคารายอื่นซึ่งเสนอราคาต ่าสุดเป็นผู้รบัจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปา
หมูบ่า้นตามทีค่ณะกรรมการเปิดซองสอบราคาเสนอ แต่ผูฟ้้องคดซีึง่เป็นผูเ้สนอราคาอยู่ในล าดบั
ที ่๓ เหน็ว่าผูเ้สนอราคารายดงักล่าวมคีุณสมบตัแิละเสนอราคาไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขของประกาศ
สอบราคาจา้ง เนื่องจากไม่มผีลงานก่อสรา้งประเภทเดยีวกนักบังานที่สอบราคาจา้ง ไม่ระบุรายการ
ป้ายโครงการในใบเสนอราคา และมรีายการวสัดุในใบเสนอราคาไม่ตรงตามแบบ  ดงันัน้ การที ่
ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาจ้างผู้เสนอราคารายดงักล่าวจงึไม่ชอบด้วยกฎหมาย ท าให้ผู้ฟ้องคด ี
ได้รบัความเสียหายเนื่ องจากหากผู้เสนอราคารายดังกล่าวไม่ได้ร ับการพิจารณาให้ได้ร ับ 
การจา้งงาน กจ็ะต้องมกีารพจิารณาสทิธขิองผู้ยื่นซองสอบราคารายต่อไป ซึง่จะท าใหผู้้ฟ้องคดี
ไดร้บัการพจิารณาเป็นผูไ้ดร้บัจา้ง ผูฟ้้องคดจีงึน าคดมีาฟ้องขอใหศ้าลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ให้
ผูถู้กฟ้องคดชีดใชค้่าเสยีหายแก่ผูฟ้้องคด ี
    ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
    เมื่อใบรบัรองผลงานของผู้เสนอราคาต ่าสุดเป็นการก่อสรา้งระบบประปา
หมูบ่า้น อนัเป็นผลงานก่อสรา้งประเภทเดยีวกนักบังานทีส่อบราคาจา้ง จงึถอืไดว้่าผูเ้สนอราคา  
รายดงักล่าวมคีุณสมบตัิถูกต้องตามเงื่อนไขการสอบราคา ส่วนกรณีที่ไม่ระบุรายการพสัดุ 
ป้ายโครงการในใบเสนอราคานัน้ เมื่อปรากฏว่าผู้เสนอราคาได้รวมค่าป้ายโครงการขา้งต้นไว้ 
ในบญัชรีายการพสัดุรายการเบด็เตลด็แล้ว แมไ้ม่ได้เขยีนแยกออกต่างหากก็ไม่ใช่สาระส าคญั 
และเมื่อเปรียบเทียบกับราคาของผู้เสนอราคารายอื่นแล้วก็ยังสูงกว่า  จึงไม่ท าให้เกิด 
ความไดเ้ปรยีบเสยีเปรยีบในการยื่นซองสอบราคาแต่ประการใด  นอกจากนี้ การทีผู่เ้สนอราคา
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ต ่าสุดไม่ไดร้ะบุว่าวสัดุทีจ่ะใช้เป็นท่อพวีซีชีนิดหวับานตามที่ก าหนดไวใ้นแบบซึ่งมรีาคาสูงกว่า
ท่อพีวซีีชนิดธรรมดา แต่เมื่อราคาที่เสนอนัน้เป็นราคาของท่อพวีีซีชนิดหวับาน จงึถือได้ว่า 
เป็นข้อผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มใิช่สาระส าคัญ ประกอบกับ 
ผู้ถูกฟ้องคดีใช้หลกัเกณฑ์ในการพิจารณาราคาโดยตัดสินด้วยราคารวม จึงยงัถือไม่ได้ว่า 
ผู้เสนอราคาต ่ าสุดกระท าผิดเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคาอันจะมีผลท าให้เกิด 
ความได้เปรยีบเสียเปรยีบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น  ดงันัน้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้พิจารณาให ้
ผูเ้สนอราคาต ่าสุดดงักล่าวเป็นผู้รบัจา้งเหมาก่อสรา้งตามประกาศสอบราคา จงึเป็นการกระท า 
ทีช่อบด้วยกฎหมายและไม่เป็นการกระท าละเมดิต่อผูฟ้้องคด ี พพิากษายกฟ้อง (ค าพิพากษา 
ศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๘๗/๒๕๔๘) 

 

  (๒) กรณีผูเ้สนอราคาต า่สดุไม่ได้ระบจุ านวนภาษีมลูค่าเพ่ิมไว้ในใบเสนอราคา 
 

   การท่ีผู้เสนอราคาได้กรอกข้อความในใบเสนอราคาโดยระบุจ านวน 
เงินบาทเป็นตัวเลขในส่วนช่องราคาต่อหน่วย โดยไม่ได้ระบุจ านวนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
ในส่วนช่องภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) และได้กรอกข้อความจ านวนเงินเป็นตัวหนังสือ 
ตามจ านวนเงินท่ีระบุเป็นตวัเลขดงักล่าว โดยตามแบบใบเสนอราคามีข้อความต่อท้ายว่า
เป็นราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมรวมทัง้ภาษีอากรอ่ืนและค่าใช้จ่ายทัง้ปวงไว้ด้วยแล้ว นัน้  
กรณีถือว่าผู้เสนอราคาได้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอเพียงราคาเดียว และราคา 
ท่ีเสนอตรงกนัทัง้ตวัเลขและตวัอกัษรตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในเอกสารสอบราคา และ  
ไม่ท าให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาเข้าใจผิดในสาระส าคญั รวมทัง้ไม่มีผลท าให้ 
เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้เสนอราคารายอ่ืน  ดงันัน้ ใบเสนอราคาของผู้เสนอราคา 
ท่ีไม่ได้ระบุจ านวนภาษีมูลค่าเพ่ิม จึงไม่ถือเป็นความผิดพลาดในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญั  
แต่ถือเป็นข้อผิดพลาดเพียงเล็กน้อยเท่านัน้ ไม่ถึงกบัท าให้การย่ืนใบเสนอราคาของ 
ผู้เสนอราคาต้องเสียไปแต่อย่างใด การท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลไม่รบัใบเสนอราคา 
ของผู้เสนอราคาโดยอาศยัเหตุข้างต้น จึงเป็นการกระท าท่ีไม่ชอบด้วยเง่ือนไขในเอกสาร
สอบราคาและเป็นการกระท าละเมิดต่อผูเ้สนอราคาดงักล่าว 
   สรปุข้อเทจ็จริง 
   องค์การบรหิารส่วนต าบลขวัเรยีง (ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒) ประกาศสอบราคา 
ซื้อครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่งเพื่อซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขบัเคลื่อน ๒ ล้อ  
แบบดบัเบิ้ลแคป็ จ านวน ๑ คนั ซึง่ผู้ฟ้องคดไีด้เขา้ร่วมยื่นซองเสนอราคาและเป็นผู้เสนอราคา 
ต ่าสุด แต่คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาไดเ้สนอความเหน็ต่อนายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบล 
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ขัวเรียง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ให้ไม่ร ับพิจารณาใบเสนอราคาของผู้ฟ้องคดี เน่ืองจากเห็นว่า 
ผูฟ้้องคดไีม่ระบุรายการภาษมีูลค่าเพิม่  หลงัจากนัน้ ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ไดพ้จิารณาใหบ้รษิทั อ.  
เป็นผู้ชนะการสอบราคา โดยได้มีการท าสัญญาซื้อขายและตรวจรบัพัสดุครุภัณฑ์ รวมทัง้  
จา่ยเงนิใหแ้ก่บรษิทัดงักล่าวเรยีบรอ้ยแลว้ ผูฟ้้องคดเีหน็ว่า การทีผู่ถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ไม่รบัพจิารณา
ใบเสนอราคาของผูฟ้้องคด ีและพจิารณาใหบ้รษิทั อ. เป็นผูช้นะการสอบราคา เป็นการพจิารณา
ทีไ่ม่เป็นธรรมและเป็นเหตุใหผู้ฟ้้องคดไีดร้บัความเสยีหาย จงึมหีนังสอืคดัค้านผลการพจิารณา
ต่อผู้ถูกฟ้องคดทีี ่๑ และนายอ าเภอชุมแพ  ต่อมา นายอ าเภอชุมแพได้แจง้ผลการพจิารณาว่า
เหตุที่ไม่พจิารณาใบเสนอราคาของผู้ฟ้องคดเีน่ืองจากผู้ฟ้องคดไีม่ระบุจ านวนภาษีมูลค่าเพิม่ 
ซึง่ถอืเป็นการไม่แสดงรายละเอยีดให้ครบถ้วนตามแบบฟอรม์ใบเสนอราคา ผูฟ้้องคดจีงึน าคดี
มาฟ้องขอให้ศาลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ให้ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ชดใช้ค่าเสยีหายพรอ้มดอกเบี้ย 
แก่ผูฟ้้องคด ี
    ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
     เมื่อข้อเท็จจริงรบัฟงัได้ว่า ผู้ฟ้องคดียื่นซองเสนอราคาต่อคณะกรรมการ 
เปิดซองสอบราคา โดยในใบเสนอราคาของผูฟ้้องคดไีดก้รอกขอ้ความในขอ้ ๒ ช่องราคาต่อหน่วย 
เป็นเงนิ ๔๔๘,๐๐๐ บาท ส่วนในช่องภาษมีลูค่าเพิม่ (ถ้าม)ี ไม่มกีารกรอกขอ้ความและไดก้รอก
ข้อความจ านวนเงินเป็นตัวหนังสือว่า สี่แสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน โดยมีข้อความตาม 
แบบใบเสนอราคาต่อท้ายว่า เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิม่รวมทัง้ภาษีอากรอื่นและค่าใช้จ่าย 
ทัง้ปวงไวด้ว้ยแลว้ กรณีจงึต้องถอืว่าผูฟ้้องคดไีดเ้สนอราคาเป็นเงนิบาทและเสนอเพยีงราคาเดยีว 
และราคาที่เสนอก็ตรงกันทัง้ตัวเลขและตัวอักษรตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๔.๒ ของเอกสาร 
สอบราคา และการที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ระบุจ านวนภาษีมูลค่าเพิ่มก็ไม่ท าให้คณะกรรมการ 
เปิดซองสอบราคาเข้าใจผิดในสาระส าคัญ และไม่มีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ  
ต่อผู้เสนอราคารายอื่น เนื่องจากแบบใบเสนอราคาประกอบกับข้อ ๔.๒ ของเอกสารสอบราคา  
ก็มีข้อความผูกมัดไว้อย่างชัดเจนว่าราคาที่ เสนอเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทัง้ 
ภาษีอากรอื่นและค่าใช้จ่ายทัง้ปวงไว้ด้วยแล้ว  ดงันัน้ ใบเสนอราคาของผู้ฟ้องคดทีี่ไม่ได้ระบุ
จ านวนภาษีมูลค่าเพิม่จงึไม่ถือเป็นข้อผดิพลาดในส่วนที่เป็นสาระส าคญั แต่ถือเป็นข้อผดิพลาด
เพยีงเลก็น้อยเท่านัน้ ไม่ถงึกบัท าใหก้ารยื่นใบเสนอราคาของผูฟ้้องคดตี้องเสยีไปอนัจะส่งผลให้
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาไม่รบัพิจารณาใบเสนอราคาของผู้ฟ้องคดี  ดังนัน้ การที ่
ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ไม่รบัใบเสนอราคาของผู้ฟ้องคดโีดยอาศยัเหตุแต่เพยีงว่า ผู้ฟ้องคดไีม่ได้ระบุ
จ านวนภาษีมูลค่าเพิ่ม จึงเป็นการกระท าที่ไม่ชอบด้วยเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา และ 
เป็นการกระท าละเมิดต่อผู้ฟ้องคด ีซึ่งผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ จะต้องรบัผดิชดใช้ค่าสนิไหมทดแทน 
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แก่ผู้ฟ้องคด ี ทัง้น้ี ตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง๒๓๘ แห่งพระราชบญัญตัคิวามรบัผดิทางละเมดิของ 
เจา้หน้าที ่พ.ศ. ๒๕๓๙ และเมือ่พจิารณาตามมาตรา ๔๓๘ วรรคหนึ่ง๒๓๙ แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชยแ์ล้วเห็นได้ว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ มคี าสัง่ไม่รบัใบเสนอราคาของผู้ฟ้องคด ี
ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต ่าสุดและสมควรเป็นผู้ชนะการสอบราคานัน้ได้ก่อให้เกิดความเสยีหาย  
แก่สิทธิในการเข้าท าสัญญาซื้อขายรถบรรทุกให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒  ดังนัน้ ค่าเสียหาย 
จากการซื้อเอกสารสอบราคา จ านวน ๑ ชุด ราคา ๒,๕๐๐ บาท และค่าเสยีหายทีเ่ป็นค่าใชจ้่าย
ของพนกังานของผูฟ้้องคดใีนการด าเนินการซือ้เอกสารสอบราคา ยื่นซองสอบราคา และตดิตาม 
ผลการสอบราคา รวมทัง้การยื่นอุทธรณ์ จ านวน ๘,๐๐๐ บาท จึงเป็นค่าเสียหายโดยตรง 
จากการออกค าสัง่ทีเ่ป็นเหตุแห่งการละเมดิในคดนีี้ ส่วนค่าเสยีหายจากการตระเตรยีมรถยนต์ไว้ 
เพื่อให้ตรวจสอบในการประมูลโดยผู้ฟ้องคดีต้องเสียค่าจอดรถในอตัราวนัละ ๑๕๒.๐๖ บาท  
เป็นเวลา ๗๔ วนั จงึจ าหน่ายรถยนต์ให้ลูกค้ารายอื่นได้ รวมเป็นเงนิ ๑๑,๒๕๒.๔๔ บาท นัน้  
เมื่อปรากฏว่าในการส่งมอบรถของผู้ถูกฟ้องคดีมีก าหนดระยะเวลาในการส่งมอบรถยนต์ 
ไม่ เกิน ๓๐ วัน หากส่งมอบไม่ทันก าหนดอาจถูกปรับหรือถูกยกเลิกสัญญา ผู้ ฟ้องคด ี
จงึจ าเป็นต้องตระเตรยีมรถไว้โดยการสัง่รถยนต์มาล่วงหน้า เมื่อผู้ฟ้องคดไีม่ได้รบัการเลอืก 
ในการสอบราคา ค่าเสยีหายในส่วนนี้จงึเป็นความเสยีหายโดยตรงจากการออกค าสัง่ทีเ่ป็นเหตุ
แห่งการละเมดิคดนีี้ ส าหรบัค่าเสยีหายต่อชื่อเสยีงทางธุรกิจนัน้ เมื่อค านึงถึงสภาพพฤติการณ์  
แห่งคดแีละความรา้ยแรงแห่งละเมดิแลว้ การทีผู่ฟ้้องคดไีม่ไดร้บัเลอืกใหเ้ป็นผูช้นะในการเสนอราคา
ไม่ได้มผีลเสยีหายต่อชื่อเสยีงทางธุรกิจของผู้ฟ้องคดแีต่อย่างใด ส่วนค่าเสยีหายจากผลก าไร 
ในการจ าหน่ายรถยนต์ จ านวน ๑๑,๐๐๐ บาท นัน้ เป็นค่าเสียหายจากการผดิสญัญาซื้อขาย  
แต่คดนีี้คู่กรณีมไิด้มกีารท าสญัญาซือ้ขายกนั ค่าเสยีหายส่วนนี้จงึมใิช่ค่าเสยีหายที่เกดิจากการ 
ออกค าสัง่ทีเ่ป็นเหตุแห่งการละเมดิในคดนีี้  ฉะนัน้ ค่าเสยีหายในกรณีนี้รวมเป็นจ านวนเงนิทัง้สิ้น  
 
 
 
 

                                                           
๒๓๘ อา้งแลว้ ในเชงิอรรถที ่๒๑๙ หน้า ๒๖๓ 

 

๒๓๙ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์
  มาตรา ๔๓๘ ค่าสนิไหมทดแทนจะพึงใช้โดยสถานใดเพียงใดนัน้ ให้ศาลวนิิจฉัยตามควรแก่

พฤตกิารณ์และความรา้ยแรงแห่งละเมดิ 
  อนึ่ง ค่าสินไหมทดแทนนัน้ ได้แก่การคืนทรัพย์สินอันผู้เสียหายต้องเสียไปเพราะละเมิด  

หรอืใชร้าคาทรพัยส์นินัน้ รวมทัง้ค่าเสยีหายอนัจะพงึบงัคบัใหใ้ชเ้พื่อความเสยีหายอย่างใดๆ อนัไดก้่อขึน้นัน้ดว้ย 



 

๒๙๖ 

๒๑,๗๕๒.๔๔ บาท แต่เมื่อปรากฏว่าศาลปกครองชัน้ต้นก าหนดค่าเสียหายให้จ านวน  
๑๑,๐๐๐ บาท และผู้ฟ้องคดีมิได้อุทธรณ์ ศาลปกครองสูงสุดจึงไม่อาจก าหนดค่าเสียหาย 
ให้เกินกว่าที่ศาลปกครองชัน้ต้นวินิจฉัยไว้  พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชดใช้เงนิจ านวน 
๑๑,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอตัราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงนิดงักล่าว นับแต่วนัฟ้อง 
เป็นตน้ไปจนกว่าจะช าระเสรจ็แก่ผูฟ้้องคด ี(ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๕๕๐/๒๕๕๔) 
 

  ๒) การอนุมติัหรือไม่อนุมติัสัง่ซ้ือหรือสัง่จ้างผู้เสนอราคาท่ีเสนอราคา 
ผิดไปจากเง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนท่ีเป็นสาระส าคัญ และท าให้เกิด 
การได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน   
 

   - กรณีผู้เสนอราคาต า่สุดไม่ได้กรอกปริมาณและราคาของวสัดุในบญัชี
แสดงปริมาณวสัดแุนบท้ายใบเสนอราคาให้ครบถ้วน 
 

  การท่ีผู้เสนอราคาไม่ได้กรอกปริมาณและราคาของวสัดุในบญัชีแสดง
ปริมาณวสัดุแนบท้ายใบเสนอราคาให้ครบถ้วน อนัท าให้แปลความได้ว่าผู้เสนอราคา 
จะไม่ใช้วสัดุดงักล่าวในงานก่อสร้างตามประกาศสอบราคา เม่ือปรากฏว่าวสัดุดงักล่าว 
มีผลกระทบเป็นอย่างย่ิงต่อความมัน่คงแข็งแรงของงานท่ีจะก่อสร้าง จึงถือว่า 
เป็นการเสนอราคาท่ีไม่ครบถ้วนในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญั และท าให้ผู้เสนอราคารายอ่ืน 
ท่ีกรอกรายการครบถ้วนเสียเปรียบ การท่ีหน่วยงานทางปกครองผู้จดัสอบราคามีค าสัง่ 
ไม่อนุมติัจ้างผูเ้สนอราคารายดงักล่าวซ่ึงเสนอราคาต า่สดุ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว 
  สรปุข้อเทจ็จริง 
  องค์การบรหิารส่วนจงัหวดันครนายก (ผู้ถูกฟ้องคดี) ประกาศสอบราคาจ้าง
เหมาก่อสรา้งถนน คสล. โดยมผีูฟ้้องคดเีป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุด แต่ผูถู้กฟ้องคดไีดม้คี าสัง่อนุมตัิ
จา้งและท าสญัญาจา้งกบัผูเ้สนอราคารายอื่นซึง่เป็นผูเ้สนอราคาต ่าเป็นล าดบัทีส่อง ผูฟ้้องคดจีงึ
มหีนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดี เพื่อขอทราบเหตุผลของการไม่เรยีกผู้ฟ้องคดีไปท าสญัญาจ้าง ซึ่ง
ต่อมาผูถู้กฟ้องคดไีดแ้จง้ใหผู้ฟ้้องคดทีราบว่าเป็นเพราะผูฟ้้องคดกีรอกรายการปรมิาณวสัดุและ
ราคาในบญัชแีสดงปรมิาณวสัดุแนบทา้ยใบเสนอราคาไม่ครบถ้วน ๒ รายการ คอื ไม่กรอกรายการ 
เหลก็เสรมิ ชนิดเหลก็เสน้ DB Ø ๑๖ มลิลเิมตร และเหลก็เสรมิ ชนิดเหลก็เสน้ RB Ø ๑๙ มลิลเิมตร 
ซึ่งเป็นการเสนอราคาที่ผิดหลักเกณฑ์เนื่องจากเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไข  
ทีก่ าหนดไวใ้นเอกสารสอบราคาจา้ง ท าใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบเสยีเปรยีบแก่ผูเ้สนอราคารายอื่น 
ผูถู้กฟ้องคดจีงึท าสญัญาจา้งกบัผูเ้สนอราคาทีเ่สนอราคาต ่าเป็นล าดบัทีส่อง แต่ผูฟ้้องคดเีหน็ว่า
ถูกกลัน่แกล้งและถูกเลือกปฏบิตัิโดยไม่เป็นธรรม ท าให้ได้รบัความเสยีหายจากการสูญเสีย



 

๒๙๗ 

โอกาสที่จะได้รบัผลก าไรเป็นเงนิ ๑๐๘,๖๐๐ บาท จงึน าคดีมาฟ้องขอให้ศาลมคี าพิพากษา 
หรอืค าสัง่ใหผู้ถู้กฟ้องคดชีดใชค้่าเสยีหายจ านวนดงักล่าวแก่ผูฟ้้องคด ี
  ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ  
   การทีผู่ฟ้้องคดไีมก่รอกรายการเหลก็เสรมิ ชนิดเหลก็เสน้ DB Ø ๑๖ มลิลเิมตร 
และ RB Ø ๑๙ มลิลเิมตร ในบญัชแีสดงปรมิาณวสัดุ โดยกรอกขอ้ความทีเ่กี่ยวกบัจ านวนและ
ราคาในงานเหล็กเสรมิเป็นเหล็กชนิดและขนาดอื่นนัน้ ย่อมแปลความหมายได้ว่า ผู้ฟ้องคด ี
จะไม่ใช้เหล็กเส้นดงักล่าวในงานก่อสรา้ง จงึไม่ระบุรายการปรมิาณเหลก็เส้นที่มขีนาดดงักล่าว 
และไม่เสนอราคา ซึ่งไม่สอดคล้องกับแบบแปลนก่อสร้างที่ผู้ถูกฟ้องคดีก าหนดให้ใช้เหล็กเส้น 
ทัง้สองชนิดข้างต้น เพื่อเป็นเหล็กยดึรอยต่อตามยาวและเป็นเหล็กเดือยยึดรอยต่อส าหรบั 
การหดตวัและการขยายตวั ประกอบกบัรบัฟงัได้ว่า ปรมิาณและขนาดของเหลก็เส้นที่ใช้ประโยชน์ 
ในลกัษณะดงักล่าว มผีลกระทบเป็นอยา่งยิง่ต่อความมัน่คงแขง็แรงของถนน คสล. กรณีจงึถอืว่า
ผูฟ้้องคดกีรอกปรมิาณวสัดุและราคาในบญัชรีายการก่อสรา้งไมค่รบถว้นในสิง่ซึง่เป็นสาระส าคญั  
นอกจากนัน้ การทีผู่ฟ้้องคดไีมก่รอกรายการและไมร่วมราคาเหลก็เสน้ดงักล่าวไวใ้นราคาทีเ่สนอ
ต่อผู้ถูกฟ้องคด ีเป็นการเสนอราคาที่ท าให้ผู้เสนอราคารายอื่นซึ่งกรอกรายการและรวมราคา
เหลก็เสน้ทัง้สองชนิดดงักล่าวเสยีเปรยีบผูฟ้้องคด ี อกีทัง้ หากผูถู้กฟ้องคดอีนุมตัจิา้งผู้ฟ้องคดี
อาจท าให้ทางราชการเสยีประโยชน์ เนื่องจากคุณภาพของงานก่อสรา้งไม่ไดม้าตรฐาน ซึ่งเป็น
การเสนอราคาทีผ่ดิต่อหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาจา้ง  ดงันัน้ การทีผู่ถู้กฟ้องคด ี
มคี าสัง่ไม่อนุมตัจิ้างผู้ฟ้องคดจีงึชอบด้วยกฎหมายแล้ว ไม่เป็นการกระท าละเมดิต่อผู้ฟ้องคด ี
พพิากษายกฟ้อง (ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๔๔๔/๒๕๕๐) 
 

 ๔.๒ การจดัซ้ือหรือจดัจ้างโดยวิธีประกวดราคา 
 

 ๑) การอนุมติัหรือไม่อนุมติัสัง่ซ้ือหรือสัง่จ้างผู้เสนอราคาท่ีเสนอราคา 
ผิดไปจากเง่ือนไขของเอกสารประกวดราคาในส่วนท่ีไม่ใช่สาระส าคญั และไม่ท าให้เกิด 
ความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผูเ้สนอราคารายอ่ืน 

 

  (๑) กรณีผู้ เสนอราคาต ่าสุดย่ืนเสนอราคาโดยใช้ส าเนาเอกสาร 
ใบเสนอราคา ไม่ใช่ต้นฉบบัจริง 
 

 กรณีท่ีผู้ เสนอราคาย่ืนซองประกวดราคาโดยใช้ส าเนาเอกสาร 
ใบเสนอราคาไม่ใช้ต้นฉบบัจริง ถือเป็นการเสนอราคาโดยผิดพลาดเพียงเล็กน้อยหรือ 
ผิดแผกไปจากเง่ือนไขของเอกสารประกวดราคาในส่วนท่ีมิใช่สาระส าคญั  อีกทัง้ ไม่มีผล



 

๒๙๘ 

ท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้เสนอราคารายอ่ืน เม่ือผู้เสนอราคาดังกล่าว 
เป็นผู้เสนอราคาต ่าสุด การท่ีคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเสนอให้ 
ตัดผู้เสนอราคาดังกล่าวออกและให้จ้างผู้เสนอราคาในล าดับรองลงมาแทน จึงเป็น 
การกระท าท่ีไม่ชอบตามข้อ ๓๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสด ุ
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๘ 
 สรปุข้อเทจ็จริง 
  องคก์ารบรหิารส่วนต าบลคูคต (ผูถู้กฟ้องคด)ี ได้ออกประกาศประกวดราคา 
จา้งเหมาวางท่อ คสล. พรอ้มบ่อพกัและรางว ีเลยีบคลองซอยที ่๓ หมู่ที ่๑ ต าบลคูคต โดยผูฟ้้องคดี
ได้ยื่นซองประกวดราคาต่อผู้ถูกฟ้องคด ี ต่อมา คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคา 
ไดต้รวจสอบคุณสมบตัแิละเอกสารหลกัฐานต่างๆ ของผูเ้ขา้ประกวดราคาตามโครงการดงักล่าวแล้ว 
ปรากฏว่ามผีูท้ ีม่คีุณสมบตัแิละยื่นเอกสารหลกัฐานถูกต้องตามเงื่อนไขในประกาศประกวดราคา
และเอกสารประกวดราคารวม ๑๕ ราย โดยผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เสนอราคาต ่าสุด ล าดบัที่ ๒ คือ 
บรษิทั ว. และล าดบัที ่๓ คอื หา้งหุน้ส่วนจ ากดั บ. คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคา
เหน็ว่า ผู้ฟ้องคดเีป็นผู้เสนอราคาต ่าสุดแต่ขาดคุณสมบตัติามเอกสารประกวดราคา เน่ืองจาก 
ผูฟ้้องคดใีชส้ าเนาเอกสารใบเสนอราคาไมใ่ชต้น้ฉบบัจรงิทีซ่ือ้ไปจากผูถู้กฟ้องคด ีคณะกรรมการ
พจิารณาผลการประกวดราคาจงึไดเ้รยีกผูฟ้้องคดมีาชี้แจง แต่ผูฟ้้องคดชีี้แจงว่าเอกสารตวัจรงิ
ลบจนกระดาษขาดทะลุหลัง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจึงให้ผู้ฟ้องคด ี
กลบัไปเอาเอกสารใบเสนอราคาฉบบัจรงิมาแนบเรื่องเพื่อยนืยนัว่าเอกสารช ารุดจรงิ แต่ผู้ฟ้องคดี
แจ้งว่าเอกสารฉบบัจรงิได้ฉีกทิ้งและท าลายไปแล้วไม่สามารถน ามายนืยนัได้ คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาจึงมีความเห็นให้พิจารณาผู้เสนอราคาในล าดับรองลงมา  
คอื บรษิัท ว. แทน เพราะมคีุณสมบตัิถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขในประกาศประกวดราคา  
และเหน็ควรว่าจา้งบรษิัท ว. ด าเนินการก่อสรา้งโครงการดงักล่าว ผู้ถูกฟ้องคดพีจิารณาแล้ว 
ได้อนุมตัิตามที่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเสนอ ผู้ฟ้องคดีได้มหีนังสือถึง 
ผู้ถูกฟ้องคดขีอคดัค้านผลการพจิารณาการประกวดราคาและขอทราบเหตุผลในการพจิารณา 
ผลการประกวดราคา เน่ืองจากผูฟ้้องคดเีป็นผู้เสนอราคาต ่าสุด เหตุใดจงึมคีุณสมบตัไิม่ถูกต้อง
ตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา แต่ผูถู้กฟ้องคดมีไิด้ท าหนังสอืตอบชีแ้จงผู้ฟ้องคดแีต่อย่างใด 
ผู้ฟ้องคดีจงึน าคดีมาฟ้องขอให้ศาลมคี าพิพากษาหรอืค าสัง่ เพิกถอนค าสัง่ของผู้ถูกฟ้องคด ี
ทีอ่นุมตัจิา้งบรษิทั ว. ดงักล่าว 
 
 
 



 

๒๙๙ 

 ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
  ค าว่าแบบที่ก าหนดไว้ในขอ้ ๔.๑ ของเอกสารประกวดราคา หมายถงึ รูปแบบ 
รายการ และรายละเอยีดต่างๆ ทีร่ะบุไวใ้นใบเสนอราคา  ดงันัน้ การทีผู่ฟ้้องคดไีด้ถ่ายเอกสาร
จากใบเสนอราคาตวัจรงิ รูปแบบต่างๆ จงึมสีาระส าคญัครบถ้วนตรงตามรปูแบบ รายการ และ
รายละเอยีดต่างๆ ทีร่ะบุไวใ้นตน้ฉบบัใบเสนอราคาทุกประการ และส าเนาใบเสนอราคากป็รากฏ
รอยประทับตราของผู้ถูกฟ้องคดีอันแสดงให้เห็นว่าใบเสนอราคาของผู้ฟ้องคดีถ่ายส าเนา 
มาจากใบเสนอราคาของผู้ถูกฟ้องคด ีและผู้ฟ้องคดไีด้กรอกขอ้ความถูกต้องครบถ้วนตรงตาม
สาระส าคญัทีร่ะบุไวใ้นต้นฉบบัใบเสนอราคา รวมทัง้ไดล้งลายมอืชื่อของผูเ้สนอราคา และจ านวนเงนิ
ที่เสนอก็ได้ระบุตรงกนัทัง้ตวัเลขและตวัอกัษร จงึถอืว่ามไิด้มคีวามแตกต่างกนัในสาระส าคญั 
ของการเสนอราคา เป็นการเสนอราคาทีถู่กต้องตามแบบทีก่ าหนดไว ้จงึถอืไดว้่าเป็นการเสนอราคา
โดยผดิพลาดเพยีงเลก็น้อยหรอืผดิแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาในส่วนที่มใิช่
สาระส าคญั  อกีทัง้ ไม่มผีลท าใหเ้กดิการไดเ้ปรยีบเสยีเปรยีบต่อผูเ้สนอราคารายอื่น เมื่อผู้ฟ้องคดี
เป็นผู้เสนอราคาต ่าสุด คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาจงึต้องเสนอผู้ถูกฟ้องคด ี
ซึง่เป็นผูม้อี านาจสัง่จา้งเพื่อสัง่การให้จา้งผู้ฟ้องคดต่ีอไปตามขอ้ ๓๖ (๒) และ (๓) ๒๔๐ ของระเบยีบ

                                                           
๒๔๐ ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการพสัดุขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล พ.ศ. ๒๕๓๘ 

ขอ้ ๓๖ คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคา มหีน้าทีด่งันี้ 
(๑) ตรวจสอบคุณสมบตัิของผู้เสนอราคา ใบเสนอราคา เอกสารหลกัฐานต่างๆ พสัดุตวัอย่าง 

แคตตาล็อก หรือแบบรูปและรายการละเอียด แล้วคัดเลือกผู้เสนอราคาที่ถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสาร
ประกวดราคา 

 ในกรณีทีผู่เ้สนอราคาใดเสนอรายละเอยีดแตกต่างไปจากเงื่อนไขทีก่ าหนดในเอกสารประกวดราคา
ในส่วนที่มใิช่สาระส าคญั และความแตกต่างนัน้ไม่มีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสยีเปรยีบต่อผู้เสนอราคา 
รายอื่น หรอืเป็นการผดิพลาดเลก็น้อย ใหพ้จิารณาผ่อนปรนใหผู้เ้ขา้ประกวดราคา โดยไม่ตดัผูเ้ขา้ประกวดราคา
รายนัน้ออก 

 ในการพิจารณา คณะกรรมการอาจสอบถามข้อเท็จจริงจากผู้เสนอราคารายใดก็ได้  แต่จะให ้
ผูเ้สนอราคารายใดเปลีย่นแปลงสาระส าคญัทีเ่สนอไวแ้ลว้มไิด ้

(๒) พจิารณาคดัเลอืกสิง่ของ หรอืงานจา้ง หรอืคุณสมบตัขิองผูเ้สนอราคาทีต่รวจสอบแลว้ตาม (๑) 
ซึ่งมีคุณภาพและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนต าบล แล้วเสนอให้ซื้อหรือจ้างจาก 
ผูเ้สนอราคารายทีค่ดัเลอืกไวแ้ลว้ ซึง่เสนอราคาต ่าสดุ 

 ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต ่าสุดดังกล่าวไม่ยอมเข้าท าสญัญาหรือข้อตกลงกบัองค์การบริหาร 
สว่นต าบลในเวลาทีก่ าหนดตามเอกสารประกวดราคา ใหค้ณะกรรมการพจิารณาจากผูเ้สนอราคาต ่ารายถดัไป
ตามล าดบั 

(มต่ีอหน้าถดัไป) 



 

๓๐๐ 

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพสัดุขององค์การบรหิารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๘  ดงันัน้ การที่
คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาเสนอใหต้ดัผูฟ้้องคดอีอกและให้จา้งบรษิทั ว. แทน 
จงึเป็นการกระท าที่ไม่ชอบตามขอ้ ๓๖ ของระเบยีบดงักล่าว และการที่ผู้ถูกฟ้องคดไีด้มคี าสัง่
อนุมตัิตามที่คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาดงักล่าวเสนอ จงึเป็นการกระท าที่ 
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย  พพิากษาให้เพกิถอนค าสัง่ของผู้ถูกฟ้องคดทีี่อนุมตัใิห้ว่าจา้งบรษิทั ว. 
(ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๓๕๘/๒๕๕๓) 
 

   (๒) กรณีผู้เสนอราคาย่ืนหนังสือยืนยนัขีดความสามารถและความพร้อม
ด้านเครื่องจกัร - เครื่องมือ โดยไม่ถกูต้องในวนัเสนอราคา 
 

  การท่ีเอกสารประกวดราคาก าหนดให้ผู้เสนอราคาเสนอหลักฐาน 
เป็นหนังสือยืนยนัขีดความสามารถและความพร้อมท่ีมีอยู่ในวนัเสนอราคา ด้านเคร่ืองจกัร-
เครื่องมือ โรงงาน พร้อมส าเนาทะเบียนประจ าเครื่องจกัร-เครื่องมือ โรงงาน และระบุด้วยว่า
หน่วยงานทางปกครองสงวนสิทธิท่ีจะไม่พิจารณาราคาของผูเ้สนอราคารายท่ีไม่สามารถ
แสดงหลกัฐานถึงขีดความสามารถและความพร้อมท่ีตนมีอยู่ได้ครบถ้วนตามเง่ือนไข 
ท่ีก าหนดในขณะย่ืนซองเสนอราคา นัน้  มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือก าหนดให้ผู้เสนอราคาเสนอ
หลักฐานทางทะเบียนของเครื่องจักร-เครื่องมือ โรงงาน ให้หน่วยงานทางปกครอง
พิจารณาในเบื้องต้นเท่านัน้ สาระส าคญัท่ีแท้จริงของการก าหนดเง่ือนไขดงักล่าว คือ  
การก าหนดความมีอยู่ของเครื่องจกัร-เครื่องมือ โรงงาน ในวนัท่ีมีการเสนอราคา  ดงันัน้ 
หากผูเ้สนอราคามีเครื่องจกัร-เครื่องมือ โรงงาน ถกูต้องในวนัท่ีเสนอราคา ย่อมเป็นไปตาม
เง่ือนไขของเอกสารประกวดราคาแล้ว ส่วนเอกสารทะเบียนประจ าเครื่องจกัร-เครื่องมือ 
โรงงาน หากหน่วยงานทางปกครองท่ีด าเนินการประกวดราคาเห็นว่ามีการย่ืนเอกสาร 
ไม่ถูกต้องครบถ้วนย่อมสามารถเรียกให้ผู้เสนอราคาน าเอกสารท่ีถูกต้องมาแสดง 
ในภายหลงัได้ 

                                                                                                                                                                      

(ต่อจากเชงิอรรถที ่๒๔๐ หน้า ๒๙๙) 
 ถ้าผู้เสนอราคาเท่ากนัหลายราย ให้เรยีกผู้เสนอราคาดงักล่าวมาขอให้เสนอราคาใหม่พร้อมกนั 

ดว้ยวธิยีื่นซองเสนอราคา 
 ถ้าปรากฏว่าราคาของผู้เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างสูงกว่าวงเงิน  

ทีจ่ะซือ้หรอืจา้ง ใหค้ณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาด าเนินการตามขอ้ ๒๙ โดยอนุโลม 
(๓) ใหค้ณะกรรมการรายงานผลการพจิารณา และความเหน็พรอ้มดว้ยเอกสารที่ไดร้บัไวท้ัง้หมด

ต่อผูซ้ือ้หรอืผูส้ ัง่จา้งเพื่อสัง่การ โดยเสนอผ่านหวัหน้าเจา้หน้าทีพ่สัดุ และประธานกรรมการบรหิาร 

 



 

๓๐๑ 

  กรณีท่ีผู้เสนอราคามีเครื่องจักร-เครื่องมือ โรงงาน ตามท่ีก าหนดใน 
เอกสารประกวดราคาอยู่แล้วในวนัเสนอราคา เพียงแต่ย่ืนเอกสารไม่ถกูต้องในวัน 
เสนอราคาเท่านั้น จึงเป็นเพียงความผิดพลาดเล็กน้อย มิใช่เป็นการเสนอรายละเอียด 
ท่ีแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีก าหนดในเอกสารประกวดราคาในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญั 
และความแตกต่างนัน้ไม่มีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้เสนอราคารายอ่ืน 
ประกอบกบัเม่ือพบข้อบกพร่องดงักล่าว คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
มิได้สอบถามข้อเท็จจริงจากผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด การท่ีคณะกรรมการฯ มีความเห็น 
เสนอให้ไม่รบัราคาของผู้ฟ้องคดีด้วยเหตุผลดงักล่าว จึงเป็นการใช้ดุลพินิจท่ีไม่ถกูต้อง  
ดงันัน้ ค าสัง่ของผู้มีอ านาจสัง่จ้างท่ีไม่รบัราคาของผู้เสนอราคาโดยอาศยัเหตุผลตามท่ี
คณะกรรมการฯ เสนอ จึงเป็นค าสัง่ท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกนั 

  สรปุข้อเทจ็จริง 
  กรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 
ท านบดนิหวังานและอาคารประกอบ โครงการคลองโสนฯ โดยขอ้ ๑.๘ ของเอกสารประกวดราคา
ดงักล่าวก าหนดให้ผู้ยื่นซองเสนอราคาต้องแสดงหลกัฐานถงึขดีความสามารถและความพรอ้ม 
ทีต่นมอียู่ในวนัเสนอราคา ตามขดีความสามารถและความพรอ้มด้านบุคลากร ดา้นเครื่องจกัร-
เครื่องมอื โรงงาน และด้านฐานะทางการเงนิตามที่ได้ก าหนดไว้ส าหรบัผู้รบัจ้างชัน้ที่ ๑  ทัง้นี้ 
ขอ้ก าหนดดงักล่าวก าหนดชนิดและขนาดเครื่องจกัร-เครื่องมอื โรงงานไว ้ดงันี้ (๑) รถแทรคเตอร์
ตนีตะขาบ ขนาดไมน้่อยกว่า ๑๔๐ แรงมา้ (๒) รถตกัลอ้ยางตนีตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐ แรงมา้ 
(๓) รถขุด ขนาดไม่น้อยกว่า ๙๐ แรงม้า (๔) รถเกลี่ยดิน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๐ แรงม้า  
(๕) รถบรรทุก ๖ ล้อ และ ๑๐ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑๐ แรงม้า (๖) รถบรรทุกน ้าหรอืรถผสมคอนกรตี 
ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงมา้ (๗) รถบดหรอืรถแทรคเตอรล์ากล้อบดตนีแกะ ขนาดไม่น้อยกว่า 
๑๐๐ แรงม้า (๘) รถเครน ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ ตนั โดยผู้รบัจ้างชัน้ที่ ๑ จะต้องมเีครื่องจกัร-
เครือ่งมอื โรงงาน ไมน้่อยกว่า ๔ ชนิด จ านวนไมน้่อยกว่า ๑๒ คนั ผูฟ้้องคดไีดย้ื่นซองประกวดราคา
ต่อผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ซึ่งเป็นราคาที่ต ่ากว่าผู้ยื่นซองประกวดราคารายอื่นและต ่ากว่าราคากลาง 
ที่ก าหนดไว้ แต่ในส่วนที่เกี่ยวกบัหลกัฐานแสดงขดีความสามารถและความพรอ้มด้านเครื่องจกัร-
เครื่องมอื โรงงาน นัน้ ผู้ฟ้องคดรีะบุในล าดบั ๑.๓ รถแทรคเตอร์ หมายเลขทะเบยีน ต-๐๔๐๐ 
ขนาด ๑๒๐ แรงมา้ และในล าดบั ๑.๗ รถบด หมายเลขทะเบยีน ถ-๐๐๑๗ ขนาด ๑๒๐ แรงมา้ 
คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคา (ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ ถึงที่ ๔) ได้ร่วมกนัพจิารณา 
ผลการประกวดราคาแล้วเห็นว่า กรณีรถแทรคเตอร์ตามที่ก าหนดไว้เป็นขนาดไม่น้อยกว่า  
๑๔๐ แรงม้า ผู้ฟ้องคดีเสนอ ๑๒๐ แรงม้า ซึ่งน้อยกว่าที่ก าหนดไว้ดงักล่าว ส่วนกรณีรถบด



 

๓๐๒ 

ตามที่ก าหนดไวเ้ป็นขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ แรงมา้ แต่ตามหลกัฐานรายการจดทะเบยีนระบุว่า 
รถบด หมายเลขทะเบยีน ถ-๐๐๑๗ มขีนาด ๗๒ แรงมา้ ซึ่งน้อยกว่าที่ก าหนดไว้เช่นกนั และ 
ท าใหเ้ครือ่งจกัร-เครือ่งมอื โรงงาน ทีผู่ฟ้้องคดเีสนอเหลอืเพยีง ๑๐ คนั เท่านัน้ ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ 
ถงึที ่๔ จงึมมีตไิม่พจิารณาราคาของผู้ฟ้องคด ีและได้มหีนังสอื ลงวนัที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๖ 
แจ้งให้ผู้ฟ้องคดทีราบ ผู้ฟ้องคดีจงึได้มหีนังสือไปยงัประธานคณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาเพื่ออุทธรณ์ผลการพจิารณาดงักล่าว โดยชี้แจงว่าผู้ฟ้องคดมีคีุณสมบตัเิบื้องต้น
ครบถ้วนตามทีก่ าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เน่ืองจากกรณีที่ผูฟ้้องคดรีะบุในหลกัฐานแสดง
ขดีความสามารถและความพรอ้มดา้นเครื่องจกัร-เครื่องมอื โรงงาน ล าดบัที ่๑.๓ เป็นรถแทรคเตอร ์
หมายเลขทะเบียน ต-๐๔๐๐ นัน้  เป็นการเสนอรถตักล้อยาง ไม่ใช่รถแทรคเตอร์ตีนตะขาบ  
และรถที่เสนอมีแรงม้าไม่น้อยกว่า ๘๐ แรงม้า ตามที่ก าหนดไว้ ส่วนกรณีรถบดที่ผู้ฟ้องคด ี
เสนอหมายเลขทะเบียน ถ -๐๐๑๗ เกิดจากความผิดพลาดในการแนบเอกสารประกอบ  
โดยผู้ฟ้องคดีมีเจตนาเสนอรถบดอีกคนัหน่ึงซึ่งมขีนาด ๑๒๐ แรงม้า  ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑  
ไดม้บีนัทกึเสนอใหป้ลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์พจิารณาเสนอใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดทีี ่๕) มคี าสัง่อนุมตัใิหผู้ถู้กฟ้องคดทีี่ ๑ รบัราคาทีบ่รษิทั บ. เสนอ  
หลงัจากนัน้ ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ได้มหีนังสอืแจ้งให้ผู้ฟ้องคดทีราบว่าผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ เหน็ชอบ 
กบัผลการพจิารณาของคณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาทีเ่หน็ว่าผูฟ้้องคดเีสนอราคา
ไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้อนัเป็นการผดิเงื่อนไขในสาระส าคญั  ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑  
ได้ท าสัญญาจ้างบริษัท บ. เพื่อก่อสร้างงานดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงน าคดีมาฟ้องขอให้ศาล 
มคี าพพิากษาหรอืค าสัง่เพกิถอนค าสัง่ของผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ ถงึที ่๔ ทีไ่ม่รบัพจิารณาใบเสนอราคา
ของผู้ฟ้องคด ีและให้ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ถงึที่ ๕ ประกาศให้ผูฟ้้องคดเีป็นผู้ชนะการประกวดราคา 
หากไม่อาจจดัให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ชนะการประกวดราคาได้ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และหรือ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๖) รว่มกนัรบัผดิชดใชค้่าเสยีหายใหแ้ก่ผูฟ้้องคด ี
    ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
    เมื่อพิจารณาข้อความในเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา ข้อ ๑.๘  
ที่ก าหนดขีดความสามารถและความพร้อมที่มีอยู่ในวันเสนอราคาของผู้เ สนอราคาแล้ว 
จะเห็นได้ว่า มวีตัถุประสงค์ก าหนดให้ผู้เสนอราคาเสนอหลกัฐานทางทะเบยีนของเครื่องจกัร -
เครื่องมอื โรงงาน ให้ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ พจิารณาในเบื้องต้นเท่านัน้ สาระส าคญัที่แท้จรงิของ 
การก าหนดเงือ่นไขขดีความสามารถและความพรอ้มของผูเ้สนอราคาในเรื่องนี้ คอื เป็นการก าหนด
ความมอียู่ของเครื่องจกัร-เครื่องมอื โรงงานในวนัที่มกีารเสนอราคา  ดงันัน้ หากผู้เสนอราคา 
มเีครื่องจกัร-เครื่องมอื โรงงาน ถูกต้องในวนัที่เสนอราคาย่อมเป็นไปตามเงื่อนไขของเอกสาร
ประกวดราคาแลว้ ส่วนเอกสารทะเบยีนประจ าเครื่องจกัร-เครื่องมอื โรงงาน หากผู้ถูกฟ้องคดทีี ่๑ 



 

๓๐๓ 

เห็นว่ามกีารยื่นเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สามารถเรยีกให้ผู้เสนอราคา 
น าเอกสารทีถู่กต้องมาแสดงในภายหลงัได ้ เมื่อขอ้เทจ็จรงิปรากฏว่า ผูฟ้้องคดมีรีถบดขนาดแรงมา้
ตามที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคาอยู่แล้วในวนัเสนอราคาและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ไม่ได้
โต้แย้งข้อเท็จจรงิดงักล่าว เพยีงแต่โต้แย้งว่าผู้ฟ้องคดยีื่นเอกสารไม่ถูกต้องในวนัเสนอราคา
เท่านัน้ การที่ผู้ฟ้องคดแีนบเอกสารทะเบยีนรถผดิฉบบัจงึเป็นเพยีงความผิดพลาดเล็กน้อย  
มิใช่เป็นการเสนอรายละเอียดที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคา 
ในส่วนที่เป็นสาระส าคญั และความแตกต่างนัน้ไม่มผีลท าให้เกิดการได้เปรยีบเสยีเปรยีบกนั  
ต่อผู้เสนอราคารายอื่น เพราะผู้ฟ้องคดีมขีดีความสามารถและความพร้อมด้านเครื่องจกัร-
เครื่องมอื ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก าหนด เพียงแต่เสนอหลกัฐานผิดพลาดเท่านัน้ ซึ่งตาม 
ขอ้ ๕๐ (๑)๒๔๑ ของระเบยีบส านักนายกรฐัมนตรี ว่าด้วยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และข้อ ๖.๒  
ของเอกสารประกวดราคา ก าหนดให้คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาพิจารณา  
ผ่อนปรนให้ผู้เข้าประกวดราคา โดยไม่ตัดผู้เข้าประกวดราคารายนัน้ออก ซึ่งในกรณีเช่นนี้
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอาจสอบถามข้อเท็จจรงิจากผู้เสนอราคาได้ตาม 
ข้อ ๕๐ (๑) ของระเบียบดงักล่าวและข้อ ๖.๔ ของเอกสารประกวดราคา แต่คณะกรรมการ
พจิารณาผลการประกวดราคามไิดส้อบถามขอ้เทจ็จรงิจากผูฟ้้องคดแีละตดัรายชื่อผูฟ้้องคดอีอก 
ทัง้ๆ ที่ผู้ฟ้องคดเีป็นผู้เสนอราคาต ่าสุด ซึ่งหากคณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคา 
เปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีชี้แจงก็จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ  ฉะนัน้ การที่คณะกรรมการ 
 
 
 

                                                           
๒๔๑ ระเบยีบส านกันายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 ขอ้ ๕๐ คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคา  มหีน้าทีด่งันี้ 
 (๑) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ใบราคา เอกสารหลักฐานต่างๆ พัสดุตัวอย่าง  
แคตตาล็อก หรือแบบรูปและรายการละเอียด แล้วคัดเลือกผู้เสนอราคาที่ถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสาร
ประกวดราคา 
  ในกรณีที่ผู้เสนอราคารายใดเสนอรายละเอยีดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสาร
ประกวดราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ และความแตกต่างนัน้ไม่มีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ 
ต่อผูเ้สนอราคารายอื่นหรอืเป็นการผดิพลาดเลก็น้อย ใหพ้จิารณาผ่อนปรนให้ผูเ้ขา้ประกวดราคาโดยไม่ตดั 
ผูเ้ขา้ประกวดราคารายนัน้ออก 

  ในการพจิารณา คณะกรรมการอาจสอบถามขอ้เทจ็จรงิจากผูเ้สนอราคารายใดกไ็ดแ้ต่จะให้ 
ผูเ้สนอราคารายใดเปลีย่นแปลงสาระส าคญัทีเ่สนอไวแ้ลว้มไิด ้

ฯลฯ   ฯลฯ 



 

๓๐๔ 

พิจารณาผลการประกวดราคามีความเห็นไม่รบัราคาของผู้ฟ้องคดีเสนอผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑  
ด้วยเหตุผลว่าผู้ฟ้องคดีเสนอรายละเอียดที่ผิดแผกจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคา 
ในส่วนทีเ่ป็นสาระส าคญั จงึเป็นการใชดุ้ลพนิิจทีไ่ม่ถูกต้อง และการทีผู่ถู้กฟ้องคดทีี ่๑ เหน็พอ้งดว้ย
กบัความเหน็ดงักล่าว จงึเป็นการใช้ดุลพนิิจที่ไม่ถูกต้องเช่นกนั  ดงันัน้ ค าสัง่ของผู้ถูกฟ้องคด ี
ที่ ๕ ที่ให้รบัราคาของบรษิัท บ. ซึ่งมผีลเท่ากับเป็นการไม่รบัราคาของผู้ฟ้องคดี โดยอาศัย
เหตุผลตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เสนอ จึงเป็นค าสัง่ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย  อย่างไรก็ตาม  
เมื่อโครงการก่อสร้างตามประกาศประกวดราคาที่พิพาทได้ด าเนินการลุล่วงไปแล้ว และศาล 
อาจแกไ้ขเยยีวยาความเดอืดรอ้นเสยีหายใหแ้ก่ผูฟ้้องคดโีดยก าหนดค าบงัคบัใหผู้ถู้กฟ้องคดทีี ่๑ 
และที่ ๖ ร่วมกนัชดใช้ค่าเสยีหายให้แก่ผู้ฟ้องคด ีกรณีจงึไม่จ าต้องออกค าบงัคบัให้เพกิถอน
ค าสัง่ของผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๕ ที่ไม่รบัราคาของผู้ฟ้องคดแีต่อย่างใด ค าฟ้องในข้อหาที่ผู้ฟ้องคดี
ขอให้ศาลพพิากษาให้เพิกถอนค าสัง่ของผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๕ ที่ไม่รบัราคาของผู้ฟ้องคดจีงึไม่มี
ประโยชน์ทีจ่ะพจิารณาพพิากษาต่อไป 
  ส าหรับค่าเสียหายในผลแห่งละเมิดที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และที่ ๖ ต้องรับผิด 
ในความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบญัญตัคิวามรบัผดิทางละเมดิของเจา้หน้าที ่
พ.ศ. ๒๕๓๙ นัน้ คดน้ีีผูฟ้้องคดไีดเ้สยีค่าใชจ้่ายเป็นค่าซือ้แบบประกวดราคา จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท 
และค่าธรรมเนียมของธนาคารในการออกหนังสอืค ้าประกนัซองประกวดราคา ๑๔๗,๐๐๐ บาท  
รวมเป็นจ านวนเงิน ๑๙๗,๐๐๐ บาท ซึ่งถือเป็นค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริงอันเกิดจากการ 
ออกค าสัง่ทีไ่มช่อบดว้ยกฎหมายของผูถู้กฟ้องคดทีี ่๕ ซึง่ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ และผูถู้กฟ้องคดทีี ่๖  
ต้องรบัผิดต่อผู้ฟ้องคด ี พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และที่ ๖ ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ 
ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจ านวน ๑๙๗,๐๐๐ บาท และยกฟ้องในข้อหาที่ขอให้เพิกถอนค าสัง่ของ 
ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๕ ทีไ่มร่บัราคาของผูฟ้้องคด ี(ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๒๐/๒๕๕๕) 
 

 (๓) กรณีผู้เสนอราคาถกูตัดออกจากการประกวดราคาเน่ืองจากไม่ผ่าน
ข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนออ่ืนๆ ในการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องเยน็ 
 

  ในการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบติัของผู้เสนอราคา รวมทัง้ข้อเสนอ 
ด้านเทคนิคและข้อเสนออ่ืนๆ ของผู้เสนอราคา คณะกรรมการพิจารณาผลการ 
ประกวดราคาจะต้องถือปฏิบัติตามข้อ ๕๐ (๑) (๒) และข้อ ๕๕ ของระเบียบส านัก 
นายกรฐัมนตรี ว่าด้วยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยหากผู้เสนอราคาได้เสนอราคาหรือ 
เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีก าหนดในเอกสารประกวดราคาผิดพลาดไป 
 
 



 

๓๐๕ 

ในส่วนท่ีมิใช่สาระส าคญัและไม่มีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้เสนอราคา
รายอ่ืน คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจะต้องสอบถามข้อเท็จจริงจาก 
ผู้เข้าเสนอราคารายนัน้ก่อนการพิจารณาเสนอความเหน็ต่อผู้มีอ านาจสัง่ซ้ือหรือสัง่จ้าง 
หากปรากฏว่าคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาไม่ได้ให้โอกาสแก่ผู้เสนอราคา
ได้ช้ีแจงข้อเท็จจริงเก่ียวกบัคุณสมบติัข้างต้นแล้วเสนอความเห็นให้ตัดผู้เสนอราคา 
รายนัน้ออกจากการประกวดราคา และผู้มีอ านาจสัง่ซ้ือหรือสัง่จ้างมีค าสัง่ตามความเหน็
ของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาดังกล่าว กรณีเป็นการออกค าสัง่ 
ตดัสิทธิผูเ้สนอราคาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
  สรปุข้อเทจ็จริง 
  กรมส่งเสรมิสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 
ห้องเย็นจ านวน ๒ แห่ง คือ ห้องเย็นพร้อมอาคารโรงเรือนเก็บทุเรียนและผลไม้ สหกรณ์
การเกษตรเมอืงจนัทบุร ีจ ากดั และหอ้งเยน็เกบ็อาหารทะเลพรอ้มตดิตัง้อุปกรณ์ครบชุด อาคาร
ใช้สอย พร้อมวางระบบระบายน ้า ระบบบ าบดัน ้าเสีย สหกรณ์การเกษตรสุราษฎร์ธานี จ ากัด 
ปรากฏว่ามผีูย้ ื่นซองเสนอราคาจ านวน ๒ ราย คอื ผูฟ้้องคด ีและบรษิทั พ.  ต่อมา คณะกรรมการ
พจิารณาผลการประกวดราคามหีนังสอืแจง้ให้ผูฟ้้องคดทีราบว่า ผู้ฟ้องคดไีม่ผ่านขอ้เสนอด้าน
เทคนิคและข้อเสนออื่นๆ จงึตัดผู้ฟ้องคดีออกจากการประกวดราคา  และต่อมา ผู้ถูกฟ้องคด ี
ได้พจิารณาให้บรษิัท พ. เป็นผู้ชนะการประกวดราคา ผู้ฟ้องคดเีห็นว่าผลการพจิารณาดงักล่าว 
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จงึไดน้ าเรื่องมารอ้งทุกขข์อความเป็นธรรมต่อคณะกรรมการวนิิจฉัยรอ้งทุกข ์
และต่อมาไดม้กีารโอนมาเป็นคดขีองศาลปกครอง 
  ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
  ในการพจิารณาข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนออื่นๆ ของผู้เข้าเสนอราคา 
ทุกรายนัน้ คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาจะต้องถือปฏบิตัติามขอ้ ๕๐ (๑)๒๔๒ และ 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 ๒๔๒ อา้งแลว้ ในเชงิอรรถที ่๒๔๑ หน้า ๓๐๓ 



 

๓๐๖ 

ขอ้ ๕๕๒๔๓ ของระเบยีบส านักนายกรฐัมนตรี ว่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งเมื่อพจิารณาถงึ
เหตุผลของคณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาของผู้ถูกฟ้องคดทีี่ตดัสนิให้ผู้ฟ้องคด ี
ไมผ่่านขอ้เสนอดา้นเทคนิคและขอ้เสนออื่นๆ ในแต่ละขอ้ สามารถแยกพจิารณาไดด้งันี้ 
  กรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่า เอกสารที่ระบุความสัมพันธ์และความสมดุลของ 
ระบบท าความเยน็ทัง้สองแห่งไม่ถูกต้อง เนื่องจากเป็นเพยีงรายการสรุปภาระความรอ้นของหอ้งเยน็  
ยงัขาดเอกสารประกอบการพจิารณาหรอืรายการค านวณที่ว่าเหตุใดจงึเลือกใช้เครื่องจกัรรุ่นนัน้  
ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อก าหนด (TOR) ของผู้ถูกฟ้องคดี เห็นว่า ผู้ฟ้องคดไีด้ยนืยนัว่ามเีอกสาร 
แบบขอ้มลูจ าเพาะ แคตตาลอ็ก ซึง่ไดร้ะบุไวอ้ย่างชดัเจน และมกีารค านวณความสมัพนัธก์นัอย่างด ี
โดยมีเอกสารสรุปรายการความสัมพนัธ์และความสมดุลของระบบท าความเย็น และในการ
พิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาก็ไม่ได้ให้โอกาสผู้ฟ้องคดีอธิบาย
เกี่ยวกบัเหตุผลในการก าหนดคุณลกัษณะของระบบท าความเยน็ดงักล่าว  อกีทัง้ ไม่ปรากฏว่า
คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาได้โต้แยง้ถึงการมเีอกสารดงักล่าวหรอืได้สอบถาม
ขอ้เท็จจรงิจากผู้ฟ้องคดตีามข้อ ๕๐ (๑) ของระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าด้วยการพสัดุฯ  
และเมื่อพิจารณาจากเอกสารหลกัฐานที่ปรากฏในส านวนคดีแล้ว เห็นได้ว่า เอกสารดงักล่าว 
มอียูจ่รงิและมขีอ้เทจ็จรงิตรงกบัทีผู่ฟ้้องคดไีดอ้า้งไว ้ขอ้อา้งของผูถู้กฟ้องคดจีงึไมอ่าจรบัฟงัได ้
 
 
 

                                                           

 
๒๔๓ ระเบยีบส านกันายกรฐัมนตร ีวา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 ขอ้ ๕๕ เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้ ๕๔ ใหค้ณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาท าหน้าทีเ่ปิดซอง
ขอ้เสนอดา้นเทคนิคของผู้เสนอราคาแทนคณะกรรมการรบัและเปิดซองประกวดราคาตามขอ้ ๔๙ (๕) และ
พิจารณาผลการประกวดราคาตามข้อ ๕๔ โดยถือปฏิบัติตามข้อ ๕๐ ในส่วนที่ไม่ขดักับการด าเนินการ
ดงัต่อไปนี้ 
  (๑) พจิารณาขอ้เสนอดา้นเทคนิคและขอ้เสนออื่นของผูเ้ขา้เสนอราคาทุกรายและคดัเลอืกเฉพาะ
รายทีเ่สนอไดต้รงหรอืใกลเ้คยีงตามมาตรฐานความตอ้งการของสว่นราชการมากทีสุ่ด ในกรณีจ าเป็น จะเรยีก
ผูเ้สนอราคามาชีแ้จงในรายละเอยีดขอ้เสนอเป็นการเพิม่เตมิขอ้หนึ่งขอ้ใดกไ็ด้ 

 (๒) เปิดซองราคาเฉพาะรายทีไ่ดผ้่านการพจิารณาคดัเลอืกตาม (๑) แลว้ส าหรบัรายทีไ่ม่ผ่านการ
พจิารณา ใหส้ง่คนืซองขอ้เสนอดา้นราคา และซองขอ้เสนอทางการเงนิ (ถา้ม)ี โดยไม่เปิดซอง 

ในการพจิารณาขอ้เสนอดา้นเทคนิค และขอ้เสนอทางการเงนิในกรณีนี้ ใหส้ว่นราชการแต่งตัง้
ผูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคนิค และผูเ้ชีย่วชาญดา้นการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการซื้อหรอืการจา้งอย่างน้อยดา้นละ ๑ คน 
เขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาตามวรรคหนึ่งดว้ย 



 

๓๐๗ 

 ส่วนกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่า การที่ผู้ฟ้องคดีก าหนดค่าอุณหภูมิภายนอก 
หอ้งเยน็เริม่ต้นที่ ๓๕ องศาเซลเซยีส ไม่เหมาะสมกบัประเทศไทย นัน้ เหน็ว่า ตามขอ้ ๕๐ (๒)๒๔๔ 
ของระเบยีบส านกันายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยการพสัดุฯ คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคา
จะต้องมหีลกัเกณฑ์และเหตุผลที่สนับสนุนการพจิารณาให้เห็นชดัเจนว่า การใช้ค่าอุณหภูม ิ
ภายนอกเท่าไรจงึจะเหมาะสมและเป็นเกณฑใ์นความปลอดภยั เมื่อผู้ฟ้องคดยีนืยนัว่าเหตุผล 
ทีเ่ลอืกใชค้่าอุณหภมูเิริม่ต้นที ่๓๕ องศาเซลเซยีส เนื่องมาจากค่าอุณหภูมเิฉลีย่สูงสุดในแต่ละเดอืน
ของจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดสุราษฎร์ธานีในหนึ่งปีไม่มีช่วงใดสูงกว่า ๓๕ องศาเซลเซียส  
ซึ่งหน่วยงานราชการหลายแห่งก็ได้ใช้ค่าอุณหภูมเิริม่ต้นที่ ๓๕ องศาเซลเซยีส ประกอบกับ 
ผู้ถูกฟ้องคดีมไิด้ก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับค่าอุณหภูมเิริม่ต้นไว้ในเอกสารประกวดราคา  
นอกจากน้ี ยงัปรากฏข้อเท็จจรงิจากการไต่สวนผู้แทนของผู้ถูกฟ้องคดวี่าไม่มปีระสบการณ์ 
ในกรณีดงักล่าวมาก่อนและการก าหนดค่าอุณหภูมเิริม่ต้นที่ ๓๕ องศาเซลเซียส ก็สามารถ 
ผ่านขอ้เสนอดา้นเทคนิคได ้ ดงันัน้ ขอ้อา้งของผูถู้กฟ้องคดจีงึไมอ่าจรบัฟงัได ้
 ส าหรบักรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดอี้างว่า ผู้ฟ้องคดเีป็นผู้แทนจ าหน่ายเครื่องจกัรและอะไหล่ 
แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย มีอายุการเป็นผู้แทนจ าหน่ายช่วงเวลาสัน้เกินไป  เกรงว่า 
จะมปีญัหาในอนาคต นัน้ เหน็ว่า เป็นเรื่องที่ผู้ถูกฟ้องคดคีาดเดาไปเองและเป็นความเสยีหาย 
ในอนาคตที่ยงัไม่เกิดขึ้น ประกอบกบัตามข้อ ๒.๑.๑.๔ ของรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ 
การก่อสร้างโรงงานห้องเย็นทัง้สองแห่งไม่ได้ก าหนดว่าจะเป็นตัวแทนในระยะเวลาเท่าไร 
นอกจากน้ี ยงัไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดมีปีระวตัิที่ไม่ดใีนเรื่องดงักล่าว  อีกทัง้ ในการเสนอราคา 

                                                           

 ๒๔๔ ระเบยีบส านกันายกรฐัมนตร ีวา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 ขอ้ ๕๐ คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคา มหีน้าทีด่งันี้ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๒) พิจารณาคัดเลือกสิง่ของ หรืองานจ้าง หรือคุณสมบตัิของผู้เสนอราคาที่ตรวจสอบแล้ว 

ตาม (๑) ซึ่งมคีุณภาพและคุณสมบตัเิป็นประโยชน์ต่อทางราชการ แลว้เสนอใหซ้ื้อหรอืจา้งจากผูเ้สนอราคา
รายทีค่ดัเลอืกไวแ้ลว้ ซึง่เสนอราคาต ่าสดุ 

  ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต ่าสุดดังกล่าวไม่ยอมเข้าท าสญัญาหรือข้อตกลงกับส่วนราชการ 
ในเวลาทีก่ าหนดตามเอกสารประกวดราคา ใหค้ณะกรรมการพจิารณาจากผูเ้สนอราคาต ่ารายถดัไปตามล าดบั 

  ถ้ามีผู้เสนอราคาเท่ากนัหลายราย ให้เรียกผู้เสนอราคาดงักล่าวมาขอให้เสนอราคาใหม่  
พรอ้มกนั ดว้ยวธิยีื่นซองเสนอราคา 

  ถ้าปรากฏว่าราคาของผูเ้สนอราคารายทีค่ณะกรรมการเหน็สมควรซื้อหรอืจา้งสงูกว่าวงเงนิ 
ทีจ่ะซือ้หรอืจา้ง ใหค้ณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาด าเนินการตามขอ้ ๔๓ โดยอนุโลม 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 

๓๐๘ 

ของผูฟ้้องคดไีดม้หีนงัสอืค ้าประกนัของธนาคารประกนัความเสยีหายตามอายุการรบัประกนัแลว้ 
ดงันัน้ ขอ้อา้งของผูถู้กฟ้องคดจีงึไมอ่าจรบัฟงัได ้
 กรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่า ผู้ฟ้องคดียื่นซองเอกสารรบัรองเกี่ยวกับสถาปนิก 
ของโรงงานที่จงัหวัดจนัทบุรีไม่ถูกต้อง นัน้ เมื่อปรากฏว่าคณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาได้มหีนังสือให้ผู้ฟ้องคดีมาชี้แจงข้อเท็จจรงิกรณีดงักล่าว โดยผู้ฟ้องคดีได้พา
สถาปนิกของผู้ฟ้องคดมีาชี้แจงข้อเท็จจรงิในวนัที่ก าหนดด้วย แต่คณะกรรมการพจิารณาผล 
การประกวดราคาไม่ไดเ้รยีกใหผู้ฟ้้องคดชีีแ้จงตามขอ้ ๕๐ (๑) ของระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ี
ว่าดว้ยการพสัดุฯ ซึง่ความผดิพลาดดงักล่าว (ใบรบัรองสถาปนิกของโรงงานผูฟ้้องคดทีีอ่อกโดย
คณะกรรมการควบคุมการประกอบวชิาชพีสถาปตัยกรรมระบุประเภทสมาชกิและเลขทะเบยีน
คลาดเคลื่อน) ถอืเป็นกรณทีีผู่ฟ้้องคดไีดเ้สนอราคาและเสนอรายละเอยีดแตกต่างไปจากเงื่อนไข
ที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคาผิดพลาดในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญและไม่มผีลท าให้เกิด  
การได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้เสนอราคารายอื่น จึงเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณา 
ผลการประกวดราคาที่จะต้องสอบถามขอ้เทจ็จรงิจากผู้ฟ้องคดตีามขอ้ ๕๐ (๒) ของระเบยีบส านัก
นายกรฐัมนตร ีว่าด้วยการพสัดุฯ แต่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคากลบัไม่ให้ 
ผูฟ้้องคดไีดม้โีอกาสชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิในกรณีดงักล่าว และเมื่อพจิารณาหลกัฐานทีส่ภาสถาปนิก
ได้ชี้แจงแล้วพบว่า สถาปนิกที่ผู้ฟ้องคดใีห้รบัรองแบบของห้องเยน็นัน้ มคีุณสมบตัิครบถ้วน
ก่อนทีจ่ะมกีารยืน่ซองประกวดราคา  ดงันัน้ ขอ้อา้งของผูถู้กฟ้องคดจีงึไมอ่าจรบัฟงัได ้
   จากเหตุผลที่ได้กล่าวมา การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีค าสัง่ตัดผู้ฟ้องคดีออกจากการ 
ประกวดราคา เน่ืองจากผู้ฟ้องคดไีม่ผ่านการพจิารณาข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนออื่นๆ  
ในการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องเยน็ทัง้สองแห่งตามความเห็นของคณะกรรมการ
พจิารณาผลการประกวดราคาจงึเป็นการกระท าที่ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย และเมื่อคณะกรรมการ
พจิารณาผลการประกวดราคาได้ด าเนินการพจิารณาผลการประกวดราคาต่อไปโดยพจิารณา
ราคาของบรษิทั พ. เพยีงรายเดยีว จงึมผีลใหก้ารพจิารณาผลการประกวดราคาดงักล่าวไม่ชอบ
ดว้ยกฎหมายไปดว้ย  ดงันัน้ การทีผู่ถู้กฟ้องคดตีดัสนิการประกวดราคาไปตามผลการพจิารณา
ของคณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาในการประกวดราคาครัง้นี้ จงึท าใหค้ าสัง่ตดัสนิ
การประกวดราคาดงักล่าวเป็นค าสัง่ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย  พพิากษาให้เพกิถอนค าสัง่ตดัสนิ
การประกวดราคาของผู้ถูกฟ้องคดใีนการประกวดราคาจา้งเหมาก่อสรา้งห้องเยน็ทัง้สองแห่ง 
(ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๓๕๕/๒๕๕๓) 
 



 

๓๐๙ 

 ๒) การอนุมัติหรือไม่อนุมัติสัง่ ซ้ือหรือสัง่จ้างผู้เสนอราคาท่ีเสนอราคา 
ผิดไปจากเง่ือนไขของเอกสารประกวดราคาในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญั และท าให้เกิด
ความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผูเ้สนอราคารายอ่ืน   
 

  (๑) กรณีผู้เสนอราคาต ่าสุดไม่แสดงรายละเอียดค่าแรงงานในใบแจ้ง 
ปริมาณงาน  
 

  การท่ีผู้เสนอราคาไม่แสดงรายละเอียดค่าแรงงานในใบแจ้งปริมาณงาน
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา อนัมีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ
แก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน ประกอบกับการแสดงรายละเอียดดังกล่าวมีวัตถปุระสงค ์
เพ่ือใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบความเป็นไปได้ของราคาค่าก่อสร้างท่ีผู้เข้าประกวด
ราคาเสนอ และเพ่ือใช้เปรียบเทียบกบัราคากลางและราคาของผู้เสนอราคารายอ่ืน  
การแจ้งปริมาณงานดงักล่าวจึงเป็นสาระส าคญัของการประกวดราคา เม่ือผู้เสนอราคา
ไม่แจ้ง จึงเป็นการปฏิบติัผิดเง่ือนไขในการประกวดราคาในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญั การท่ี 
ผูมี้อ านาจสัง่จ้างไม่สัง่จ้างผู้เสนอราคารายดงักล่าว จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว 
  สรปุข้อเทจ็จริง 
  กรณีที่ผู้ฟ้องคดีเข้าร่วมยื่นซองประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรบัปรุง 
สภาพภูมทิศัน์บรเิวณหาดไมข้าว ตามประกาศประกวดราคาขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลไมข้าว 
(ผู้ถูกฟ้องคดี) โดยผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เสนอราคาต ่ าสุด และคณะกรรมการพิจารณาผลการ 
ประกวดราคามคีวามเหน็ว่าสมควรจา้งผูฟ้้องคด ีแต่ผูถู้กฟ้องคดไีดข้อใหบ้รษิทัทีป่รกึษาซึง่เป็น
ผู้ออกแบบโครงการฯ ตรวจสอบเอกสารเสนอราคาและแผนการปฏิบตัิงานของผู้เสนอราคา
ทัง้หมดทีม่อียู่จ านวน ๖ ราย โดยบรษิทัที่ปรกึษารายงานผลการตรวจสอบว่ามผีู้เสนอราคาถูกต้อง
เพียงรายเดียว ส าหรบัผู้ฟ้องคดีนัน้มีว ัตถุประสงค์ไม่ตรงกับงานที่ประกวดราคา ไม่ได้น า 
หนังสอืรบัรองผลงานฉบบัจรงิมาแสดง ไม่มวีศิวกรสาขาโยธาประจ า ใบเสนอราคากรอกข้อความ 
ไม่ครบถ้วน และไม่ได้เสนอรายละเอียดค่าแรงงานของงานปลูกต้นไม้ในใบแจ้งปรมิาณงาน 
ที่เสนอราคา ซึ่งเป็นการผิดเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้อนุมตัิจ้าง 
ผู้เสนอราคาที่เสนอราคาถูกต้องเพียงรายเดียวดังกล่าว โดยไม่สัง่จ้างผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคด ี
เหน็ว่าค าสัง่อนุมตัจิา้งผู้เสนอราคารายอื่นไม่ชอบดว้ยกฎหมาย เป็นการด าเนินการตามขอ้เสนอ
ของบรษิทัเอกชนซึ่งไม่ใช่เรื่องของวชิาการช่างมาอ้างเพื่อช่วยเหลอืผู้ที่ชนะการประกวดราคา 
เป็นการกลัน่แกล้งผู้ฟ้องคดใีห้ได้รบัความเสยีหาย จงึน าคดีมาฟ้องขอให้ศาลมคี าพิพากษา 
หรอืค าสัง่เพกิถอนค าสัง่อนุมตัจิา้งดงักล่าว   



 

๓๑๐ 

  ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ  
  เมือ่ผูฟ้้องคดไีมไ่ดแ้สดงรายการค่าแรงงานปลูกต้นไมใ้นส่วนของงานปลูกต้นไม ้
ไว้ในใบแจ้งปริมาณงานของผู้ฟ้องคดี ซึ่งมีผลให้ราคารวมในงานปลูกต้นไม้ของผู้ฟ้องคด ี
เกิดการได้เปรยีบเสียเปรยีบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น ประกอบกับการที่เอกสารประกวดราคา 
ได้ก าหนดให้ผู้เสนอราคาต้องกรอกรายการค่าวัสดุและค่าแรงงานนัน้ มีวตัถุประสงค์ เพื่อให ้
ผู้ประกวดราคาน าปรมิาณค่าวสัดุและค่าแรงงานในใบแจ้งปรมิาณงานไปใช้ประโยชน์ในการ
ตรวจสอบความเป็นไปได้ของราคาค่าก่อสร้างที่ผู้เข้าประกวดราคาเสนอไว้ในใบเสนอราคา  
และเพื่อใช้เปรียบเทียบกับราคากลางและราคาของผู้เข้าประกวดราคารายอื่นๆ ว่า เป็นราคา 
ค่าก่อสรา้งที่สมควรหรอืไม่ จงึถอืได้ว่าใบแจง้ปรมิาณงานของผู้เขา้ประกวดราคาเป็นเอกสาร  
ที่เป็นสาระส าคัญของการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการฯ การที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้แสดง
รายการค่าแรงงานปลูกต้นไมใ้นส่วนของงานปลูกต้นไมไ้ว้ในใบแจง้ปรมิาณงานของผู้ฟ้องคด ี 
จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีปฏิบัติผิดเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างในส่วนที่เป็น
สาระส าคัญ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีไม่อาจพิจารณาผ่อนผันได้ตามข้อก าหนดของเอกสาร 
ประกวดราคาจา้ง  ดงันัน้ การทีผู่ถู้กฟ้องคดพีจิารณาแลว้ไม่สัง่จา้งผูฟ้้องคด ีแต่ไดอ้นุมตัสิ ัง่จา้ง
ผู้เสนอราคารายอื่นซึ่งเสนอราคาถูกต้องตามเงื่อนไข จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษา 
ยกฟ้อง (ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๕๔/๒๕๔๘) 
 

 (๒) กรณีผู้เสนอราคาต ่าสุดมีคุณสมบติัด้านเครื่องจักรและด้านเงินทุน 
ไม่ถกูต้องตามเอกสารประกวดราคา 
 

 ในการประกวดราคาจ้าง ผู้ท่ีมีสิทธิได้รบัคัดเลือกให้เป็นคู่สัญญากบั
หน่วยงานท่ีจดัประกวดราคา จะต้องเป็นผู้เสนอเอกสารหลกัฐานถกูต้องตามเง่ือนไข 
ในเอกสารประกวดราคาจ้าง และคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาได้คดัเลือก
และเสนอให้หน่วยงานผู้จดัประกวดราคามีค าสัง่จ้างเท่านั้น การท่ีผู้ฟ้องคดีย่ืนซอง 
เสนอราคาโดยแนบเอกสารหลกัฐานหนังสือรบัรองของบริษัท พ. มีข้อความระบุว่า  
ผู้ ฟ้องคดีเป็นผู้ ถือหุ้ นและมีกรรมสิทธ์ิในโรงงานผลิตแอสฟัลท์ติคคอนกรีตของ 
บริษัท พ. นั้น แต่ตามบทบญัญัติของมาตรา ๑๐๑๕ และมาตรา ๑๐๙๖ แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิในทรพัยสิ์นของบริษัทแต่อย่างใด เอกสาร
หนังสือรบัรองดงักล่าวของบริษัท พ. จึงไม่ใช่หลกัฐานแสดงว่าผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธ์ิในโรงงานดงักล่าว  กรณีถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีเสนอเอกสารหลกัฐานไม่ถกูต้อง
ตามเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาจ้าง และมีคณุสมบติัไม่ครบถ้วนตามเง่ือนไขท่ีก าหนด
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ในประกาศประกวดราคา  ดงันัน้ แม้ผู้ฟ้องคดีจะเป็นผู้เสนอราคาต ่าสุด แต่เน่ืองจาก 
มีคุณสมบติัและเอกสารหลกัฐานไม่ถกูต้องครบถ้วนตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในประกาศ
ประกวดราคา การท่ีหน่วยงานผู้จดัประกวดราคาไม่อนุมติัสัง่จ้างผู้ฟ้องคดี จึงชอบ 
ด้วยกฎหมายแล้ว 
 สรปุข้อเทจ็จริง 
 ผู้ฟ้องคดีได้เข้ายื่นซองเสนอราคาตามประกาศประกวดราคาของเทศบาล 
นครเชยีงใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคด)ี เพื่อท าสญัญาจ้างเหมาปรบัปรุงผวิจราจรถนนภายในตวัเมอืง
เชยีงใหม ่โดยเอกสารแนบทา้ยประกาศประกวดราคาดงักล่าว ก าหนดใหผู้เ้สนอราคาต้องเสนอ
เอกสารหลกัฐานแนบมาพร้อมกบัซองประกวดราคาดงันี้ ขอ้ ๓.๑๐ หลกัฐานการเป็นเจ้าของ
โรงงาน  PLANT ASPHALT และขอ้ ๑๓ ขอ้ก าหนดดา้นเครื่องจกัรและดา้นเงนิทุน ก าหนดใหม้ ี
PLANT ASPHALT ขนาด ๑๑๐ ตัน ต่อชัว่โมง โดยต้องเป็น PLANT ของตนเองที่มสีถานที่
ตัง้อยู่ในจงัหวดัเชยีงใหม่ และต้องแสดงหลกัฐานกรรมสทิธิใ์นวนัยื่นซอง ซึ่งผู้ฟ้องคดไีด้แนบ
เอกสารจ านวน ๔ รายการ ได้แก่ (๑) หนังสอืรบัรองของบรษิทั พ. จ ากดั ซึ่งมขี้อความรบัรองว่า 
ผูฟ้้องคดเีป็นผู้ถอืหุ้นและมกีรรมสทิธิใ์นโรงงานผลติแอสฟลัทต์คิคอนกรตีของบรษิทั พ. จ ากดั 
ซึง่ตัง้อยูใ่นจงัหวดัเชยีงใหม ่และบรษิทั พ. จ ากดั ขอรบัผดิชอบและเขา้ร่วมผูกพนัตนหรอืรบัผดิ
อย่างลูกหน้ีร่วมในการที่ผู้ฟ้องคดเีข้ายื่นซองประกวดราคากบัผู้ถูกฟ้องคด ีและเข้าท าสญัญา 
กับผู้ถูกฟ้องคดีเสมือนเป็นผู้ได้เข้าประกวดราคาและท าสัญญากับทางราชการด้วยตนเอง  
(๒) ค าชีแ้จงของวศิวกรประจ าโรงงานผลติแอสฟลัทต์คิคอนกรตีของบรษิทั พ. จ ากดั ซึง่ชีแ้จงว่า 
โรงงานมีก าลังการผลิต ๑๒๐ ตันต่อชัว่โมง (๓) ส าเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัท พ. จ ากัด  
โดยผู้ฟ้องคดมีชีื่อเป็นผู้ถือหุ้นจ านวน ๑,๕๐๐ หุ้น และ (๔) ส าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงานดงักล่าวพรอ้มใบเสนอราคา แต่คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาพจิารณาแล้ว
เห็นว่า ผู้ฟ้องคดมีคีุณสมบตัิไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไข เนื่องจากผู้ฟ้องคดเีป็นเพยีงผู้ถอืหุ้นใน 
บรษิทัดงักล่าว มไิดเ้ป็นเจา้ของ PLANT ASPHALT แต่อย่างใด คณะกรรมการพจิารณาผลการ
ประกวดราคาจงึเสนอความเห็นต่อผู้ถูกฟ้องคดวี่า ควรยกเลกิการประกาศประกวดราคาและ
ประกาศประกวดราคาใหม่ หรือเรียกผู้เสนอราคารายที่ถูกต้องและต ่ าสุดมาต่อรองราคา 
ทีเ่หมาะสมต่อไป ผูถู้กฟ้องคดจีงึเรยีกใหบ้รษิทั อ. จ ากดั มาท าการต่อรองราคา และท าสญัญาจา้ง
กับบริษัท อ. จ ากัด ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่คัดเลือกผู้ฟ้องคดีเป็นคู่ส ัญญา  
เป็นการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ท าให้ผู้ฟ้องคดไีด้รบัความเสียหายต้องเสยีค่าใช้จ่าย 
ในการเตรียมการเสนอราคา จึงน าคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสัง่ให้ยกเลิก 
สญัญาจา้งดงักล่าวและใหผู้ฟ้้องคดเีขา้เป็นคู่สญัญาแทน  
 



 

๓๑๒ 

 ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
  เมื่อผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่คัดเลือกผู้ฟ้องคดีเป็นคู่ส ัญญา  
เป็นการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ท าให้ผู้ฟ้องคดไีด้รบัความเสียหายต้องเสยีค่าใช้จ่าย 
ในการเตรยีมการเสนอราคา ทัง้ที่ผู้ฟ้องคดเีป็นผู้มคีุณสมบตัถิูกต้องตามเอกสารประกวดราคาจา้ง
และเป็นผู้เสนอราคาต ่ าสุด คดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครอง 
กระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและการกระท าละเมิดของหน่วยงานทางปกครอง  
อนัเกดิจากค าสัง่ทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้
ศาลปกครองฯ ซึง่ตามขอ้ ๔๓ ของระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการพสัดุของหน่วยการ
บรหิารราชการส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๓๕ ก าหนดว่า คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคา
มหีน้าที่ดังนี้ (๑) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ใบเสนอราคา เอกสารหลกัฐานต่างๆ  
พสัดุตวัอย่าง แคตตาลอ็ก หรอืแบบรูปและรายการละเอียด แล้วคดัเลอืกผู้เสนอราคาที่ถูกต้อง 
ตามเงือ่นไขในเอกสารประกวดราคา ... (๒) พจิารณาคดัเลอืกสิง่ของหรอืงานจา้ง หรอืคุณสมบตั ิ
ของผู้เสนอราคาที่ตรวจสอบแล้วตาม (๑) ซึ่งมคีุณภาพและคุณสมบตัิเป็นประโยชน์ต่อหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น แล้วเสนอให้ซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้แล้ว 
ซึง่เสนอราคาต ่าสุด และตามขอ้ ๔๔ ของระเบยีบเดยีวกนัก าหนดว่า เมื่อคณะกรรมการพจิารณา 
ผลการประกวดราคาได้พจิารณาตามข้อ ๔๓ (๑) แล้วปรากฏว่ามผีู้เสนอราคารายเดยีวหรอืม ี
ผู้เสนอราคาหลายรายแต่ถูกต้องตรงตามรายการละเอียดและเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสาร
ประกวดราคาเพียงรายเดียว โดยปกติให้เสนอผู้ส ัง่ซื้อหรอืสัง่จ้างยกเลิกการประกวดราคา  
ครัง้นั ้น แต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเห็นว่ามีเหตุผลสมควรที่จะ
ด าเนินการต่อไปโดยไมต่อ้งยกเลกิการประกวดราคากใ็หด้ าเนินการตามขอ้ ๔๓ (๒) โดยอนุโลม 
ดงันัน้ ผูม้สีทิธไิดร้บัเลอืกเป็นคู่สญัญาจะต้องเป็นผูท้ีค่ณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคา
ไดค้ดัเลอืกและเสนอใหผู้้ถูกฟ้องคดมีคี าสัง่จา้งเท่านัน้ การที่ผูฟ้้องคดยีื่นซองเสนอราคาโดยแนบ
เอกสารหลกัฐานหนังสอืรบัรองของบรษิทั พ. จ ากดั มขีอ้ความระบุว่า ผูฟ้้องคดเีป็นผูถ้อืหุน้และ
มกีรรมสทิธิใ์นโรงงานผลติแอสฟลัทต์คิคอนกรตีของบรษิทั พ. จ ากดั นัน้ เหน็ว่า ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๐๑๕ ก าหนดให้บรษิัทเมื่อได้จดทะเบียนแล้ว จดัว่าเป็นนิติบุคคล
ต่างหากจากผู้ถอืหุ้นทัง้หลาย และผู้ถอืหุ้นนัน้มคีวามเกี่ยวพนักบับรษิทัในแง่ความรบัผดิชอบ  
ในมลูค่าหุน้ทีต่นยงัส่งใชไ้ม่ครบมลูค่าของหุน้ทีต่นถอืตามมาตรา ๑๐๙๖ แห่งประมวลกฎหมาย
ดงักล่าว และมสีทิธต่ิอบรษิทัในเรื่องการเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชุมผูถ้อืหุ้น 
การตรวจดูสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น การเรียกให้ส่งมอบส าเนาสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น รวมทัง้ 
การขอเปลี่ยนใบหุ้นชนิดที่ออกให้แก่ผู้ถอืเป็นใบหุ้นชนิดระบุชื่อเท่านัน้ ทัง้นี้  ตามบทบญัญตั ิ
แห่งประมวลกฎหมายดงักล่าว ผู้ถือหุ้นไม่มสีิทธิในทรพัย์สนิของบรษิัทแต่อย่างใด เอกสาร 



 

๓๑๓ 

หนังสือรบัรองดงักล่าวของบรษิัท พ. จ ากัด จงึไม่ใช่หลกัฐานแสดงว่าผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิใ์นโรงงาน PLANT ASPHALT ดังกล่าว  นอกจากนี้  ไม่ปรากฏพยานหลักฐานอื่น 
ที่แสดงให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้ถือหุ้น เป็นผู้มกีรรมสิทธิใ์นโรงงาน PLANT ASPHALT  
ของบริษัท พ. จ ากัด อย่างไร จ านวนหุ้นที่ผู้ฟ้องคดีถืออยู่ในบริษัทดังกล่าว ไม่ว่าจะมีเท่าใด 
กห็ามผีลต่อกรรมสทิธิใ์นทรพัยส์นิของบรษิทัดงักล่าว จงึถอืไดว้่าผูฟ้้องคดเีสนอเอกสารหลกัฐาน
ไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างดังกล่าว และมีคุณสมบัติ ไม่ครบถ้วน 
ตามเงื่อนไขที่ก าหนดในประกาศประกวดราคา โดยเป็นการเสนอรายละเอยีดแตกต่างไปจาก
เงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคาในส่วนที่เป็นสาระส าคญั และความแตกต่างนัน้  
มผีลท าให้เกิดการได้เปรยีบเสียเปรยีบต่อผู้เสนอราคารายอื่นตามข้อ ๔๓ (๑) ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพสัดุของหน่วยการบรหิารราชการส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๓๕  
ดังนั ้น การที่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคด ี
มคีุณสมบตัแิละเอกสารหลกัฐานไม่ถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดในประกาศประกวดราคา 
จึงไม่คัดเลือกผู้ฟ้องคดี เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีไม่อนุมัติสัง่จ้างผู้ฟ้องคดีตามข้อเสนอดังกล่าว  
จงึชอบด้วยระเบียบดงักล่าวแล้ว และไม่เป็นการละเมดิต่อผู้ฟ้องคดี จงึพิพากษาให้ยกฟ้อง  
(ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๑๘๐/๒๕๕๒) 
 

  (๓) กรณีผู้เสนอราคาต ่าสุดเสนอเอกสารการทดสอบและเอกสารรบัรอง 
ผลการดดัแปลงและทดสอบผลิตภณัฑไ์ม่ถกูต้องตามประกาศประกวดราคา 
 

กรณีท่ีปรากฏว่าเอกสารรายงานผลการทดสอบและเอกสารรบัรอง 
ผลการดดัแปลงและรบัรองผลการทดสอบผลิตภณัฑ์ท่ีผู้ฟ้องคดีน ามาแสดงมีปัญหา
เก่ียวกบัคุณสมบติัของผู้รบัรองเอกสารการทดสอบและความน่าเช่ือถือ หน่วยงาน 
ทางปกครองท่ีด าเนินการประกวดราคาจึงให้ผู้ฟ้องคดีจัดส่งเอกสารการทดสอบ 
มาให้พิจารณาใหม่ แต่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีมิได้จดัส่งเอกสารท่ีมีการรบัรองว่าเป็นผลิตภณัฑ์
ท่ีได้มาตรฐานจากสถาบนัท่ีน่าเช่ือถือและยืนยนัว่าผลิตภณัฑ์ได้มาตรฐานตามเง่ือนไข
ของประกาศประกวดราคา ท าให้ผลิตภณัฑ์ท่ีผู้ฟ้องคดีเสนอไม่ถกูต้องตามประกาศ
ประกวดราคา  ดงันัน้ การท่ีหน่วยงานทางปกครองมีมติให้เพิกถอนมติเดิมท่ีอนุมติัให้
จดัซ้ือผลิตภณัฑ์ของผู้ฟ้องคดีซ่ึงเป็นผู้เสนอราคาต า่สุด และอนุมติัให้จดัซ้ือผลิตภณัฑ์
จากผู้เสนอราคารายอ่ืนซ่ึงมีคุณสมบติัครบถ้วนและเสนอราคาต ่าเป็นล าดับสอง  
จึงเป็นการกระท าท่ีชอบด้วยกฎหมาย 

 



 

๓๑๔ 

   สรปุข้อเทจ็จริง 
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ออกประกาศประกวดราคา 

ซือ้รถบรรทุกขนาด ๔ ตนั ๖ ล้อ ตดิตัง้เครนกระเชา้ โดยเอกสารประกวดราคาก าหนดเงื่อนไข
คุณสมบตัขิองเครนกระเช้าว่าต้องเป็นผลติภณัฑท์ี่ได้มาตรฐาน ANSI A ๙๒.๒ โดยต้องจดัส่ง 
Type Test Report หรือ Test Certificate ประกอบและการท างานของ Upper Boom และ Lower 
Boom มีมุมการท างานที่ ๐ องศา ถึง ๘๐ องศา และ –๒๐ องศา ถึง ๗๕ องศา ผู้ฟ้องคด ี
ไดเ้ขา้ร่วมการประกวดราคาและเป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุด โดยไดเ้สนอเครนกระเช้ายีห่อ้ Telelect 
รุ่น TL ๓๖ Pl  ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดัดแปลงมาจากรุ่นมาตรฐาน Telelect รุ่น TL ๓๖ P   
โดยดดัแปลงมมุการท างานของ Upper Boom และ Lower Boom ใหส้ามารถกางออกไดม้ากขึน้
และสามารถก้มและเงยได้ตามมุมที่ก าหนดไว้ในเงื่อนไขของประกาศประกวดราคา และได้ส่ง
เอกสารการทดสอบ (Type Test Report) และเอกสารรบัรองผลการทดสอบ (Test Certificate) 
ทีอ่อกโดยสถาบนั John A. Bramston & Associates  ซึง่เป็น Third Party ของประเทศองักฤษ
ที่ร ับรองการดัดแปลงมุมการท างานของ Boom และรับรองผลการทดสอบว่าเป็นไปตาม
มาตรฐาน ANSI A ๙๒.๒  และในรายงานผลการทดสอบดังกล่าวระบุด้วยว่า ผลิตภัณฑ์ 
รุ่น Telelect รุ่น TL ๓๖ Pl เคยจ าหน่ายไปยงัประเทศเม็กซิโก โดยบริษัท E. เป็นตัวแทน
จ าหน่าย และคณะกรรมการบรหิารของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มมีติอนุมตัิให้จดัซื้อผลิตภณัฑ์ 
ของผู้ฟ้องคด ีแต่ในระหว่างรอลงนามในหนังสอืสัง่ซื้อ ผู้เข้าประกวดราคารายอื่นรอ้งเรยีนว่า  
ชุดกระเช้า Telelect รุ่น TL ๓๖ Pl ที่ผู้ฟ้องคดอี้างว่าเคยจ าหน่ายไปยงัประเทศเมก็ซโิก ไม่ใช่ 
รุ่นเดยีวกับที่ผู้ฟ้องคดีเสนอราคา และผู้รบัรองและออกเอกสารผลการทดสอบเครนกระเช้า 
ไม่มคีุณสมบตัใินการออกเอกสารรบัรองได้ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดทีี ่๑ ขอใหก้รมส่งเสรมิการส่งออก
ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิปรากฏว่า บรษิทั E. ซึง่เป็นตวัแทนจ าหน่ายผลติภณัฑท์ีข่ายไปยงัประเทศ
เมก็ซโิก เป็นผลติภณัฑ ์Telelect รุน่ TL ๓๖ P มใิช่รุ่น Telelect รุ่น TL ๓๖ Pl  ตามทีผู่ฟ้้องคดี
เสนอราคา และไดต้รวจสอบสถาบนัที่รบัรองผลการทดสอบการดดัแปลงผลติภณัฑท์ี่ผูฟ้้องคดี
เสนอราคาในเอกสารแจง้ว่า Mr. John A. Bramston เป็นผู้รบัรองผลการทดสอบการดดัแปลง
ผลิตภัณฑ์ เป็นวิศวกรเครื่องกล และเป็นสมาชิกของ Institute of Mechanical Engineers  
ในประเทศอังกฤษ  ซึ่งหน่วยงานรบัจดทะเบียนนิติบุคคลของประเทศอังกฤษ (Company 
House) แจ้งว่าสถาบัน John A. Bramston & Associates ไม่ได้จดทะเบียนกับ Company 
House ต่อมา คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค (ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒) เหน็ว่า เอกสารรายงาน
ผลการทดสอบและเอกสารรับรองผลการดัดแปลงและรับรองผลการทดสอบผลิตภัณฑ์ 
ที่ผู้ฟ้องคดีน ามาแสดงขาดความน่าเชื่อถือว่าได้มีการทดสอบจริงและการออกค ารับรอง 
มคีวามถูกต้อง จงึมมีตใิหเ้พกิถอนมตเิดมิที่อนุมตัใิห้จดัซื้อรถยนต์จากผู้ฟ้องคด ีและผู้ถูกฟ้องคด ี
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ที ่๑ ไดม้หีนังสอืแจง้ใหผู้้ฟ้องคดทีราบ และใหผู้ฟ้้องคดสี่งเอกสารการทดสอบมาใหพ้จิารณาใหม ่
ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีส่งเอกสารเกี่ยวกับการทดสอบด้านไฟฟ้าและการใช้งานโดยทัว่ไป  
ไม่ม ีType Test Report หรอื Test Certificate จากสถาบนัใดที่สามารถยนืยนัว่าผลติภณัฑด์งักล่าว 
ผ่านมาตรฐาน ANSI A ๙๒.๒ แต่อย่างใด คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค (ผู้ถูกฟ้องคด ี
ที่ ๒) จงึมมีติอนุมตัใิห้จดัซื้อรถยนต์ตดิตัง้เครนกระเช้าจากบรษิทั ต. ซึ่งมคีุณสมบตัคิรบถ้วน
และเสนอราคาต ่าเป็นล าดบัสอง ผูฟ้้องคดเีหน็ว่ามตขิองผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ ดงักล่าวไม่ชอบดว้ย
กฎหมาย จงึน าคดมีาฟ้องขอใหศ้าลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่เพกิถอนค าสัง่ของผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ 
ทีอ่นุมตัใิหจ้ดัซือ้รถยนตต์ติัง้เครนกระเชา้จากบรษิทั ต. และเพกิถอนมตขิองผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒   
 ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
  เมื่อข้อเท็จจรงิปรากฏว่าเอกสารรายงานผลการทดสอบและเอกสารรบัรอง 
ผลการดดัแปลงและรบัรองผลการทดสอบผลติภณัฑ์ที่ผู้ฟ้องคดนี ามาแสดงมปีญัหาเกี่ยวกับ
คุณสมบตัิของผู้รบัรองเอกสารการทดสอบและความน่าเชื่อถือ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จงึยกเลิก 
การอนุมตัใิหจ้ดัซื้อ และใหผู้้ฟ้องคดจีดัส่งเอกสารการทดสอบมาใหพ้จิารณาใหม่ แต่ปรากฏว่า 
ผูฟ้้องคดสี่งเอกสารเป็นเพยีงการทดสอบดา้นไฟฟ้าและการใชง้านทัว่ไป ไม่มกีารรบัรองว่าเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน ANSI A ๙๒.๒ จากสถาบันที่น่าเชื่อถือและยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ 
ได้มาตรฐาน ANSI A ๙๒.๒ ท าให้ผลิตภัณฑ์ที่ผู้ฟ้องคดีเสนอราคาขาดความน่าเชื่อถือว่า 
มคีุณภาพและได้มาตรฐานตามเงื่อนไขของประกาศประกวดราคา ท าให้ผลิตภณัฑ์ที่ผู้ฟ้องคด ี
เสนอราคาไม่ถูกต้องตามประกาศประกวดราคา การที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่าได้เสนอราคา 
เครนกระเช้ายีห่้อ Telelect รุ่น TL ๓๖ Pl ซึ่งเป็นรุ่นที่ปรบัปรุงจากรุ่น Telelect รุ่น TL ๓๖ P  
ที่มมีาตรฐาน ANSI A ๙๒.๒ และตามประกาศประกวดราคาไม่ได้ก าหนดให้มเีอกสารรบัรอง 
ผลการทดสอบ ผู้ฟ้องคดไีด้ด าเนินการตามประกาศประกวดราคาแล้วนัน้ จงึไม่อาจรบัฟงัได ้
และแมว้่าเงือ่นไขการประกวดราคามไิดก้ าหนดเรื่องการจ าหน่ายผลติภณัฑท์ีเ่สนอราคา แต่เมื่อ
ผลการตรวจสอบปรากฏว่าผลติภณัฑท์ีผู่้ฟ้องคดอี้างว่าเคยจ าหน่ายมาก่อนแต่มใิช่รุ่นเดยีวกนั
กับรุ่นที่ผู้ฟ้องคดีเสนอเข้าประกวดราคา ท าให้เอกสารรายงานผลการทดสอบและเอกสาร 
รบัรองผลการดัดแปลงและรบัรองผลการทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ผู้ฟ้องคดีน ามาแสดงจึงขาด 
ความน่าเชื่อถอืว่าไดม้กีารทดสอบจรงิและการออกค ารบัรองมคีวามถูกต้อง และเมื่อขอ้ ๕๔ (๒) 
วรรคสอง ของข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการซื้อ พ.ศ. ๒๕๔๓ ก าหนดว่า  
ในกรณทีีพ่สัดุไมอ่ยู่ในหลกัเกณฑแ์ละคุณภาพตามทีผู่ถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ต้องการถ้าเหน็สมควรให้
คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาขอซื้อจากผู้เสนอราคาถดัไป ประกอบกบัขอ้ ๑๕ 
ของเงื่อนไขการประกวดราคา ก าหนดว่า ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ สงวนไว้ซึ่งสทิธทิีจ่ะไม่รบัราคาต ่าสุด 
หรอืราคาหนึ่งราคาใด หรอืราคาที่เสนอทัง้หมดก็ได้ โดยค านึงถึงประโยชน์หรอืความเสียหาย 
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ที่อาจจะเกิดขึ้นของผู้ถูกฟ้องคดีที่  ๑ หรือกฎหมายใดๆ ที่ เกี่ยวข้องเป็นส าคัญ  การที่ 
คณะกรรมการบรหิารของผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ มมีตใิห้เพกิถอนมติเดมิที่อนุมตัิให้จดัซื้อผลติภณัฑ ์
ของผู้ฟ้องคดเีป็นไม่อนุมตัใิห้จดัซื้อรถบรรทุกตดิตัง้เครนกระเช้าจากผู้ฟ้องคด ีผู้เสนอราคาต ่าสุด 
จงึชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อบรษิัท ต. ได้เสนอรถบรรทุกติดตัง้เครนกระเช้ายี่ห้อ Versalift  
รุ่น SST ๓๗ ESH ผู้เสนอราคาต ่ าสุดล าดับที่สอง ได้ เสนอราคาผลิตภัณฑ์ที่ดัดแปลง 
มุมการท างานของ Boom จากรุ่นมาตรฐาน และได้รบัรองว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน ANSI  
A ๙๒.๒ จากสถาบนั TUV ของประเทศสหรฐัอเมรกิา จงึถูกต้องตามเงื่อนไขประกาศประกวดราคา  
มตขิองผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ ที่อนุมตัใิห้จดัซื้อจากบรษิทั ต. จงึเป็นการกระท าทีช่อบด้วยกฎหมาย 
พพิากษายกฟ้อง (ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๔๔/๒๕๕๖) 
 

   (๔) กรณีผู้เสนอราคาต ่าสุดย่ืนหนังสือรบัรองผลงานซ่ึงเป็นงานก่อสร้าง 
คนละประเภทกบัประกาศประกวดราคา 
 

    เม่ือประกาศประกวดราคาต้องการได้ผู้ร ับจ้างท่ีเคยมีผลงานก่อสร้าง 
ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ซ่ึงเป็นงานพัฒนาน ้าสะอาดเพ่ือการอุปโภคบริโภค  
อนัมีลกัษณะเป็นงานก่อสร้างระบบประปาท่ีมีกระบวนการน าน ้าจากแหล่งน ้าผิวดิน 
มาผ่านขัน้ตอนการปรบัปรุงคุณภาพน ้า แต่ผู้ฟ้องคดีซ่ึงเป็นผู้เสนอราคาต ่าสุดได้ย่ืน
ผลงานก่อสร้างฝายทดน ้าคอนกรีตเสริมเหลก็และระบบท่อส่งน ้าพร้อมอาคารประกอบ
ระบบท่อส่งน ้า อันเป็นงานพฒันาแหล่งน ้าเพ่ือการเกษตร และมีลกัษณะงานก่อสร้าง 
เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขวางแนวล าน ้ าเพ่ือยกระดับน ้ าเข้าสู่ ระบบส่งน ้ า  
ซ่ึงตามหลกัวิชาการทางช่างแล้ว งานทัง้สองประเภทดงักล่าวมีกระบวนการท่ีน ามาใช้
เพ่ือประโยชน์ของทางราชการและประชาชนท่ีแตกต่างกนั การท่ีคณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาพิจารณาแล้วเหน็ว่าผลงานท่ีผู้ฟ้องคดีเสนอดงักล่าวมีรายละเอียด
แตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีก าหนดในเอกสารประกวดราคาในส่วนท่ีเป็นสาระส าคัญ  
ผู้ฟ้องคดีจึงมีคุณสมบติัไม่ถกูต้องและไม่อาจพิจารณาราคาของผู้ฟ้องคดีได้ จึงเป็น 
การกระท าโดยชอบด้วยข้อ ๕๐ วรรคหน่ึง (๑) ของระเบียบส านักนายกรฐัมนตรี ว่าด้วย
การพสัด ุพ.ศ. ๒๕๓๕ แล้ว 
    สรปุข้อเทจ็จริง 
    กรมทรพัยากรน ้า (ผูถู้กฟ้องคด)ี โดยส านกังานทรพัยากรน ้าภาค ๗ ไดป้ระกาศ
ประกวดราคาจา้งสองฉบบั ได้แก่ ประกาศประกวดราคาจา้งเหมาก่อสร้างระบบประปาผวิดนิ
ขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๒ บ้านท่าแร่ ต าบลดอนเจดีย์ อ าเภอดอนเจดีย์ จงัหวัดสุพรรณบุรี และ
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ประกาศประกวดราคาจา้งเหมาก่อสรา้งระบบประปาผวิดนิขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑ บา้นซ่อง ต าบล
ห้วยกระเจา อ าเภอห้วยกระเจา จงัหวดักาญจนบุร ีโดยข้อ ๒.๕ ของเอกสารประกวดราคา 
ทัง้สองโครงการดงักล่าวก าหนดคุณสมบตัขิองผูเ้สนอราคาว่า ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นนิตบิุคคลและ
มผีลงานประเภทเดยีวกนักบังานทีป่ระกวดราคาหรอืก่อสรา้งระบบประปาทีม่หีอถงัสูงคอนกรตี
เสรมิเหลก็ ในวงเงนิไม่น้อยกว่าสญัญาละ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ในสญัญาเดยีว และเป็นผลงาน 
ที่เป็นคู่สญัญาโดยตรงกบัส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบยีบบรหิารราชการ
ส่วนท้องถิน่ รฐัวสิาหกจิ หรอืหน่วยงานเอกชนที่ส านักงานทรพัยากรน ้าภาค ๗ เชื่อถอื โดยมี
หนังสือรบัรองผลงานจากหน่วยงานคู่สญัญาพร้อมส าเนาสญัญาจ้างซึ่งรบัรองส าเนาถูกต้อง  
ผู้ฟ้องคดไีด้ซื้อเอกสารประกวดราคาและเขา้ร่วมเสนอราคาทัง้สองโครงการ โดยเป็นผู้เสนอราคา 
ต ่าสุดทัง้สองโครงการเป็นเงนิโครงการละ ๒,๘๕๐,๐๐๐ บาท  ทัง้น้ี ผู้ฟ้องคดไีด้ยื่นหนังสือ 
รบัรองผลงานของกรมชลประทานที่รบัรองว่าผู้ฟ้องคดีได้รบัจ้างเหมาก่อสร้างฝายทดน ้ า 
คอนกรตีเสรมิเหลก็และระบบท่อส่งน ้าพรอ้มอาคารประกอบระบบท่อส่งน ้าเป็นราคารวมทัง้สิ้น 
๑๓,๒๕๙,๔๐๐ บาท แต่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาพิจารณาแล้วเห็นว่า
หนังสอืรบัรองผลงานของผู้ฟ้องคดไีม่ถูกต้องตามเงื่อนไขข้อ ๒.๕ ของเอกสารประกวดราคา  
จงึไม่อาจพิจารณาราคาที่ผู้ฟ้องคดเีสนอได้แม้ว่าจะเป็นราคาที่ต ่าสุดก็ตาม และได้พิจารณา 
ผูเ้สนอราคาที่ปฏบิตัถิูกต้องตามรายละเอยีดและเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา แล้วมมีตใิห้
ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจ ากดั ท. และห้างหุ้นส่วนจ ากดั พ. เป็นผู้ด าเนินการก่อสร้างระบบประปา  
ผวิดนิขนาดใหญ่ทัง้สองโครงการ ตามล าดบั ผู้ฟ้องคดไีม่เหน็ด้วยกบัผลการพจิารณาดงักล่าว 
จงึได้อุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดเีพื่อขอให้พจิารณาให้ผู้ฟ้องคดไีด้เข้าท าสญัญากบัผู้ถูกฟ้องคดี
ต่อไป แต่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มหีนังสือแจ้งยืนยนัผลการพิจารณาเดิมให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคด ี
จงึน าคดมีาฟ้องขอให้ศาลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่เพกิถอนค าสัง่ของผูถู้กฟ้องคดทีี่ไม่รบัพจิารณา
ราคาของผูฟ้้องคด ีและใหผู้ฟ้้องคดไีดร้บัการพจิารณาเขา้ท าสญัญาทัง้สองโครงการต่อไป 
   ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
   เมื่อปรากฏว่าผูฟ้้องคดสี่งผลงานคนละประเภทกบัทีเ่ง ื่อนไขขอ้ ๒.๕ ของเอกสาร
ประกวดราคาของทัง้สองโครงการพพิาทก าหนดไว ้จงึเป็นกรณีที่ท าใหก้ารเสนอราคาของผูฟ้้องคดี
มรีายละเอยีดแตกต่างไปจากเงือ่นไขทีผู่ถู้กฟ้องคดกี าหนดในเอกสารประกวดราคาในส่วนทีเ่ป็น
สาระส าคัญ เนื่ องจากผลงานก่อสร้างฝายทดน ้ าคอนกรีตเสริมเหล็กและระบบท่อส่งน ้ า 
พร้อมอาคารประกอบระบบท่อส่งน ้า เป็นงานพฒันาแหล่งน ้าเพื่อการเกษตร มลีกัษณะงาน
ก่อสรา้งเป็นอาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็ขวางแนวล าน ้าเพื่อยกระดบัน ้าเขา้สู่ระบบส่งน ้า ส่วนงาน
ก่อสรา้งระบบประปาผวิดนิขนาดใหญ่ เป็นงานพฒันาน ้าสะอาดเพื่อการอุปโภคบรโิภค อนัมี
ลกัษณะงานก่อสร้างระบบประปาที่มกีระบวนการน าน ้ าจากแหล่งน ้าผิวดินมาผ่านขัน้ตอน 



 

๓๑๘ 

การปรบัปรุงคุณภาพน ้ า โดยการท าให้น ้าดิบตกตะกอนด้วยกระบวนการทางเคมี จากนัน้  
จะไหลเขา้สู่การกรอง ไหลเขา้สู่ถงั เป็นกระบวนการที่อาศยัหลกัการของแรงโน้มถ่วงของโลก 
เมื่อท าการฆ่าเชือ้โรคด้วยสารละลายคลอรนีแลว้สูบน ้าประปาจากถงัด้วยเครื่องสูบน ้าขึน้หอถงั 
จากนัน้จงึจ่ายประปาจากหอถังเข้าสู่ท่อจ่ายน ้าประปาเพื่อจ่ายให้แก่ประชาชน จงึเห็นได้ว่า  
งานทัง้สองลกัษณะมหีลกัวชิาการทีม่กีระบวนการทีน่ ามาใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการและ
ประชาชนทีแ่ตกต่างกนั การทีค่ณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาพจิารณาแลว้ เหน็ว่า  
ผลงานการก่อสรา้งของผู้ฟ้องคดผีดิเงื่อนไขตามขอ้ ๒.๕ ของเอกสารประกวดราคา ผู้ฟ้องคด ี
จึงมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องและไม่อาจรบัพิจารณาราคาของผู้ฟ้องคดีได้ จึงเป็นไปโดยชอบ 
ตามขอ้ ๕๐ วรรคหนึ่ง (๑) ของระเบยีบส านกันายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ แลว้  
   นอกจากน้ี การที่ผู้ถูกฟ้องคดีโดยส านักงานทรพัยากรน ้ าภาค ๗ ได้ประกาศ
ประกวดราคาจา้งทัง้สองฉบบัโดยเผยแพร่ประชาสมัพนัธข์่าวประกวดราคาในเวบ็ไซต์ และทางวทิยุ 
กระจายเสยีงให้แก่ผู้สนใจได้ทราบทัว่ไป ซึ่งในการประกาศประกวดราคาดงักล่าวก็ได้ก าหนด
เงื่อนไขข้อ ๒.๕ ข้างต้น เอาไว้แล้ว เน่ืองจากเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดมีหีน้าที่จะต้องก าหนด 
คุณสมบัติของผู้ เสนอราคาให้เ ป็นไปตามที่ข้อ ๓๐ วรรคหนึ่ ง๒๔๕ ของระเบียบส านัก
นายกรฐัมนตรวี่าดว้ยการพสัดุฯ ก าหนดไว ้ ดงันัน้ จงึมใิช่กรณีเป็นการกดีกนั และผูถู้กฟ้องคดี
ได้เปิดโอกาสให้มกีารแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรมแล้ว  พพิากษายกฟ้อง (ค าพิพากษาศาล
ปกครองสงูสดุท่ี อ.๒๗๗/๒๕๕๔) 
 

 ๓) การอนุมติัสัง่ซ้ือหรือสัง่จ้างผู้เสนอราคาซ่ึงย่ืนเอกสารหลกัฐานโดยถกูต้อง
ตามเง่ือนไขการประกวดราคา 
 

    - กรณีผู้เสนอราคาต ่าสุดย่ืนหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
โดยถกูต้องตามเง่ือนไขการประกวดราคา 
 

  กรณีท่ีเอกสารประกวดราคาก าหนดให้ผู้เสนอราคาต้องย่ืนหนังสือ
รบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลปีปัจจุบนัพร้อมกบัซองเสนอราคานัน้ ค าว่าปีปัจจุบนั 
ย่อมหมายถึงปีท่ีมีการประกาศประกวดราคา ซ่ึงปกติแล้วจะเป็นปีเดียวกบัปีท่ีย่ืนซอง
เสนอราคา แต่ในกรณีท่ีมีระยะเวลาคาบเก่ียวกนั เช่น มีการประกาศประกวดราคา 
เมื่อวนัท่ี ๑๙ ธนัวาคม ๒๕๔๔ และก าหนดวนัย่ืนซองเสนอราคาในวนัท่ี ๓๐ มกราคม  

                                                           

 ๒๔๕ อา้งแลว้ ในเชงิอรรถที ่๒๑๒ หน้า ๒๕๑ 
 



 

๓๑๙ 

๒๕๔๕ เช่นน้ี ปีปัจจุบนัย่อมหมายถึงระยะเวลาคาบเก่ียวตัง้แต่ปี ๒๕๔๔ จนถึงวนัท่ี ๓๐ 
มกราคม ๒๕๔๕ มิใช่เฉพาะปี ๒๕๔๔ เท่านัน้ 
 สรปุข้อเทจ็จริง 
 องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัระนอง (ผูถู้กฟ้องคด)ี ประกาศประกวดราคาจา้งเหมา
ก่อสร้างปรบัปรุงโรงฝึกกีฬาในร่ม สนามกีฬาจงัหวัดระนอง ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๔  
โดยก าหนดยื่นซองประกวดราคาในวนัที ่๓๐ มกราคม ๒๕๔๕ และก าหนดในขอ้ ๓.๑ ของเอกสาร
ประกวดราคาจ้างว่า ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอส าเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนหุ้นส่วน 
หรอืบรษิัทปีปจัจุบนัแนบมาพร้อมกับซองเสนอราคา ผู้ฟ้องคดีซึ่งได้เข้าร่วมเสนอราคาและ 
เสนอราคาต ่าเป็นอนัดบัสองเห็นว่า การพจิารณาผลการประกวดราคาให้บรษิัทผู้เสนอราคา 
รายอื่นซึ่งเสนอราคาต ่าสุดเป็นผู้ชนะการประกวดราคาไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากบรษิัท 
ผูช้นะการประกวดราคามคีุณสมบตัไิม่ครบถ้วนตามเอกสารประกวดราคาโดยยื่นหนังสอืรบัรอง
การจดทะเบยีนหุ้นส่วนบรษิัทที่นายทะเบียนจงัหวดัออกให้เมื่อวนัที่ ๑๒ พฤศจกิายน ๒๕๔๔  
ซึง่เป็นเอกสารในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ไม่ใช่เอกสารในปีปจัจุบนัทีม่กีารประกวดราคา การที่ผูถู้กฟ้องคดี
ท าสัญญาจ้างกับบริษัทดังกล่าวจึงเป็นการกระท าโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ท าให้ผู้ฟ้องคด ี
ได้รบัความเสยีหาย จงึน าคดีมาฟ้องขอให้ศาลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ให้สญัญาจ้างดงักล่าว 
ตกเป็นโมฆะและใหคู้่กรณกีลบัคนืฐานะเดมิและผูถู้กฟ้องคดชีดใชค้่าเสยีหายใหแ้ก่ผูฟ้้องคด ี  
 ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ  
    แมข้อ้ ๓.๑ ของเอกสารประกวดราคาจา้งจะมไิดร้ะบุว่า ปีปจัจุบนั หมายถงึปีใด 
ก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาถึงหลกัเกณฑ์ในการคดัเลอืกผู้รบัจ้างตามเอกสารประกวดราคาจ้าง  
เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีมีเจตนาต้องการคัดเลือกให้ได้ผู้เสนอราคาที่เป็นนิติบุคคลซึ่งเป็น 
ห้างหุ้นส่วนหรอืบรษิัทที่มปีระสบการณ์และผลงานที่เกี่ยวกบังานรบัจ้างเป็นอย่างดี  ดงันัน้  
การที่ผู้ถูกฟ้องคดกี าหนดให้ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นหนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนห้างหุ้นส่วน
บรษิทัปีปจัจุบนัแนบไปกบัซองเสนอราคาก็เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบเรื่องคุณสมบตัแิละ
สถานะของผู้เสนอราคาว่ายงัเป็นห้างหุ้นส่วนหรอืบรษิทัหรอืไม่ เพื่อป้องกนัไม่ให้ทางราชการ
ต้องเสยีเปรยีบ  ฉะนัน้ ค าว่า ปีปจัจุบนั ตามขอ้ ๓.๑ ของเอกสารประกวดราคาจงึย่อมเขา้ใจได้ว่า 
คอื ปีทีม่กีารประกาศประกวดราคานัน่เอง ซึง่ปกตแิลว้จะเป็นปีเดยีวกนักบัปีที่ยื่นซองเสนอราคา 
เพราะการก าหนดวันยื่นซองเสนอราคาถือว่าเป็นขัน้ตอนหนึ่งของกระบวนการประกวดราคา 
ที่ต้องกระท าไปพร้อมกันในปีนั ้นอยู่แล้ว   อย่างไรก็ตาม เมื่ อผู้ถูกฟ้องคดีได้ประกาศ 
ประกวดราคาจา้งดงักล่าวเมื่อวนัที ่๑๙ ธนัวาคม ๒๕๔๔ ท าใหต้้องก าหนดวนัยื่นซองเสนอราคาไป 
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ คือ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๕ เช่นน้ี จึงเห็นว่า ปีปจัจุบัน ในกรณีน้ี 
หมายถงึระยะเวลาคาบเกี่ยวตัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ จนถงึวนัที ่๓๐ มกราคม ๒๕๔๕ มใิช่เฉพาะ 



 

๓๒๐ 

ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ เท่านัน้  ดงันัน้ แม้ว่าข้อ ๓.๑ ข้างต้นจะมไิด้ระบุว่า ปีปจัจุบนัคอืปีใดก็ตาม  
ผู้เสนอราคาก็จะต้องยื่นหนังสือรบัรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบรษิัทในปีเดียวกับปีที่มกีาร  
ยื่นซองเสนอราคานัน่เอง เมื่อบริษัทผู้ชนะการประกวดราคา เสนอส าเนาหนังสือรับรอง  
การจดทะเบยีนหุ้นส่วนบรษิัทที่นายทะเบยีนจงัหวดัระนองออกให้เมื่อวนัที่ ๑๒ พฤศจกิายน 
๒๕๔๔ จงึถือว่าเป็นการยื่นเอกสารหลกัฐานภายในขัน้ตอนของการประกาศประกวดราคา
ต่อเนื่ องติดต่อกันมาจนถึงขัน้ตอนการยื่นซองเสนอราคา ซึ่งเป็นเวลาคาบเกี่ยวระหว่าง  
ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ และ พ.ศ. ๒๕๔๕ ถูกต้องตามประกาศประกวดราคาลงวนัที่ ๑๙ ธนัวาคม 
๒๕๔๔ แล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้อนุมัติสัง่จ้างบริษัทผู้เสนอราคารายดังกล่าวซึ่งเป็น 
ผูม้คีุณสมบตัแิละเสนอราคาต ่าสุดใหเ้ป็นผูร้บัจา้งโครงการดงักล่าวจงึชอบดว้ยกฎหมาย กรณีไม่เป็น
การกระท าละเมดิต่อผู้ฟ้องคด ีผู้ถูกฟ้องคดจีงึไม่ต้องรบัผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคด ี
พพิากษายกฟ้อง (ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๑๔๙/๒๕๕๑) 
    

๕. ข้อพิพาทในขัน้ตอนการยกเลิกการจดัซ้ือหรือจดัจ้าง 
 

 ส าหรบัขัน้ตอนน้ีส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกรณีฟ้องว่า ค าสัง่ยกเลกิการจดัซื้อหรอืจดัจ้าง 
ของส่วนราชการไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ขอใหศ้าลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่เพกิถอนค าสัง่ดงักล่าว 
โดยอาจขอใหส้่วนราชการชดใชค้่าเสยีหายจากการยกเลกิการจดัซือ้จดัจา้งดว้ย ดงัรายละเอยีด
ต่อไปนี้ 
 

 ๕.๑ การจดัซ้ือหรือจดัจ้างโดยวิธีสอบราคา 
 

  ๑) การยกเลิกการสอบราคาในกรณีท่ีมีผู้ เสนอราคารายเดียวหรือมี 
ผู้เสนอราคาหลายรายแต่ถูกต้องตรงตามรายการละเอียดและเง่ือนไขในเอกสาร 
สอบราคาเพียงรายเดียว  
 

 การท่ีคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาเสนอความเห็นสมควรสัง่จ้าง 
ผู้เสนอราคารายใด แต่เทศบาลเมืองปัตตานีซ่ึงมีอ านาจสัง่ซ้ือสัง่จ้างเห็นสมควร 
ยกเลิกการสอบราคานัน้ จะต้องมีเหตุผลเพียงพอว่าคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 
มีความเห็นไม่ชอบอย่างไร เม่ือเทศบาลเมืองปัตตานีมีเหตุผลเพียงว่าเป็นเพราะมี 
ผู้ย่ืนซองสอบราคาเพียงรายเดียวท าให้ไม่สามารถเปรียบเทียบราคาได้ หากเปิดให้ 
สอบราคาใหม่อาจได้ราคาท่ีต ่ากว่านัน้ เป็นการขดัต่อหลกัเกณฑ์ในการจดัซ้ือจดัจ้าง



 

๓๒๑ 

โดยวิธีสอบราคาในข้อ ๓๕ (๔)๒๔๖ และข้อ ๓๖๒๔๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงไม่ได้
ก าหนดให้ยกเลิกการสอบราคาด้วยเหตุดงักล่าวได้  นอกจากนัน้ การท่ีต่อมาเทศบาล
เมืองปัตตานีได้มีค าสัง่จดัจ้างโดยวิธีพิเศษ โดยอนุมติัจ้างผู้รบัเหมารายใหม่ ซ่ึงเสนอ
ราคาท่ีต ่ากว่าผู้ฟ้องคดีเพียง ๘๐๐ บาท จึงเป็นการด าเนินการท่ีขดักบัเหตุผลในการ
ยกเลิกการสอบราคาข้างต้น ค าสัง่ยกเลิกการสอบราคาของเทศบาลเมืองปัตตานี  
จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นการละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๓) 
แห่งพระราชบญัญติัจดัตัง้ศาลปกครองฯ 
 สรปุข้อเทจ็จริง 
 เทศบาลเมืองปตัตานี (ผู้ถูกฟ้องคดี) ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 
คูระบายน ้า โดยมผีู้ซื้อเอกสารสอบราคา ๓ ราย แต่มผีู้ฟ้องคดยีื่นเสนอราคาเพยีงรายเดยีว 
โดยเสนอราคาสูงกว่าราคากลาง ซึ่งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้ต่อรองราคาจนผู้ฟ้องคด ี
ลดราคาให้เหลือ ๙๔๘,๘๐๐ บาท ต ่ ากว่าราคากลางซึ่งก าหนดไว้ที่  ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
โดยคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาเหน็ว่าราคาทีผู่้ฟ้องคดลีดใหเ้ป็นราคาทีเ่หมาะสม แต่ต่อมา
นายกเทศมนตรไีดพ้จิารณามคี าสัง่ใหย้กเลกิการสอบราคาดงักล่าวโดยมไิดร้ะบุเหตุผล ผูฟ้้องคดี
จงึรอ้งขอความเป็นธรรมต่อผูว้่าราชการจงัหวดัปตัตานี และไดร้บัค าชี้แจงเหตุผลในการสัง่ยกเลกิ
                                                           
 ๒๔๖-๒๔๗ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ขอ้ ๓๕ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคามหีน้าทีด่งันี้ 
ฯลฯ   ฯลฯ 

(๔) ในกรณีทีม่ผีูเ้สนอราคาถูกต้องตรงตามรายการละเอยีดและเงื่อนไขทีก่ าหนดไวใ้นเอกสาร
สอบราคาเพยีงรายเดยีว ใหค้ณะกรรมการด าเนินการตาม (๓) โดยอนุโลม 

ฯลฯ   ฯลฯ 
ข้อ ๓๖ การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคาที่ปรากฏว่าราคาของผู้เสนอราคาต ่าสุดรายที่

คณะกรรมการเหน็สมควรซื้อหรือจ้างตามข้อ ๓๕ (๓) ยงัสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ให้คณะกรรมการ 
เปิดซองสอบราคาด าเนินการตามล าดบั ดงันี้ 

(๑) เรยีกผู้เสนอราคารายนัน้มาต่อรองราคาให้ต ่าสุดเท่าที่จะท าได้ หากผู้เสนอราคารายนัน้  
ยอมลดราคาแลว้ราคาทีเ่สนอใหม่ไม่สงูกว่าวงเงนิทีจ่ะซื้อหรอืจา้งหรอืสงูกว่าแต่ส่วนทีส่งูกว่านัน้ไม่เกนิรอ้ยละสบิ
ของวงเงนิที่จะซื้อหรอืจ้าง หรอืต่อรองแล้วไม่ยอมลดราคาลงอกีแต่ส่วนที่สูงกว่าวงเงนิที่จะซื้อหรอืจ้างนัน้  
ไม่เกนิรอ้ยละสบิของวงเงนิทีจ่ะซือ้หรอืจา้ง ถา้เหน็ว่าราคาดงักล่าวเป็นราคาทีเ่หมาะสมกใ็หเ้สนอชื่อหรอืจา้ง
จากผูเ้สนอราคารายนัน้ 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 

๓๒๒ 

การสอบราคาจากผู้ถูกฟ้องคดใีนเวลาต่อมาว่า เป็นเพราะผู้ฟ้องคดเีสนอราคาเพยีงรายเดยีว 
ท าให้ไม่สามารถเปรียบเทียบราคาได้  ทัง้นี้  โดยอาศัยอ านาจตามข้อ ๔๔ ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพสัดุของหน่วยการบรหิารราชการส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
โดยอนุโลม ผู้ฟ้องคดเีห็นว่าข้อ ๔๔ ของระเบยีบดงักล่าว เป็นเรื่องการประกวดราคา ไม่อาจ
น ามาใช้กับการสอบราคาได้  จงึได้อุทธรณ์ผลการพิจารณาต่อจงัหวดัปตัตานี  หลงัจากนัน้ 
ผู้ถูกฟ้องคดไีด้มปีระกาศสอบราคาครัง้ที่ ๒ แต่ได้ยกเลกิไปเมื่อผู้ฟ้องคดมีหีนังสอืแจ้งขอให้
ระงบัการด าเนินการ ผูฟ้้องคดรีอผลการพจิารณาอุทธรณ์ประมาณ ๒ เดอืน แต่ไม่ได้รบัแจง้ผล 
การพิจารณา จึงมหีนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดี  ต่อมา 
จงัหวดัปตัตานีได้แจง้ผลการพจิารณาอุทธรณ์ว่า ผู้ถูกฟ้องคดมีอี านาจยกเลกิการสอบราคาได้
โดยอาศยัข้อ ๔๔ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยข้างต้น เพราะเป็นการน าระเบยีบปฏบิตัิ 
ทีก่ าหนดไว้ส าหรบัการจดัซื้อหรอืจดัจา้งโดยวธิปีระกวดราคาซึ่งเป็นวธิกีารของวงเงนิทีสู่งกว่า
และมวีธิีปฏบิตัิที่เข้มงวดกว่ามาใช้บงัคบั  นอกจากนัน้ ผู้ถูกฟ้องคดยีงัได้แจ้งต่อผู้ฟ้องคดวี่า  
ผูถู้กฟ้องคดมีอี านาจตามขอ้ ๕.๕ ของเอกสารสอบราคาจา้ง ที่จะยกเลกิการสอบราคาได้  ดงันัน้  
ผูถู้กฟ้องคดจีงึไม่ได้กระท าละเมดิต่อผู้ฟ้องคดแีละไม่อาจจ่ายค่าเสยีหายให้แก่ผู้ฟ้องคด ีผูฟ้้องคดี
จงึได้รอ้งทุกขต่์อคณะกรรมการวนิิจฉัยรอ้งทุกขข์อให้ผู้ถูกฟ้องคดชีดใช้ค่าสนิไหมทดแทนให้แก่ 
ผูฟ้้องคด ีแต่หลงัจากการรอ้งทุกขด์งักล่าว ผูถู้กฟ้องคดไีดจ้ดัใหม้กีารจา้งเหมาก่อสรา้งคูระบายน ้า
ขา้งต้นโดยวธิพีเิศษ ด้วยเหตุผลว่างบประมาณค่าก่อสร้างที่กนัไว้จะสิ้นสุดในเดอืนกนัยายน 
และประชาชนได้รบัความเดอืดร้อนเป็นอย่างมากจากการที่มนี ้าท่วมขงัในบรเิวณที่จะมกีาร
ก่อสรา้ง โดยผูท้ีไ่ดร้บัอนุมตัใิหว้่าจา้งเสนอราคาในวงเงนิ ๙๔๘,๐๐๐ บาท ซึง่ขณะนี้การก่อสรา้ง
ไดด้ าเนินการเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้   
  ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ  
    การที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวและมีคุณสมบตัิเป็นไปตาม
ประกาศสอบราคา แต่เสนอราคาสูงกว่าวงเงนิทีจ่ะซือ้หรอืจา้ง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
จงึได้ด าเนินการตามขอ้ ๓๕ (๔) และขอ้ ๓๖ ของระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพสัดุ
ของหน่วยการบรหิารราชการส่วนทอ้งถิน่ฯ ดว้ยการต่อรองราคาโดยยดึถอืรายการประมาณการ 
ของเทศบาลเป็นเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๕.๑ ของเอกสารสอบราคาจ้าง จนได้ราคาที ่
ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง แล้วจึงเสนอความเห็นว่าสมควรสัง่จ้างต่อผู้มีอ านาจสัง่ซื้อ 
หรือสัง่จ้างเพื่อสัง่การต่อไปนัน้ เป็นการด าเนินการที่ชอบด้วยระเบียบที่เกี่ยวข้องและ 
ชอบดว้ยขอ้ก าหนดตามเอกสารสอบราคาจา้งแลว้  ดงันัน้ การทีผู่ถู้กฟ้องคดพีจิารณาไม่เหน็ชอบ
กบัความเหน็ของคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาโดยมคี าสัง่ให้ยกเลกิการสอบราคา จงึต้องมี
เหตุผลเพยีงพอที่สามารถชี้แจงไดว้่าความเหน็ของคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาที่เหน็ชอบ



 

๓๒๓ 

กบัราคาของผู้ฟ้องคดีนัน้ไม่ชอบอย่างไร เมื่อข้อเท็จจรงิปรากฏว่าเหตุผลที่ผู้ถูกฟ้องคดียกเลิก 
การสอบราคาเป็นเพราะมผีู้ยื่นซองสอบราคาเพยีงรายเดยีว ท าให้ไม่สามารถเปรยีบเทยีบราคาได้ 
หากเปิดให้สอบราคาใหม่เมื่อมผีู้เสนอราคาหลายรายอาจท าใหไ้ดร้าคาที่ต ่ากว่า จงึเป็นการขดัต่อ
หลักเกณฑ์ของการจดัซื้อจดัจ้างตามระเบียบข้างต้น รวมทัง้ขดักับข้อก าหนดของเอกสาร 
สอบราคาจา้ง  นอกจากนี้ ยงัปรากฏขอ้เทจ็จรงิในภายหลงัว่า ผูถู้กฟ้องคดไีด้มคี าสัง่อนุมตัใิหจ้า้ง
ผู้รบัเหมารายอื่นโดยวิธีพเิศษในราคาต ่ากว่าผู้ฟ้องคดีเพียง ๘๐๐ บาท  ดงันัน้ เหตุผลของ 
ผู้ถูกฟ้องคดใีนการยกเลกิการสอบราคาข้างต้นจงึขดักบัการด าเนินการจรงิของผู้ถูกฟ้องคด ี  
อกีทัง้ปรากฏว่าประชาชนในบรเิวณทีจ่ะก่อสรา้งคูระบายน ้าไดร้บัความเดอืดรอ้นจากน ้าท่วมขงั 
แต่ผู้ถูกฟ้องคดไีม่ได้น าเหตุนัน้มาประกอบการพจิารณายกเลกิการสอบราคา แต่กลบัน ามาใช้
กับการอนุมตัิให้จดัจ้างโดยวิธีพิเศษ  ส าหรบักรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าข้อ ๕.๕ ของ
เอกสารสอบราคาใหส้ทิธผิูถู้กฟ้องคดทีีจ่ะยกเลกิการสอบราคาไดเ้พื่อประโยชน์ของทางราชการ
นัน้ ไม่อาจน ามารบัฟงัไดเ้น่ืองจากการยกเลกิการสอบราคาขา้งต้นก่อใหเ้กดิความเดอืดรอ้นแก่
ประชาชนที่ถูกน ้าท่วมขงัในบรเิวณที่จะก่อสร้างคูระบายน ้าและไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์แก่  
ทางราชการแต่อย่างใด ประกอบกับกรณีไม่มเีหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าไปโดย  
ไมสุ่จรติหรอืมกีารสมยอมกนัในการเสนอราคา  นอกจากนัน้ ยงัเป็นกรณีทีไ่ม่อาจน าหลกัเกณฑ์
ตามขอ้ ๔๔๒๔๘ ของระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการพสัดุของหน่วยการบรหิารราชการ
ส่วนท้องถิน่ฯ ซึ่งใช้ส าหรบัวธิกีารประกวดราคาที่มหีลกัเกณฑ์เข้มงวดกว่ามาใช้ในการยกเลกิ
การสอบราคาดงัทีผู่ถู้กฟ้องคดกีล่าวอา้ง เน่ืองจากกรณน้ีีผูถู้กฟ้องคดปีระกาศใหท้ าการจา้งเหมา
ก่อสร้างโดยวิธีสอบราคา ไม่ได้สัง่ให้ด าเนินการโดยวิธีประกวดราคา  ดงันัน้ ค าสัง่ยกเลิก 
การสอบราคาของผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นค าสัง่ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นการละเมิดต่อ 
ผู้ฟ้องคดี แต่เน่ืองจากศาลปกครองชัน้ต้นยังไม่ได้พิจารณาความเสียหายที่เกิดจากการ 
กระท าละเมิดของผู้ถูกฟ้องคดี  จงึให้ศาลปกครองชัน้ต้นพิจารณาในประเด็นดงักล่าวก่อน  
(ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๔๓/๒๕๔๖) 
 

                                                           
๒๔๘ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 ขอ้ ๔๔ เมื่อคณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาไดพ้จิารณาตามขอ้ ๔๓ (๑) แลว้ปรากฏว่า 
มผีูเ้สนอราคารายเดยีวหรอืมผีูเ้สนอราคาหลายรายแต่ถูกต้องตรงตามรายการละเอยีดและเงื่อนไขทีก่ าหนด  
ในเอกสารประกวดราคาเพยีงรายเดยีว โดยปกตใิหเ้สนอผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูส้ ัง่จา้งยกเลกิการประกวดราคาครัง้นัน้ 
แต่ถ้าคณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาเหน็ว่ามเีหตุผลสมควรที่จะด าเนินการต่อไปโดยไม่ต้อง
ยกเลกิการประกวดราคากใ็หด้ าเนินการตามขอ้ ๔๓ (๒) โดยอนุโลม 



 

๓๒๔ 

  เม่ือผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวมีคุณสมบติัไม่ถกูต้องตามเง่ือนไขใน
เอกสารสอบราคา เน่ืองจากหลกัฐานการเสนอราคาไม่มีผู้รบัรองส าเนาถกูต้องและ 
ไม่ครบถ้วน การท่ีคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา
รายเดียวดงักล่าว และไม่ต่อรองราคาท่ีเสนอสูงกว่าวงเงินท่ีจะซ้ือ จึงไม่เป็นการกระท าท่ี 
ไม่ชอบด้วยข้อ ๔๒ (๓) และ (๔) ประกอบกบัข้อ ๔๓ (๑) ของระเบียบส านักนายกรฐัมนตรี
ว่าด้วยการพสัดฯุ  
  สรปุข้อเทจ็จริง 
    นายช่างแขวงการทางแม่ฮ่องสอน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ประกาศสอบราคา 
ซื้อพัสดุ (หินขนาดต่างๆ) จ านวน ๓ ฉบับ โดยปิดประกาศสอบราคาดังกล่าวไว้ที่ส านักงาน 
ของแขวงการทางแม่ฮ่องสอน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และจัดส่งประกาศสอบราคาซื้อพัสดุ 
ทัง้ ๓ ฉบบั ใหแ้ก่ผูป้ระกอบการทีเ่กีย่วขอ้งจ านวน ๓ ราย ไดแ้ก่ บรษิทั ร. หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ท. 
และห้างหุ้นส่วนจ ากัด ป. โดยไม่ได้ส่งให้แก่ผู้ฟ้องคดี  ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้เข้าร่วมยื่นซอง 
เสนอราคาตามประกาศสอบราคาทัง้ ๓ ฉบบัขา้งต้น แต่อ้างว่าไม่ได้รบัแจ้งผลการสอบราคา 
จากผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ทัง้ที่ได้ติดตามผลการสอบราคาดงักล่าวมาโดยตลอด จงึได้ยื่นฟ้องคด ี
ต่อศาลปกครองชัน้ต้นเพื่อขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสัง่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และ
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา (ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๓) จดัใหม้กีารเปิดซองเสนอราคาและพจิารณา
ใบเสนอราคาของผู้ฟ้องคดี แต่ต่อมาศาลปกครองชัน้ต้นได้มีค าสัง่ให้จ าหน่ายคดีออกจาก 
สารบบความ เน่ืองจากในระหว่างการพจิารณาคด ีผูถู้กฟ้องคดทีี ่๓ ท าค าใหก้ารว่าได้เปิดซอง
เสนอราคาและตรวจสอบเอกสารของผูฟ้้องคดแีล้วพบว่า ส าเนาหนังสอืรบัรองการจดทะเบยีน
นิตบิุคคลและส าเนาใบทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิม่ทีผู่ฟ้้องคดใีชเ้ป็นหลกัฐานประกอบการเสนอราคา
ไม่มผีู้รบัรองส าเนาถูกต้องและไม่ครบถ้วน จงึไม่พจิารณาราคาของผู้ฟ้องคด ีและเน่ืองจาก 
มีผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ท าให้ไม่มีการแข่งขันการเสนอราคา จึงเสนอ
ความเหน็ใหผู้ถู้กฟ้องคดทีี ่๒ ยกเลกิการสอบราคา ซึง่ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ เหน็ชอบตามความเหน็
ของผูถู้กฟ้องคดทีี ่๓ จงึไดอ้าศยัขอ้สงวนสทิธติามขอ้ก าหนดทา้ยประกาศสอบราคาทัง้ ๓ ฉบบั 
ข้อ ๕.๓.๕ ที่ก าหนดว่า “กรมทรงไว้ซึ่งสทิธิที่จะไม่รบัราคาต ่าสุดหรอืราคาหนึ่งราคาใดที่เสนอ
ทัง้หมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลอืกซื้อในจ านวนหรอืขนาดหรอืเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  
หรอือาจจะยกเลกิการสอบราคาโดยไม่พจิารณาซือ้เลยกไ็ด ้สุดแต่จะพจิารณา  ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์
ของทางราชการเป็นส าคญั ...” ออกประกาศยกเลกิประกาศสอบราคาซือ้พสัดุพพิาททัง้ ๓ ฉบบั 
และได้ส่งประกาศยกเลกิการสอบราคาดงักล่าวไปให้แขวงการทางที่เกี่ยวขอ้งเพื่อด าเนินการ 
ปิดประกาศต่อไป แต่เจา้หน้าทีข่องผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ หลงลมืไม่ไดส้่งประกาศยกเลกิการสอบราคา
ให้แก่ผู้ฟ้องคดีในวันที่มีประกาศนัน้ แต่ได้น าส่งให้ในภายหลัง  ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒  



 

๓๒๕ 

ได้ประกาศสอบราคาซื้อพสัดุครัง้ใหม่ซึง่เป็นรายการและจ านวนเดยีวกนักบัประกาศสอบราคา
ครัง้เดมิ โดยได้ส่งประกาศสอบราคาครัง้ใหม่นี้ให้แก่ผู้ประกอบการที่เกี่ยวขอ้งจ านวน ๓ ราย
เช่นเดมิ ได้แก่ บรษิัท ร. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ช. และห้างหุ้นส่วนจ ากดั ป. ซึ่งในการประกาศ  
สอบราคาครัง้ใหม่น้ีผู้ฟ้องคดีไม่ได้ยื่นซองเสนอราคา ผลการสอบราคาปรากฏว่า ผู้ชนะ 
การสอบราคาเสนอราคาต ่ากว่าวงเงนิงบประมาณและต ่ากว่าราคาทีผู่ฟ้้องคดเีสนอตามประกาศ
สอบราคาครัง้ก่อน ผูฟ้้องคดเีหน็ว่าการที่ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ ยกเลกิการสอบราคาตามความเหน็
ของผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๓ เป็นการด าเนินการโดยไม่ถูกต้องตามขอ้ ๔๒ และขอ้ ๔๓ ของระเบยีบ
ส านักนายกรฐัมนตร ีว่าด้วยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ เนื่องจากบทบญัญตัดิงักล่าวไม่ได้ห้ามมใิห้
พจิารณาราคากรณีที่มผีู้ยื่นซองเสนอราคาเพยีงรายเดยีวในการจดัซื้อโดยวธิสีอบราคา  อีกทัง้ 
ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๓ ยงัมสีทิธต่ิอรองราคาของผู้ฟ้องคด ีประกอบกบัมติคณะรฐัมนตรตีามหนังสอื
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนมาก ที่ สร.๐๒๐๓/ว ๘๐ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๒๑  
ก าหนดแนวทางไม่ให้ตดัสทิธผิู้เสนอราคารายที่ผดิเงื่อนไขในขอ้ที่มใิช่สาระส าคญั การยกเลกิ
การสอบราคาของผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ จงึเป็นการใชดุ้ลพนิิจโดยไม่ชอบ  นอกจากนี้ การทีผู่ถู้กฟ้องคดี
ที่ ๑ ไม่แจง้ผลการสอบราคาให้แก่ผู้ฟ้องคดทีราบ รวมทัง้ไม่จดัส่งประกาศจดัซื้อจดัจา้งให้แก่ 
ผูฟ้้องคด ีแต่จดัส่งให้แก่ผู้ประกอบการรายอื่น ทัง้ที่ผูฟ้้องคดไีด้มหีนังสอืรอ้งขอขอ้มลูดงักล่าว
มาโดยตลอด เป็นการกระท าโดยมเีจตนาขดัขวาง กลัน่แกลง้ ไม่ใหผู้ฟ้้องคดไีดร้บัความสะดวก
รวดเรว็ในการรบัรูข้อ้มลูข่าวสารการจดัซือ้จดัจา้ง และมเีจตนากดีกนัไม่ให้ผูฟ้้องคดไีดม้โีอกาส
เขา้ร่วมเสนอราคา ผู้ฟ้องคดจีงึน าคดมีาฟ้องขอให้ศาลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ให้ผู้ถูกฟ้องคด ี
ที่ ๑ ชดใช้ค่าเสยีหายพรอ้มดอกเบี้ยจากการยกเลกิการสอบราคา รวมทัง้ให้ด าเนินการจดัส่ง
เอกสารเผยแพรก่ารจดัซือ้จดัจา้งในครัง้ต่อๆ ไปใหแ้ก่ผูฟ้้องคดดีว้ย 
   ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
    ในการด าเนินการสอบราคากรณีที่มผีู้เสนอราคาเพยีงรายเดยีว นัน้ ระเบยีบ
ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุฯ ก าหนดให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 
พจิารณาคดัเลอืกพสัดุหรอืงานจ้างของผู้เสนอราคารายนัน้ที่มคีุณสมบตัิถูกต้องตามเงื่อนไข  
ในเอกสารสอบราคา มคีุณภาพและคุณสมบตัเิป็นประโยชน์ต่อทางราชการ และเสนอราคาต ่าสุด  
ทัง้นี้ ตามขอ้ ๔๒ (๓) และ (๔) ประกอบกบัขอ้ ๔๓ (๑)๒๔๙ ของระเบยีบฉบบัดงักล่าว  ดงันัน้ 
                                                           

 ๒๔๙ ระเบยีบส านกันายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 ขอ้ ๔๓ การซื้อหรอืการจา้งโดยวธิสีอบราคาที่ปรากฏว่าราคาของผู้เสนอราคารายที่คณะกรรมการ
เห็นสมควรซื้อหรือจ้างยังสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างตามข้อ ๒๗ (๔) หรือข้อ ๒๘ (๕) แล้วแต่กรณี  
ใหค้ณะกรรมการด าเนินการตามล าดบัดงันี้ 

(มต่ีอหน้าถดัไป) 



 

๓๒๖ 

เมื่อขอ้เทจ็จรงิปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดยีื่นเอกสารหลกัฐานโดยไม่ถูกต้องครบถ้วนตามขอ้ก าหนด 
ในเอกสารสอบราคา กล่าวคอื ส าเนาหนังสอืส าคญัแสดงการจดทะเบยีนหา้งหุน้ส่วนบรษิทัและ
ส าเนาใบทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิม่ทีผู่ฟ้้องคดใีชเ้ป็นหลกัฐานประกอบการเสนอราคาไม่มผีูร้บัรอง
ส าเนาถูกต้อง รวมทัง้ผู้ฟ้องคดไีม่ได้ยื่นส าเนาเอกสารแนบท้ายหนังสอืรบัรองการจดทะเบยีน 
นิติบุคคลที่ระบุวตัถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนจ ากดั ซึ่งเป็นส่วนที่แสดงให้เห็นได้ว่าผู้ฟ้องคด ี
เป็นผูม้คีุณสมบตัถิูกตอ้งตามประกาศสอบราคาหรอืไม ่การทีผู่ถู้กฟ้องคดทีี ่๓ ไม่พจิารณาราคา
ของผูฟ้้องคดแีละไมต่่อรองราคาของผูฟ้้องคดทีีเ่สนอราคาสูงกว่าวงเงนิทีจ่ะซือ้ จงึไม่เป็นการกระท า
ทีไ่มช่อบดว้ยขอ้ ๔๒ (๓) และ (๔) ประกอบกบัขอ้ ๔๓ (๑) ของระเบยีบฉบบัขา้งต้นแต่อย่างใด
นอกจากนี้ ขอ้ก าหนดในเอกสารสอบราคาได้ก าหนดไว้ว่า หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบตั ิ
ไม่ถูกต้อง หรอืยื่นหลกัฐานไม่ถูกต้องหรอืไม่ครบถ้วน หรอืยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องแล้ว 
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนัน้ เว้นแต่เป็น
ข้อผิดพลาดหรือหลงผิดเพียงเล็กน้อยหรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคา 
ในส่วนที่มใิช่สาระส าคญั  ทัง้นี้ เฉพาะกรณีที่พิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
เท่านัน้  ดงันัน้ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๓ พจิารณาแล้วเหน็ว่าการที่มผีู้ฟ้องคดเีป็นผูย้ ื่นซองเสนอราคา
เพยีงรายเดยีวท าให้ไม่มกีารแข่งขนั จงึไม่พจิารณาราคาของผู้ฟ้องคด ีและเหน็ว่าควรยกเลกิ
การสอบราคาเพื่อประโยชน์ของทางราชการ โดยไม่พิจารณาว่าการที่ผู้ฟ้องคดียื่นเอกสาร
หลกัฐานไม่ถูกต้องครบถ้วนตามขอ้ก าหนดในเอกสารสอบราคา เป็นข้อผดิพลาดหรอืหลงผดิ
เพียงเล็กน้อยหรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มใิช่สาระส าคัญ 
หรอืไม่นัน้ เป็นการด าเนินการตามข้อก าหนดในเอกสารสอบราคาแล้ว  อีกทัง้ ยงัเป็นการ 
ใช้ดุลพนิิจที่มเีหตุผลรบัฟงัได้อีกด้วย  นอกจากน้ี ข้อเท็จจรงิยงัปรากฏว่าในช่วงเวลาที่มกีาร
ยกเลกิการสอบราคาพพิาท ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ได้รบัรายงานจากองค์การบรหิารส่วนต าบลว่า 
ไดบ้อกเลกิสญัญาจา้งเหมาก่อสรา้งงานลาดยางทางหลวงกบัผูฟ้้องคดเีน่ืองจากผูฟ้้องคดทีิง้งาน 
ซึง่เมือ่พจิารณาประกอบกบัขอ้เทจ็จรงิทีป่รากฏในภายหลงัว่า ผลการประกาศสอบราคาครัง้ใหม ่ 
 

                                                                                                                                                                      

(ต่อจากเชงิอรรถที ่๒๔๙ หน้า ๓๒๕) 
  (๑) เรียกผู้เสนอราคารายนัน้มาต่อรองราคาให้ต ่าสุดเท่าที่จะท าได้ หากผู้เสนอราคารายนัน้ 
ยอมลดราคาแล้ว ราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่า แต่ส่วนที่สูงกว่านัน้ไม่เกิน 
รอ้ยละสบิของวงเงนิทีจ่ะซือ้หรอืจา้ง หรอืต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลดราคาลงอกี แต่ส่วนทีส่งูกว่าเงนิทีจ่ะซื้อ
หรือจ้างนัน้ ไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเ ป็นราคาที่เหมาะสม  
กใ็หเ้สนอซือ้หรอืจา้งจากผูเ้สนอราคารายนัน้  

ฯลฯ   ฯลฯ 

 



 

๓๒๗ 

ท าให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สามารถจดัซื้อพสัดุได้ในราคาต ่ากว่าที่ผู้ฟ้องคดีเสนอ จงึเห็นได้ว่า  
การทีผู่ถู้กฟ้องคดทีี ่๒ ออกประกาศยกเลกิประกาศสอบราคาซือ้พสัดุพพิาท เนื่องจากหลกัฐาน
การเสนอราคาของผู้ฟ้องคดไีม่มผีู้รบัรองส าเนาถูกต้องและไม่ครบถ้วน ประกอบกบัมผีู้เสนอราคา
รายเดียวท าให้ไม่มกีารแข่งขนั จงึไม่เป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ และไม่ใช่การกระท าที่เป็น 
การละเมดิต่อผูฟ้้องคด ี พพิากษายกฟ้อง (ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๓๔๘/๒๕๕๔) 
 

   ๒) การยกเลิกการสอบราคาในกรณีท่ีมีการกระท าในลกัษณะการสมยอม
การเสนอราคาหรือการฮัว้ 
 

  เม่ือปรากฏว่าคณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีความเห็นสมควรจ้าง 
ผู้ฟ้องคดีซ่ึงมีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไขการสอบราคาและเป็นประโยชน์ต่อ 
ส่วนราชการ  อีกทัง้ เป็นผู้เสนอราคาต า่สุดและอยู่ภายในวงเงินงบประมาณท่ีก าหนดไว้ 
แต่หวัหน้าส่วนราชการผู้มีอ านาจสัง่จ้างมีค าสัง่ยกเลิกการสอบราคาดงักล่าวโดยอ้าง
เหตุว่าราคาท่ีผู้ฟ้องคดีเสนอใกล้เคียงราคากลางมาก และมีจ านวนผู้ย่ืนซองสอบราคา
น้อยกว่าจ านวนผู้ซ้ือซองสอบราคา โดยไม่ปรากฏข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ท่ีจะ 
แสดงให้เหน็โดยชดัแจ้งว่ามีการสมยอมราคาของผู้เสนอราคาจนเป็นเหตุให้ทางราชการ
เสียหาย กรณีเป็นการยกเลิกการสอบราคาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
  สรปุข้อเทจ็จริง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโคก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ประกาศสอบราคา 
จา้งก่อสรา้งท่อระบายน ้าคอนกรตีเสรมิเหลก็ภายในหมู่บา้น ปรากฏว่ามผีูส้นใจยื่นซองสอบราคา
จ านวน ๔ ราย โดยมผีู้ฟ้องคดเีป็นผู้เสนอราคาต ่าสุด คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้ท าการ
ตรวจสอบคุณสมบตัแิละรายการเอกสารของผู้ฟ้องคดแีล้วเหน็ว่า ผู้ฟ้องคดมีคีุณสมบตัถิูกต้อง
ตามเงือ่นไขในเอกสารสอบราคาและเป็นประโยชน์ต่อผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒  อกีทัง้ เป็นผูเ้สนอราคา
ต ่ าสุดและอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ตัง้ไว้ จึงเสนอความเห็นสมควรจ้างผู้ฟ้องคดีต่อ 
นายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลบ้านโคก (ผูถู้กฟ้องคดทีี่ ๑) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดทีี ่๑ พจิารณาแล้ว
ได้อนุมตัิให้จ้างผู้ฟ้องคดีตามที่คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาเสนอ แต่ปรากฏว่าต่อมา
ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้มบีนัทกึข้อความถึงผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ เพื่อให้ชะลอ 
การท าสัญญาจ้างดังกล่าว โดยให้เหตุผลว่าราคาที่ผู้ฟ้องคดีเสนอใกล้เคียงราคากลาง และ 
มขี้อสงัเกตว่าผู้ยื่นซองสอบราคามจี านวนน้อยกว่าผู้ซื้อซองสอบราคามาก ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ 
พจิารณาแล้วได้มปีระกาศยกเลกิประกาศสอบราคาโดยให้เหตุผลและขอ้สงัเกตเช่นเดยีวกนั 
 



 

๓๒๘ 

กบัทีป่ระธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาเสนอ ผูฟ้้องคดจีงึไดม้หีนังสอืคดัคา้นการยกเลกิ
การสอบราคาต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือแจ้งยืนยนัว่าการยกเลิก 
การสอบราคาชอบดว้ยกฎหมายแลว้ และภายหลงัการยกเลกิการสอบราคาพพิาท ผูถู้กฟ้องคดี
ที่ ๑ ได้ด าเนินการเปิดสอบราคาครัง้ใหม่ ซึ่งผู้ฟ้องคดไีม่ได้เขา้ร่วมยื่นซองสอบราคาครัง้ใหม่
ดงักล่าว ผลปรากฏว่ารา้น พ. เป็นผู้ชนะการสอบราคาและได้เขา้ท าสญัญาจา้งกบัผูถู้กฟ้องคด ี
ที ่๑ จนกระทัง่มกีารส่งมอบงานตามสญัญาและจ่ายเงนิค่าจา้งตามสญัญาแลว้ ผูฟ้้องคดเีหน็ว่า
การสอบราคาพพิาทมไิด้มกีารสมยอมราคากันแต่อย่างใด จงึยื่นฟ้องคดต่ีอศาลเพื่อขอให้ม ี
ค าพพิากษาหรอืค าสัง่ใหย้กเลกิประกาศของผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ ทีส่ ัง่ยกเลกิการประกาศสอบราคา
พพิาท และให้ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ ชดใช้ค่าเสยีหายจากการยกเลกิการสอบราคาดงักล่าวให้แก่ 
ผูฟ้้องคด ี
  ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
  แมข้อ้ ๕.๕ ของเอกสารสอบราคาจา้ง จะก าหนดว่า องคก์ารบรหิารส่วนต าบล 
ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่ร ับราคาต ่ าสุดหรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทัง้หมดก็ได ้  
และอาจพจิารณาเลอืกจา้งในจ านวนหรอืขนาด หรอืเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรอือาจจะยกเลกิ
การสอบราคาโดยไม่พิจารณาจดัจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา  ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ของ  
ทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเด็ดขาด  
ผู้เสนอราคาจะเรยีกร้องค่าเสียหายใดๆ มไิด้ รวมทัง้องค์การบรหิารส่วนต าบลจะพิจารณา
ยกเลกิการสอบราคาและลงโทษผูเ้สนอราคาเสมอืนเป็นผูท้ิง้งาน หากมเีหตุทีเ่ชื่อไดว้่าการเสนอ
ราคากระท าไปโดยไม่สุจริตหรอืมกีารสมยอมกนัในการเสนอราคาก็ตาม แต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคด ี
ที ่๒ มปีระกาศยกเลกิการสอบราคาโดยอ้างเหตุว่า ราคาทีผู่ช้นะการยื่นซองสอบราคาใกลเ้คยีง
ราคากลางมากและมีจ านวนผู้ยื่นซองน้อยกว่าจ านวนผู้ซื้อซองสอบราคา โดยไม่ปรากฏ
ขอ้เทจ็จรงิหรอืพฤติการณ์ที่จะแสดงให้เหน็โดยชดัแจ้งว่ามกีารสมยอมราคาของผู้เสนอราคา 
จนเป็นเหตุให้ทางราชการเสยีหาย  อกีทัง้ ไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ได้ด าเนินการตรวจสอบ
ขอ้เทจ็จรงิตามบนัทกึขอ้ความของประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาใหช้ดัเจนว่ามกีาร
สมยอมราคากนัจรงิหรอืไม ่หรอืด าเนินการสอบสวนขอ้เทจ็จรงิใหเ้ป็นทีย่ตุเิสยีก่อน ผูถู้กฟ้องคดี
ที ่๑ จงึยงัไมอ่าจอา้งสทิธติามขอ้ ๕.๕ ของเอกสารสอบราคาดงักล่าวได ้และกรณีทีผู่ถู้กฟ้องคดี
ที่ ๑ อ้างว่า เมื่อปรากฏว่าผู้เสนอราคาได้มีพฤติกรรมส่อไปในทางสมยอมเสนอราคากัน  
 
 
 
 



 

๓๒๙ 

หากผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ มไิด้มปีระกาศยกเลกิการสอบราคา ก็จะเป็นผู้กระท าความผดิตามขอ้ ๘๒๕๐ 
ของระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพสัดุขององค์การบรหิารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๘ นัน้ 
เหน็ว่า กรณีที่ผู้มอี านาจสัง่ซื้อหรอืสัง่จา้งจะมคีวามผดิตามขอ้ ๘ ของระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการพสัดุขององค์การบรหิารส่วนต าบลฯ นัน้ จะต้องเป็นกรณีที่รูห้รอืมพีฤตกิารณ์ปรากฏ 
ชดัแจง้ว่าควรรูว้่ามกีารสมยอมราคากนัในการเสนอราคา เมื่อกรณีนี้ไม่ปรากฏขอ้เทจ็จรงิหรอื
พฤติการณ์ที่จะแสดงให้เห็นโดยชดัแจ้งว่า มกีารสมยอมราคาของผู้เสนอราคาตามประกาศ  
สอบราคาพิพาท แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มคี าสัง่ให้ยกเลิกการสอบราคาโดยอ้างเหตุว่าราคาของ 
ผู้ชนะการสอบราคาใกล้เคยีงราคากลางมากและมจี านวนผู้ยื่นซองสอบราคาน้อยกว่าจ านวน 
ผูซ้ือ้ซองสอบราคา อนัเป็นพฤตกิรรมทีส่่อไปในทางสมยอมการเสนอราคา หากผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑  
ไม่ประกาศใหย้กเลกิการสอบราคา ก็จะเป็นผู้กระท าความผดิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าดว้ยการพสัดุขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลฯ โดยไมป่รากฏว่าผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ไดด้ าเนินการ
สอบสวนขอ้เทจ็จรงิกรณดีงักล่าวตามขัน้ตอนของฝ่ายปกครองก่อนจะมปีระกาศยกเลกิประกาศ
สอบราคา จงึเป็นการประกาศยกเลกิการสอบราคาโดยไมช่อบดว้ยกฎหมาย  
    เมื่อการประกาศยกเลิกการสอบราคาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นการกระท า 
ทีไ่ม่ชอบด้วยกฎหมาย ท าใหผู้ฟ้้องคดเีสยีสทิธเิขา้ท าสญัญาจา้ง กรณีจงึเป็นการกระท าละเมดิ 
ต่อผู้ฟ้องคด ีผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ จงึต้องรบัผดิต่อผู้เสยีหายในผลแห่งละเมดิในการปฏบิตัหิน้าที่
ของผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ โดยต้องชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี อันได้แก่ ค่าเสียหาย 
ในส่วนค่าซื้อเอกสารสอบราคาเป็นจ านวน ๑,๐๐๐ บาท และค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่าง 
ที่ท าการของผู้ถูกฟ้องคดีที่  ๒ และภูมิล าเนาของผู้ ฟ้องคดีเป็นเงินครัง้ละ ๒๐๐ บาท  
เมื่อมกีารเดนิทางสองครัง้จงึคดิเป็นเงนิค่าใช้จ่ายจ านวน ๔๐๐ บาท  พพิากษาใหผู้ถู้กฟ้องคดทีี ่๒ 
ช าระค่าสนิไหมทดแทนใหแ้ก่ผูฟ้้องคดเีป็นเงนิทัง้สิน้ ๑,๔๐๐ บาท (ค าพิพากษาศาลปกครอง
สงูสดุท่ี อ.๓๖๘/๒๕๕๔) 

 
 
 
 
 

                                                           

 ๒๕๐ ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการพสัดุขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล พ.ศ. ๒๕๓๘ 
 ข้อ ๘ ผู้มีอ านาจหรือหน้าที่ด าเนินการตามระเบียบนี้ หรือผู้หนึ่งผู้ใดกระท าการ โดยจงใจ  
หรอืประมาทเลนิเล่อไม่ปฏบิตัติามระเบยีบนี้ หรอืกระท าการโดยมเีจตนาทุจรติ หรอืกระท าการโดยปราศจาก
อ านาจหรอืนอกเหนืออ านาจหน้าที ่รวมทัง้มพีฤตกิรรมทีส่่อใหม้กีารสมยอมกนัในการเสนอราคา ถอืว่าผูน้ัน้
กระท าผดิวนิยัตามกฎหมาย หรอืระเบยีบหรอืค าสัง่ซึง่สามารถใชบ้งัคบัแก่ผูน้ัน้ แลว้แต่กรณี 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 

๓๓๐ 

 ๕.๒ การจดัซ้ือหรือจดัจ้างโดยวิธีประกวดราคา 
 

   ๑) การยกเลิกการประกวดราคาในกรณีไม่มีผูเ้สนอราคาหรือมีแต่ไม่ถกูต้อง
ตรงตามรายการละเอียดและเง่ือนไขท่ีก าหนด 

  การท่ีหน่วยงานทางปกครองยกเลิกการประกวดราคาโดยอ้างว่า 
ผู้เสนอราคาทุกรายเสนอราคาไม่ถกูต้องตามเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคา ทัง้ท่ี
หน่วยงานทางปกครองได้เคยใช้ดุลพินิจผ่อนผนัการเสนอราคาท่ีผ่านมาซ่ึงมีการ 
ปฏิบัติผิดเง่ือนไขในลักษณะเดียวกันมาแล้วหลายครัง้ ว่า ไม่เป็นการผิดเง่ือนไข 
ในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญั หน่วยงานทางปกครองจึงต้องผกูพนักบัการใช้ดลุพินิจดงักล่าว  
ดงันัน้ เม่ือไม่ปรากฏว่าการประกวดราคาในครัง้ท่ีพิพาทกบัครัง้ท่ีผ่านมามีข้อเท็จจริง
แตกต่างกนั กรณีจึงเป็นการยกเลิกการประกวดราคาท่ีไม่มีเหตุผลสมควรและเป็นการ
เลือกปฏิบติัต่อกรณีท่ีมีข้อเท็จจริงอย่างเดียวกนั เป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็น
การละเมิดต่อผูฟ้้องคดี  
  สรปุข้อเทจ็จริง 
  กรมอนามัย (ผู้ถูกฟ้องคดี) ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดส่วนสูง  
โดยก าหนดในเอกสารประกวดราคาว่า ถ้าผู้เสนอราคาเสนอพสัดุที่มแีหล่งก าเนิดหรอืผลิต 
ในประเทศไทย ให้แนบส าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานของกระทรวงอุตสาหกรรม  
(ใบ ร.ง. ๔) ของผูผ้ลติ ซึง่ประกอบดว้ยเอกสาร ๑๐ ล าดบั มาพรอ้มกบัใบเสนอราคาดว้ย ผูฟ้้องคดี
ได้เข้าร่วมประกวดราคาโดยได้ยื่นใบ ร.ง. ๔ เฉพาะล าดบัที่ ๑ ล าดบัที่ ๗ และล าดบัที่ ๙  ต่อมา  
ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีค าสัง่ยกเลิกการประกวดราคา เนื่องจากผู้เสนอราคาทุกรายมีคุณสมบัติ 
ไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา โดยไม่ได้แสดงใบ ร.ง.  ๔ ครบทัง้ ๑๐ ล าดบั  
ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการยกเลิกการประกวดราคาดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายและท าให้เกิด 
ความเสียหาย เนื่องจากการเสนอราคาในการประกวดราคาซื้อเครื่องวดัส่วนสูงที่ผ่านมาแล้ว 
หลายครัง้ ผูฟ้้องคดไีดเ้ขา้รว่มเสนอราคาโดยไมเ่คยยื่นใบ ร.ง. ๔ ครบทัง้ ๑๐ ล าดบั แต่ผูฟ้้องคดี
รวมทัง้ผู้เสนอราคารายอื่นซึ่งเสนอราคาเครื่องวัดส่วนสูงที่ผลิตจากโรงงานของผู้ฟ้องคด ี 
ไดย้ืน่ใบ ร.ง. ๔ เฉพาะล าดบัทีผู่ฟ้้องคดเีหน็ว่าจ าเป็นเท่านัน้ ซึง่กไ็ดร้บัคดัเลอืกใหเ้ขา้ท าสญัญา  
จงึน าคดมีาฟ้องขอใหศ้าลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่เพกิถอนค าสัง่ยกเลกิการประกวดราคาขา้งต้น 
และขอใหผู้ถู้กฟ้องคดจีดัซือ้เครือ่งวดัส่วนสงูจากผูฟ้้องคดหีรอืชดใชค้่าเสยีหายแก่ผูฟ้้องคด ี
 
 
 



 

๓๓๑ 

  ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ  
  เมื่อปรากฏว่าที่ผ่านมาแมผู้้เสนอราคาไม่ได้ยื่นใบ ร.ง. ๔ ครบทัง้ ๑๐ ล าดบั  
ผูถู้กฟ้องคดกีใ็หก้ารผ่อนผนัมาโดยตลอด แสดงว่าการยื่นใบ ร.ง. ๔ ล าดบัที่ ๑ ล าดบัที ่๗ และ
ล าดบัที่ ๙ ของผู้ฟ้องคดไีม่เป็นการผดิเงื่อนไขในส่วนที่เป็นสาระส าคญั  ฉะนัน้ การที่ผูถู้กฟ้องคด ี
ได้เคยใช้ดุลพินิจพิจารณาว่า การยื่นใบ ร.ง.  ๔ ไม่ครบทุกล าดบัไม่ใช่การผิดเงื่อนไขของ 
การประกวดราคาในส่วนที่เป็นสาระส าคญัแล้ว เมื่อไม่ปรากฏว่าการประกวดราคาครั ้งนี้กับ 
ครัง้ที่ผ่านมามขีอ้เทจ็จรงิต่างกนั ผู้ถูกฟ้องคดจีงึมหีน้าที่ต้องผูกพนักบัการใช้ดุลพินิจดงักล่าว 
อกีทัง้ผูถู้กฟ้องคดกีไ็ม่ไดแ้สดงใหเ้หน็ว่าต้องการใหผู้เ้สนอราคาน าใบ ร.ง. ๔ ทัง้ ๑๐ ล าดบัมาแสดง 
ด้วยเหตุดังกล่าวการยกเลิกการประกวดราคาเน่ืองจากผู้ฟ้องคดีไม่น าใบ ร.ง. ๔ ครบทัง้  
๑๐ ล าดบั ยื่นประกอบการเสนอราคาทุกล าดบั ซึง่บางล าดบัที่ไม่ไดย้ื่นนัน้ผูถู้กฟ้องคดสีามารถ
ตรวจสอบรายละเอียดได้จากเอกสารในล าดบัที่มกีารยื่นหรอืสอบถามจากผู้ฟ้องคดไีด้ กรณ ี
จงึเป็นการยกเลกิการประกวดราคาที่ไม่มเีหตุผลอนัสมควรและเป็นการเลอืกปฏบิตัต่ิอกรณีที่มี
ข้อเท็จจรงิอย่างเดียวกัน รวมทัง้ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ี  
ว่าด้วยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ การยกเลิกการประกวดราคาข้างต้นจงึไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
และเป็นการละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจ ัดตัง้ 
ศาลปกครองฯ 
 ส าหรบัค่าสนิไหมทดแทนนัน้ ศาลสามารถก าหนดได้ตามควรแก่พฤติการณ์
และความร้ายแรงแห่งละเมิด ซึ่งในคดีละเมิดอันเกิดจากค าสัง่ทางปกครอง ผู้เสียหาย  
ย่อมเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้เฉพาะที่เป็นผลโดยตรงจากผลของค าสัง่ทางปกครอง 
ตลอดจนความเสยีหายทีผู่ไ้ดร้บัความเสยีหายจะพงึไดร้บัการชดใชจ้ะต้องมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ 
กบัความเสยีหายทีไ่ดเ้กดิขึน้แลว้อย่างแทจ้รงิ  ศาลจงึก าหนดค่าสนิไหมทดแทนใหใ้นส่วนของ
ค่าธรรมเนียมซือ้แคชเชยีรเ์ชค็เพื่อใชเ้ป็นหลกัประกนัซองและค่าธรรมเนียมของธนาคารในการ
ออกหนังสอืค ้าประกนัสญัญา เนื่องจากเป็นค่าเสยีหายที่ผู้ฟ้องคดไีด้ใช้จ่ายไปจรงิและเกดิขึ้น
โดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้  ส่วนค่าเสียหายจากการขาดประโยชน์จากก าไรที่ควรจะได้ร ับ 
เป็นเพียงค่าเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีคาดหมายจากการท าสัญญาครัง้อื่น อีกทัง้เป็นค่าเสียหาย 
ที่เป็นผลตอบแทนจากการที่ได้เขา้ท าสญัญา ซึ่งผู้ฟ้องคดกี็จะต้องปฏบิตัิตามสญัญาเป็นการ
ตอบแทนด้วย เมื่อผู้ฟ้องคดไีม่ได้น าสบืและแสดงพยานหลกัฐานให้เห็นถึงความเสยีหายอื่น 
ของผู้ฟ้องคดอีนัเกดิก่อนการท าสญัญาและไม่ไดม้กีารก าหนดค่าสนิไหมทดแทนความเสยีหาย 
ไว้ล่วงหน้าส าหรับความรับผิดก่อนสัญญา ศาลจึงไม่อาจก าหนดค่าเสียหายดังกล่าวได้  
(ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๑๕๔/๒๕๔๗) 
 



 

๓๓๒ 

  ๒) การยกเลิกการประกวดราคาในกรณีท่ีมีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ 
ของทางราชการ เป็นเหตใุห้ต้องเปล่ียนแปลงสาระส าคญัในรายการละเอียดหรือเง่ือนไข
ท่ีก าหนดในเอกสารประกวดราคาซ่ึงท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่าง 
ผูเ้ข้าเสนอราคาด้วยกนั 
   กรณีมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แม้คณะกรรมการพิจารณาผลการ 
ประกวดราคาจะมิได้เสนอหัวหน้าส่วนราชการให้ยกเลิกการประกวดราคาดงักล่าว  
แต่หากผู้มีอ านาจสัง่ ซ้ือหรือสัง่ จ้างเห็นว่ากรณีมีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของ 
ทางราชการ เหน็ควรเปล่ียนแปลงสาระส าคญัในรายการละเอียดหรือเง่ือนไขท่ีก าหนด 
ในเอกสารประกวดราคา จึงพิจารณาออกค าสัง่ยกเลิกการประกวดราคาครัง้นัน้ กรณี
ย่อมเป็นการกระท าโดยชอบด้วยกฎหมาย 
   สรปุข้อเทจ็จริง 
   เทศบาลนครหาดใหญ่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยนายกเทศมนตรนีครหาดใหญ่  
(ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒) จดัให้มกีารประกาศประกวดราคาจา้งเหมาโรงเรยีนหรอืหน่วยงานที่ด าเนินการ
สอนคอมพวิเตอรเ์พื่อการศกึษาและวสัดุอุปกรณ์ทีเ่กี่ยวขอ้ง แต่ต่อมาเหน็ควรใหช้ะลอโครงการ
ดงักล่าวเพื่อปรบัลดเนื้อหาโครงการใหม่ โดยมไิด้มหีนังสอืแจ้งยกเลกิการประกวดราคาต่อ  
ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ซื้อเอกสารประกวดราคา ในวนัที่ก าหนดให้มกีารยื่นซองเสนอราคาตาม
ประกาศประกวดราคาเดิม ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ซึ่งคณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคด ี
มคีุณสมบตัคิรบถว้นถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา ประกอบกบัเสนอราคาต ่ากว่า
วงเงินงบประมาณและราคากลางที่ตัง้ไว้ จึงเห็นว่ามีเหตุอันสมควรที่จะด าเนินการต่อไป  
โดยไม่ต้องยกเลิกการประกวดราคา พร้อมทัง้เสนอความเห็นดงักล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒  
แต่รองนายกเทศมนตรนีครหาดใหญ่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ในขณะนัน้ ได้เสนอความเห็นต่อ 
ผูถู้กฟ้องคดทีี่ ๒ ว่า เหน็ควรยกเลกิการประกวดราคาและชะลอโครงการนี้เพื่อปรบัเนื้อหาของ
โครงการใหม่อันจะเป็นการประหยดังบประมาณแผ่นดิน ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เห็นชอบให้
ด าเนินการตามที่เสนอ และต่อมาได้ออกประกาศยกเลกิการประกวดราคาจา้งเหมาเดมิ ผู้ฟ้องคด ี
จึงอุทธรณ์ค าสัง่ยกเลิกการประกวดราคาต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และต่อมาได้น าคดีมาฟ้อง 
ขอให้ศาลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ให้ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ มคี าสัง่จา้งผู้ฟ้องคดตีามสญัญา และให้
ชดใชค้่าเสยีหายจากการยกเลกิการประกวดราคาใหแ้ก่ผูฟ้้องคด ี
 
 



 

๓๓๓ 

   ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
   เมื่อปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ มไิด้มหีนังสอืแจง้ยกเลกิการประกวดราคาต่อ 
ผูซ้ือ้เอกสารประกวดราคาทุกรายตามขอ้ ๔๐ ของระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการพสัดุ 
ของหน่วยการบรหิารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และคณะกรรมการพจิารณาผลการ
ประกวดราคาเหน็ว่ามเีหตุอนัสมควรที่จะด าเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลกิการประกวดราคา 
พร้อมทัง้เสนอความเห็นต่อผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ การยื่นซองเสนอราคาของผู้ฟ้องคดจีงึเป็นการ 
ยื่นซองเสนอราคาโดยถูกต้องตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยดงักล่าวแล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคด ี
ที ่๓ เรยีกผู้ซื้อเอกสารประกวดราคามาประชุมเพื่อชีแ้จงถงึการยกเลกิประกวดราคาโดยไม่ได้
จดัท าประกาศยกเลกิการประกวดราคา และมไิด้แจง้เป็นหนังสอืใหผู้้ซือ้เอกสารประกวดราคาทราบ 
จงึเป็นการด าเนินการที่ไม่เป็นไปตามขอ้ ๔๐๒๕๑ ของระเบยีบขา้งต้น ถอืไม่ได้ว่ามกีารยกเลกิ 
การประกวดราคาแลว้ การยื่นซองเสนอราคาของผูฟ้้องคดจีงึถูกต้องตามระเบยีบฉบบัเดยีวกนั  
อย่างไรก็ตาม  ต่อมา ได้มปีระกาศเทศบาลนครหาดใหญ่ยกเลิกการประกวดราคาพิพาท  
โดยให้เหตุผลว่า มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวคือผู้ฟ้องคดี ซึ่งตามข้อ ๔๔๒๕๒ ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบรหิารราชการส่วนท้องถิ่นฯ ก าหนดให ้ 
โดยปกติคณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาจะต้องเสนอผู้ส ัง่ซื้อหรอืผู้ส ัง่จา้งยกเลกิ
การประกวดราคาครัง้นัน้ ประกอบกบัเพื่อให้การจดัสอนตามหลกัสูตรเกดิประโยชน์ต่อผู้เรยีน  
 
 
 
 
                                                           

 
๒๕๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. ๒๕๓๕  
 ข้อ ๔๐ ก่อนวนัเปิดซองประกวดราคา หากมีความจ าเป็นที่จะต้องชี้แจง หรือให้รายละเอียด
เพิม่เตมิเพื่อประโยชน์แก่หน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ หรอืมคีวามจ าเป็นตอ้งแก้ไขคุณลกัษณะเฉพาะ
หรอืรายละเอยีดทีเ่ป็นสาระส าคญัซึ่งมไิด้ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาตัง้แต่ต้น ใหจ้ดัท าเป็นเอกสาร
ประกวดราคาเพิม่เติม และด าเนินการตามขอ้ ๓๘ โดยอนุโลม กบัแจ้งเป็นหนังสอืให้ผู้ที่ขอรบัหรือขอซื้อ
เอกสารประกวดราคาไปแลว้ทุกรายดว้ย 
 การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง หากจะเป็นเหตุให้ผู้เสนอราคาไม่สามารถยื่นซองประกวดราคา 
ไดท้นัตามก าหนดเดมิ ใหเ้ลื่อนวนั เวลา รบัซอง ปิดการรบัซอง และเปิดซองประกวดราคาตามความจ าเป็นดว้ย 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 ๒๕๒ อา้งแลว้ ในเชงิอรรถที ่๒๔๘ หน้า ๓๒๓ 

 



 

๓๓๔ 

และเป็นการประหยดังบประมาณค่าสอนให้น้อยลง เพราะการให้หน่วยงานภายนอกจดัสอน 
ต้องเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายในการด าเนินการสูงขึ้นทุกครัง้ จงึเห็นควรยกเลิกการประกวดราคา  
ตามโครงการดงักล่าว ซึ่งหลงัจากยกเลกิการประกวดราคาแล้ว ผูถู้กฟ้องคดทีี่ ๑ มไิดป้ระกาศ 
ประกวดราคาครัง้ใหม่อกีแต่อย่างใด แต่ได้บรรจุและแต่งตัง้พนักงานครูเทศบาลเป็นผู้จดัการเรยีน
การสอนเอง จงึเห็นได้ว่ากรณีเป็นเหตุจ าเป็นเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานบรหิารส่วนท้องถิ่น 
ตามข้อ ๔๖๒๕๓ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพสัดุของหน่วยการบรหิารราชการ 
ส่วนท้องถิ่นฯ ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ จงึมอี านาจประกาศยกเลกิประกวดราคาพพิาทได้ตามข้อ ๔๖  
ของระเบียบดังกล่าว  แต่ทัง้น้ี จะต้องชดใช้ค่าเสียหายเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีได้กลับคืนสู่ฐานะ 
ดงัที่เป็นอยู่เดมิตามมาตรา ๓๙๑ วรรคหนึ่ง๒๕๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ด้วย 
เน่ืองจากการประกาศเชิญชวนเรียกประกวดราคาถือเป็นข้อเสนอของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑  
เมื่อผู้ฟ้องคดียื่นซองเสนอราคาถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุ 
ของหน่วยการบรหิารราชการส่วนท้องถิ่นฯ อนัถือเป็นค าสนองขอ้เสนอของผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ 
ก่อใหเ้กดิสญัญาผูกพนัระหว่างผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ กบัผูฟ้้องคดแีลว้ การยกเลกิการประกวดราคา
โดยผูฟ้้องคดไีม่ไดก้ระท าผดิ จงึต้องปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามมาตรา ๓๙๑ วรรคหนึ่ง แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยการให้ผู้ฟ้องคดไีด้รบัเงนิที่ลงทุนไปในการเข้าเสนอราคาคืน
ทัง้หมด ซึง่เรยีกว่าเป็นค่าอ านวยการ อนัไดแ้ก่ ค่าซือ้เอกสารการประกวดราคา ค่าใชจ้่ายในการ
เตรยีมการเพื่อเขา้เสนอราคา ไดแ้ก่ ค่าใชจ้า่ยในการเดนิทางของกรรมการผูจ้ดัการและพนักงาน
ในการตดิต่องาน และค่าจดัเตรยีมหลกัสูตรเพื่อน าเสนอในการประกวดราคา ซึ่งค่าอ านวยการ
ของผู้รบัจา้งแต่ละรายจะมปีระมาณรอ้ยละหา้ของวงเงนิค่าจา้งทัง้หมด แต่ค่าอ านวยการในชัน้
เสนอราคาการจ้างเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการรบัจ้างยงัมิได้มีการอ านวยการทัง้โครงการ  
จงึเหน็สมควรก าหนดใหร้อ้ยละ ๑.๕ ของราคาค่าจา้งที่ผูฟ้้องคดเีสนอรวมทัง้สิ้น ๕,๘๐๐,๐๐๐ บาท 

                                                           

 
๒๕๓ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 ขอ้ ๔๖ หลงัจากการประกวดราคาแล้วแต่ยงัไม่ไดท้ าสญัญาหรอืตกลงซือ้หรอืจา้งกบัผูเ้สนอราคา

รายใด ถา้มคีวามจ าเป็นเพื่อประโยชน์ของหน่วยการบรหิารราชการส่วนทอ้งถิน่เป็นเหตุใหต้้องเปลีย่นแปลง
สาระส าคญัในรายการละเอยีดหรอืเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา ซึ่งท าให้เกดิการได้เปรยีบ
เสยีเปรยีบระหว่างผูเ้ขา้เสนอราคาดว้ยกนั ใหผู้ส้ ัง่ซือ้หรอืผูส้ ัง่จา้งพจิารณายกเลกิการประกวดราคาครัง้นัน้ 

 ๒๕๔ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์
  มาตรา ๓๙๑ เมื่อคู่สญัญาฝ่ายหน่ึงได้ใช้สิทธิเลิกสญัญาแล้ว คู่สญัญาแต่ละฝ่ายจ าต้องให ้
อกีฝา่ยหน่ึงไดก้ลบัคนืสูฐ่านะดงัทีเ่ป็นอยู่เดมิ แต่ทัง้น้ีจะใหเ้ป็นทีเ่สือ่มเสยีแก่สทิธขิองบุคคลภายนอกหาไดไ้ม่ 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 

๓๓๕ 

คดิเป็นเงนิ ๘๗,๐๐๐ บาท  พพิากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ชดใช้เงนิตามจ านวนดงักล่าวให้แก่ 
ผู้ฟ้องคดีภายในก าหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุด (ค าพิพากษา 
ศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๒๐๑/๒๕๕๓) 
 

  การใช้ดุลพินิจยกเลิกการประกวดราคาจะต้องใช้อย่างมีเหตุผลและ 
มุ่งรกัษาประโยชน์ของทางราชการอย่างแท้จริง  ดงันัน้ ในกรณีท่ีผู้มีอ านาจสัง่ซ้ือหรือ 
สัง่จ้างมีค าสัง่ยกเลิกการประกวดราคาโดยอ้างเหตุผลว่าเพ่ือปรบัปรงุสเปค (รายการเฉพาะ) 
และเง่ือนไขการประกวดราคาให้มีความชดัเจนย่ิงขึ้น แต่ปรากฏว่าในการประกวดราคา
ครัง้ใหม่มิได้มีการปรับปรุงสเปค (รายการเฉพาะ) ดังกล่าวแต่อย่างใด รวมทัง้ 
ไม่อาจพิสูจน์ไ ด้ ว่าคุณสมบัติของพัสดุ ท่ีผู้ ฟ้องคดี เสนอในการประกวดราคา 
ครัง้ก่อนมีข้อบกพร่องอย่างใด การออกค าสัง่ยกเลิกการประกวดราคาจึงเป็นการใช้ดลุพินิจ
โดยไม่ชอบ 
  สรปุข้อเทจ็จริง 
  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ประกาศประกวดราคาจัดซื้อ
ระบบสื่อสาร พอยท์ ทู มลัติพอยต์ ดจิติอล ไมโครเวฟ เรดิโอ ซสิเทมส์ พร้อมติดตัง้จ านวน  
๖ รายการ โดยมีผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เสนอราคาต ่ าสุด  ทัง้ น้ี  ผู้ฟ้องคดีได้เสนอผลิตภัณฑ ์
เครื่องสื่อสารของบรษิทั ต. ซึ่งผลติในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี  ต่อมา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีชี้แจงรายละเอียดด้านเทคนิคผลิตภัณฑ ์
ของบรษิัทดงักล่าว ซึ่งผู้ฟ้องคดไีด้ชี้แจงรายละเอียดแล้ว แต่คณะกรรมการพจิารณาผลการ
ประกวดราคาเสนอให้ผูฟ้้องคดซีือ้ผลติภณัฑจ์ากบรษิทั ท. ที่ผลติในประเทศแคนาดา แต่ผูฟ้้องคดี
ชี้แจงว่าไม่สามารถน าผลิตภณัฑ์ของบรษิัทอื่นมาด าเนินการแทนได้ ประกอบกบัผลิตภณัฑ ์
ของบรษิทั ท. มรีาคาสูงกว่าของบรษิทั ต. ผูฟ้้องคดจีงึไม่ตกลงซือ้อุปกรณ์ตามทีค่ณะกรรมการ
พจิารณาผลการประกวดราคาเสนอ  ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ได้สัง่ให้ผู้ฟ้องคดนี าผลติภณัฑ ์
ทีผ่ลติจากบรษิทั ต. เขา้มาทดสอบประสทิธภิาพการท างานกบัสถานีไฟฟ้าของผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ 
จ านวน ๔ สถานี ผู้ฟ้องคดจีงึสัง่ให้บรษิทั ต. ส่งเครื่องสื่อสารจ านวน ๔ เครื่อง เขา้มาทดสอบ 
ภายหลงัการทดสอบคณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาได้รายงานต่อคณะกรรมการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่า ผลิตภัณฑ์เครื่องสื่อสารของผู้ฟ้องคดีมีเงื่อนไขและรายละเอียด 
ทางเทคนิคถูกตอ้งตามสเปคและประกาศประกวดราคา รวมทัง้ไดท้ดสอบเครื่องตวัอย่างแลว้ว่า
สามารถใช้งานได้ และผู้ฟ้องคดียอมรับเงื่อนไขในการจัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติมให้มีวงจร
ระบบสื่อสารเพิม่ขึน้อีกเท่าตวั รวมทัง้ให้ค ารบัรองว่าจะด าเนินการเชื่อมต่อสญัญาณอุปกรณ์  
ของผู้ฟ้องคดีเข้ากับระบบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



 

๓๓๖ 

คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาจงึเห็นสมควรให้จดัซื้อผลติภณัฑ์เครื่องสื่อสาร 
ของผู้ฟ้องคดจี านวน ๖ รายการ ในราคา ๑๑๘,๘๘๗,๙๐๓ บาท แต่ปรากฏว่าคณะกรรมการ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีมติให้ยกเลิกการประกวดราคาดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่าเงื่อนไข 
การประกวดราคาไม่มคีวามชดัเจน และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปรบัปรุงสเปค (รายการเฉพาะ)  
กับเงื่อนไขการประกวดราคาใหม่ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่  ๑ จึงประกาศ 
ประกวดราคาใหม่เป็นครัง้ที่สอง โดยก าหนดรายการเฉพาะไม่ ให้มีการย้ายสถานีลูกข่าย  
และก าหนดเงื่อนไขให้ส่งมอบอุปกรณ์พรอ้มทัง้ตดิตัง้ในพื้นที่ C๑ จ านวน ๕๘ สถานี ภายในเวลา  
๖ เดอืน ปรากฏว่าในการประกวดราคาครัง้ใหมน่ี้มผีูเ้สนอราคาเพยีงรายเดยีว และการเสนอราคา
กไ็ม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ จงึไดม้กีารยกเลกิการประกวดราคาเป็นครัง้ที่สอง  ต่อมา 
คณะรฐัมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๔ ให้ส่วนราชการและรฐัวิสาหกิจชะลอ 
การน าเข้าพสัดุที่มรีาคาสูงจากต่างประเทศ ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ จงึใช้วธิกีารเช่าอุปกรณ์สื่อสาร
แทนการจดัซื้อ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการยกเลิกการประกวดราคาดงักล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
จงึน าคดมีาฟ้องขอให้ศาลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ให้เพกิถอนมตขิองคณะกรรมการการไฟฟ้า 
ส่วนภมูภิาคทีย่กเลกิการประกวดราคาพพิาท และใหผู้ฟ้้องคดเีขา้ท าสญัญากบัผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ 
หากไม่สามารถด าเนินการได้ก็ให้ผูถู้กฟ้องคดทีี่ ๑ ชดใช้ค่าเสยีหายจากการเขา้ร่วมประกวดราคา
และค่าเสยีโอกาสทางการคา้หรอืค่าขาดก าไร รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ ๓๔,๖๖๕,๒๒๑.๔๒ บาท 
  ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
  แม้คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจะมอี านาจในการใช้ดุลพนิิจยกเลิก 
การประกวดราคาเพื่อป้องกนัความเสยีหายอนัจะเกดิแก่การบรกิารสาธารณะไดต้ามขอ้บงัคบั
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค ว่าด้วยการซื้อ พ.ศ. ๒๕๔๐ ก็ตาม แต่การใช้อ านาจนัน้จะต้องใช้อย่าง 
มเีหตุผลและมุ่งรกัษาประโยชน์ของทางราชการอย่างแทจ้รงิ เมื่อปรากฏว่าผูฟ้้องคดเีสนอราคา
ถูกต้องตามประกาศประกวดราคาพพิาททุกประการ แต่คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
กลบัอ้างว่าต้องการปรบัปรุงสเปค (รายการเฉพาะ) และเงื่อนไขการประกวดราคาให้มคีวามชดัเจน
ยิง่ขึน้ จงึยกเลกิการประกวดราคา แต่เมื่อมกีารประกาศประกวดราคาฉบบัใหม่แล้วปรากฏว่า
มไิด้มกีารปรบัปรุงสเปค (รายการเฉพาะ) แต่อย่างใด เพยีงแต่ก าหนดห้ามยา้ยสถานีลูกข่าย  
และก าหนดเงื่อนไขให้ส่งมอบอุปกรณ์พร้อมติดตัง้จ านวน ๕๘ สถานี ภายในเวลา ๔ เดือน  
ซึง่มไิดส้อดคลอ้งกบัเหตุผลในการยกเลกิการประกวดราคา  อกีทัง้ การประกวดราคาครัง้ทีส่อง
ดังกล่าวก็มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวและเสนอราคาผิดเงื่อนไข ท าให้ต้องมีการยกเลิก 
ประกวดราคาอีก  โดยเฉพาะอย่างยิง่ ไม่อาจพิสูจน์ให้เห็นได้ว่า อุปกรณ์เครื่องสื่อสารของ 
ผู้ฟ้องคดีมีข้อบกพร่องอย่างหนึ่ งอย่างใด การออกค าสัง่ยกเลิกการประกวดราคาของ
คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจงึเป็นการใชดุ้ลพนิิจโดยไมช่อบ 



 

๓๓๗ 

   เมื่อค าสัง่ยกเลิกการประกวดราคาเป็นค าสัง่ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและ
ก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่ผูฟ้้องคด ีกรณจีงึเป็นการกระท าละเมดิต่อผูฟ้้องคด ีผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ 
จงึต้องรบัผดิชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี อันได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการบรหิารจดัการ
เตรยีมงานตัง้แต่ขัน้ตอนก่อนการประกวดราคา การยื่นซองประกวดราคา รวมทัง้ค่าใช้จ่าย 
ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการทดสอบอุปกรณ์ ได้แก่ ค่าใชจ้่ายในการว่าจา้งบรษิทัในการทดสอบอุปกรณ์ 
ค่าซื้อเอกสารประกวดราคาและค่าธรรมเนียมการออกหนังสอืค ้าประกนั  ทัง้น้ี แมว้่าผู้ถูกฟ้องคด ี
ที ่๑ จะโตแ้ยง้ว่าไดใ้หส้ทิธแิก่ผูฟ้้องคดใีนการเสนอราคาโดยไม่ต้องซือ้เอกสารประกวดราคาใหม่
ก็ตาม เน่ืองจากการให้สิทธิแก่ผู้ฟ้องคดีดังกล่าวมิได้มีผลเป็นการเยียวยาความเสียหาย 
ให้ผู้ฟ้องคดีกลับคืนสู่ฐานะเดิมแต่อย่างใด ค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายในการไปเจรจาติดต่อ 
ทีป่ระเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี ค่าจดัท าเอกสารประมลูและการท า Presentation โดยวศิวกร
จากประเทศสาธารณรฐัประชาชนจีน ค่าใช้จ่ายในการน าวิศวกรจากประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนมาทดสอบผลิตภัณฑ์รวมทัง้ค่าอาหารและที่พักของวิศวกร ค่าใช้จ่ายในการ 
Return อุปกรณ์ ค่าใชจ้า่ยในการส่งอุปกรณ์กลบัประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี และค่าใชจ้่าย
ในการน าสินค้าออกตามพิธีการทางศุลกากร รวมเป็นเงินทัง้สิ้น ๔,๗๒๒,๑๐๒.๕๗ บาท  
ส่วนความเสยีหายจากการสัง่ซือ้อุปกรณ์สื่อสารของบรษิทั ต. จ านวน ๔ เครื่อง นัน้ เมื่ออุปกรณ์
สื่อสารดงักล่าวเป็นสนิคา้ตวัอย่างทีผู่ฟ้้องคดสีัง่เขา้มาทดสอบจากประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี 
และผู้ฟ้องคดยีอมรบัในค าอุทธรณ์ว่าหลงัจากท าการทดสอบผู้ฟ้องคดไีด้ส่งอุปกรณ์ดงักล่าว 
กลบัประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนีแล้ว โดยไม่ปรากฏหลกัฐานที่แสดงให้เห็นว่าผู้ฟ้องคด ี
ได้ช าระราคาค่าอุปกรณ์สื่อสารให้แก่บรษิัท ต. กรณีจงึรบัฟงัไม่ได้ว่ามกีารซื้อขายอุปกรณ์
ดงักล่าวตามข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคด ีส าหรบัค่าเสียโอกาสทางการค้าหรอืค่าขาดก าไรนัน้  
เห็นว่า เป็นค่าเสียหายในอนาคตซึ่งไม่มีความแน่นอน ภาระการพิสูจน์จงึตกแก่ผู้ฟ้องคด ี 
แต่ผูฟ้้องคดไีม่สามารถพสิูจน์ใหศ้าลเหน็ว่าความเสยีหายของผูฟ้้องคดเีป็นผลโดยตรงจากการ
กระท าละเมดิและเป็นความเสยีหายที่แทจ้รงิ ความเสยีหายดงักล่าวจงึเป็นเพยีงการคาดการณ์
ของผู้ฟ้องคดเีท่านัน้ และเมื่อในการประกาศประกวดราคาของผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ยงัมไิด้เข้าสู่
กระบวนการเลอืกคู่สญัญา และหลงัจากคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคมมีติให้ยกเลิก 
การประกวดราคาแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ก็มไิดท้ าสญัญาซื้อขายอุปกรณ์กบัผู้เสนอราคารายใด
รายหน่ึง ค่าเสยีโอกาสทางการค้าหรอืค่าขาดก าไรที่ผู้ฟ้องคดเีรยีกร้องจงึไม่มคีวามสมัพนัธ์
ใกลช้ดิอนัเป็นผลโดยตรงจากการกระท าละเมดิของผู้ถูกฟ้องคดทีี ่๑  พพิากษาใหผู้้ถูกฟ้องคด ี
ที่ ๑ ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๔,๗๒๒,๑๐๒.๕๗ บาท พร้อมดอกเบี้ย 
ในอตัราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงนิดงักล่าว นับแต่วนัฟ้องคดเีป็นต้นไปจนกว่าจะช าระเสร็จ  



 

๓๓๘ 

ทัง้นี้ ให้แล้วเสรจ็ภายใน ๙๐ วนั นับแต่วนัที่มคี าพพิากษา (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ท่ี อ.๒๓๒/๒๕๕๔) 
 

  ๓) การยกเลิกการประกวดราคาในกรณี ท่ีมีการกระท าในลักษณะ 
การสมยอมการเสนอราคาหรือการฮัว้ 
 

  การมีค าสัง่ยกเลิกการประกวดราคาโดยไม่ได้ระบุเหตุผลท่ีประกอบด้วย
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ ข้อกฎหมายท่ีอ้างอิง ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุน 
ในการใช้ดุลพินิจ รวมทัง้ไม่ได้แจ้งเหตุผลใดๆ ในค าสัง่ดังกล่าว เป็นการสัง่ยกเลิก 
การประกวดราคาท่ีใช้ดุลพินิจโดยอ าเภอใจ ซ่ึงขดัต่อหลกัเกณฑ์ท่ีประกนัความเป็นธรรม
หรือมีมาตรฐานในการปฏิบติัราชการต ่ากว่าหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดในพระราชบญัญติั 
วิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แม้ต่อมาจะมีการแจ้งผลการพิจารณา
อุทธรณ์ โดยได้ให้เหตุผลในการยกเลิกการประกวดราคาไว้ด้วย ก็ถือว่าเป็นการแก้ตัว
ภายหลงัจากท่ีมีการใช้ดลุพินิจโดยไม่ชอบไปแล้ว และไม่มีผลท าให้การกระท าท่ีไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายกลบัเป็นชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด 
 สรปุข้อเทจ็จริง 
 กรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเอกชน 
เป็นผู้ด าเนินการก าจัดมูลฝอยภายในเขตกรุงเทพมหานคร บริเวณโรงงานก าจดัมูลฝอย 
อ่อนนุช รามอนิทรา และหนองแขม โดยผู้ฟ้องคดไีด้เขา้ร่วมเสนอราคาจา้งเหมาก าจดัมูลฝอย 
ทัง้ ๓ แห่ง  ต่อมา คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาของผู้ถูกฟ้องคดพีจิารณาเหน็ควร 
ให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ด าเนินการโรงงานก าจดัมูลฝอยรามอินทราซึ่งมีมูลค่าโครงการเป็นเงิน  
๑๓,๕๔๒,๗๓๙,๐๐๐ บาท รวมทัง้ผู้เสนอราคารายอื่นในบรเิวณโรงงานก าจดัมูลฝอยอ่อนนุช 
และหนองแขมอกี ๒ แห่ง  หลงัจากนัน้ ได้น าเสนอขอรบัความเหน็ชอบจากสภากรุงเทพมหานคร 
ซึ่งสภากรุงเทพมหานครมีมติเห็นชอบ และผู้ถูกฟ้องคดีได้มหีนังสือลงวันที่ ๒๓ มกราคม 
๒๕๔๑ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดีผ่านขัน้ตอนการคัดเลือกจากการประกวดราคาส าหรับ
โครงการจ ากัดมูลฝอยพื้นที่โรงงานก าจดัมูลฝอยรามอินทราแล้ว  ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีขอให ้
ผู้ฟ้องคดีขยายระยะเวลายนืราคาออกไปอีก ๑๘๐ วนั นับจากวันครบก าหนดยืนราคาเดิม  
(วนัที่ ๒๒ กุมภาพนัธ์ ๒๕๔๑) โดยอ้างว่า ผู้ถูกฟ้องคดตี้องใช้เวลาในการพจิารณาผลและ
ด าเนินการตามขัน้ตอนของทางราชการซึง่จะต้องใชเ้วลาอกีระยะหนึ่ง  หลงัจากนัน้ ส านักรกัษา
ความสะอาดได้มบีนัทกึข้อความ ลงวนัที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๑ ถึงปลดักรุงเทพมหานคร  
แจง้เรื่องทีส่ านักรกัษาความสะอาดไดม้บีนัทกึขออนุมตัจิา้งผู้ฟ้องคดเีป็นผูด้ าเนินการโครงการ
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ก าจดัมูลฝอยพื้นที่รามอินทราตามความเหน็ของคณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคา 
แต่ผู้ถูกฟ้องคดีได้สัง่การท้ายบันทึกดังกล่าวเมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๑ ว่าให้ยกเลิก 
การประกวดราคาโดยไม่ไดแ้จง้เหตุผลในการออกค าสัง่  ต่อมา ผูถู้กฟ้องคดไีดม้หีนังสอืลงวนัที ่ 
๗ สิงหาคม ๒๕๔๑ หารอืคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับการด าเนินการจดัประกวดราคา
ดงักล่าว ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎกีาไดต้อบขอ้หารอืเมื่อวนัที ่๖ ตุลาคม ๒๕๔๑ ว่า การด าเนิน
โครงการข้างต้นต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือ
ด าเนินการในกิจการของรฐั พ.ศ. ๒๕๓๕  ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีโดยผู้อ านวยการส านักรกัษา 
ความสะอาดได้มีหนังสือลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๒ แจ้งยกเลิกการประกวดราคาให้ 
ผู้ฟ้องคดทีราบ ผู้ฟ้องคดจีงึมหีนังสอืลงวนัที่ ๒๙ กนัยายน ๒๕๔๒ อุทธรณ์โต้แย้งค าสัง่การ
ยกเลิกการประกวดราคาดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๒  
แจง้ผลการไม่รบัอุทธรณ์ของผูฟ้้องคด ีโดยอ้างว่าการประกวดราคาดงักล่าวมกีารรอ้งเรยีนและ 
มขี้อติตงิต่างๆ ผู้ถูกฟ้องคดจีงึเหน็ว่าหากจะด าเนินการต่อไปจะเกดิความเสยีหาย จงึยกเลกิ 
การประกวดราคา ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเป็นการยกเลิกการประกวดราคาโดยมิชอบ จึงน าคด ี
มาฟ้องขอให้ศาลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่เพกิถอนค าสัง่ยกเลกิการประกวดราคาจ้างดงักล่าว 
และขอใหผู้ถู้กฟ้องคดลีงลายมอืชื่อในสญัญาว่าจา้งตามทีไ่ดป้ระกวดราคาไว ้
 ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
 แมข้อ้ ๔๙ ของขอ้บญัญตักิรงุเทพมหานคร เรือ่ง การพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ จะก าหนด
ว่า หลงัจากการประกวดราคาแลว้ แต่ยงัไม่ไดท้ าสญัญาหรอืตกลงซือ้หรอืจา้งกบัผูเ้สนอราคารายใด 
ถ้ามคีวามจ าเป็นเพื่อประโยชน์ของกรุงเทพมหานครเป็นเหตุให้ต้องเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญ 
ในรายการละเอยีดหรอืเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซึ่งท าให้เกดิการได้เปรยีบ
เสยีเปรยีบระหว่างผูเ้ขา้เสนอราคาดว้ยกนั ให้ผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูส้ ัง่จา้งพจิารณายกเลกิการประกวด
ราคาครัง้นัน้ และข้อ ๖.๕ วรรคหนึ่ง ของเอกสารประกวดราคาจ้างดงักล่าวมขี้อก าหนดว่า 
กรงุเทพมหานครทรงไวซ้ึง่สทิธทิีจ่ะไม่รบัราคาต ่าสุด หรอืราคาใด หรอืราคาทีเ่สนอทัง้หมดกไ็ด ้
และอาจพจิารณาเลอืกจา้งในจ านวน หรอืขนาด หรอืเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรอือาจจะ
ยกเลกิการประกวดราคาโดยไม่พจิารณาจดัจา้งเลยกไ็ดสุ้ดแต่จะพจิารณา  ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์
ของกรุงเทพมหานครเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของกรุงเทพมหานครเป็นเด็ดขาด  
ผู้เสนอราคาจะเรยีกรอ้งค่าเสยีหายใดๆ มไิด้ รวมทัง้กรุงเทพมหานครจะพจิารณายกเลกิการ
ประกวดราคาและลงโทษผูเ้สนอราคาเสมอืนเป็นผู้ทิง้งาน หากมเีหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคา
กระท าไปโดยไม่สุจรติหรอืมกีารสมยอมกนัในการเสนอราคาก็ตาม แต่เนื่องจากการใช้ดุลพนิิจ 
มคี าสัง่ยกเลกิการประกวดราคาจา้งก าจดัมูลฝอยที่พพิาทของผู้ถูกฟ้องคด ีเป็นกรณีพนักงาน
เจ้าหน้าที่ใช้อ านาจตามกฎหมายที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างผู้ฟ้องคด ี
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กบัผู้ถูกฟ้องคดใีนอนัที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงบั หรอืมผีลกระทบต่อสถานภาพ 
ของสทิธหิรอืหน้าที่ของผู้ฟ้องคด ีแม้ค าสัง่ยกเลิกการประกวดราคาดงักล่าวไม่อาจถือได้ว่า 
เป็นค าสัง่ทางปกครองตามข้อ ๑ (๓) ของกฎกระทรวง ฉบบัที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความ 
ในพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เน่ืองจากผู้ถูกฟ้องคดอีอกค าสัง่ 
ในขณะทีก่ฎกระทรวงดงักล่าวยงัไม่ประกาศบงัคบัใช ้แต่การประกวดราคาจดัจา้ง ฝ่ายผู้ว่าจา้ง
ต้องประกาศชี้ชวนให้ฝ่ายผู้จะเขา้เป็นผูร้บัจา้งเขา้เสนอใบประกวดราคาโดยก าหนดคุณสมบตั ิ
เงือ่นไขต่างๆ ของผูเ้ขา้ประกวดราคา เมื่อผูเ้ขา้ประกวดราคาเป็นผูป้ระกวดราคาไดจ้งึเปรยีบเสมอืน
เป็นการเสนอหรอืสนองของคู่สญัญา ซึง่เป็นพนัธกรณีที่ฝ่ายผู้ว่าจา้งกบัผูเ้ขา้เสนอเป็นผู้รบัจา้ง 
ที่จะต้องปฏิบัติซึ่งกันและกันในฐานะคู่ส ัญญาก่อนจะมีการท าสัญญาว่าจ้างในล าดับต่อไป  
การยกเลิกประกวดราคาจงึมสีถานะไม่แตกต่างกับการเลิกสญัญา คู่กรณีฝ่ายที่จะบอกเลิก
สัญญาหรือยกเลิกการประกวดราคาต้องมีเหตุอันสมควรจึงจะยกเลิกได้ และเหตุผลนั ้น  
อย่างน้อยต้องประกอบด้วย ขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญั ข้อกฎหมายที่อ้างอิง ขอ้พจิารณา 
และข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ  ดงันัน้ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 
ทีผู่ถู้กฟ้องคดแีต่งตัง้ขึน้พจิารณาแลว้มมีตเิหน็สมควรว่าจา้งผูฟ้้องคดตีามผลการประกวดราคา 
และเจา้หน้าทีข่องผู้ถูกฟ้องคดทีีเ่กี่ยวขอ้งต่างกม็คีวามเหน็สอดคลอ้งกบัมตขิองคณะกรรมการ
พจิารณาผลการประกวดราคาและไดม้บีนัทกึเสนอเพื่อใหผู้ถู้กฟ้องคดอีนุมตักิารจดัจา้งผูฟ้้องคด ี
หากผู้ถูกฟ้องคดีจะมคี าสัง่ยกเลกิการประกวดราคาจงึต้องมเีหตุผลลบล้างข้อเสนอดงักล่าว  
การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีค าสัง่ตามท้ายบันทึกข้างต้นลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๑ ให้ยกเลิก 
การประกวดราคาโดยไมไ่ดร้ะบุเหตุผลทีป่ระกอบดว้ยขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญั ขอ้กฎหมาย
ที่อ้างอิง ขอ้พจิารณาและขอ้สนับสนุนในการใช้ดุลพนิิจ รวมทัง้ไม่ได้แจ้งเหตุผลใดๆ ในค าสัง่
ดงักล่าวว่าไม่เห็นพ้องด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อย่างไร ค าสัง่ยกเลิกการประกวดราคาของผู้ถูกฟ้องคดีจงึเป็นการใช้ดุลพินิจโดยอ าเภอใจ  
ซึ่งขดัต่อหลักเกณฑ์ที่ประกันความเป็นธรรมหรือมีมาตรฐานในการปฏิบตัิราชการต ่ ากว่า
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ซึ่งเป็นกฎหมาย 
ที่บังคับใช้อยู่ในขณะเกิดเหตุคดีนี้และเป็นบทกฎหมายกลางส าหรับวิธีปฏิบัติราชการ  
ทางปกครองที่ปรบัใช้ได้กับคดีนี้  ท าให้มีผลเป็นค าสัง่ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย  ทัง้นี้  การที ่
ผู้ถูกฟ้องคดีแถลงต่อสื่อมวลชนหลังจากที่มีค าสัง่ยกเลิกการประกวดราคาว่าได้ใช้สิทธ ิ
สัง่ระงบัการลงลายมอืชื่อในสญัญาจา้ง เนื่องจากมขีอ้มูลว่าบรษิทัที่ผ่านการประมลูสองในสามแห่ง
เคยมคีวามสมัพนัธ์ด้านธุรกิจกันมาก่อน และได้มหีนังสอืลงวนัที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๑ หารอื
คณะกรรมการกฤษฎกีาเกี่ยวกบัโครงการพพิาท และคณะกรรมการกฤษฎกีาได้ตอบขอ้หารอื
เมื่อวนัที ่๖ ตุลาคม ๒๕๔๑ ว่า การด าเนินโครงการพพิาทต้องด าเนินการตามพระราชบญัญตัิ 
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ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรอืด าเนินการในกิจการของรฐัฯ นัน้ ถือว่าเป็นการกระท า 
เพื่อเป็นการแก้ตัวที่ใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบ และหามีผลให้การกระท าที่ไม่ชอบกลับเป็น 
การกระท าที่ชอบแต่ประการใด ประกอบกบัในการแจง้ค าสัง่ยกเลกิการประกวดราคาดงักล่าว  
ใหผู้ฟ้้องคดทีราบตามหนังสอืของผูถู้กฟ้องคดลีงวนัที ่๗ กนัยายน ๒๕๔๒ ผูถู้กฟ้องคดกีไ็ม่ได้
ใหเ้หตุผลในการยกเลกิการประกวดราคาดงัทีก่ล่าวมาแลว้ขา้งต้นให้ผูฟ้้องคดทีราบแต่อย่างใด 
กรณยีอ่มแสดงใหเ้หน็ว่า ในการออกค าสัง่ยกเลกิการประกวดราคาจา้งก าจดัมลูฝอยพืน้ทีร่ามอนิทรา
ของผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ตัง้อยู่บนพื้นฐานที่มเีหตุอันสมควรพจิารณายกเลิกการประกวดราคา  
แม้ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๒ แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ของ 
ผูฟ้้องคดโีดยได้ให้เหตุผลว่า หลงัจากการประกวดราคาแล้วมกีารรอ้งเรยีนและมขีอ้ตติงิต่างๆ  
ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าหากด าเนินการต่อไปจะเกิดความเสยีหายจงึได้ยกเลกิการประกวดราคา  
ก็ถือได้ว่าเป็นการแก้ตัวภายหลังจากที่ใช้ดุลพินิจโดยมิชอบแล้ว จึงไม่มีผลให้การกระท า  
ที่ไม่ชอบกลบัเป็นชอบ ข้ออ้างของผู้ถูกฟ้องคดจีงึเป็นเหตุผลที่ไม่อาจรบัฟงัได้และไม่อยู่ใน
หลกัเกณฑ์ที่จะอ้างเพื่อยกเลกิการประกวดราคาได้  ดงันัน้ ค าสัง่ของผู้ถูกฟ้องคดลีงวนัที่ ๖ 
สงิหาคม ๒๕๔๑ ที่ส ัง่ยกเลกิการประกวดราคาจา้งก าจดัมูลฝอยพื้นทีร่ามอนิทรา จงึเป็นค าสัง่ 
ทีไ่มช่อบดว้ยกฎหมาย เนื่องจากเป็นการใชดุ้ลพนิิจโดยมชิอบ  
  ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดมีคี าขอท้ายอุทธรณ์ให้ศาลปกครองสูงสุดมคี าพพิากษา
หรอืค าสัง่ใหผู้ถู้กฟ้องคดลีงลายมอืชื่อในสญัญาจา้งผูฟ้้องคดดี าเนินงานโครงการพพิาทในคดนีี้ นัน้ 
เป็นค าขอทีศ่าลไมอ่าจก าหนดค าบงัคบัใหไ้ดต้ามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบญัญตัิ
จดัตัง้ศาลปกครองฯ ศาลปกครองจงึไมอ่าจกา้วล่วงก าหนดค าบงัคบัใหผู้ถู้กฟ้องคดลีงลายมอืชื่อ 
ในสญัญาจ้างผู้ฟ้องคดดี าเนินงานโครงการพิพาทน้ี ซึ่งมผีลเท่ากับเป็นการใช้อ านาจอนุมตั ิ
การจา้งแทนผู้ถูกฟ้องคดไีด้ พพิากษาให้เพกิถอนค าสัง่ของผู้ถูกฟ้องคดเีมื่อวนัที่ ๖ สงิหาคม 
๒๕๔๑ ที่ส ัง่ยกเลิกการประกวดราคาจ้างก าจดัมูลฝอยพื้นที่รามอินทรา โดยให้ผู้ถูกฟ้องคด ี
มคี าสัง่ใหมภ่ายใน ๖๐ วนั นบัแต่วนัทีค่ดถีงึทีสุ่ด ค าขออื่นใหย้ก (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ท่ี อ.๓๓๖/๒๕๕๐ ท่ี อ.๑๐๗/๒๕๕๑ และท่ี อ.๑๕๖/๒๕๕๓ วินิจฉัยแนวทางเดียวกนั) 
 

  ประกาศยกเลิกการประกวดราคาเป็นการสัง่ยกเลิกกระบวนการ
พิจารณาค าเสนอเก่ียวกบัการจดัหาหรือให้สิทธิประโยชน์ ประกาศดงักล่าวจึงเป็นค าสัง่ 
ทางปกครองตามข้อ ๑ (๓) ของกฎกระทรวง ฉบบัท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความใน
พระราชบญัญัติวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ การออกค าสัง่ยกเลิก 
การประกวดราคาโดยอาศยัเพียงรายงานลบัมาเป็นเหตุผลในการออกค าสัง่ดงักล่าว 
โดยมิได้มีการสอบสวนพยานบุคคลอ่ืนท่ีอยู่ใกล้ชิดเหตุการณ์ และไม่แจ้งข้อเท็จจริง 



 

๓๔๒ 

ท่ีจะใช้เป็นเหตุผลในการออกค าสัง่ให้บรรดาผู้เสนอราคาทราบอย่างเพียงพอและ 
มีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลกัฐานของตนตามความในมาตรา ๓๐ วรรคหน่ึง 
แห่งพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครองฯ กรณีถือเป็นค าสัง่ทางปกครอง 
ท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
  สรปุข้อเทจ็จริง 
  ผู้ฟ้องคดีได้เข้ายื่นซองประกวดราคา ตามประกาศประกวดราคาจ้างเหมา
ก่อสร้างเพื่อปรบัปรุงและพฒันาแหล่งท่องเที่ยวพื้นที่สวนป่าเขากระยาง ตามประกาศของ
ส านักงานศึกษาและพัฒนาการท่องเที่ยว (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และคณะกรรมการเปิดซอง 
ประกวดราคาได้เสนอว่าเหน็ควรเลอืกผู้ฟ้องคดเีป็นผู้รบัจา้งก่อสรา้ง แต่องค์การอุตสาหกรรม 
ป่าไม้ (ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒) เหน็ว่าการประกวดราคาดงักล่าวน่าเชื่อว่ามกีารฮัว้ประมูล ซึ่งเป็น 
การกระท าผดิกฎหมายว่าดว้ยความผดิเกีย่วกบัการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรฐั จงึไดม้คี าสัง่
ใหย้กเลกิการประกวดราคา ผูฟ้้องคดไีด้ยื่นอุทธรณ์ค าสัง่ดงักล่าวแต่ไดร้บัแจง้ผลการพจิารณา
อุทธรณ์โดยยนืยนัตามค าสัง่เดมิ ผู้ฟ้องคดเีห็นว่าการใช้ดุลพนิิจสัง่ยกเลกิการประกวดราคา
ดงักล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย จงึน าคดมีายื่นฟ้องขอให้ศาลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่เพกิถอน
ค าสัง่ยกเลกิการประกวดราคาของผูถู้กฟ้องคด ี
  ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
  ประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ประกาศยกเลิกการประกวดราคาเป็นการ 
สัง่ยกเลิกกระบวนการพิจารณาค าเสนอเกี่ยวกับการจดัหาหรือให้สิทธิประโยชน์ ประกาศ
ดังกล่าวจึงเป็นค าสัง่ทางปกครองตามความในข้อ ๑ (๓) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒  
(พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบตัิราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  
เมื่อประกาศยกเลกิการประกวดราคาของผู้ถูกฟ้องคดทีี ่๑ เป็นค าสัง่ทางปกครองและผู้ฟ้องคด ี
มฐีานะเป็นคู่กรณใีนการทีผู่ถู้กฟ้องคดทีี ่๑ พจิารณายกเลกิการประกวดราคา การทีผู่ถู้กฟ้องคดี
ที ่๑ จะออกค าสัง่ยกเลกิการประกวดราคาอนัเป็นการกระท าทีก่ระทบสทิธขิองผูฟ้้องคดดีงักล่าว 
ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ จะตอ้งแจง้ขอ้เทจ็จรงิทีจ่ะใชเ้ป็นเหตุผลในการออกค าสัง่ยกเลกิการประกวดราคา
ใหผู้ฟ้้องคดทีราบอยา่งเพยีงพอและมโีอกาสไดโ้ตแ้ยง้และแสดงพยานหลกัฐานของตนตามความ
ในมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบตัิราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  
เมือ่ปรากฏว่าผูอ้ านวยการของผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ ไดส้ัง่การใหน้าย ส. ไปสงัเกตการณ์การยื่นซอง
ประกวดราคาโดยทางลบั  ต่อมา นาย ส. ได้รายงานมายงัผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ ว่ามกีารกระท า 
ในลกัษณะที่สมยอมในการเสนอราคาเชื่อไดว้่าน่าจะมพีฤตกิรรมในการฮัว้ประมลู ผูถู้กฟ้องคด ี
ที ่๒ จงึมคี าสัง่ให้ยกเลกิการประกวดราคานัน้ การที่ผู้อ านวยการของผูถู้กฟ้องคดทีี่ ๒ อาศยัเพยีง
รายงานลบัของนาย ส. มาเป็นเหตุผลสัง่ใหผู้ถู้กฟ้องคดทีี ่๑ สัง่ยกเลกิการประกวดราคาโดยมไิด้



 

๓๔๓ 

มกีารสอบสวนพยานบุคคลอื่นๆ ที่อยู่ใกล้ชดิเหตุการณ์เพื่อน าขอ้มูลมาประกอบการพจิารณา
และไม่แจง้ขอ้เทจ็จรงิและใหโ้อกาสผูฟ้้องคดโีต้แยง้แสดงพยานหลกัฐาน กรณีจงึถอืว่าผูถู้กฟ้องคดี
ที่ ๑ ประกาศยกเลกิการประกวดราคาไม่ถูกต้องตามขัน้ตอนหรอืวิธกีารอนัเป็นสาระส าคญั
ตามที่ก าหนดไว้ส าหรบัการกระท านัน้ ค าสัง่ตามประกาศผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ที่ประกาศยกเลกิ 
การประกวดราคา จึงเป็นค าสัง่ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย  พิพากษาเพิกถอนค าสัง่ยกเลิก 
การประกวดราคาที่พิพาทโดยให้มผีลย้อนหลงัไปถึงวนัที่มปีระกาศดงักล่ าว (ค าพิพากษา 
ศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๖๑/๒๕๕๒) 
 

 ๕.๓ การจดัซ้ือจดัจ้างโดยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส ์
 

 การก าหนดคณุสมบติัผู้มีสิทธิเสนอราคาตามประกาศประมูลงานจ้างเหมา
ก่อสร้างงานจ้างเหมาติดตัง้ DMA และปรบัปรุงเส้นท่อเพ่ือลดน ้าสูญเสียท่ีก าหนดว่า 
ต้องเป็นผู้ร ับจ้างท่ีมีผลงานเก่ียวกับงานวางท่อประปาและมีประสบการณ์ในงาน 
ท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการน ้าสูญเสียหรือการส ารวจหาท่อรัว่โดยเคร่ืองมือส ารวจ
หาท่อรัว่ในระบบท่อจ่ายน ้าไม่น้อยกว่า ๓ ปี มีวตัถปุระสงค์เพ่ือต้องการผู้รบัจ้างท่ีมี
ประสบการณ์และความรู้ความช านาญในงานท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการน ้าสูญเสีย 
การท่ีผู้เข้าประมูลกล่าวอ้างเพียงว่ามีผลงานติดตัง้มาตรวดัน ้า จึงไม่อาจมีน ้าหนัก
เพียงพอให้เช่ือได้ว่าเป็นผู้มีประสบการณ์ในงานบริหารจดัการน ้าสูญเสียดังกล่าว 
จึงเป็นผูข้าดคณุสมบติัของผูมี้สิทธิเสนอราคา 

 คณะกรรมการด าเนินการประมูลมีเพียงอ านาจด าเนินการพิจารณากลัน่กรอง
ข้อเท็จจริงและข้อระเบียบท่ีเก่ียวข้องจนเป็นท่ียุติแล้วเสนอความเห็นเพ่ือประกอบ 
การตดัสินใจของหวัหน้าส่วนราชการ เพ่ือหวัหน้าส่วนราชการจะได้ใช้ดลุพินิจพิจารณา
สัง่การ ซ่ึงอ านาจอนุมติัสัง่ซ้ือสัง่จ้างเป็นอ านาจของหวัหน้าส่วนราชการตามข้อ ๖๕ (๑) 
ของระเบียบส านักนายกรฐัมนตรี ว่าด้วยการพสัด ุพ.ศ. ๒๕๓๕  ดงันัน้ หวัหน้าส่วนราชการ
จึงอาจใช้ดุลพินิจแตกต่างจากคณะกรรมการด าเนินการประมูลได้ โดยต้องมีเหตุผล
เพียงพอประกอบการใช้ดลุพินิจดงักล่าวด้วย 
 สรปุข้อเทจ็จริง 

 ส านักงานประปาเขตได้มปีระกาศประมูลจา้งเหมาก่อสร้างงานจา้งเหมาตดิตัง้ DMA 
และปรับปรุงเส้นท่อเพื่อลดน ้ าสูญเสียด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) มีผู้ฟ้องคด ี
เป็นผู้เขา้ประมูลรายเดยีว โดยตามประกาศส านักงานประปาเขตขอ้ ๕ และตามเอกสารประมูล 
จดัหาดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์ขอ้ ๒.๕ ก าหนดคุณสมบตัขิองผูเ้สนอราคาว่า ต้องเป็นผูร้บัจา้ง 



 

๓๔๔ 

ทีม่ผีลงานเกีย่วกบังานวางท่อประปาและมปีระสบการณ์ในงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการบรหิารจดัการ
น ้าสูญเสยีหรอืการส ารวจหาท่อรัว่โดยเครื่องมอืส ารวจหาท่อรัว่ในระบบท่อจ่ายน ้าไม่น้อยกว่า  
๓ ปี  ต่อมา ทางส านักงานได้ประกาศให้ผู้ฟ้องคดเีป็นผู้ผ่านการคดัเลอืกการเสนอราคา และ
ประกาศให้ผู้ฟ้องคดเีป็นผู้ชนะการประมูล คณะกรรมการจดัหาโดยวธิีการประมูลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์จงึได้รายงานและเสนอความเห็นต่อผู้อ านวยการกองบรหิารทัว่ไป ส านักงาน
ประปาเขต (ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๓) ในฐานะหวัหน้าเจา้หน้าที่พสัดุว่าสมควรรบัราคาของผู้ฟ้องคด ี 
ต่อมา ผูถู้กฟ้องคดทีี่ ๓ ปฏบิตัริาชการแทนผูอ้ านวยการส านักงานประปาเขต (ผูถู้กฟ้องคดทีี่ ๒) 
ไดม้คี าสัง่ใหย้กเลกิการประมลูเน่ืองจากเหน็ว่าผูฟ้้องคดไีม่ผ่านคุณสมบตั ิผูฟ้้องคดไีดร้อ้งเรยีน
ต่อผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาค (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑)  ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ชี้แจงต่อ 
ผูฟ้้องคดโีดยยนืยนัค าสัง่ยกเลกิการประมูลดงักล่าว ผูฟ้้องคดเีหน็ว่าค าสัง่ดงักล่าวไม่ชอบดว้ย
กฎหมาย  เนื่องจาก ผูฟ้้องคดเีป็นผูม้คีุณสมบตัใินการเขา้ร่วมประมลู โดยผูฟ้้องคดไีดม้ผีลงาน
ตดิตัง้มาตรวดัน ้าส าหรบัพืน้ทีย่่อย DMA ซึ่งบรษิทั ธ. ซึ่งเป็นคู่สญัญากบัการประปานครหลวง 
และมบีรษิัท ส. เป็นผู้รบัจ้างช่วง และบรษิัท ส. ได้ให้ผู้ฟ้องคดรีบัจ้างช่วงอีกต่อหน่ึง ซึ่งงาน 
การตดิตัง้มาตรวดัน ้าเป็นผลงานส่วนหน่ึงของระบบการบรหิารจดัการน ้าสูญเสยี และเป็นผลงาน
ทีเ่กี่ยวขอ้งในระบบบรหิารจดัการน ้าสูญเสยี ผูฟ้้องคดจีงึน าคดมีาฟ้องขอให้ศาลมคี าพพิากษา
หรอืมคี าสัง่ให้เพกิถอนค าสัง่ยกเลกิการประมูลของผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๓ และขอให้เพกิถอนค าสัง่
ของผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ 
 ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
 เมือ่พจิารณาตามประกาศส านกังานประปาเขตขอ้ ๕ และตามเอกสารประมลูจดัหา 
ดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส์ ขอ้ ๒.๕ ที่ก าหนดคุณสมบตัขิองผูเ้สนอราคาว่า ต้องเป็นผูร้บัจา้งที่มี
ผลงานเกี่ยวกบังานวางท่อประปาและมปีระสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องกบัการบรหิารจดัการ 
น ้าสูญเสยีหรอืการส ารวจหาท่อรัว่โดยเครื่องมอืส ารวจหาท่อรัว่ในระบบท่อจ่ายน ้าไม่น้อยกว่า  
๓ ปี แล้ว จะเห็นได้ว่า การก าหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคาตามประกาศประมูลงาน 
จ้างเหมาก่อสร้างงานจ้างเหมาติดตั ้ง DMA และปรับปรุงเส้นท่อเพื่ อลดน ้ าสูญเสีย นั ้น  
มวีตัถุประสงคเ์พื่อต้องการผูร้บัจา้งทีม่ปีระสบการณ์ และความรูค้วามช านาญในงานทีเ่กี่ยวข้อง
กบัการบรหิารจดัการน ้าสูญเสีย เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีเคยเป็นผู้รบัจ้างช่วงในการก่อสร้าง
ระบบประปา (วางท่อจ่ายน ้า) ระยะที่ ๒ และในการติดตัง้มาตรวดัน ้าส าหรบัระบบพื้นที่ย่อย 
DMA โดยไม่ปรากฏผลงานหรอืประสบการณ์ในงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการบรหิารจดัการน ้าสูญเสยี
หรือการส ารวจหาท่อรัว่โดยเครื่องมือส ารวจหาท่อรัว่ในระบบท่อจ่ายน ้ า การที่ผู้ฟ้องคด ี
กล่าวอ้างเพยีงว่าผู้ฟ้องคดมีผีลงานตดิตัง้มาตรวดัน ้า จงึไม่อาจมนี ้าหนักเพยีงพอให้ศาลเชื่อได้ว่า 
ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มปีระสบการณ์ในงานบรหิารจดัการน ้าสูญเสยีดงักล่าว  อีกทัง้ ตามสญัญาที ่



 

๓๔๕ 

ผูฟ้้องคดกีล่าวอ้างดงักล่าว กเ็ป็นเพยีงสญัญาระหว่างการประปานครหลวงกบัคู่สญัญารายอื่น 
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับผู้ฟ้องคดีและไม่ได้แสดงให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีประสบการณ์ในงาน 
ที่เกี่ยวขอ้งกบัการบรหิารจดัการน ้าสูญเสยีแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดจีงึขาดคุณสมบตัเิป็นผู้มสีทิธิ
เสนอราคา 
  ส่วนประเดน็การเป็นผูเ้สนอราคาในการประมลูเพยีงรายเดยีวในการประมลูงานจา้ง
ตามประกาศดงักล่าว ซึง่ตามขอ้ ๒๐ วรรคสาม ของประกาศกระทรวงการคลงั เรื่อง หลกัเกณฑ์ 
การซื้อและการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๘ 
ก าหนดว่า ในกรณีที่มผีู้คา้ผ่านการคดัเลอืกหนึ่งราย หรอืมผีู้เสนอราคาในการประมูลหนึ่งราย 
ให้คณะกรรมการด าเนินการประมูลเสนอต่อหวัหน้าส่วนราชการเพื่อยกเลกิการประมูล แต่ถ้า
คณะกรรมการด าเนินการประมูลเห็นว่า มคีวามจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการซื้อหรอืจ้างต่อไป  
ให้คณะกรรมการด าเนินการประมูลต่อรองราคากบัผู้ค้ารายนัน้แล้วเสนอหวัหน้าส่วนราชการ
ต่อไป นัน้ เมื่อปรากฏว่าคณะกรรมการฯ ไดป้ระกาศใหผู้ฟ้้องคดผี่านการคดัเลอืกใหเ้สนอราคา
และต่อมาได้ประกาศให้ผู้ฟ้องคดชีนะการประมูลโดยมไิด้มกีารรายงานผลการพจิารณาและ
ความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รบัทัง้หมดเสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ การด าเนินการของ
คณะกรรมการฯ ดงักล่าวจงึไม่ชอบตามข้อ ๑๖ และข้อ ๒๐ ของประกาศขา้งต้น  นอกจากนี้
คณะกรรมการด าเนินการประมูลมเีพยีงอ านาจด าเนินการพจิารณากลัน่กรองข้อเท็จจรงิและ  
ข้อระเบยีบที่เกี่ยวข้องจนเป็นที่ยุติแล้วเสนอความเห็นเพื่อประกอบการตดัสนิใจของหวัหน้า 
ส่วนราชการ เพื่อหวัหน้าส่วนราชการจะได้ใช้ดุลพนิิจพจิารณาสัง่การ ซึ่งอ านาจอนุมตัสิ ัง่ซื้อ  
สัง่จา้งเป็นอ านาจของหวัหน้าส่วนราชการ ตามขอ้ ๖๕ (๑)๒๕๕ ของระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕  ดังนัน้ หัวหน้าส่วนราชการจึงอาจใช้ดุลพินิจแตกต่างจาก
คณะกรรมการด าเนินการประมูลได้ โดยต้องมเีหตุผลเพยีงพอประกอบการใช้ดุลพนิิจดงักล่าวด้วย 
การที่ต่อมาคณะกรรมการฯ รายงานและเสนอความเห็นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในภายหลงัว่า 
ผูฟ้้องคดเีป็นผูม้สีทิธเิสนอราคาเพยีงรายเดยีว โดยเหน็ควรรบัราคาของผูฟ้้องคดเีนื่องจากราคา
ต ่ากว่าราคากลาง และมคีุณสมบตัถิูกตอ้ง ซึง่เมือ่ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ พจิารณาแลว้เหน็ว่าผูฟ้้องคดี
ขาดคุณสมบตั ิผูถู้กฟ้องคดทีี่ ๒ จงึมอี านาจออกค าสัง่ยกเลกิการประมูลได้ และเมื่อไดว้นิิจฉัย 
 
                                                           

๒๕๕ ระเบยีบส านกันายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ข้อ ๖๕ การสัง่ซื้อหรือสัง่จ้างครัง้หนึ่ง นอกจากวิธีพิเศษและวิธีกรณีพิเศษให้เป็นอ านาจ 

ของผูด้ ารงต าแหน่งและภายในวงเงนิ ดงัต่อไปนี้ 
(๑) หวัหน้าสว่นราชการไม่เกนิ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 

๓๔๖ 

ไปขา้งต้นแล้วว่าผูฟ้้องคดเีป็นผูข้าดคุณสมบตั ิค าสัง่ใหย้กเลกิการประมลูของผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ 
จงึเป็นการใชดุ้ลพนิิจทีช่อบดว้ยกฎหมายแลว้  พพิากษายกฟ้อง (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ท่ี อ.๒๔๓/๒๕๕๒) 
 

๖. ข้อพิพาทในขัน้ตอนการด าเนินการอ่ืนๆ 
 

 นอกเหนือจากข้อพพิาททัง้ ๕ กรณีข้างต้น ซึ่งเป็นขอ้พพิาทที่เกิดขึ้นในขัน้ตอนหลัก
ของการด าเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างแล้ว ยังมีข้อพิพาทที่ขึ้นสู่การพิจารณาพิพากษา 
ของศาลปกครองที่เกิดขึ้นในขัน้ตอนอื่นๆ อีก อันได้แก่ ข้อพิพาทเกี่ยวกับการยึดหรือริบ
หลักประกันซองเนื่องจากผู้ประสงค์จะเข้าเสนอราคาไม่ปฏิบัติตามหนังสือเงื่อนไขการซื้อ 
หรือการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (หนังสือเงื่อนไข ๓ ฝ่าย) ข้อพิพาท
เกี่ยวกบัการคืนหลกัประกันซอง และข้อพพิาทเกี่ยวกบัการลงโทษผู้ทิ้งงาน ดงัรายละเอียด
ต่อไปนี้ 
  
 ๖.๑ ข้อพิพาทเก่ียวกบัหลกัประกนัซอง 
 

  ๑) ข้อพิพาทเก่ียวกบัการคืนหลกัประกนัซอง 
 

  โดยท่ีข้อ ๑๓๘ วรรคหน่ึง (๑) ของข้อบญัญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง  
การพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ และข้อ ๕.๕ ของเอกสารประกวดราคาก าหนดหลกัเกณฑก์ารคืน 
หลักประกันซองไว้ว่า หัวหน้าหน่วยงานจะคืนหลักประกันซองให้แก่ผู้เสนอราคา 
ซ่ึงเสนอราคาต า่สุดไม่เกิน ๓ ราย ท่ีคดัเลือกไว้ต่อเม่ือได้ท าสญัญาหรือข้อตกลง หรือ 
เม่ือผูเ้สนอราคาได้พ้นจากข้อผกูพนัแล้ว ประกอบกบัข้อ ๔.๒ ของเอกสารประกวดราคา
ดังกล่าวก าหนดว่า ราคาท่ีเสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน 
นับแต่วนัเปิดซองประกวดราคา  ดงันัน้ การท่ีหน่วยงานทางปกครองผู้จดัประกวดราคา 
ได้ท าสญัญากบัผู้ชนะการประกวดราคาภายหลงัจากพ้นก าหนดยืนราคา จึงถือได้ว่า 
ผู้เสนอราคารายอ่ืนท่ีได้รบัการคัดเลือกไว้ดังกล่าวพ้นจากข้อผูกพันไปก่อนวันท่ี 
ผูจ้ดัประกวดราคาจะได้ท าสญัญากบัผูช้นะการประกวดราคาแล้ว 
 สรปุข้อเทจ็จริง 
 ผูฟ้้องคดยีืน่ซองประกวดราคาตามประกาศกรงุเทพมหานคร เรือ่ง งานก่อสรา้ง
เขื่อน ค.ส.ล. ของกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคด)ี แต่ผู้ฟ้องคดไีม่ได้รบัการพจิารณาให้เป็น 
ผู้ชนะการประกวดราคา ผู้ฟ้องคดีจงึมหีนังสอืถึงผู้ถูกฟ้องคดเีพื่อขอคืนเงนิหลกัประกนัซอง  
ซึ่งภายหลังจากที่ได้ร ับหลักประกันซองแล้ว  ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงิน



 

๓๔๗ 

หลกัประกนัซองใหใ้นวนัที ่๑๗ มกราคม ๒๕๔๕ เป็นการปฏบิตัหิน้าทีล่่าชา้เกนิสมควร อนัเป็น 
การกระท าละเมดิต่อผู้ฟ้องคด ีผูฟ้้องคดจีงึน าคดมีายื่นฟ้องขอใหศ้าลมคี าพพิากษาหรอืมคี าสัง่
ใหผู้ถู้กฟ้องคดรีบัผดิชดใชค้่าเสยีหายแก่ผูฟ้้องคด ี 
 ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
 การคืนหลักประกันซองนั ้น ตามข้อ ๑๓๘ วรรคหนึ่ ง (๑) ของข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร เรื่อง การพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ และขอ้ ๕.๕ ของเอกสารประกวดราคา ก าหนด
หลกัเกณฑก์ารคนืหลกัประกนัซองไวท้ านองเดยีวกนัว่า หวัหน้าหน่วยงานจะคนืหลกัประกนัซอง
ให้แก่ผู้เสนอราคาภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว  
เวน้แต่ผูเ้สนอราคารายทีค่ดัเลอืกไวซ้ึง่เสนอราคาต ่าสุดไม่เกนิ ๓ ราย จะคนืใหต่้อเมื่อไดท้ าสญัญา
หรอืขอ้ตกลง หรอืเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากขอ้ผูกพนัแล้ว ประกอบกบัข้อ ๔.๒ ของเอกสาร
ประกวดราคาดงักล่าวก าหนดว่า ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยนืราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วนั 
นับแต่วนัเปิดซองประกวดราคา โดยภายในก าหนดยนืราคาผู้เสนอราคาต้องรบัผดิชอบราคา 
ที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามไิด้ เมื่อปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดไีด้ท าการเปิดซอง
ประกวดราคาซึ่งห้างหุ้นส่วนจ ากดั ช. เสนอราคาต ่าสุดเป็นล าดบัที่ ๑ ผูฟ้้องคดเีป็นล าดบัที่ ๒ 
และบรษิัท ต. จ ากัด เป็นล าดบัที่ ๓  ดงันัน้ ผู้ฟ้องคดีและผู้เสนอราคารายที่ได้รบัคดัเลือก
ดงักล่าวจะได้รบัหลกัประกนัซองคนืต่อเมื่อผู้ถูกฟ้องคดไีด้ท าสญัญาจ้างก่อสรา้งหรอืข้อตกลง 
การจ้างก่อสร้าง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว โดยในระหว่างที่ผู้ถูกฟ้องคด ี
ยงัไม่ได้ท าสญัญากับผู้เสนอราคารายใด ผู้ฟ้องคดีจะต้องเสนอก าหนดยนืราคาไม่น้อยกว่า  
๙๐ วนั นับแต่วนัเปิดซองประกวดราคา และภายในก าหนดยนืราคาผูเ้สนอราคาต้องรบัผดิชอบ
ราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ เมื่ อปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีเปิดซอง 
ประกวดราคาในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๔ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องยืนราคาไว้ ๙๐ วัน นับแต่ 
วนัดงักล่าว และจะพ้นก าหนดยนืราคาในวนัที่ ๒๑ พฤศจกิายน ๒๕๔๔ ซึ่งมผีลให้ผู้ฟ้องคด ี
พน้จากขอ้ผูกพนัไม่ต้องรบัผดิชอบในราคาทีเ่สนอไว ้ ดงันัน้ การทีผู่ถู้กฟ้องคดไีดท้ าสญัญากบั 
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ช. ผูช้นะการประกวดราคาเมื่อวนัที ่๙ มกราคม ๒๕๔๕ จงึถอืไดว้่าผูฟ้้องคดี
พ้นจากข้อผูกพันที่มีต่อผู้ถูกฟ้องคดีไปก่อนวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะได้ท าสัญญากับผู้ชนะ 
การประกวดราคาแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดจีงึต้องคนืหลกัประกนัซองให้แก่ผู้ฟ้องคดตีัง้แต่วนัที่ ๒๑ 
พฤศจกิายน ๒๕๔๔ การที่ผู้ถูกฟ้องคดคีืนเงนิหลกัประกันซองให้แก่ผู้ฟ้องคดีเมื่อวนัที่ ๑๗ 
มกราคม ๒๕๔๕ จงึเป็นการท าผิดสญัญาและท าให้ผู้ฟ้องคดีได้รบัความเดือดร้อนเสียหาย 
จากการขาดประโยชน์อนัควรไดร้บัจากเงนิหลกัประกนัซองจ านวน ๔๕๘,๔๐๐ บาท ผูถู้กฟ้องคดี
จงึต้องชดใช้ค่าเสยีหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยก าหนดค่าขาดประโยชน์ดงักล่าวเท่ากบัดอกเบี้ย 
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ในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของเงนิหลกัประกันซอง นับแต่วนัที่ล่วงพ้นก าหนดระยะเวลาที่ 
ผู้ถูกฟ้องคดตี้องช าระหน้ีคนืหลกัประกนัซองให้แก่ผู้ฟ้องคดเีป็นเวลา ๕๗ วนั (ค าพิพากษา
ศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๑๗๓/๒๕๕๒) 
 

  ๒) ข้อพิพาทเก่ียวกบัการยึดหรือริบหลกัประกนัซอง 
 

   (๑) กรณีผูมี้สิทธิเสนอราคาไม่ส่งผู้แทนมาลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการ
เสนอราคาตามวนั เวลา และสถานท่ีท่ีก าหนด 
 

 แม้การที่ผู้ม ีสิทธิเสนอราคาไม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียน 
เพื่อเสนอราคาให้ทนัภายในเวลาท่ีก าหนด จะเกิดจากความประมาทเลินเล่อของ 
ผู้มีสิทธิเสนอราคาเอง โดยไม่ใช่เหตุสุดวิสัย อันเป็นการผิดเง่ือนไขตามหนังสือ 
แสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจ้างโดยการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์
(สญัญาหลกัประกนัซอง) กต็าม แต่หากปรากฏข้อเทจ็จริงว่าผู้ฟ้องคดีมีความตัง้ใจท่ีจะ
เข้าร่วมเสนอราคา โดยไม่ปรากฏว่าเป็นการจงใจท่ีจะไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขเพ่ือสมยอม
ในการเสนอราคาหรือมีลกัษณะเป็นการขดัขวางมิให้การเสนอราคาเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย  อีกทัง้ การลงทะเบียนเพ่ือเสนอราคาไม่ทันภายในก าหนดเวลาดังกล่าว 
ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายในเชิงทรัพย์สินแก่หน่วยงานทางปกครองผู้จ ัดให้มี 
การประกวดราคา หรือมีผลกระทบท าให้มาตรการเพ่ือป้องกนัการสมยอมในการเสนอราคา 
ตลอดจนการป้องกนัการกระท าใดๆ อนัมีลกัษณะเป็นการขดัขวางมิให้การเสนอราคา
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่บรรลุผล กรณีถือได้ว่ามีเหตุสมควรท่ีหน่วยงานทางปกครอง
ผูจ้ดัให้มีการประกวดราคาจะลดเบีย้ปรบัท่ีริบไว้ให้แก่ผู้มีสิทธิเสนอราคาดงักล่าว 
 สรปุข้อเทจ็จริง 
 กรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน ๒ โครงการ ได้แก่ การจ้างงานก่อสร้างกิจกรรมขุดลอกล าห้วย 
และหน้าฝาย โครงการฝายห้วยธง อ าเภอสระใคร จงัหวดัหนองคาย และการจ้างงานก่อสรา้ง
กจิกรรมขุดลอกล าห้วยและก่อสร้างอาคารท่อรบัน ้า โครงการฝายห้วยหนิลาด อ าเภอบงึโขงหลง 
จงัหวดัหนองคาย โดยผูฟ้้องคดไีดเ้ขา้ร่วมประกวดราคาทัง้สองโครงการและไดร้บัการคดัเลอืกให้
ผ่านคุณสมบตัิเบื้องต้นเป็นผู้มสีทิธเิสนอราคางานก่อสร้างทัง้สองโครงการ  ต่อมา ผู้ฟ้องคด ี
ได้ท าหนังสือตกลงยนิยอมรบัเงื่อนไขและวิธีปฏิบตัิในการเข้าร่วมประกวดราคาด้วยวิธกีาร  
ทางอเิลก็ทรอนิกส์ โดยขอ้ ๒.๑ ของหนังสอืแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจา้งโดยการประกวดราคา
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ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ก าหนดให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา  
ณ วัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนด โดยต้องส่งผู้แทนเข้าเสนอราคา และหากไม่ส่งผู้แทน 
มาตามวนั เวลา และสถานที่ทีก่ าหนด กใ็ห้ผูร้บับรกิารยดึหลกัประกนัทีป่ระธานคณะกรรมการ
ประกวดราคาก าหนดให้มใีนการเข้าเสนอราคาจากผู้มีสิทธิเสนอราคา ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้วาง
หลกัประกันซองเป็นหนังสือค ้าประกันของธนาคารไว้ทัง้สองโครงการ ปรากฏว่าเมื่อถึงวนั
ก าหนดให้มีการเสนอราคา ณ ส านักงานบริการโทรคมนาคม จงัหวัดสกลนคร ซึ่งก าหนดให้ 
มีการลงทะเบียนในเวลา ๘.๓๐ นาฬิกา ถึง ๙ นาฬิกา ผู้ฟ้องคดีได้มอบหมายให้นางสาว น.  
เป็นผู้เข้าท าการเสนอราคาแทนผู้ฟ้องคดีทัง้สองโครงการ ซึ่งเดินทางโดยรถยนต์ออกจาก
จงัหวดัหนองบวัล าภู ในเวลา ๓ นาฬิกา โดยมนีาย ช. เป็นพนักงานขบัรถ ระหว่างการเดนิทาง 
ถงึอ าเภอสว่างแดนดนิในเวลาประมาณ ๗ นาฬิกา ก็เกดิอุบตัิเหตุรถยนต์ของผู้ฟ้องคดชีนท้าย
รถยนต์คนัขา้งหน้า ซึ่งจากบนัทกึตกลงค่าเสยีหายและเปรยีบเทยีบปรบัของเจ้าหน้าที่ต ารวจ
ระบุว่า อุบตัิเหตุเกิดจากความประมาทเลนิเล่อของนาย ช. ซึ่งนาย ช. ได้ให้การรบัสารภาพ 
เจา้หน้าทีต่ ารวจจงึไดอ้ายดัรถยนต์ของผูฟ้้องคดไีวท้ีส่ถานีต ารวจ  ต่อมา นางสาว น. ไดว้่าจา้ง
รถยนต์เดนิทางออกจากอ าเภอสว่างแดนดนิเพื่อเดนิทางต่อไปยงัสถานที่เสนอราคาซึ่งมรีะยะทาง
อีก ๘๐ กิโลเมตร และได้โทรศัพท์แจ้งให้คณะกรรมการด าเนินการประกวดราคาทราบถึง
อุบัติเหตุทางรถยนต์ดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่านางสาว น. เดินทางไปถึงสถานที่ล งทะเบียน 
เพื่อเสนอราคาในเวลา ๙.๑๕ นาฬิกา อันเป็นเวลาล่วงเลยก าหนดให้ลงทะเบียนไป ๑๕ นาท ี
ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจึงมีประกาศให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้หมดสิทธิเสนอราคา 
และด าเนินการประกวดราคาต่อไปจนเสรจ็สิ้น  และต่อมา ผูถู้กฟ้องคดไีดแ้จง้สงวนสทิธกิารยดึ
หลกัประกนัซองของผู้ฟ้องคด ีผู้ฟ้องคดจีงึมหีนังสอือุทธรณ์ค าสัง่ยดึหลกัประกนัซองดงักล่าว 
ไปยังส านักชลประทานที่ ๕ อุดรธานี กรมบัญชีกลาง และผู้ถูกฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคด ี
ยงัคงยนืยนัการสงวนสทิธยิดึหลกัประกนัซองดงักล่าว ส่วนกรมบญัชกีลางโดยคณะกรรมการ 
ว่าด้วยการพสัดุด้วยวธิีการทางอเิล็กทรอนิกส์ (กวพ.อ.) มหีนังสอืแจง้ผู้ฟ้องคดวี่า เห็นด้วยกบั 
การยดึหลกัประกนัซองของคณะกรรมการด าเนินการประกวดราคา ผูฟ้้องคดจีงึยื่นฟ้องขอใหศ้าล
มคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ให้ผู้ถูกฟ้องคดคีนืหลกัประกนัซองเป็นหนังสอืค ้าประกนัของธนาคาร
จ านวน ๒ ฉบบั รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ ๕๗๔,๑๐๐ บาท ใหแ้ก่ผูฟ้้องคด ี  
 ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ  
 เมื่อขอ้เทจ็จรงิปรากฏว่า นางสาว น. ไดเ้ดนิทางไปถงึสถานที่ลงทะเบยีน
ในเวลา ๙.๑๕ นาฬกิา อนัเป็นการล่วงพน้เวลาทีก่ าหนดใหท้ าการลงทะเบยีนเขา้เสนอราคาแลว้ 
จงึเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดหีรอืผู้แทนไม่สามารถไปลงทะเบยีนเข้าเสนอราคาได้ทนัเวลาที่ก าหนด 
และเป็นการผิดเงื่อนไขตามสญัญาหลกัประกนัซองแล้ว กรณีจงึมขี้อพจิารณาว่ามเีหตุสุดวิสยั 
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ท าให้นางสาว น. ไม่สามารถไปด าเนินการเสนอราคาทนัตามเวลาที่ก าหนดหรอืไม่  เห็นว่า  
เหตุสุดวสิยั หมายความว่า เหตุใดๆ อนัจะเกดิขึน้ก็ด ีจะใหผ้ลพบิตักิ็ด ีเป็นเหตุทีไ่ม่อาจป้องกนัได้
แม้ทัง้บุคคลผู้ต้องประสบหรอืใกล้จะต้องประสบเหตุนัน้ จะได้จดัการระมดัระวงัตามสมควร  
อันพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนัน้ เมื่อกรณีนี้ปรากฏข้อเท็จจริงว่า 
ภายหลงัจากประสบอุบตัิเหตุแล้ว นางสาว น. สามารถเดินทางต่อไปยงัจุดหมายปลายทาง 
เพื่อด าเนินการเสนอราคาได้โดยใช้ระยะเวลาประมาณ ๑ ชัว่โมง ๒๕ นาที  ดงันัน้ เมื่อเกิด
อุบตัิเหตุเวลา ๖.๒๐ นาฬิกา หากนางสาว น. ให้ความส าคัญในเรื่องที่จะต้องไปด าเนินการ
ลงทะเบยีนเสนอราคาให้ทนัภายในเวลาที่ก าหนด ย่อมมเีวลาเหลอืมากพอทีจ่ะเดนิทางมาใหท้นั
ภายในก าหนดเวลา แต่นางสาว น. กลบัอยูร่อพบเจา้หน้าทีต่ ารวจและอ้างว่าต้องอยู่รกัษารถยนต์
ของผู้ฟ้องคดีเน่ืองจากเป็นรถยนต์ใหม่มีราคาแพง เพื่อป้องกันการสูญหาย ทัง้ๆ ที่มีนาย ช. 
พนักงานขบัรถซึ่งเป็นคู่กรณีและมหีน้าที่ในการรกัษารถยนต์คนัดงักล่าวโดยตรง สมควรให้ 
นาย ช. เป็นผู้เฝ้าทรพัยส์นิและคอยพบเจา้หน้าที่ต ารวจเพื่อจดัการคดรีถยนต์ชนกนัไปพลางก่อน 
นางสาว น. ก็จะเดนิทางถึงที่หมายได้ทนัเวลา เพราะคงเหลอืระยะทางเพยีง ๘๐ กโิลเมตรเท่านัน้ 
แต่นางสาว น. กลบัไม่ด าเนินการดงักล่าว จงึเป็นการตดัสนิใจที่ไม่เหมาะสม ถอืไม่ไดว้่ามเีหตุ
สุดวสิยัที่ท าให้นางสาว น. ไม่อาจเดนิทางไปถึงจุดหมายปลายทางได้ทนัเวลา ประกอบกับ  
เมื่อพจิารณารายงานประจ าวนัเกี่ยวกบัคดขีองสถานีต ารวจภูธรสว่างแดนดนิทีร่ะบุว่า อุบตัเิหตุ
เกิดจากความประมาทเลนิเล่อของนาย ช. และนาย ช. ให้การรบัสารภาพ กรณีจึงฟงัได้ว่า 
เหตุดงักล่าวไมใ่ช่เหตุสุดวสิยั แต่เป็นเหตุทีเ่กดิจากความประมาทเลนิเล่อของพนักงานขบัรถยนต์
ของผูฟ้้องคดเีอง  อย่างไรกต็าม เมื่อภายหลงัเสรจ็สิน้ภารกจิดา้นคดรีถยนต์ชนกนัแลว้ นางสาว น.  
ได้เดนิทางไปถึงจุดหมายเมื่อล่วงเลยเวลาเพยีง ๑๕ นาท ีแสดงให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดมีคีวามตัง้ใจ 
ที่จะเข้าร่วมเสนอราคา แต่ไม่สามารถไปลงทะเบียนได้ทัน จึงไม่ใช่กรณีที่ผู้ฟ้องคดีจงใจ 
ที่จะไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขเพื่อสมยอมในการเสนอราคาหรือมีลักษณะเป็นการขัดขวาง 
มใิหก้ารเสนอราคาเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย  อกีทัง้ ไม่ปรากฏว่าผูถู้กฟ้องคดไีดร้บัความเสยีหาย
แต่อย่างใด  และโดยที่สญัญาหลกัประกนัซองพพิาทเป็นการที่ผู้ฟ้องคดตีกลงให้ผู้ถูกฟ้องคด ี
ยดึหลกัประกนัที่วางไว้เมื่อผู้ฟ้องคดไีม่ปฏบิตัิตามเงื่อนไขโดยไม่มาลงทะเบยีนเขา้สู่กระบวนการ
เสนอราคาตามวนั เวลาทีก่ าหนด จงึมลีกัษณะเป็นเบีย้ปรบัตามมาตรา ๓๗๙๒๕๖ แห่งประมวล
                                                           

๒๕๖ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์
  มาตรา ๓๗๙ ถา้ลกูหนี้สญัญาแก่เจา้หนี้ว่าจะใชเ้งนิจ านวนหนึ่งเป็นเบีย้ปรบัเมื่อตนไม่ช าระหนี้กด็ ี
หรอืไม่ช าระหนี้ให้ถูกต้องสมควรกด็ ีเมื่อลูกหนี้ผดินัดกใ็ห้รบิเบีย้ปรบั ถ้าการช าระหนี้อนัจะพงึท านัน้ได้แก่  
งดเวน้การอนัใดอนัหน่ึง หากท าการอนันัน้ฝา่ฝืนมลูหน้ีเมื่อใด กใ็หร้บิเบีย้ปรบัเมื่อนัน้ 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 

๓๕๑ 

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งหากเบี้ยปรับที่ร ิบนัน้สูงเกินส่วน ศาลจะลดลงเป็นจ านวน
พอสมควรกไ็ด ้ซึง่การทีจ่ะวนิิจฉัยว่าสมควรเพยีงใดนัน้ ต้องพเิคราะหถ์งึทางได้เสยีของเจา้หนี้
ทุกอยา่งอนัชอบดว้ยกฎหมาย ไม่ใช่แต่เพยีงทางไดเ้สยีในเชงิทรพัยส์นิ  ทัง้นี้ ตามมาตรา ๓๘๓๒๕๗ 
แห่งประมวลกฎหมายเดยีวกนั  ดงันัน้ เมื่อปรากฏว่าในการประกวดราคาทัง้สองโครงการของ  
ผูถู้กฟ้องคดเีป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย และการทีผู่้ฟ้องคดไีปลงทะเบยีนไม่ทนัตามก าหนดเวลา 
ก็ไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายในเชิงทรพัย์สิน หรอืมผีลกระทบท าให้มาตรการเพื่อป้องกัน 
การสมยอมในการเสนอราคา ตลอดจนการป้องกันการกระท าการใดๆ อันมลีกัษณะเป็นการ
ขดัขวางมใิห้การเสนอราคาเป็นไปด้วยความเรยีบรอ้ยไม่บรรลุผลแต่อย่างใด การที่ผูถู้กฟ้องคด ี
ใช้สทิธริบิหลกัประกันซองทัง้หมดของผู้ฟ้องคดจีงึสูงเกินส่วน สมควรลดเบี้ยปรบัที่จะรบิลง 
กึ่งหนึ่ง  พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนหลกัประกันซองให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงนิ ๒๘๗,๐๕๐ บาท 
ภายในหกสบิวนันบัแต่วนัทีม่คี าพพิากษา (ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๒๐๕/๒๕๕๕) 
 

 กรณีท่ีผู้แทนของผู้ ฟ้องคดี ซ่ึงเป็นผู้ มี สิทธิเสนอราคามาไม่ทัน
ก าหนดเวลาลงทะเบียนเน่ืองจากรถยนต์ท่ีใช้เดินทางประสบอุบติัเหตุ ซ่ึงเกิดจากการ 
ขบัรถโดยปราศจากความระมดัระวงัของพนักงานขบัรถของผู้ฟ้องคดี ประกอบกบัผู้ฟ้องคดี
ทราบดีอยู่แล้วว่าสภาพการจราจรในช่วงเวลาดังกล่าวหนาแน่น การจราจรติดขัด  
แต่ผู้ฟ้องคดีก็มิได้ให้ผู้แทนออกเดินทางให้เร็วขึ้นกว่าปกติ ท าให้พนักงานขับรถ 
ของผู้ฟ้องคดีขับรถด้วยความเร็วสูงเพ่ือเร่งเดินทางไปให้ถึงสถานท่ีเสนอราคา  
จนเป็นเหตุให้เกิดอุบติัเหตุดังกล่าวขึ้น  กรณีจึงไม่ถือเป็นเหตุสุดวิสัยตามมาตรา ๘  
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถ ูกฟ้องคดีซ่ึงเป็นหน่วยงานทางปกครอง 
ท่ีด าเนินการจดัจ้างจึงไม่จ าต้องคืนเงินหลกัประกนัซองให้แก่ผูฟ้้องคดี  
 
 
 
 

                                                           

 
๒๕๗ ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์

 มาตรา ๓๘๓ ถา้เบีย้ปรบัทีร่บินัน้สงูเกนิสว่น ศาลจะลดลงเป็นจ านวนพอสมควรกไ็ด ้ในการทีจ่ะ
วนิิจฉยัว่าสมควรเพยีงใดนัน้ ท่านใหพ้เิคราะหถ์งึทางไดเ้สยีของเจา้หนี้ทุกอยา่งอนัชอบดว้ยกฎหมาย ไม่ใช่แต่
เพยีงทางไดเ้สยีในเชงิทรพัยส์นิ เมื่อไดใ้ชเ้งนิตามเบีย้ปรบัแลว้ สทิธเิรยีกรอ้งขอลดกเ็ป็นอนัขาดไป 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 



 

๓๕๒ 

   สรปุข้อเทจ็จริง 
  การประปานครหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง  ด้านลดน ้ าสูญเสีย  
พืน้ทีส่ านักงานประปาสาขาภาษเีจรญิ ผู้ฟ้องคดไีด้เขา้ยื่นเอกสารประกวดราคาโดยได้น าหนังสอื 
ค ้าประกนัซึ่งออกโดยธนาคารกรุงศรอียุธยา จ ากดั (มหาชน) มอบไว้ให้กบัผู้ถูกฟ้องคดเีพื่อเป็น
หลกัประกนัซองประกวดราคาดงักล่าว พรอ้มกบัไดย้ื่นหนังสอืแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจา้ง
โดยการประมูลด้วยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดไีดแ้จง้ให้ผู้ฟ้องคดทีราบว่า ผูฟ้้องคดี
เป็นผู้มสีทิธเิสนอราคา พรอ้มทัง้ได้แจง้วนั เวลา และสถานที่เสนอราคา เพื่อเขา้สู่กระบวนการ
เสนอราคา ในวันเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ปรากฏว่าผู้แทนของผู้ฟ้องคด ี
มาไม่ทันเวลาลงทะเบียน ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจึงได้ประกาศให้ผู้ฟ้องคด ี
เป็นผูห้มดสทิธเิสนอราคา และเมื่อหมดเวลาเสนอราคาดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์ผูฟ้้องคดี
ได้มีหนังสือชี้แจงต่อผู้ถูกฟ้องคดีให้ทราบถึงสาเหตุที่ผู้แทนของผู้ฟ้องคดีไปไม่ทันการ
ลงทะเบยีนว่ามเีหตุมาจากรถยนต์ที่ใช้เดนิทางประสบอุบตัิเหตุ จงึขอให้ผู้ถูกฟ้องคดผี่อนผนั 
คืนหลกัประกันซองให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มหีนังสือถึงผู้ฟ้องคดีแจ้งให้ทราบว่า 
ผู้ถูกฟ้องคดีได้สัง่ริบหลักประกันซองของผู้ฟ้องคดีแล้ว พร้อมกันนัน้ก็ได้มีหนังสือแจ้งให ้
ธนาคารกรุงศรอียุธยา จ ากดั (มหาชน) น าเงนิตามหนังสอืค ้าประกันไปช าระแก่ผู้ถูกฟ้องคดี
ภายใน ๗ วนั นับแต่วนัที่ได้รบัหนังสอืของผู้ถูกฟ้องคด ีผู้ฟ้องคดจีงึได้มหีนังสอือุทธรณ์ค าสัง่ 
ริบหลักประกันซองดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีโดยอ้างว่าการที่รถยนต์ของผู้แทนของผู้ฟ้องคด ี
เกดิอุบตัเิหตุเป็นเหตุสุดวสิยั  ต่อมา ผูถู้กฟ้องคดไีด้มหีนังสอืแจง้ใหผู้้ฟ้องคดทีราบว่าอุบตัเิหตุ 
ดังกล่าวไม่ใช่เหตุสุดวิสัย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีริบหลักประกันซองของผู้ฟ้องคดีชอบแล้ว  
ผู้ฟ้องคดจีงึน าคดมีาฟ้องขอให้ศาลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ให้เพกิถอนค าสัง่ของผู้ถูกฟ้องคด ี
ทีใ่หร้บิหลกัประกนัซองของผูฟ้้องคดดีงักล่าว 
  ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 

  ตามมาตรา ๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บญัญัติว่า ค าว่า 
เหตุสุดวิสัย หมายความว่า เหตุใดๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดี จะให้ผลพิบัติก็ดี เป็นเหตุที่ไม่อาจ  
ป้องกันได้แม้ทัง้บุคคลผู้ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนัน้ จะได้จัดการระมัดระวัง 
ตามสมควรอนัพงึคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนัน้ จะเห็นได้ว่าตามบทบญัญตั ิ
ในมาตรา ๘ ดงักล่าว เหตุสุดวสิยัต้องไม่ใช่เกิดขึ้นจากการกระท าของผู้ประสบ แต่เกิดจาก 
เหตุภายนอกตวัผู้ต้องประสบ และบุคคลผู้ต้องประสบหรอืใกล้จะต้องประสบไม่อาจป้องกนัได ้
แมจ้ะไดใ้ชค้วามระมดัระวงัตามสมควรแลว้ แต่ขอ้เทจ็จรงิปรากฏว่าพนักงานขบัรถของผูฟ้้องคดี
ได้แจ้งเหตุต่อบริษัทประกันภัยว่าได้ขับรถยนต์มาตามถนนตามหลังรถคู่กรณี  แต่คู่กรณ ี



 

๓๕๓ 

ได้เบรคหยุดรถ พนักงานขบัรถของผู้ฟ้องคดีเบรกไม่ทันจึงชนท้ายรถยนต์ของคู่กรณีได้รบั 
ความเสยีหาย โดยยอมรบัว่าตนเป็นฝ่ายผดิ ประกอบกบัผู้ฟ้องคดกี็รบัตามค าฟ้องว่า ผู้ฟ้องคด ี
ได้ก าหนดเวลาให้ผู้แทนของผู้ฟ้องคดีออกเดินทางในเวลาท าการปกติ จึงประมาณได้ว่า 
เป็นเวลาหลงั ๘.๓๐ นาฬิกา ทัง้ที่ผู้ฟ้องคดกี็ทราบดอียู่แล้วว่าสภาพการจราจรในช่วงเวลา
ดงักล่าวหนาแน่น การจราจรตดิขดั แต่ผู้ฟ้องคดกีม็ไิดใ้หผู้แ้ทนออกเดนิทางให้เรว็ขึน้กว่าปกต ิ
และเมื่อพนักงานขบัรถของผู้ฟ้องคดพีบว่าการจราจรติดขดัมากและเกรงว่าจะเดนิทางไปถึง 
สถานที่เสนอราคาไม่ทนั จงึได้ขบัรถด้วยความเร่งรบีและใช้ความเรว็สูงขาดความระมดัระวงั  
และเมื่อรถยนต์คนัที่อยู่ด้านหน้าหยุด จงึท าให้หยุดรถไม่ทนัและได้ชนทา้ยรถยนต์คนัดงักล่าว 
และพนักงานขบัรถของผู้ฟ้องคดกี็ยอมรบักบัตวัแทนของบรษิัทประกนัภยัว่าตนเป็นฝ่ายผิด 
กรณีย่อมถือได้ว่าอุบัติเหตุดังกล่าวเกิดจากการขาดความระมดัระวังของพนักงานขบัรถ  
ของผู้ฟ้องคดี และการที่รถคนัที่อยู่ด้านหน้าหยุดรถมิได้เป็นเหตุสุดวิสยั เพราะเป็นเรื่องที่
สามารถป้องกนัแกไ้ขไดห้ากผูข้บัรถไดใ้ชค้วามระมดัระวงั แต่การทีพ่นักงานขบัรถของผูฟ้้องคดี
ไมส่ามารถหยดุรถไดท้นัย่อมแสดงใหเ้หน็ว่าพนักงานขบัรถของผูฟ้้องคดขีบัรถดว้ยความเรว็สูง
เพื่อเร่งเดินทางไปให้ถึงสถานที่เสนอราคา ดงันัน้ การที่ผู้แทนของผู้ฟ้องคดีไม่สามารถไป
ลงทะเบียนเพื่อเสนอราคาได้ทันภายในเวลา ๑๐ นาฬิกา จงึไม่เป็นเหตุสุดวิสยัตามมาตรา ๘  
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิยแ์ต่อยา่งใด กรณจีงึถอืไดว้่าผูแ้ทนผูฟ้้องคดไีม่ไดล้งทะเบยีน 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดเป็นผลให้ถูกประกาศเป็นผู้หมดสิทธิเสนอราคาตามข้อ ๑๐๒๕๘ ของ 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙  
และต้องถูกยึดหลกัประกันซอง ตามข้อ ๕.๒๒๕๙ และ ๖.๓๒๖๐ ของประกาศประกวดราคาจ้าง 
                                                           

 
๒๕๘ อา้งแลว้ ในเชงิอรรถที ่๒๒๕ หน้า ๒๗๕ 

 ๒๕๙-๒๖๐  เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สญัญาเลขที่ ป.๑๑ – ๐๒(๕๑)  
เรื่องประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง  
ดา้นลดน ้าสญูเสยี พืน้ทีส่ านกังานประปาสาขาภาษเีจรญิ ลงวนัที ่๘ ตุลาคม ๒๕๕๐  
   ข้อ ๕.๒ ก าหนดว่า เมื่อถึงเวลานัดหมาย ผู้มีสทิธิเสนอราคาต้องมาลงทะเบียนต่อหน้า
กรรมการประกวดราคา และหากมาไม่ทนัเวลาการลงทะเบยีน กจ็ะถูกยดึหลกัประกนัซอง  
   ขอ้ ๖.๓ ก าหนดว่า การยดึหลกัประกนัซองของผูม้สีทิธเิสนอราคาใหด้ าเนินการในกรณีดงัต่อไปนี้  
   (๑) ผู้มสีทิธิเสนอราคาไม่ส่งผู้แทนมาลงทะเบยีนเพื่อเขา้สู่กระบวนการเสนอราคาตามวนั 
เวลา และสถานทีท่ีก่ าหนด  
   (๒) ผูม้สีทิธเิสนอราคาทีม่าลงทะเบยีนแลว้ไม่ LOG IN เขา้สูร่ะบบ  
   (๓) ผู้มีสทิธิเสนอราคา LOG IN แล้ว แต่ไม่มีการเสนอราคา หรือเสนอราคาผิดเงื่อนไข 
ทีก่ าหนดโดยการเสนอราคาสงูกว่า หรอืเท่ากบัราคาทีเ่ริม่ตน้ประมลู  
   (๔) ผูม้สีทิธเิสนอราคาไม่ลงลายมอืชื่อในแบบ บก.๐๐๘ แบบยนืยนัราคาสดุทา้ย ในการเสนอราคา  
   (๕) ผูเ้สนอราคาซึง่การประปานครหลวงไดค้ดัเลอืกแลว้ไม่ไปท าสญัญาภายในเวลาทีก่ าหนด  
 



 

๓๕๔ 

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และข้อ ๒.๒.๑ ของหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้าง 
โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ต้องคืนเงินหลักประกันซอง 
ใหแ้ก่ผูฟ้้องคด ี(ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสดุท่ี อ.๖๗๘/๒๕๕๕) 
 

   (๒) กรณีผู้มีสิทธิเสนอราคา Log In แล้ว แต่ไม่เสนอราคาหรือเสนอราคา
ผิดเง่ือนไขท่ีก าหนดโดยการเสนอราคาสงูกว่าหรือเท่ากบัราคาเร่ิมต้นของการประมลู 
 

   การท่ีหน่วยงานทางปกครองซ่ึงด าเนินการประกวดราคาได้มีหนังสือ 
แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบถึงการเปล่ียนแปลงเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ฯ โดยหนังสือดังกล่าวมีความชัดเจนเพียงพอท่ีจะท าให้ 
ผูฟ้้องคดีทราบถึงการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในการยึดหลกัประกนัซอง เพ่ือให้เป็นไปตาม
หนังสือของกรมบญัชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๘.๓/ว ๓๐๒ ลงวนัท่ี ๒๑ กรกฎาคม 
๒๕๔๙ เร่ือง การเพ่ิมความคล่องตัวและแนวทางในการปฏิบติัตามระเบียบส านัก
นายกรฐัมนตรี ว่าด้วยการพสัดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ แล้วนั้น  
แม้หนังสือของกรมบัญชีกลางดังกล่าวมีผลบังคับใช้ภายหลังจากท่ีหน่วยงาน 
ทางปกครองได้ด าเนินการประกวดราคาจนผ่านพ้นขัน้ตอนการช้ีแจงรายละเอียดเพ่ิมเติม
และดูสถานท่ีแล้วก็ตาม แต่เม่ือการประกวดราคายังมิได้ด าเนินไปจนถึงขัน้ตอน 
การย่ืนเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์พร้อมหนังสือแสดงเง่ือนไข
การซ้ือและการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีผู้ฟ้องคดีได้ลงนาม
เรียบร้อยแล้วต่อคณะกรรมการประกวดราคา เพ่ือให้หน่วยงานทางปกครองผู้ประกวดราคา
ตรวจสอบคุณสมบัติและคัดเลือกผู้ มี สิทธิ เสนอราคาต่อไป หลักเกณฑ์ให้ ริบ 
หลกัประกนัซองของผู้มีสิทธิเสนอราคาข้างต้นจึงสามารถใช้บงัคบัได้ไม่ช้าไปกว่าเวลา 
ท่ีต้องปฏิบติัตามขัน้ตอนการประกวดราคาดังกล่าว และเม่ือปรากฏว่าผู้ฟ้องคดี 
มีระยะเวลาพอสมควรในการพิจารณาไตร่ตรองว่าสมควรจะย่ืนเอกสารประกวดราคา
หรือไม่ ประกอบกบัผู้รบัมอบอ านาจของผู้ฟ้องคดีได้ลงลายมือช่ือในหนังสือแสดงเง่ือนไข
การซ้ือและการจ้างฯ โดยหนังสือดงักล่าวมีข้อความชดัเจนว่า ผู้ฟ้องคดีได้รบัทราบและ
ยินยอมปฏิบติัตามข้อความและเง่ือนไขทุกประการ กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีได้รบัทราบ
ข้อความและยินยอมท่ีจะปฏิบติัตามหนังสือดงักล่าวแล้ว จึงมีผลผกูพนัผู้ฟ้องคดี  ดงันัน้  
เม่ือปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีเสนอราคาสูงกว่าราคาเร่ิมต้นหรือราคากลางท่ีหน่วยงาน 
ทางปกครองได้ก าหนดไว้อนัเป็นกรณีท่ีเข้าหลกัเกณฑ์เง่ือนไขในการยึดหลกัประกนัซอง 



 

๓๕๕ 

ท่ีได้แก้ไขเปล่ียนแปลงดงักล่าวแล้ว หน่วยงานทางปกครองจึงชอบท่ีจะยึดหลกัประกนัซอง
ของผูฟ้้องคดีได้ 
  สรปุข้อเทจ็จริง 
 มหาวทิยาลยันเรศวร (ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๓) ได้ประกาศประกวดราคาจ้างเหมา
ก่อสรา้งอาคารเรยีนรวมและส านักหอสมุดด้วยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส์ รวม ๓ ครัง้ โดยการ
ประกวดราคาจ้าง ครัง้ที่ ๑ และครัง้ที่ ๒ ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น 
ไม่สามารถเสนอราคาได้ ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๓ จงึประกาศยกเลกิการประกวดราคา ครัง้ที่ ๑ และ 
ครัง้ที่ ๒ ส าหรับการประกาศประกวดราคา ครัง้ที่ ๓ ผู้ฟ้องคดีได้มอบอ านาจให้นาย พ.  
เป็นผู้รบัมอบอ านาจในการเสนอราคาแทนผู้ฟ้องคดี การประกวดราคาจ้างในครัง้ที่ ๓ นี้  
มผีู้เข้าร่วมเสนอราคา ๒ ราย คือ บรษิัท อ. และผู้ฟ้องคดี ปรากฏว่า บรษิัท อ. เป็นผู้ชนะ 
การประกวดราคา  ต่อมา ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๓ ไดม้หีนังสอืถงึผูฟ้้องคดเีพื่อแจง้การยดึหลกัประกนั
ของผู้ฟ้องคด ีเน่ืองจากผู้ฟ้องคดเีสนอราคาสูงกว่าราคาเริม่ต้นหรอืราคากลาง ซึ่งผดิเงื่อนไข 
การเสนอราคาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าค าสัง่ยึดหลักประกันซองไม่ชอบ 
ด้วยกฎหมาย เน่ืองจากการที่ผู้ฟ้องคดีเสนอราคาผิดเงื่อนไขการซื้อและการจ้างฯ ด้วยการ 
เสนอราคาสูงกว่าราคาสูงสุดที่ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๓ ก าหนดนัน้ เป็นเพราะผู้ฟ้องคดเีหน็ว่าราคาที ่
ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๓ ก าหนดต ่ากว่าราคาทีแ่ทจ้รงิและยงัต ่ากว่าราคาในการประกวดราคา ครัง้ที ่๒ 
จึงเสนอราคาที่สามารถก่อสร้างได้ตามความเป็นจริงโดยสุจริต และผู้ฟ้องคดีไม่ทราบถึง 
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเกี่ ยวกับการยึดหลักประกันซองในการเสนอราคาด้วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กรมบญัชกีลางได้มหีนังสอื ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๓/ว ๓๐๒ ลงวนัที ่ 
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙ เรื่อง การเพิ่มความคล่องตัวและแนวทางในการปฏบิตัิตามระเบียบ 
ส านักนายกรฐัมนตร ีว่าด้วยการพสัดุด้วยวธิีการทางอเิลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ แจง้เวยีนให้
ส่วนราชการถือปฏิบตัิ เนื่องจากหนังสอืของกรมบญัชีกลางดงักล่าวได้ก าหนดขึ้นใหม่หลงัจาก
อธกิารบดมีหาวทิยาลยันเรศวร (ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑) ได้มปีระกาศประกวดราคาแล้ว ผู้ฟ้องคด ี
จงึน าคดมีาฟ้องขอใหศ้าลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ใหเ้พกิถอนค าสัง่ยดึหลกัประกนัซองดงักล่าว 
 ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
 กรมบญัชกีลางได้มหีนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๓/ว ๓๐๒ ลงวนัที่ ๒๑ 
กรกฎาคม ๒๕๔๙ ถึงผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๓ เพื่อแจ้งเวยีนให้หน่วยงานที่จดัหาพสัดุตามระเบยีบ
ส านักนายกรฐัมนตร ีว่าด้วยการพัสดุด้วยวธิกีารทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ ถือปฏบิตัิตามระเบยีบ
ดังกล่าวที่ก าหนดเงื่อนไขในการยึดหลักประกันซองของผู้มีสิทธิเสนอราคาในกรณีต่างๆ 
เพิ่มเติมจากเดิมไว้อีก ๓ ประการ ประการหนึ่งคือ กรณีผู้มีสิทธิเสนอราคา LOG IN แล้ว  
แต่ไมม่กีารเสนอราคาหรอืเสนอราคาผดิเงื่อนไขทีก่ าหนด โดยการเสนอราคาสูงกว่าหรอืเท่ากบั



 

๓๕๖ 

ราคาเริม่ต้นการประมูล  ทัง้นี้ เงื่อนไขการยดึหลกัประกนัซองดงักล่าว ให้ก าหนดในเอกสาร
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ  
ทางอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ให้ชัดเจน แม้ว่าหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๓/ว ๓๐๒  
ลงวนัที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙ มผีลบงัคบัใช้ในวนัที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ภายหลงัจากที ่
ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๓ ไดด้ าเนินการประกวดราคาจนผ่านพน้ขัน้ตอนการชี้แจงรายละเอยีดเพิม่เตมิ
และดูสถานที่แล้วก็ตาม แต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ยงัมไิด้ด าเนินการประกวดราคาไปจนถึง
ขัน้ตอนการยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์พร้อมหนังสือ  
แสดงเงื่อนไขการซื้อและการจา้งโดยการประมูลด้วยระบบอเิลก็ทรอนิกส์ที่ผู้ฟ้องคดไีด้ลงนาม
เรยีบร้อยแล้วต่อคณะกรรมการประกวดราคา เพื่อให้หน่วยงานทางปกครองผู้ประกวดราคา
ตรวจสอบคุณสมบตัิและคดัเลอืกผู้มสีทิธเิสนอราคาต่อไป หลกัเกณฑ์ให้รบิหลกัประกนัซอง 
ของผู้มีสิทธิเสนอราคาจึงสามารถใช้บังคับได้ไม่ช้าไปกว่าเวลาที่ต้องปฏิบัติตามขัน้ตอน  
การประกวดราคาดงักล่าว การที่ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๓ มหีนังสือลงวนัที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙  
ถึงผู้ฟ้องคดี เพื่อแจ้งการเปลี่ยนแปลงเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ฯ ลงวนัที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙ จ านวน ๑ แผ่น และหนังสือแสดงเงื่อนไข 
การซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน ๓ ชุด เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีทราบ 
และด าเนินการ โดยมขี้อความระบุไว้ชดัเจนว่าผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๓ ได้เปลี่ยนเอกสารแนบท้าย
เอกสารประกวดราคา ข้อ ๑.๔ จากหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการ 
ทางอเิลก็ทรอนิกสท์ีแ่นบไปพรอ้มเอกสารประกวดราคาฯ เป็นใหใ้ชห้นังสือแสดงเงื่อนไขการซือ้
และการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่ได้ปรบัปรุงตามแนวทาง 
การปฏิบตัิตามระเบียบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าด้วยการพสัดุด้วยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส ์  
พ.ศ. ๒๕๔๙ (แก้ไขเพิม่เตมิ ฉบบัที ่๑) วนัที ่๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๙ แทน โดยก าหนดเงื่อนไข
ในการยดึหลกัประกนัซองที่เพิม่เตมิดงักล่าวไว้ในขอ้ ๒.๒.๓ ของหนังสอืแสดงเงื่อนไขการซื้อ
และการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่แนบท้ายเอกสารประกวดราคาที่ได้
เปลี่ยนแปลงใหม่ จึงเห็นได้ว่าข้อความดงักล่าวมคีวามชัดเจนเพียงพอที่จะท าให้ผู้ฟ้องคด ี
ทราบว่ามกีารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการยดึหลกัประกนัซองที่ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
เอกสารประกวดราคาแล้ว ส่วนเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ 
ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๓ มไิดแ้กไ้ขเปลีย่นแปลงตามแนวทางปฏบิตัขิองกรมบญัชกีลาง นัน้ เมื่อเอกสาร
ประกวดราคาจา้งดงักล่าวไดก้ าหนดเงื่อนไขในการยดึหลกัประกนัซองไวแ้ลว้ในกรณีที่ผูม้สีทิธิ
เสนอราคายื่นเสนอราคาที่สูงกว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคา ตามข้อ ๔.๗ (๔)  
และขอ้ ๑๑.๓ ของเอกสารประกวดราคา ซึง่เป็นเงื่อนไขที่มคีวามชดัเจนและเป็นไปตามแนวทาง



 

๓๕๗ 

ปฏิบัติของกรมบัญชีกลางแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงหาจ าต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสาร 
ประกวดราคาจา้งด้วยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส์แต่อย่างใด และเมื่อพจิารณาวนัที่ผู้รบัมอบอ านาจ
ของผู้ฟ้องคดีได้ร ับเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้าง และหนังสือแสดงเงื่อนไข 
การซื้อและการจ้างด้วยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส์ที่เปลี่ยนแปลงใหม่ คอื วนัที่ ๒๙ กรกฎาคม 
๒๕๔๙ แล้ว เห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดมีเีวลาถงึ ๑๓ วนั ที่จะพจิารณาไตร่ตรองว่าผู้ฟ้องคดสีมควร 
จะยื่นเอกสารประกวดราคาในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๔๙ หรือไม่  นอกจากนั ้น นาย พ.  
ผู้รบัมอบอ านาจของผู้ฟ้องคดีได้ลงลายมือชื่อในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้าง 
โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยหนังสอืดงักล่าวมขี้อความชดัเจนว่า  ผู้ฟ้องคด ี
ได้รบัทราบและยนิยอมปฏบิตัิตามข้อความและเงื่อนไขทุกประการตามหนังสอืฉบบันี้รวมถึง
เอกสารที่เกี่ยวข้องทัง้หมด เช่น เอกสารประกวดราคา เป็นต้น จงึได้ลงลายมอืชื่อพร้อมทัง้
ประทบัตราของผู้ฟ้องคดไีว้เป็นหลกัฐานในเอกสารฉบบัน้ี กรณีจงึถอืว่าผู้ฟ้องคดไีด้รบัทราบ
ข้อความและยินยอมที่จะปฏิบัติตามหนังสือดังกล่าวแล้ว  จึงมีผลผูกพันผู้ฟ้องคดี  อีกทัง้  
ผู้ฟ้องคดไีม่อาจอ้างการประกวดราคาในครัง้ที่ ๒ ที่ผู้ฟ้องคดเีคยเสนอราคาสูงกว่าราคากลาง 
แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มิได้ด าเนินการริบหลักประกันซองของผู้ฟ้องคดีมาเป็นข้ออ้างว่า  
ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๓ ยดึหลกัประกนัซองของผูฟ้้องคดใีนการประกวดราคาจา้ง ครัง้ที ่๓ โดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายได้ เน่ืองจากผู้ถูกฟ้องคดีที่  ๓ ได้มีประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้าง 
ในครัง้ที่ ๒ จึงมิได้มีการริบหลักประกันซองของผู้ฟ้องคดี และแม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะได้
ด าเนินการประกวดราคาต่อไปจนได้คู่ส ัญญา ก็มิได้ท าให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ หมดสิทธิที่จะ
ด าเนินการยดึหลกัประกนัซองของผูฟ้้องคดแีต่อยา่งใด  ดงันัน้ การทีผู่ฟ้้องคดเีสนอราคาสูงกว่า
ราคาเริม่ต้นหรอืราคากลางที่ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๓ ได้ก าหนดไว้ ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๓ จงึชอบที่จะยดึ
หลกัประกนัตามสญัญาได้ เน่ืองจากผู้ฟ้องคดีเสนอราคาไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว ้
ในข้อ ๔.๗ (๔) และข้อ ๑๑.๓ ของเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวธิกีารทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ 
ประกอบกบัขอ้ ๒.๒.๓ ของหนังสอืแสดงเงื่อนไขการซือ้และการจา้งโดยการประมูลดว้ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่ได้ปรบัปรุงตามแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบส านัก
นายกรฐัมนตร ีว่าด้วยการพสัดุด้วยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ (แก้ไขเพิ่มเติม  
ฉบบัที ่๑) วนัที ่๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๙   
   นอกจากนี้ การยดึหลกัประกนัซองมวีตัถุประสงค์เพื่อเป็นมาตรการป้องกัน 
มใิห้ผู้มสีทิธิเสนอราคาถอนตวัออกจากการเข้าร่วมเสนอราคาจนเหลอืผู้เสนอราคาน้อยราย  
หรอืรายเดียว รวมทัง้เป็นการป้องปรามมิให้มกีารกระท าหรือพฤติการณ์อันมีลกัษณะเป็น 
การสมยอมกนัในระหว่างผู้มสีทิธเิสนอราคาด้วยกนั หรอืเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคากนั
อย่างเป็นธรรม และเมื่อหลกัประกนัที่ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๓ ก าหนดเป็นจ านวนพอสมควร กรณี 



 

๓๕๘ 

จงึไม่มเีหตุที่จะงดหรอืลดค่าปรบัให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณชิย ์ พพิากษายกฟ้อง (ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๖๓/๒๕๕๖) 
 

   การท่ีผู้ ฟ้องคดี ซ่ึงเป็นผู้ เข้าร่วมเสนอราคา Log in เ พ่ือเข้าสู่ ระบบ 
การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วจงใจไม่เสนอราคา หน่วยงานทางปกครอง 
ซ่ึงด าเนินการประกวดราคาจึงมีสิทธิยึดหนังสือค า้ประกนั (หลกัประกนัซอง) ท่ีผู้ฟ้องคดี
น ามาวางเป็นหลักประกันได้ตามข้อก าหนดในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ และหนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์  อย่างไรก็ตาม แม้ในการประมูลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดงักล่าว 
จะมีผู้ Log in เข้าสู่กระบวนการเสนอราคา จ านวน ๑๖ ราย โดยผู้เสนอราคาต า่สุดเสนอราคา
ต ่ากว่าราคากลางเป็นเงินจ านวน ๓,๖๑๘,๐๐๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๑.๕๑ ก็ตาม  
แต่เม่ือผู้แทนของผู้ฟ้องคดีได้ Log in เพ่ือเข้าสู่ระบบการประมูลฯ แล้ว จงใจไม่เสนอราคา 
ประกอบกบัความเสียหายท่ีหน่วยงานทางปกครองได้รบักค็งมีไม่มาก เพราะหากผู้ฟ้องคดี
เสนอราคาก็คงเสนอราคาไม่ต ่ากว่าผู้เสนอราคาต ่าสุดหรือต ่ากว่าไม่มากนัก  ดังนั้น  
เม่ือได้พิเคราะห์ถึงทางได้เสียของหน่วยงานทางปกครองทุกอย่างอนัชอบด้วยกฎหมาย 
ไม่ใช่แต่เพียงทางได้เสียในเชิงทรพัย์สินเท่านัน้แล้ว จึงเห็นได้ว่าเบี้ยปรบัท่ีหน่วยงาน 
ทางปกครองริบไว้นัน้สูงเกินส่วน เห็นควรลดเบี้ยปรบัให้แก่ผู้ฟ้องคดีลงโดยให้ผู้ฟ้องคดี
ช าระเพียงร้อยละ ๕๐ ของจ านวนเบี้ยปรบัทัง้หมด หน่วยงานทางปกครองจึงชอบท่ีจะต้อง
คืนเบี้ยปรบัท่ีริบไว้เกินกว่าจ านวนท่ีผู้ฟ้องคดีพึงต้องช าระให้แก่ผู้ฟ้องคดี  และโดยท่ี  
การท่ีหน่วยงานทางปกครองยึดเงินหลกัประกนัซองของผู้ฟ้องคดีไว้ดงักล่าวเป็นการ 
ใช้สิทธิตามข้อตกลงในหนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  ดังนั้น เม่ือศาลพิพากษาลดเบี้ยปรบัลงตามมาตรา ๓๘๓ วรรคหน่ึง  
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์โดยให้หน่วยงานทางปกครองคืนเบี้ยปรบับางส่วน
ให้แก่ผูฟ้้องคดี ผูฟ้้องคดีจึงไม่มีสิทธิได้ดอกเบีย้จากเงินเบีย้ปรบัท่ีได้รบัคืนดงักล่าว 
   สรปุข้อเทจ็จริง 
  การประปาส่วนภูมภิาค (ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๓) ไดอ้อกประกาศประกวดราคาจา้งเหมา
โครงการปรบัปรุงระบบท่อจ่ายน ้าเพื่อเสรมิแรงดนัประปารอ้ยเอ็ด อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จงัหวดั
ร้อยเอ็ด ส านักงานประปาร้อยเอ็ด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ผู้ฟ้องคดีได้ยื่น
เอกสารประกวดราคาพร้อมทัง้วางหลกัประกนัซองเป็นหนังสอืค ้าประกนั (หลกัประกนัซอง)  
ของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขากาฬสินธุ์ เป็นจ านวนเงนิ ๑,๕๗๑,๗๐๐ บาท  



 

๓๕๙ 

และได้รบัการพจิารณาคดัเลอืกให้เป็นผู้มสีทิธเิสนอราคา  ต่อมา รองผู้ว่าการ (ปฏบิตักิาร ๒)  
ได้แจง้วนัเวลาและสถานที่เสนอราคาให้ผู้ฟ้องคดทีราบ โดยมหีมายเหตุไว้ว่าจะต้องมาให้ทนั 
การลงทะเบยีน  มฉิะนัน้ จะถูกยดึหลกัประกนัซอง  เมื่อถงึวนัเสนอราคา ผูฟ้้องคดไีดม้อบอ านาจให้
นาง ว. เป็นผู้แทนของผู้ฟ้องคดเีพื่อเขา้สู่กระบวนการการเสนอราคาดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์
ในการเข้าเสนอราคา นาง ว. ผู้แทนของผู้ฟ้องคดีได้ท าการล็อกอินเพื่อเข้าสู่ระบบจนครบ
ก าหนดเวลาในการเสนอราคาแล้ว แต่ไม่ได้ท าการเสนอราคา และเมื่อเสรจ็สิ้นการเสนอราคาแล้ว 
นาง ว. ได้ลงลายมอืชื่อในแบบ บก. ๐๐๘ (แบบยนืยนัราคาสุดท้ายในการเสนอราคา) โดยในแบบ
ดงักล่าวมขี้อความว่า ผู้ฟ้องคดีขอยนืยนัว่าได้เสนอราคาสุดท้ายเป็นไม่เสนอราคา ส่งผลให ้
ผู้ฟ้องคดถีูกรบิหลกัประกนัซอง  ต่อมา ผู้ฟ้องคดไีด้มหีนังสอือุทธรณ์การรบิหลกัประกนัซอง 
ต่อประธานคณะกรรมการประกวดราคา แต่ประธานคณะกรรมการประกวดราคาไดม้หีนังสอืแจง้ 
ผูฟ้้องคดวี่า คณะกรรมการประกวดราคาไดป้ฏบิตัติามเอกสารประกวดราคาถูกต้องครบถ้วนแลว้ 
และผู้อ านวยการส านักงานประปาเขต ๖ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า  
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้อนุมตัิให้ยึดหลักประกันซองของผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นหนังสือค ้าประกัน 
(หลักประกันซอง) ของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขากาฬสินธุ์ จ านวนเงิน 
๑,๕๗๑,๗๐๐ บาท และได้มหีนังสือถึงผู้อ านวยการฝ่ายผู้บริหารส านักงานธุรการ - ธุรกิจ
สัมพันธ์ ส านักงานธุรกิจร้อยเอ็ด แจ้งให้ช าระเงินกรณี ผิดข้อตกลงการประกวดราคา 
ที่ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ในฐานะผู้ค ้าประกนัการปฏบิตัติามขอ้ตกลงประกวดราคาของ 
ผู้ฟ้องคดีน าเงนิจ านวน ๑,๕๗๑,๗๐๐ บาท มาช าระให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ภายในก าหนด  
๑๕ วนั นับแต่วนัได้รบัหนังสอื  หลงัจากนัน้ ผู้จดัการสาขาอาวุโสของธนาคารกรุงไทย จ ากดั 
(มหาชน) สาขากาฬสนิธุ ์ไดม้หีนังสอืแจง้ผูฟ้้องคดวี่า ธนาคารไดใ้ชส้ทิธหิกัเงนิในบญัชเีงนิฝาก
กระแสรายวนัของผู้ฟ้องคดีเป็นเงนิ ๑,๕๗๑,๗๐๐ บาท เพื่อจ่ายให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แล้ว  
ผูฟ้้องคดเีหน็ว่าการยดึหลกัประกนัซองของผูถู้กฟ้องคดทีี ่๓ ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ท าใหผู้ฟ้้องคดี
ไดร้บัความเดอืดรอ้นเสยีหาย จงึน าคดมีาฟ้องขอใหศ้าลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ใหเ้พกิถอนค าสัง่
ของส านักงานประปาเขต ๖ (ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒) ที่ให้ยดึหลกัประกนัซองของผู้ฟ้องคด ีและให ้
ผูถู้กฟ้องคดทีัง้สามรว่มกนัช าระเงนิจ านวน ๑,๕๗๑,๗๐๐ บาท พรอ้มดอกเบีย้ใหแ้ก่ผูฟ้้องคด ี
 ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ  
   เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในวันเสนอราคาผู้ฟ้องคดีได้มอบอ านาจให้นาง ว.  
เป็นผู้แทนของผู้ฟ้องคดีเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาโดยการประมูลด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ แต่ปรากฏว่านาง ว. ได้ล็อกอินเพื่อเข้าสู่ระบบจนครบก าหนดเวลาในการ  
ประมูลแล้ว แต่ไม่ได้ท าการเสนอราคา บริษัท กสท. โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน)  
ผูใ้ห้บรกิารตลาดกลางอเิลก็ทรอนิกส์ได้สรุปผลการด าเนินการประมูลฯ ว่า มผีู้เขา้ร่วมประมูลฯ 
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จ านวน ๑๖ ราย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บ. เสนอราคาต ่าสุด เป็นจ านวนเงนิ ๒๗,๘๑๖,๐๐๐ บาท  
ส่วนผู้ฟ้องคดไีม่ได้เสนอราคา และนาง ว. ผู้แทนของผูฟ้้องคดไีด้ลงชื่อยนืยนัว่าไม่เสนอราคา
ตามแบบยนืยนัราคาสุดท้ายในการเสนอราคา (บก. ๐๐๘) ทัง้ข้อเท็จจรงิฟงัได้ว่าผู้ฟ้องคด ี
เคยเขา้ประมูลงานเสนอราคาด้วยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส์ในโครงการอื่นกบัผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๓ 
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๗ ครัง้ ซึ่งในแต่ละโครงการที่เสนอราคานัน้ เมื่อล็อกอินแล้วผู้ฟ้องคด ี
เสนอราคาไดอ้ย่างถูกต้อง และนาง ว. ผู้แทนของผู้ฟ้องคดเีคยเขา้เสนอราคากรณีงานประมูล
งานด้วยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานประปามหาสารคามอย่างถูกต้องถึง ๘ ครัง้  
ซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดแีละนาง ว. เข้าใจในการเสนอราคาโดยการประมูลด้วยวธิกีาร 
ทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นอย่างดี  นอกจากนี้  ในหนังสืออุทธรณ์การริบหลักประกันซองของ  
ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีระบุไว้ว่า... เน่ืองจากในสภาวะปจัจุบนัน้ี ราคากลางที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ 
ประกาศนัน้ ผู้ฟ้องคดีได้ถอดรูปแบบและรายการแล้ว ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถที่จะท างานได ้
เพราะจะท าให้ผู้ฟ้องคดีขาดทุนและเสียหายมากขึ้น จงึไม่ประสงค์ที่จะเสนอราคาลดลงจาก 
ราคากลางของผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒...  ขอ้เทจ็จรงิดงักล่าวแสดงให้เหน็ไดว้่า การที่นาง ว. ผู้แทน
ของผู้ฟ้องคดลีอ็กอนิแล้วแต่ไม่มกีารเสนอราคาและได้ลงชื่อในแบบยนืยนัราคาสุดท้ายในการ
เสนอราคา (แบบ บก. ๐๐๘) โดยทราบดีว่าไม่ได้เสนอราคานัน้ เกิดขึ้นโดยความจงใจที่จะ 
ไม่เสนอราคาของนาง ว. ผู้แทนของผู้ฟ้องคดีเอง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงมีสิทธิยึดหนังสือ 
ค ้าประกนั (หลกัประกนัซอง) ของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สาขากาฬสนิธุ์ จ านวนเงนิ 
๑,๕๗๑,๗๐๐ บาท ที่ผู้ฟ้องคดนี ามาวางเป็นหลกัประกนัซองได้ตามข้อ ๔.๖ (๘.๓) ของเอกสาร
ประกวดราคาฯ และขอ้ ๒.๑.๓ ของหนังสอืแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจา้งฯ  อย่างไรก็ตาม 
แม้การประมูลฯ ในครัง้นี้จะมีผู้ล็อกอินเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาฯ จ านวน ๑๖ ราย  
โดยห้างหุ้นส่วนจ ากัด บ. ผู้เสนอราคาต ่าสุด เสนอราคาต ่ ากว่าราคากลางเป็นเงินจ านวน 
๓,๖๑๘,๐๐๐ บาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ ๑๑.๕๑ กต็าม แต่เมื่อได้วนิิจฉัยมาแล้วว่านาง ว. ผูแ้ทน
ของผู้ ฟ้องคดีได้ล็อกอินเพื่ อเข้าสู่ ระบบการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วจงใจ 
ไม่เสนอราคา ประกอบกับความเสียหายที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้รบัเน่ืองจากการที่ผู้ฟ้องคด ี
ลอ็กอนิแล้ว แต่ไม่มกีารเสนอราคาคงมไีม่มาก เพราะหากผู้ฟ้องคดเีสนอราคาก็คงเสนอราคา 
ไม่ต ่ ากว่าห้างหุ้นส่วนจ ากัด บ. ผู้เสนอราคาต ่ าสุด หรือต ่ ากว่าไม่มากนัก  ดังนัน้ เมื่อได้
พิเคราะห์ถึงทางได้เสียของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมาย ไม่ใช่แต่เพียง 
ทางได้เสียในเชิงทรัพย์สินเท่านัน้แล้ว จึงเห็นได้ว่าเบี้ยปรับที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ริบไว้นัน้ 
สูงเกินส่วน เห็นควรลดเบี้ยปรบัให้แก่ผู้ฟ้องคดีลงโดยให้ผู้ฟ้องคดีช าระเพียงร้อยละ ๕๐  
ของจ านวนเบีย้ปรบัทัง้หมด ผูฟ้้องคดจีงึตอ้งช าระเบีย้ปรบัใหแ้ก่ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๓ เป็นเงนิทัง้สิน้
จ านวน ๗๘๕,๘๕๐ บาท เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เรียกให้ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  



 

๓๖๑ 

สาขากาฬสินธุ์ ใช้เงินตามหนังสือค ้าประกัน (หลักประกันซอง) ไปแล้วเป็นเงินจ านวน 
๑,๕๗๑,๗๐๐ บาท ซึ่งเกินกว่าจ านวนเบี้ยปรบัที่ผู้ฟ้องคดพีงึต้องช าระให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๓ 
เป็นเงนิจ านวน ๗๘๕,๘๕๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๓ จงึชอบที่จะต้องคนืเบี้ยปรบัที่รบิไว้ให้แก่ 
ผูฟ้้องคดเีป็นเงนิจ านวน ๗๘๕,๘๕๐ บาท และการที่ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๓ ยดึเงนิหลกัประกนัซอง
ของผู้ฟ้องคดดีงักล่าวไว้ เป็นการใช้สทิธติามขอ้ตกลงในหนังสอืแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจา้ง
โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อศาลพิพากษาลดเบี้ยปรบัลงตามมาตรา ๓๘๓  
วรรคหน่ึง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์โดยใหผู้ถู้กฟ้องคดทีี ่๓ คนืเบีย้ปรบับางส่วน
ใหแ้ก่ผูฟ้้องคด ีผูฟ้้องคดจีงึหามสีทิธไิดด้อกเบีย้จากเงนิเบีย้ปรบัทีไ่ดร้บัคนืนัน้ไม่  พพิากษาให ้
ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๓ คนืเบี้ยปรบัที่รบิไว้ให้แก่ผู้ฟ้องคดเีป็นเงนิจ านวน ๗๘๕,๘๕๐ บาท ภายใน
ก าหนดหกสบิวนันบัแต่วนัทีม่คี าพพิากษา (ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๘๑/๒๕๕๖) 
 

 ตามข้อ ๑๐ (๓) ของระเบียบส านักนายกรฐัมนตรี ว่าด้วยการพัสด ุ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ประกอบกับเอกสารประกวดราคาจ้าง 
ด้วยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกสฯ์ นัน้ ผู้มีสิทธิเสนอราคาท่ีเข้าร่วมในกระบวนการเสนอราคา
สามารถเสนอราคาได้โดยไม่จ ากดัจ านวนครัง้ และราคาท่ีเป็นสาระส าคญัในกระบวนการ
เสนอราคาย่อมได้แก่ราคาท่ีผู้มีสิทธิเสนอราคาแต่ละรายได้เสนอเป็นราคาสุดท้าย  
ดงันัน้ เง่ือนไขตามเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกสฯ์ และหนังสือ
แสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส ์ท่ีก าหนดว่า หน่วยงาน
ทางปกครองจะยึดหลกัประกนัซองของผู้มีสิทธิเสนอราคาในกรณีผู้มีสิทธิเสนอราคา
เสนอราคาผิดเง่ือนไขท่ีก าหนด โดยการเสนอราคาสูงกว่าหรือเท่ากบัราคาเร่ิมต้น 
การประมูล จึงมีความหมายว่า หากตลอดช่วงเวลาการเสนอราคาไม่มีครัง้ใดเลยท่ี 
ผู้ เสนอราคาเสนอราคาถูกต้องตามเง่ือนไข ผู้ เสนอราคารายนั้นจะต้องถูกยึด 
หลักประกันซอง  ดังนั้น แม้ข้อเท็จจริงจะปรากฏว่าผู้แทนในการเสนอราคาของ 
ผู้ถ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ซ่ึงเป็นผู้เข้าร่วมเสนอราคาได้เสนอราคารวมสามครัง้ โดยครัง้ท่ี ๑  
เสนอราคาสูงกว่าราคาเร่ิมต้นการประมูลท่ีก าหนดไว้ และครัง้ท่ี ๒ เสนอราคาเท่ากบั
ราคาเร่ิมต้นการประมูล แต่เม่ือในการเสนอราคาครัง้ท่ี ๓ ได้เสนอราคาซ่ึงต ่ากว่าราคา
เร่ิมต้นการประมูล กรณีจึงเป็นการเสนอราคาท่ีถกูต้องตามเง่ือนไขแล้ว มิใช่กรณีท่ี 
ผู้มีสิทธิเสนอราคาเสนอราคาผิดเง่ือนไขท่ีก าหนดท่ีจะท าให้หน่วยงานทางปกครอง 
ซ่ึงด าเนินการประกวดราคามีสิทธิยึดหลกัประกนัซองของผู้ถกูฟ้องคดีท่ี ๑ ได้ หน่วยงาน
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ทางปกครองจึงไม่มีสิทธิเรียกร้องให้ผู้ถ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ และผู้ถ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ ซ่ึงเป็น 
ผูค้ า้ประกนัช าระเงินตามหลกัประกนัซองท่ีย่ืนไว้ได้ 
   สรปุข้อเทจ็จริง 
  กองทพัเรอื (ผู้ฟ้องคด)ี โดยกรมช่างโยธาทหารเรอืมปีระกาศประกวดราคา 
จ้างก่อสร้างอาคาร กองบริการ กรมพลาธิการทหารเรือ ในพื้นที่กรมสารวัตรทหารเรือ  
ดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส์ ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ไดย้ื่นแบบใบยื่นขอ้เสนอการประกวดราคาจา้ง
ด้วยวธิกีารทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยจดัท าหนังสอืแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจา้งด้วยวธิกีาร  
ทางอเิลก็ทรอนิกส ์พรอ้มมอบหนงัสอืค ้าประกนัของธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) (ผูถู้กฟ้องคดี
ที ่๒) สาขาส านกัพหลโยธนิ ใหไ้วแ้ก่ผูฟ้้องคด ีเพื่อเป็นหลกัประกนัซองจ านวน ๗๖๐,๐๐๐ บาท  
ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และนาย ส. 
กรรมการผู้มอี านาจกระท าการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เข้าเสนอราคาร่วมกับผู้เสนอราคา 
รายอื่น เมื่อเสร็จสิ้นการเสนอราคาและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ลงลายมอืชื่อในแบบ บก. ๐๐๘  
แบบยนืยนัราคาสุดท้ายแล้ว ผู้ให้บรกิารตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์มหีนังสือรายงานสรุปผล  
การด าเนินการจดัประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้คณะกรรมการประกวดราคาทราบว่า  
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เข้าล็อกอินและเสนอราคาจ านวนสามครัง้ กรมช่างโยธาทหารเรือเห็นว่า  
การเสนอราคาของผูถู้กฟ้องคดคีรัง้ที ่๑ สงูกว่าราคาเริม่ตน้การประมลู และครัง้ที ่๒ เท่ากบัราคา
เริม่ต้นการประมูล ผดิเงื่อนไขที่ก าหนดในหนังสอืแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจา้งด้วยวธิกีาร
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๒.๒.๓ จึงมีหนังสือแจ้งผู้ถูกฟ้องคดีทัง้สองว่า การเสนอราคาของ 
ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ผิดเงื่อนไขที่ก าหนด จะต้องถูกยดึหลกัประกนัซอง และขอให้ผู้ถูกฟ้องคด ี
ทัง้สองช าระเงนิหลกัประกนัซองจ านวน ๗๖๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ผูฟ้้องคด ีภายในก าหนด ๗ วนั 
นับแต่วนัทีล่งนามในหนังสอื ผูถู้กฟ้องคดทีี่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดทีี ่๒ ไดร้บัหนังสอืดงักล่าวแล้ว 
แต่ผู้ถูกฟ้องคดทีัง้สองเพกิเฉย ผู้ฟ้องคดจีงึน าคดมีาฟ้องขอให้ศาลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ให ้
ผู้ถูกฟ้องคดทีัง้สองร่วมกันหรอืแทนกันช าระเงนิจ านวน ๗๘๘,๔๐๘.๒๖ บาท พร้อมดอกเบี้ย 
ในอตัรารอ้ยละเจด็ครึง่ต่อปีของตน้เงนิ ๗๖๐,๐๐๐ บาท ใหแ้ก่ผูฟ้้องคด ี  
 ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ  
 ระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าด้วยการพสัดุด้วยวธิกีารทางอิเล็กทรอนิกส ์
พ.ศ. ๒๕๔๙ ขอ้ ๑๐ (๓) ก าหนดว่า เมื่อเริม่กระบวนการเสนอราคาใหผู้แ้ทนผูม้สีทิธเิสนอราคา
เริม่การเสนอราคาด้วยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส์ ซึ่งคณะกรรมการประกวดราคาจะตรวจสอบ
ควบคุมอยู่ ณ สถานที่ตามที่คณะกรรมการประกวดราคาจดัไว้ การเสนอราคากระท าได้หลายครัง้ 
จนถึงเวลาที่ประธานคณะกรรมการประกวดราคาแจ้งเตือนว่าเป็นช่วงเวลาสามถึงห้านาที
สุดท้าย ในช่วงเวลาดงักล่าว ระบบจะไม่แสดงว่าราคาของผู้ใดมสีถานะใด เมื่อหมดเวลาแล้ว 



 

๓๖๓ 

ให้ประธานแจ้งสิ้นสุดการเสนอราคา ประกอบกับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ 
ทางอเิลก็ทรอนิกสฯ์ ขอ้ ๔.๗ (๕) ก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกบัการยนืยนัราคาในแบบ บก. ๐๐๘ ว่า 
ราคาที่ยนืยนัจะต้องตรงกบัราคาที่เสนอหลงัสุด แสดงให้เห็นว่า ผู้มสีทิธเิสนอราคาที่เขา้ร่วม 
ในกระบวนการเสนอราคาสามารถเสนอราคาได้โดยไม่จ ากัดจ านวนครัง้ และราคาที่เป็น
สาระส าคญัในกระบวนการเสนอราคาย่อมได้แก่ราคาที่ผู้มสีทิธเิสนอราคาแต่ละรายได้เสนอ 
เป็นราคาสุดท้าย  ดงันัน้ เงื่อนไขตามข้อ ๕ วรรคสี่ ของเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวธิกีาร 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ และขอ้ ๒.๒.๓ ของหนังสอืแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวธิกีาร 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ก าหนดว่า กรมช่างโยธาทหารเรือจะยึดหลักประกันซองของผู้มีสิทธิ 
เสนอราคาในกรณีผูม้สีทิธเิสนอราคาเสนอราคาผดิเงื่อนไขทีก่ าหนด โดยการเสนอราคาสูงกว่า
หรอืเท่ากบัราคาเริม่ต้นการประมูล นัน้ จงึมคีวามหมายว่า หากตลอดช่วงเวลาการเสนอราคา 
ไม่มีครัง้ใดเลยที่ผู้เสนอราคาเสนอราคาถูกต้องตามเงื่อนไข ผู้เสนอราคารายนัน้จะต้อง  
ถูกยดึหลกัประกนัซอง  ดงันัน้ แมข้อ้เทจ็จรงิปรากฏว่า ผูแ้ทนในการเสนอราคาของผูถู้กฟ้องคดี
ที ่๑ จะเสนอราคาครัง้ที ่๑ สูงกว่าราคาเริม่ต้นการประมูลที่ก าหนดไว้ และเสนอราคาครัง้ที่ ๒ 
เท่ากบัราคาเริม่ตน้การประมลู แต่เมือ่ผูแ้ทนของผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ เสนอราคาครัง้ที ่๓ ซึง่ต ่ากว่า
ราคาเริ่มต้นการประมูล อันเป็นการเสนอราคาที่ถูกต้องตามเงื่อนไขแล้ว กรณีดังกล่าว  
จงึไม่เขา้เงื่อนไขตามขอ้ ๕ วรรคสี ่ของเอกสารประกวดราคาจา้งด้วยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส์ฯ 
และข้อ ๒.๒.๓ ของหนังสอืแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์ 
ทีจ่ะท าใหผู้ฟ้้องคดโีดยกรมช่างโยธาทหารเรอืมสีทิธยิดึหลกัประกนัซองจ านวน ๗๖๐,๐๐๐ บาท 
ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยื่นไว้ได้ ผู้ฟ้องคดีจงึไม่มสีิทธิเรยีกร้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีทัง้สองช าระเงิน 
ตามหลักประกันซองดังกล่าว  พิพากษายกฟ้อง (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ท่ี อ.๑๗๙/๒๕๕๖) 

 

 ๖.๒ ข้อพิพาทเก่ียวกบัการลงโทษผูท้ิ้งงาน 
 

  ๑) กรณีมีเหตุอนัควรสงสยัปรากฏในภายหลงัว่า ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองาน
รายหน่ึงหรือหลายราย ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานท่ีได้รบัการคดัเลือก
หรือไม่ก็ตาม กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรมหรือ 
กระท าการโดยไม่สจุริต 
 

  การท่ีผู้ย่ืนซองประกวดราคาน าแคชเชียรเ์ช็คปลอมซ่ึงถ่ายจากต้นฉบบั 
ให้เหมือนของจริงมาย่ืนเป็นหลกัประกนัซองในการประกวดราคาจ้างของหน่วยงาน 
ทางปกครอง ย่อมเป็นการกระท าโดยไม่สุจริตในการเข้าแข่งขนัเสนอราคา ถือเป็น 



 

๓๖๔ 

การกระท าอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม เข้าลกัษณะมีความผิด 
ฐานเป็นผู้ท้ิงงานตามข้อ ๑๔๕ จตัวา๒๖๑ ของระเบียบส านักนายกรฐัมนตรี ว่าด้วยการพสัด ุ
พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และการท่ีเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานทางปกครอง 
ผู้จ ัดให้มีการประกวดราคาน าเช็คซ่ึงเป็นหลักประกันซองไปขึ้นเงินกับธนาคาร  
ถือเป็นขัน้ตอนหน่ึงของการตรวจสอบความถกูต้องของเอกสารท่ีย่ืนประกวดราคา  
ซ่ึงหน่วยงานทางปกครองสามารถกระท าได้โดยชอบตามนัยข้อ ๔๙๒๖๒ ของระเบียบ 
ส านักนายกรฐัมนตรีข้างต้น 
  สรปุข้อเทจ็จริง 
  ปลดัส านักนายกรฐัมนตร ี(ผู้ถูกฟ้องคด)ี มคี าสัง่แจ้งเวยีนให้ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อ.  
(ผูฟ้้องคดทีี ่๒) และหุน้ส่วนผูจ้ดัการของหา้งหุน้ส่วนจ ากดัดงักล่าว (ผูฟ้้องคดทีี ่๑) เป็นผูท้ิง้งาน
ตามนัยขอ้ ๑๔๕ จตัวา ของระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าด้วยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และ 
ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ อนัเป็นผลมาจากการทีผู่ฟ้้องคดทีี ่๒ ไดเ้ขา้ร่วมยื่นซองประกวดราคาจา้งเหมา
โครงการควบคุมน ้าสูญเสยี ปี ๒๕๔๓ ตามประกาศประกวดราคาของส านักงานประปาเขต ๘ 
อุบลราชธานี โดยน าแคชเชียร์เช็คปลอมซึ่งถ่ายจากต้นฉบับให้เหมือนของจริงยื่นเป็น

                                                           

 ๒๖๑ ระเบยีบส านกันายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕   
   ขอ้ ๑๔๕ จตัวา ในการจดัหาพสัดุตามระเบยีบนี้ หากมเีหตุอนัควรสงสยัปรากฏในภายหลงัว่า  
ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานรายหนึ่งหรือหลายราย ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่ได้รับ  
การคดัเลอืกหรือไม่ก็ตาม กระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรมหรอืกระท าการ  
โดยไม่สุจรติ เช่น การเสนอเอกสารอนัเป็นเทจ็หรอืใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรอืนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน  
ใหส้ว่นราชการทีเ่กีย่วขอ้งด าเนินการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิว่าบุคคลดงักล่าวสมควรเป็นผูท้ิ้งงานหรอืไม่ โดยมี
หนังสอืแจ้งเหตุที่ทางราชการสงสยัไปยงัผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่ถูกสงสยัทราบ พร้อมทัง้ให้ชี้แจง
รายละเอียดข้อเท็จจริงภายในเวลาที่ทางราชการก าหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน นับแต่วนัที่ได้รับ 
หนงัสอืแจง้จากสว่นราชการ 
 ๒๖๒ ระเบยีบส านกันายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 ขอ้ ๔๙ คณะกรรมการรบัและเปิดซองประกวดราคา มหีน้าทีด่งันี้ 
ฯลฯ    ฯลฯ 

 (๒) ตรวจสอบหลกัประกนัซองรวมกบัเจา้หน้าทีก่ารเงนิ และใหเ้จา้หน้าทีก่ารเงนิออกใบรบัใหแ้ก่ 
ผูย้ื่นซองไวเ้ป็นหลกัฐาน หากไม่ถูกตอ้งใหห้มายเหตุในใบรบัและบนัทกึในรายงานดว้ย กรณีหลกัประกนัซอง
เป็นหนังสอืค ้าประกนัใหส้่งส าเนาหนังสอืค ้าประกนัใหธ้นาคาร บรรษทัเงนิทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
บรษิทัเงนิทุนหรอืบรษิทัเงนิทุนหลกัทรพัยผ์ูอ้อกหนงัสอืค ้าประกนั ทราบทางไปรษณียล์งทะเบยีนตอบรบัดว้ย 

ฯลฯ     ฯลฯ 
 



 

๓๖๕ 

หลกัประกันซองในการประกวดราคาดงักล่าว ซึ่งเมื่อส านักงานประปาเขต ๘ ทราบว่าเป็น 
เช็คปลอมจากการที่ได้น าเช็คไปเรยีกเก็บเงนิจากธนาคาร จงึได้ด าเนินการเพื่อให้ผู้ฟ้องคด ี
เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีข้างต้น จนในที่สุดผู้ถูกฟ้องคดีได้มีค าสัง่ 
แจง้เวยีนใหผู้ฟ้้องคดเีป็นผูท้ิง้งาน ผูฟ้้องคดทีัง้สองเหน็ว่า ส านักงานประปาเขต ๘ ไม่มอี านาจ
น าแคชเชยีรเ์ชค็ไปเรยีกเก็บเงนิจากธนาคาร เพราะไม่มนิีตสิมัพนัธ์ตามกฎหมายกบัผูฟ้้องคด ี
และผูฟ้้องคดไีมไ่ดเ้จตนากระท าโดยทุจรติ แต่เป็นเพราะผูร้บัมอบอ านาจจดัเอกสารไม่รอบคอบ 
โดยเชค็ฉบบัจรงิยงัคงเก็บไว ้การทีผู่ถู้กฟ้องคดมีคี าสัง่แจง้เวยีนให้ผูฟ้้องคดเีป็นผูท้ิง้งานท าให้ 
ผูฟ้้องคดไีม่มสีทิธทิี่จะเขา้ท าการเสนอราคางานประมูลของทางราชการ จงึน าคดมีาฟ้องขอใหศ้าล 
มคี าพพิากษาหรอืค าสัง่เพกิถอนค าสัง่ของผูถู้กฟ้องคดดีงักล่าว  
  ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ  
  เมื่อข้อเท็จจรงิรบัฟงัได้ว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้น าแคชเชียร์เช็คซึ่งผู้ฟ้องคดีที่ ๑  
ขอใหธ้นาคารออกให้ก่อนวนัยื่นซองประกวดราคาหนึ่งวนั และเป็นเชค็ที่ได้มกีารเรยีกเกบ็เงนิแล้ว
ภายในวันเดียวกัน โดยก่อนหน้านัน้ได้มีการน าเช็คฉบับดังกล่าว ไปถ่ายเอกสารสีแล้ว 
ตัดให้เท่าขนาดฉบับจริง น าไปยื่นเป็นหลักประกันซองในการประกวดราคาจ้างเหมาตาม
ประกาศประกวดราคาของส านักงานประปาเขต ๘ ในวนัรุ่งขึ้น ซึ่งต่อมาธนาคารได้ปฏิเสธ 
การจ่ายเงนิ โดยให้เหตุผลว่าเป็นเช็คปลอม/มใิช่แบบพิมพ์เช็คที่ได้ตกลงกันไว้กับธนาคาร  
จงึเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดทีี่ ๒ ยื่นซองประกวดราคาโดยได้รู้หรอืควรรู้อยู่แล้วว่าแคชเชยีร์เช็ค 
ฉบบัจรงิได้เรยีกเก็บเงนิแล้ว พฤติการณ์จงึถือได้ว่าเป็นการกระท าการโดยไม่สุจรติในการ  
เขา้แข่งขนัเสนอราคา อนัถอืเป็นการกระท าอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม
หรือกระท าการโดยไม่สุจรติ ซึ่งมีความผิดฐานเป็นผู้ทิ้งงานตามข้อ ๑๔๕ จตัวา ของระเบียบ 
ส านักนายกรฐัมนตรี ว่าด้วยการพัสดุฯ และตามข้อ ๔ ของข้อบงัคบัการประปาส่วนภูมภิาค  
ว่าดว้ยการพสัดุ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๙ ส่วนการทีผู่้ฟ้องคดทีัง้สองอ้างว่าส านักงานประปาเขต ๘ 
ไม่มีอ านาจที่จะน าเอาแคชเชียร์เช็คของผู้ฟ้องคดีไปเรียกเก็บเงนิจากธนาคารตามเช็คนัน้  
ตามกฎหมายแลว้เมือ่ผูย้ ืน่ซองประกวดราคาไดย้ื่นเอกสารใดๆ เพื่อเขา้เสนอราคา คณะกรรมการ
รบัซองและเปิดซองประกวดราคาและคณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาจะต้องรบัไว้
และพจิารณาเอกสารทัง้หมดถงึความถูกต้องตามระเบยีบและขอ้ก าหนดในประกาศประกวดราคา  
ดงันัน้ การที่เจา้หน้าที่ผู้รบัผดิชอบเกี่ยวกบัการตรวจรบัและตรวจสอบเอกสารน าเอาแคชเชยีรเ์ชค็
ของผู้ฟ้องคดทีี่น ามาเป็นหลกัประกนัซองไปขึน้เงนิกบัธนาคาร อนัถอืเป็นขัน้ตอนหนึ่งของการ
ตรวจสอบถึงความถูกต้องของเอกสารนัน้ตามข้อ ๔๙ ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตร ี 
ว่าดว้ยการพสัดุฯ ส านักงานประปาเขต ๘ อุบลราชธานี จงึมอี านาจกระท าไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย  



 

๓๖๖ 

ดงันัน้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีค าสัง่ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ทิ้งงาน จึงชอบ 
ดว้ยกฎหมายแลว้  พพิากษายกฟ้อง (ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๔๕๒/๒๕๕๐) 
 

  ๒) กรณีคู่สญัญาของทางราชการหรือผู้รบัจ้างช่วงท่ีทางราชการอนุญาตให้ 
รบัช่วงงานได้ไม่ปฏิบติัตามสญัญาหรือข้อตกลงนัน้ 
 

   เมื่อการก่อสร้างอาคารท่ีพิพาทได้มีการขยายระยะเวลาการก่อสร้าง
ออกไปถึง ๗๕๙ วนั โดยหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างได้มีหนังสือเร่งรดัถึงผู้รบัจ้างแล้ว
รวม ๖ ฉบบั แต่ผู้รบัจ้างยงัไม่สามารถด าเนินการก่อสร้างให้แล้วเสรจ็ภายในระยะเวลา 
ท่ีก าหนด โดยมิได้ช้ีแจงเหตุผลท่ีไม่สามารถด าเนินการก่อสร้างอาคารดังกล่าว 
ให้แล้วเสร็จแต่อย่างใด ซ่ึงการท่ีหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างพิจารณาเร่ืองการ 
ขยายเวลาการก่อสร้างล่าช้า ก็มิใช่สาเหตุท่ีจะใช้อ้างได้โดยชอบเพ่ือไม่ต้องท างาน 
ให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลาในสัญญา กรณีถือได้ว่าผู้รบัจ้างปฏิบัติผิดข้อตกลง 
ในสัญญาจ้าง หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างจึงมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้  ดังนั้น  
การท่ีกระทรวงการคลงัพิจารณาแล้วเห็นว่า พฤติการณ์ของผู้รบัจ้างดงักล่าวถือว่า 
เป็นผู้ไม่ปฏิบัติตามสัญญาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร จึงมีค าสัง่ให้เป็นผู้ ท้ิงงาน  
ตามข้อ ๑๔๕ ทวิ (๒) ของระเบียบส านักนายกรฐัมนตรี ว่าด้วยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕  
ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๔)  
พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงเป็นการใช้ดลุพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว 
 สรปุข้อเทจ็จริง 
  มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทรไ์ดท้ าสญัญาจา้งใหผู้ฟ้้องคดที างานก่อสรา้งอาคาร 
ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และศูนย์เครื่องมือกลาง แบ่งงวดงานออกเป็น ๑๑ งวด  
รวมระยะเวลาก่อสรา้ง ๕๔๐ วนั มกี าหนดใหเ้ริม่งานก่อสรา้งภายในวนัที ่๑๖ กนัยายน ๒๕๔๐ 
ก าหนดแล้วเสรจ็บรบิูรณ์ภายในวนัที่ ๓ มนีาคม ๒๕๔๒   ต่อมา มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์
ได้อนุมตัิให้ขยายระยะเวลาก่อสร้างอีก ๗๕๙ วัน รวมระยะเวลาก่อสร้างเป็น ๑,๒๙๙ วัน  
และเปลี่ยนแปลงงวดงานจากเดมิ ๑๑ งวดงาน เป็น ๑๙ งวดงาน  อกีทัง้ เปลี่ยนแปลงรูปแบบ
รายการ ซึ่งได้แก้ไขเพิม่เติมสญัญาจ้างรวม ๖ ฉบบั ซึ่งการขยายระยะเวลาท างานดงักล่าว  
ท าให้ก าหนดเวลาท างานแล้วเสรจ็เลื่อนไปเป็นวนัที่ ๓๑ มนีาคม ๒๕๔๔ แต่เมื่อครบก าหนด 
เวลาดงักล่าว ปรากฏว่าผูฟ้้องคดสี่งมอบงานไดเ้พยีง ๑๑ งวด คงเหลอืงานคา้งทีต่้องส่งมอบอกี 
๘ งวด มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทรผ์ู้ว่าจา้งได้มหีนังสอืเร่งรดัให้ผู้ฟ้องคดที างานให้แล้วเสรจ็
ตามสญัญาหลายครัง้ แต่ผูฟ้้องคดกีไ็ม่สามารถท างานตามสญัญาใหแ้ลว้เสรจ็ได ้จงึไดม้หีนังสอื



 

๓๖๗ 

บอกเลิกสัญญาจ้างกับผู้ ฟ้องคดี และได้แจ้งผู้ฟ้องคดีเพื่อเ ปิดโอกาสให้ชี้แจงเหตุผล 
และข้อเท็จจริงก่อนที่จะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามข้อ ๑๔๕ ทวิ (๒) ของระเบียบส านัก
นายกรฐัมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕  ผู้ฟ้องคดีได้รบัหนังสือดังกล่าว แต่มิได้ชี้แจง 
เหตุผลและข้อเท็จจรงิใดๆ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทรจ์งึได้เสนอความเห็นไปยงัส านักงาน  
ปลัดทบวงมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทิ้งงาน และส านักงานปลัดทบวง 
มหาวทิยาลยัไดม้หีนงัสอืเสนอความเหน็ต่อปลดัส านกันายกรฐัมนตรวี่าพฤตกิารณ์ของผูฟ้้องคดี
เป็นผูท้ิง้งานตามระเบยีบดงักล่าว แต่เน่ืองจากผูฟ้้องคดไีดย้ื่นฟ้องมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์
ต่อศาลปกครองสงขลา โดยขอให้เพกิถอนการบอกเลกิสญัญาจา้งดงักล่าว ซึง่คดอียู่ในระหว่าง
การพจิารณาของศาลปกครองสงขลาจงึเหน็ควรชะลอการพจิารณาเรื่องดงักล่าวไวก่้อน ต่อมา 
ศาลปกครองสงขลามีค าพิพากษายกฟ้องคดีของผู้ฟ้องคดี โดยวินิจฉัยว่าการบอกเลิก 
สัญญาจ้างของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ชอบด้วยข้อตกลงในสัญญาแล้ว คณะกรรมการ 
ว่าด้วยการพัสดุโดยคณะอนุกรรมการกลัน่กรองการพิจารณาผู้ทิ้งงาน จึงได้ประชุมและ  
มคีวามเห็นว่า พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดเีป็นผู้ไม่ปฏบิตัิตามสญัญาโดยไม่มเีหตุผลอนัสมควร  
ซึง่อยู่ในหลกัเกณฑก์ารลงโทษให้เป็นผูท้ิ้งงานได้ จงึเสนอความเหน็ต่อปลดักระทรวงการคลงั  
(ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒) ซึง่เป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบดงักล่าวเพื่อพจิารณาสัง่ใหผู้ฟ้้องคดเีป็นผูท้ิง้งาน 
ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีค าสัง่ให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทิ้งงาน ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์ค าสัง่ดังกล่าว 
ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุฯ  
โดยคณะอนุกรรมการกลัน่กรองการพจิารณาผูท้ิง้งานไดม้มีตยิกอุทธรณ์ของผูฟ้้องคด ีเนื่องจาก
เห็นว่าค าสัง่ของผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ นัน้ชอบด้วยกฎหมายแล้ว จงึรายงานความเหน็พร้อมด้วย
เหตุผลไปยงัรฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงัผู้มอี านาจพิจารณาค าอุทธรณ์เพื่อพิจารณา  
ซึ่งรฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงัพจิารณาแล้วเห็นด้วยกบัความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒  
จงึมคี าสัง่ยกอุทธรณ์ของผูฟ้้องคด ีและแจง้ผลการพจิารณาอุทธรณ์ใหผู้ฟ้้องคดทีราบ ผูฟ้้องคดี
เห็นว่า ค าสัง่ของผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ ที่ส ัง่ให้ผู้ฟ้องคดเีป็นผู้ทิ้งงานและผลการพจิารณาอุทธรณ์
ดงักล่าวไม่เป็นธรรมกับผู้ฟ้องคดี โดยทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ใช้เวลาในการ
พจิารณาการขยายระยะเวลาการก่อสร้างแต่ละครัง้นานหลายเดอืน และในระหว่างพจิารณา 
ผู้ฟ้องคดีก็ไม่อาจด าเนินการก่อสร้างได้ อันเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต ถือว่ามีส่วนร่วม 
ในความรับผิดครัง้น้ีด้วย ท าให้ผู้ฟ้องคดีได้ร ับความเสียหาย จึงน าคดีมาฟ้องขอให้ศาล 
มคี าพพิากษาหรอืค าสัง่เพกิถอนค าสัง่ของผูถู้กฟ้องคด ี   
 
 
 



 

๓๖๘ 

  ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ  
  เมื่อในสญัญาจ้างมกีารก าหนดให้การก่อสร้างอาคารดงักล่าวต้องด าเนินการ 
ใหแ้ลว้เสรจ็ภายในวนัที ่๓ มนีาคม ๒๕๔๒ และต่อมาไดม้กีารแก้ไขเพิม่เตมิสญัญาจา้งดงักล่าว
อกี ๖ ฉบบั โดยในการแก้ไขเพิม่เตมิสญัญาขยายระยะเวลาการก่อสรา้งออกไป โดยก าหนดให้ 
ผู้ฟ้องคดีต้องด าเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในวนัที่ ๓๑ มนีาคม ๒๕๔๔ จงึเห็นได้ว่า 
การก่อสรา้งอาคารดงักล่าวไดม้กีารขยายระยะเวลาการก่อสรา้งออกไปถงึ ๗๕๙ วนั โดยมกีาร
ก าหนดระยะเวลาแล้วเสรจ็ในแต่ละงวดงานไว้ดว้ยแล้ว แต่ผู้ฟ้องคดกีย็งัไม่สามารถด าเนินการ
ก่อสร้างอาคารดงักล่าวให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดได้ โดยมงีวดงานที่ผู้ฟ้องคดี
จะต้องด าเนินการก่อสร้างเหลืออีก ๘ งวดงาน จากทัง้หมด ๑๙ งวดงาน และเมื่อข้อเท็จจริง 
ปรากฏว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้มีหนังสือเร่งร ัดให้ผู้ฟ้องคดีด าเนินการก่อสร้าง 
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดแล้วถึง ๖ ฉบบั แต่ผู้ฟ้องคดีก็ไม่สามารถด าเนินการ
ก่อสรา้งอาคารดงักล่าวใหแ้ลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาทีก่ าหนดได ้อกีทัง้ผู้ฟ้องคดกีม็ไิดช้ีแ้จงถงึ
เหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการก่อสร้างอาคารดังกล่ าวให้แล้วเสร็จให้ทางมหาวิทยาลัย 
สงขลานครนิทร์ทราบแต่อย่างใด กรณีจงึถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีปฏิบตัิผิดข้อตกลงในสญัญาจ้าง  
ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้   ดังนัน้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒
พจิารณาแล้วเหน็ว่า พฤตกิารณ์ของผู้ฟ้องคดถีอืว่าเป็นผู้ไม่ปฏบิตัติามสญัญาโดยไม่มเีหตุผล 
อันสมควร จงึมคี าสัง่ให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทิ้งงานตามข้อ ๑๔๕ ทวิ (๒)๒๖๓ ของระเบียบส านัก 
 
 
 

                                                           
๒๖๓ ระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยระเบยีบส านัก

นายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยการพสัดุ (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
ขอ้ ๑๔๕ ทว ิ เมื่อปรากฏกรณีใดกรณีหนึ่ง ดงัต่อไปนี้ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
(๒) เมื่อคู่สญัญาของทางราชการ หรือผู้ร ับจ้างช่วงที่ทางราชการอนุญาตให้รับช่วงงานได ้ 

ไม่ปฏบิตัติามสญัญาหรอืขอ้ตกลงนัน้ 
ฯลฯ   ฯลฯ 

 ให้หวัหน้าส่วนราชการท ารายงานไปยงัปลดักระทรวงโดยเร็ว เพื่อพิจารณาให้บุคคลที่ได้รบั  
การคดัเลือก ผู้จ าหน่าย คู่สญัญา หรือผู้รบัจ้างช่วงที่ทางราชการอนุญาตให้รบัช่วงงานได้ เป็นผู้ทิ้งงาน 
แลว้แต่กรณี พรอ้มทัง้เสนอความเหน็ของตนเพื่อประกอบการพจิารณาของปลดักระทรวงดว้ย 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 

๓๖๙ 

นายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึง่แก้ไขเพิม่เตมิโดยระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ี
ว่าด้วยการพสัดุ (ฉบบัที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ จงึเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว  
ทีผู่ฟ้้องคดอีา้งว่า การทีม่หาวทิยาลยัสงขลานครนิทรใ์ชเ้วลาในการพจิารณาเรื่องขยายเวลาการ
ก่อสรา้งล่าช้าอนัเป็นการใช้สทิธโิดยไม่สุจรติและเป็นเหตุให้การก่อสรา้งอาคารต้องหยุดชะงกัลง 
ถือว่ามหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร์มีส่วนร่วมในความรบัผิดด้วย นัน้  เห็นว่า เมื่อผู้ฟ้องคด ี
ตกลงรับจ้างท างานก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และศูนย์เครื่องมือกลาง 
ให้แก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และตามสัญญาจ้างดังกล่าวได้ก าหนดการจ่ายเงิน 
ตามการแล้วเสรจ็ของงานในแต่ละงวด ผูฟ้้องคดจีงึมหีน้าทีต่้องด าเนินการก่อสรา้งใหแ้ล้วเสรจ็
ตามสัญญาดังกล่าว  ดังนัน้ แม้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะพิจารณาเรื่องขยายเวลา 
การก่อสรา้งล่าช้าก็มใิช่สาเหตุที่ท าให้ผู้ฟ้องคดดี าเนินการก่อสรา้งอาคารดงักล่าวไม่แล้วเสรจ็ 
แต่อยา่งใด  
   ส่วนการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ น าผลแห่งค าพิพากษาของศาลปกครองสงขลา 
มาเป็นเหตุในการสัง่ลงโทษให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทิ้งงาน ทัง้ที่คดีดงักล่าวอยู่ระหว่างการอุทธรณ์ 
ค าพิพากษานัน้ เห็นว่า เมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่า ผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบตัิผิดข้อตกลงในสญัญาจ้างซึ่ง
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทรผ์ูว้่าจา้งมสีทิธบิอกเลกิสญัญากบัผูฟ้้องคดไีด ้ ดงันัน้ แมผู้ถู้กฟ้องคดี
ที่ ๒ จะมไิด้น าผลแห่งค าพพิากษาของศาลปกครองสงขลาดงักล่าวมาประกอบการให้เหตุผล
เพื่อลงโทษผู้ฟ้องคดเีป็นผู้ทิง้งานก็ตาม แต่ตามพฤตกิารณ์ของผูฟ้้องคดกีย็่อมตกเป็นผูท้ิ้งงาน 
ตามข้อ ๑๔๕ ทวิ (๒) ของระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุฯ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ อยู่แล้ว  
พพิากษายกฟ้อง (ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๓๕/๒๕๕๒) 
 

    แม้ปลดักระทรวงการคลงัซ่ึงเป็นผู้มีอ านาจในการพิจารณาแจ้งเวียนให้ 
ผู้รบัจ้างเป็นผู้ท้ิงงานจะได้ให้โอกาสแก่ผู้รบัจ้างในการช้ีแจงข้อเท็จจริงกรณีท่ีไม่อาจ
ก่อสร้างงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาได้ก็ตาม แต่หากข้อเท็จจริงยังไม่เป็นท่ียุติว่า 
การก่อสร้างงานไม่แล้วเสรจ็ตามสญัญาดงักล่าวเป็นความผิดของผู้รบัจ้างเพียงฝ่ายเดียว 
หรือผู้ว่าจ้างมีส่วนก่อให้เกิดความล่าช้าดังกล่าวด้วย การท่ีปลดักระทรวงการคลงั 
ด่วนฟังว่าผู้รบัจ้างเป็นผู้ผิดสญัญาและมีค าสัง่ลงโทษให้เป็นผู้ท้ิงงาน จึงไม่น่าจะถกูต้อง
และชอบธรรม  
 
 
 
 



 

๓๗๐ 

    สรปุข้อเทจ็จริง 
    การเคหะแห่งชาตทิ าสญัญาจา้งใหผู้ฟ้้องคดก่ีอสรา้งอาคารโครงการทีพ่กัอาศยั 
ส าหรบัสถาบนัราชภฏัมหาสารคาม สถาบนัราชภฏัอุบลราชธานี และสถาบนัราชภฏันครสวรรค ์  
โดยแบ่งการก่อสรา้งออกเป็น ๓ ส่วน คอื ส่วนที ่๑ ส าหรบัสถาบนัราชภฏัมหาสารคาม ส่วนที ่๒ 
ส าหรบัสถาบนัราชภฏัอุบลราชธานี และส่วนที่ ๓ ส าหรบัสถาบนัราชภฏันครสวรรค์  ต่อมา  
การเคหะแห่งชาตไิด้อนุมตัใิห้เพิม่งานถมดนิตามแบบทีแ่ก้ไขและใหเ้พิม่งานวางท่อเมนประปา
ภายนอกตามแบบผงับรเิวณวศิวกรรมประปา โดยขยายเวลาก่อสรา้งใหแ้ก่ผูฟ้้องคด ีปรากฏว่า
หลงัจากครบก าหนดระยะเวลาตามทีข่ยายออกไป ผู้ฟ้องคดก่ีอสรา้งงานไม่แลว้เสรจ็ การเคหะ
แห่งชาตจิงึบอกเลกิสญัญาพรอ้มเรยีกค่าปรบัจากการก่อสรา้งงานไม่แล้วเสรจ็ดงักล่าว รวมทัง้
ไดม้หีนังสอืแจง้ใหผู้้ฟ้องคดชีี้แจงเหตุผลทีไ่ม่สามารถก่อสรา้งงานใหแ้ล้วเสรจ็ดงักล่าว มฉิะนัน้ 
จะมคี าสัง่ใหผู้ฟ้้องคดเีป็นผูท้ิง้งาน เน่ืองจากมพีฤตกิารณ์หยุดงานบ่อย ขาดเครื่องมอืเครื่องจกัร 
และหยดุงานโดยไมแ่จง้เหตุ ซึง่ผูฟ้้องคดมีหีนังสอืชีแ้จงเหตุผลว่า ผูฟ้้องคดไีม่ไดเ้ป็นฝ่ายผดิสญัญา 
แต่การเคหะแห่งชาตเิองทีใ่ชส้ทิธนิอกเหนือสญัญาจา้งใหผู้ฟ้้องคดมีอบงานในสญัญาใหห้า้งหุน้ส่วน
จ ากัด ว. ซึ่งไม่ได้เป็นคู่สญัญาพิพาทโดยตรง และห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว. เป็นฝ่ายผดิสญัญา  
ต่อมา คณะกรรมการการเคหะแห่งชาติได้มมีตใิห้ผู้ฟ้องคดเีป็นผู้ทิ้งงาน และกระทรวงการพฒันา 
สงัคมและความมัน่คงของมนุษยไ์ด้แจ้งชื่อผู้ฟ้องคดเีป็นผู้ทิ้งงานไปยงัปลดักระทรวงการคลงั  
(ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑)  หลงัจากนัน้ คณะอนุกรรมการกลัน่กรองการพจิารณาผู้ทิ้งงานก าหนดให้ 
ผู้ฟ้องคดีชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว ซึ่งผู้ฟ้องคดียืนยันว่าความผิดทัง้หมดเป็นของ 
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ว. ผู้ฟ้องคดไีม่ได้รบัความเป็นธรรมจากการบอกเลกิสญัญา แต่ผูถู้กฟ้องคด ี
ที ่๑ พจิารณาแลว้มคี าสัง่แจง้เวยีนใหผู้ฟ้้องคดเีป็นผูท้ิง้งาน และมหีนังสอืแจง้ใหผู้ฟ้้องคดทีราบ  
ผูฟ้้องคดจีงึอุทธรณ์ค าสัง่ดงักล่าว แต่คณะกรรมการว่าดว้ยการพสัดุ (กวพ.) (ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒) 
พิจารณาแล้วยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงน าคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสัง่ 
เพกิถอนค าสัง่ลงโทษผูฟ้้องคดเีป็นผูท้ิง้งาน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๓๗๑ 

    ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
    แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะเป็นผู้มอี านาจด าเนินการแจ้งเวียนให้ผู้ฟ้องคดีเป็น 
ผู้ทิ้งงานได้ตามขอ้ ๑๔๕ ทวิ๒๖๔ ของระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าด้วยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕  
โดยผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ ได้เสนอความเหน็พรอ้มทัง้ใหผู้้ฟ้องคดชีีแ้จงขอ้เทจ็จรงิกรณีดงักล่าวแล้ว 
ก็ตาม แต่เมื่อการก่อสรา้งพพิาทได้มกีารตกลงร่วมกนัระหว่างผู้ฟ้องคดกีบัการเคหะแห่งชาต ิ
รวมทัง้ธนาคารผูส้นับสนุนเงนิทุนการก่อสรา้ง ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ว. ซึง่ด าเนินการก่อสรา้งแทน  
ผู้ฟ้องคด ีและมปีญัหาเรื่องการผดิสญัญาจ่ายเงนิค่าจ้างบางงวด ข้อเทจ็จรงิจงึฟงัยุตไิม่ได้ว่า 

                                                           

 ๒๖๔ ระเบยีบส านกันายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 ขอ้ ๑๔๕ ทว ิเมื่อปรากฏกรณีใดกรณีหนึ่ง ดงัต่อไปนี้ 
 (๑) ผูท้ีไ่ดร้บัการคดัเลอืกแลว้ไม่ยอมไปท าสญัญาหรอืขอ้ตกลงภายในเวลาทีท่างราชการก าหนด 
 (๒) เมื่อคู่สญัญาของทางราชการหรอืผู้รบัจ้างที่ทางราชการอนุญาตให้รบัช่วงงานได ้ไม่ปฏบิตัิ
ตามสญัญาหรอืขอ้ตกลงนัน้ 
 (๓) พสัดุทีซ่ือ้หรอืจา้งท า เกดิขอ้บกพร่องขึน้ภายในระยะเวลาทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาหรอืขอ้ตกลง
และไม่ไดร้บัการแกไ้ขใหถู้กต้องจากผูจ้ าหน่าย ผูร้บัจา้ง หรือคู่สญัญา หรอืพสัดุทีซ่ือ้หรอืจา้งไม่ไดม้าตรฐาน
หรือวสัดุที่ใช้ไม่ได้มาตรฐาน หรอืไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาหรือข้อตกลง ท าให้งานบกพร่อง
เสยีหายอย่างรา้ยแรง หรอื 
 (๔) ส าหรบังานก่อสร้างสาธารณูปโภค หากปรากฏว่าพสัดุหรือวสัดุที่ซื้อหรือจ้างหรือใช้โดย  
ผูร้บัจา้งช่วงทีท่างราชการอนุญาตใหร้บัช่วงงานได ้มขีอ้บกพร่องหรอืไม่ไดม้าตรฐาน หรอืไม่ครบถว้นตาม (๓) 
 ให้หัวหน้าส่วนราชการท ารายงานไปยังปลัดกระทรวงโดยเร็ว เพื่อพิจารณาให้บุคคลที่ได้รับ 
การคดัเลอืก ผูจ้ าหน่าย ผูร้บัจา้ง คู่สญัญา หรอืผูร้บัจา้งช่วงทีท่างราชการอนุญาตใหร้บัช่วงงานได ้เป็นผูท้ิง้งาน 
แลว้แต่กรณี พรอ้มทัง้เสนอความเหน็ของตนเพื่อประกอบการพจิารณาของปลดักระทรวงดว้ย 
 เมื่อปลดักระทรวงพจิารณาแลว้เหน็ว่า การกระท าตาม (๑) (๒) (๓) หรอื (๔) เป็นการกระท าโดย
ไม่มเีหตุผลอนัสมควร และบุคคลดงักล่าวสมควรเป็นผู้ทิ้งงาน ให้ปลัดกระทรวงส่งชื่อบุคคลดงักล่าวไปยงั 
ผูร้กัษาการตามระเบยีบเพื่อพจิารณาสัง่ใหเ้ป็นผูท้ิง้งานโดยเรว็ 
 ในกรณีทีเ่ป็นโครงการขนาดใหญ่ตามหลกัเกณฑแ์ละวงเงนิที ่กวพ. ก าหนด หากปลดักระทรวง
พจิารณาแล้วเห็นว่า บุคคลดงักล่าวข้างต้นไม่สมควรเป็นผู้ทิ้งงาน ให้ปลดักระทรวงรายงานไปยงั กวพ.  
เพื่อทราบดว้ย 
 เมื่อผูร้กัษาการตามระเบยีบไดพ้จิารณาหลงัจากทีไ่ดฟ้งัความเหน็ของ กวพ. ตามขอ้ ๑๒ (๖) แลว้ 
และเหน็ว่าบุคคลดงักล่าวสมควรเป็นผูท้ิง้งาน กใ็หผู้ร้กัษาการตามระเบยีบสัง่ใหบุ้คคลดงักล่าวเป็นผูท้ิง้งาน 
โดยระบุชื่อผูท้ิง้งานไวใ้นบญัชรีายชื่อผูท้ิง้งาน พรอ้มทัง้แจง้เวยีนชื่อผูท้ิง้งานใหส้่วนราชการอื่นทราบ รวมทัง้
แจง้ใหผู้ท้ิง้งานรายนัน้ทราบทางไปรษณียล์งทะเบยีนดว้ย 
 ในกรณีผูร้กัษาการตามระเบยีบเหน็ว่าบุคคลดงักล่าวไม่สมควรเป็นผูท้ิง้งานใหแ้จง้ผลการพจิารณา
ไปใหป้ลดักระทรวงทราบ 



 

๓๗๒ 

ผู้ฟ้องคดีเป็นฝ่ายผิดสัญญาเพียงฝ่ายเดียว ประกอบกับการก่อสร้างในสัญญารายเดียวกัน 
อีกสองส่วนงานไม่มีปญัหาเกี่ยวกับการก่อสร้างล่าช้าอันเป็นเหตุให้มีการบอกเลิกสัญญา 
แต่อยา่งใด  ดงันัน้ งานก่อสรา้งในส่วนที ่๓ ทีพ่พิาทอาจเกดิจากขอ้บกพร่องของการเคหะแห่งชาติ
อนัมสี่วนก่อให้เกิดความล่าช้า ประกอบกบัข้อเท็จจรงิปรากฏว่ามกีารฟ้องคดพีพิาทเกี่ยวกับ 
การผดิสญัญาจา้งก่อสรา้งระหว่างผู้ฟ้องคดกีบัการเคหะแห่งชาตต่ิอศาลปกครองชัน้ต้น ซึ่งคด ี
ยงัไม่ถงึที่สุด การทีผู่้ถูกฟ้องคดทีัง้สองมไิด้น าพาต่อคดพีพิาทดงักล่าว แต่ด่วนฟงัว่าผู้ฟ้องคดี
เป็นผูผ้ดิสญัญาและมคี าสัง่ว่าผูฟ้้องคดเีป็นผูท้ิง้งาน จงึไมน่่าจะถูกต้องและชอบธรรม  พพิากษา
ให้เพิกถอนค าสัง่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่แจ้งเวียนให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทิ้งงาน (ค าพิพากษา 
ศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๑๑/๒๕๕๓)    
 

    กรณีท่ีผู้รบัจ้างไม่ได้ด าเนินการก่อสร้างอย่างต่อเน่ืองตามปริมาณงาน 
ท่ีก าหนดในสัญญาจ้าง และไม่ปรบัแผนการปฏิบัติงานและแผนการน าเครื่องมือ 
เคร่ืองจกัร และบุคลากรเพ่ือเร่งรดังานให้แล้วเสรจ็ตามสญัญา ทัง้ท่ีผู้ว่าจ้างได้มีหนังสือ
เร่งรดัการปฏิบติังานเป็นจ านวนหลายครัง้ แต่ผู้รบัจ้างกไ็ม่ด าเนินการใดท่ีแสดงให้เห็นว่า
จะสามารถปฏิบติังานให้แล้วเสร็จตามสัญญาได้ จึงเป็นกรณีท่ีมีเหตุอันควรเช่ือว่า 
ผูร้บัจ้างไม่สามารถท างานให้แล้วเสรจ็ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดในสญัญา และเป็นการ
ไม่ปฏิบติัตามสญัญาโดยไม่มีเหตอุนัสมควร จึงเป็นผูท้ิ้งงาน 
    สรปุข้อเทจ็จริง 
    ผู้ฟ้องคดีที่  ๒ โดยผู้ ฟ้องคดีที่  ๑ และผู้ ฟ้องคดีที่  ๓ ซึ่ง เป็นกรรมการ 
ผูม้อี านาจลงชื่อผูกพนัผู้ฟ้องคดทีี ่๒ ตามหนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนของส านักงานทะเบยีน
หุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร ได้ท าสัญญารบัจ้างก่อสร้างระบบชลประทานในแปลงนา 
โครงการส่งน ้าและบ ารุงรกัษาปตัตานี จ านวน ๕๔ สายคู กบักรมชลประทาน และกรมชลประทาน 
ไดส้่งมอบพืน้ทีก่ารท างานโดยคณะกรรมการตรวจการจา้งไดม้หีนังสอืส่งมอบหมุดหลกัฐานและ
สถานที่ท างานให้ผู้ฟ้องคดทีี่ ๒ รวมทัง้ได้จดัให้มกีารประชุมร่วมกนัเพื่อก าหนดจุดแสดงพกิดั
และระดับสถานที่ที่จะท าการก่อสร้างร่วมกับผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และต่อมาได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒  
เริม่ท างานตามสญัญา แต่ผูฟ้้องคดทีี่ ๒ ไม่ไดจ้ดัส่งเครื่องมอืเครื่องจกัรเขา้ปฏบิตังิานตามแผน 
ที่ได้เสนอไว้ โดยมกีารปฏบิตัิงานเป็นช่วงระยะเวลาสัน้ๆ และน้อยกว่าแผนที่ก าหนดไว้มาก  
ต่อมา ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ได้มหีนังสอืขอให้กรมชลประทานพิจารณาหยุดการด าเนินการก่อสร้าง
เนื่องจากเป็นช่วงการเพาะปลูกของเกษตรกร ซึ่งกรมชลประทานได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒  
หยุดปฏบิตังิานก่อสรา้งจนกว่าเกษตรกรจะเก็บเกี่ยวผลผลติแล้วเสรจ็  หลงัจากนัน้ คณะกรรมการ
ตรวจการจา้งไดม้หีนงัสอืแจง้ใหผู้ฟ้้องคดทีี ่๒ เขา้ปฏบิตังิานตามสญัญาเป็นครัง้ที ่๒ พรอ้มปรบั



 

๓๗๓ 

แผนงานให้สอดคลอ้งกบัปรมิาณงานและระยะเวลาที่เหลอืตามสญัญา แต่ผูฟ้้องคดทีี ่๒ ยงัคง
ปฏบิตังิานเช่นเดมิโดยการส่งรถขดุจ านวน ๑ คนั เขา้ปฏบิตังิานเพื่อเปิดหน้าดนิตามแนวคูส่งน ้า  
ส่วนเครื่องจกัรกลอื่นๆ ไม่มกีารส่งเข้าด าเนินการ คณะกรรมการตรวจการจา้งจงึได้มหีนังสอื
เร่งรดัการปฏิบัติงานรวมทัง้สิ้น ๗ ครัง้ และกรมชลประทานได้มหีนังสือเร่งรดัการปฏิบตัิงาน
จ านวน ๕ ครัง้ แต่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ มไิด้ด าเนินการให้งานก่อสร้างมีความก้าวหน้าในปรมิาณ 
ทีเ่หมาะสม งานยงัล่าช้ากว่าแผนทีก่ าหนดไวม้าก จงึเสนอใหก้รมชลประทานพจิารณาเพื่อบอกเลกิ
สญัญา  ต่อมา กรมชลประทานไดม้หีนังสอืบอกเลกิสญัญา รวมทัง้แจง้ใหผู้ฟ้้องคดทีัง้สามชีแ้จง
เหตุผลก่อนการพจิารณาออกค าสัง่ให้เป็นผู้ทิ้งงาน  หลงัจากนัน้ กรมชลประทานได้รายงาน  
ไปยงักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งไม่ปฏิบตัิตามสญัญา 
โดยไม่มเีหตุผลอนัสมควร และค าชี้แจงไม่อาจรบัฟงัได้ ถอืว่าเป็นผู้ทิ้งงาน รองปลดักระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ หวัหน้ากลุ่มภารกจิด้านบรหิารจดัการทรพัยากรเพื่อการผลติ จงึมหีนังสอื
เสนอความเห็นต่อปลดักระทรวงการคลงั (ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑) ซึ่งคณะอนุกรรมการกลัน่กรอง 
การพจิารณาผู้ทิ้งงานได้พิจารณาแล้วเห็นว่าพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดทีี่ ๒ อยู่ในหลกัเกณฑ ์
การลงโทษใหเ้ป็นผูท้ิง้งาน กระทรวงการคลงั (ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒) โดยผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ จงึมคี าสัง่
ลงโทษผู้ฟ้องคดใีห้เป็นผู้ทิ้งงาน ผู้ฟ้องคดทีัง้สามเหน็ว่าค าสัง่ลงโทษให้เป็นผู้ทิ้งงานดงักล่าว 
ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย จงึน าคดมีาฟ้องขอใหศ้าลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่เพกิถอนค าสัง่ดงักล่าว
และใหล้บชื่อผูฟ้้องคดทีัง้สามออกจากบญัชรีายชื่อผูท้ิง้งาน 
    ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
    เมื่อพิจารณาพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ที่ไม่ได้จดัส่งเครื่องมอืเครื่องจกัร 
เขา้ปฏบิตังิานตามแผนทีไ่ดเ้สนอไว ้โดยมกีารปฏบิตังิานเป็นช่วงระยะเวลาสัน้ๆ และไดป้รมิาณงาน
น้อยกว่าแผนทีก่ าหนดไวม้าก ประกอบกบัผูฟ้้องคดทีี ่๒ ไดข้อยกเลกิคูส่งน ้าทีเ่กษตรกรไม่ยนิยอม
ให้ใช้ที่ดนิจ านวน ๒๔ สายคู และขอแก้ไขแบบงานก่อสรา้งจ านวน ๑๒ สายคู ซึ่งกรมชลประทาน 
ได้อนุมตัติามค าขอของผู้ฟ้องคดทีี่ ๒ จงึไม่อาจถอืว่ากรมชลประทานไม่ส่งมอบพื้นที่ท างานให้แก่ 
ผูฟ้้องคดทีี ่๒ ตามที่กล่าวอ้าง  นอกจากนี้ ในระหว่างการหยุดงานชัว่คราวเพื่อรอใหเ้กษตรกร
ท าการปลูกข้าวและเก็บเกี่ยวผลผลติ กรมชลประทานก็ได้ขยายระยะเวลาตามสญัญาให้แก่ 
ผูฟ้้องคดทีี ่๒ การทีผู่ฟ้้องคดทีี ่๒ ไม่ไดด้ าเนินการก่อสรา้งอย่างต่อเนื่องตามปรมิาณงานทีก่ าหนด
ในสญัญาโดยตลอดอายุของสญัญา และส่งมอบงานได้เพยีง ๒ สายคู โดยในระหว่างรอการอนุมตัิ
ยกเลกิการก่อสรา้งจ านวน ๒๔ สายคู ผู้ฟ้องคดทีี่ ๒ ก็มไิด้ด าเนินการก่อสรา้งงานในส่วนอื่น 
ซึ่งควรจะท าการก่อสร้างให้แล้วเสร็จอีก ๓๐ สายคู และเมื่อได้มกีารเร่งรดัให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ 
ปฏบิตัิงานรวมทัง้สิ้น ๑๒ ครัง้ ผู้ฟ้องคดทีี่ ๒ ก็ไม่ด าเนินการใดๆ ที่แสดงให้เห็นว่าสามารถ 
จะปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๒  



 

๓๗๔ 

ไม่สามารถท างานใหแ้ลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาทีก่ าหนดในสญัญาได้ตามขอ้ ๑๔๕ ทว ิ(๒)๒๖๕ 
ของระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าด้วยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิม่เติมโดยระเบยีบฯ 
(ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ และเป็นการไม่ปฏบิตัติามสญัญาโดยไม่มเีหตุอนัสมควร จงึเป็นผูท้ิง้งาน 
ซึ่งการด าเนินการพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้ทิ้งงาน ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ก็ได้ด าเนินการ 
ตามขัน้ตอนที่ข้อ ๑๔๕ ทวิ ของระเบยีบเดียวกันก าหนดไว้แล้ว ค าสัง่ของผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒  
ที่ส ัง่ให้ผู้ฟ้องคดีทัง้สามเป็นผู้ทิ้งงานจงึเป็นค าสัง่ที่ชอบด้วยกฎหมายตามข้อ ๑๔๕ ทวิ (๒)  
และข้อ ๑๔๕ ฉ๒๖๖ ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุฯ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยระเบยีบฯ (ฉบบัที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ ค าวนิิจฉัยอุทธรณ์ของรฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงั 
ทีใ่หย้กอุทธรณ์ของผูฟ้้องคดทีัง้สามจงึชอบดว้ยกฎหมายดว้ย  พพิากษายกฟ้อง (ค าพิพากษา
ศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๔๐๙-๔๑๐/๒๕๕๓) 
 

  กรณีท่ีหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างไม่สามารถส่งมอบพื้นท่ีก่อสร้าง
ให้แก่เอกชนผู้รบัจ้างได้ จึงต่ออายุสญัญาออกไปและแก้ไขปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้น 
จนสามารถให้เอกชนผู้รบัจ้างเข้าด าเนินงานก่อสร้างตามสัญญาได้แล้ว แต่เอกชน 
ผู้รบัจ้างรวมทัง้ผู้รบัจ้างช่วงไม่ได้เข้าปฏิบติังานตามก าหนดเวลาในสญัญา จนกระทัง่
เหลือระยะเวลาก่อสร้างอีกเพียง ๔ เดือน แต่ยงัคงมีงานก่อสร้างท่ีต้องด าเนินการอีก 
 
 
 
 
                                                           

  ๒๖๕ อา้งแลว้ ในเชงิอรรถที ่๒๖๔ หน้า ๓๗๑ 
  ๒๖๖ ระเบยีบส านกันายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยระเบยีบส านัก
นายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยการพสัดุ (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
  

 ข้อ ๑๔๕ ฉ ในกรณีที่นิติบุคคลใดถูกสัง่ให้เป็นผู้ทิ้งงานตามข้อ ๑๔๕ ทวิ ข้อ ๑๔๕ ตร ี 
หรอืขอ้ ๑๔๕ จตัวา ถ้าการกระท าดงักล่าวเกดิจากหุ้นส่วนผูจ้ดัการ กรรมการผู้จดัการ ผูบ้รหิาร หรอืผูม้อี านาจ 
ในการด าเนินงานในกจิการของนิตบิุคคลนัน้ ใหผู้ร้กัษาการตามระเบยีบนี้ส ัง่ใหบุ้คคลดงักล่าวเป็นผูท้ิง้งานดว้ย 
 ในกรณีทีน่ิติบุคคลรายใดถูกสัง่ใหเ้ป็นผู้ทิง้งานตามขอ้ ๑๔๕ ทว ิขอ้ ๑๔๕ ตร ีหรอืขอ้ ๑๔๕ จตัวา 
ให้ค าสัง่ดงักล่าวมีผลไปถึงนิติบุคคลอื่นที่ด าเนินธุรกิจประเภทเดียวกนั ซึ่งมีหุ้นส่วนผู้จดัการ กรรมการ
ผูจ้ดัการ ผูบ้รหิาร หรอืผูม้อี านาจในการด าเนินงานในกจิการของนิตบิุคคลนัน้เป็นบุคคลเดยีวกนักบัหุน้ส่วน
ผูจ้ดัการ กรรมการผู้จดัการ ผูบ้รหิาร หรอืผูม้อี านาจในการด าเนินงานในกจิการของนิตบิุคคลทีถู่กพจิารณา  
ใหเ้ป็นผูท้ิง้งานดว้ย 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 

๓๗๕ 

ประมาณร้อยละ ๗๐ ของปริมาณงานทัง้หมด ถือเป็นกรณีมีเหตุอนัเช่ือได้ว่าเอกชน 
ผู้รบัจ้างไม่สามารถด าเนินการก่อสร้างให้แล้วเสรจ็ตามสญัญา เข้าลกัษณะเป็นการ 
ไม่ปฏิบติัตามสัญญาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และแม้จะปรากฏว่าเอกชนผู้รบัจ้าง 
ได้ว่าจ้างผูร้บัจ้างช่วงโดยความยินยอมของหน่วยงานทางปกครอง กห็ามีผลท าให้ผู้รบัจ้าง
หลุดพ้นความรบัผิดตามสัญญาไป หัวหน้าหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างจึงมีสิทธิ 
บอกเลิกสญัญา และมีอ านาจออกค าสัง่ลงโทษให้เอกชนผู้รบัจ้างเป็นผูท้ิ้งงานได้ 
  สรปุข้อเทจ็จริง 
  กรงุเทพมหานคร (ผูถู้กฟ้องคด)ี ท าสญัญาจา้งใหผู้ฟ้้องคดปีรบัปรุงถนนเอกชยั
จอมทอง (โค้งคอกม้า) โดยมกี าหนดระยะเวลาแล้วเสรจ็ตามสญัญาภายในวนัที่ ๑๒ มกราคม 
๒๕๔๔ ปรากฏว่าภายหลงัการท าสญัญา ผู้ฟ้องคดปีระสบกบัปญัหาอุปสรรคเน่ืองจากผูถู้กฟ้องคด ี
ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ก่อสรา้งให้แก่ผู้ฟ้องคดไีด้  ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดไีด้ต่ออายุสญัญาให้แก่ 
ผู้ฟ้องคดีออกไปเป็นเวลา ๒๘๑ วนั ตามบนัทึกต่อท้ายสญัญา (ครัง้ที่ ๑) แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า 
กรณีดงักล่าวท าให้ผู้ฟ้องคดไีด้รบัความเสยีหาย จงึเสนอขอ้พพิาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการเพื่อ
ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดชีดใช้ค่าเสียหาย ช าระค่าปรบัในสญัญาที่ผู้ฟ้องคดีท าไว้กบัส่วนราชการอื่น 
และให้ขยายระยะเวลาท างานตามสญัญาออกไปอกี ในระหว่างการพจิารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ
ปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดไีด้ต่ออายุสญัญาให้แก่ผู้ฟ้องคดอีอกไปอกี ๒๕๓ วนั ตามบนัทกึต่อท้าย
สญัญา (ครัง้ที่ ๒) และได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดทีราบว่า ผู้ถูกฟ้องคดไีด้แก้ไขปญัหาอุปสรรคในการ
ท างานของผู้ฟ้องคดีเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว โดยให้ผู้ฟ้องคดเีข้าด าเนินการก่อสร้างภายใน ๑๕ วนั  
แต่ผู้ฟ้องคดมีหีนังสอืแจง้ขอ้เรยีกรอ้งกลบัไปยงัผู้ถูกฟ้องคดเีพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดชีดใช้ค่าเสยีหาย 
ต่ออายุสญัญาออกไปเป็นครัง้ที่ ๓ พร้อมทัง้แจ้งว่าหากผู้ถูกฟ้องคดไีม่ตกลงยนิยอม ผู้ฟ้องคด ี
ขอยกเลกิสญัญาโดยไม่เสยีค่าปรบั และขอให้ผู้ถูกฟ้องคดคีนืหลกัประกนัสญัญาให้แก่ผู้ฟ้องคด ี 
ต่อมา ผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีได้ตกลงหารือร่วมกันเพื่อแก้ไขปญัหาการก่อสร้างและยุต ิ
ความเดอืดรอ้นที่เกดิขึน้กบัประชาชน ซึ่งผลจากการหารอืร่วมกนัดงักล่าวท าให้ต่อมาผู้ฟ้องคด ี
ได้ท าสญัญาจ้างบรษิัท พ. เป็นผู้รบัจ้างช่วง โดยผู้ถูกฟ้องคดใีห้ความยนิยอม และผู้ฟ้องคดกีับ 
ผู้ถูกฟ้องคดไีด้ตกลงท าสญัญาประนีประนอมยอมความซึ่งมสีาระส าคญั คอื ผู้ถูกฟ้องคดยีอม
ขยายระยะเวลาการท างานก่อสรา้งออกไปอกี ๒๔๐ วนั และยนิยอมใหผู้ฟ้้องคดวี่าจา้งผูร้บัจา้งช่วง
เพื่อท าการก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยผู้ฟ้องคดีเป็นผู้รบัผดิชอบในผลงานที่ผู้รบัจ้างช่วงท าไป
เสมอืนหน่ึงเป็นการกระท าของผู้ฟ้องคดี  ทัง้น้ี ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ติดใจเรยีกร้องค่าปรบัรวมทัง้
ค่าเสียหายใดๆ จากผู้ฟ้องคดี ซึ่งคณะอนุญาโตตุลาการได้มีค าชี้ขาดให้เป็นไปตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความดังกล่าว ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า  
 



 

๓๗๖ 

ผู้ถูกฟ้องคดียินยอมให้ผู้ฟ้องคดีจ้างบริษัท พ. เป็นผู้รบัจ้างช่วง และได้ต่ออายุสัญญาให้แก่ 
ผู้ฟ้องคดีออกไปอีก ๕๘๕ วนั ตามบนัทึกต่อท้ายสญัญา (ครัง้ที่ ๓) แต่ผู้ฟ้องคดีและบรษิัท พ.  
มิได้เข้าท างานตามสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีจึงใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและมีค าสัง่ให้ผู้ฟ้องคด ี
เป็นผูท้ิง้งาน ซึ่งผูฟ้้องคดไีดย้ื่นอุทธรณ์ค าสัง่ดงักล่าว แต่รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงการคลงั 
มคี าสัง่ยกอุทธรณ์ตามความเหน็ของคณะกรรมการว่าด้วยการพสัดุ (กวพ.) และผู้ถูกฟ้องคด ี
ได้ด าเนินการริบหลักประกันสัญญาของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงน าคดีมาฟ้องขอให้ศาล 
มคี าพพิากษาเพกิถอนค าสัง่ของผูถู้กฟ้องคดทีีส่ ัง่ใหผู้ฟ้้องคดเีป็นผูท้ิง้งาน 
  ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
    ตามขอ้ ๑๓๙๒๖๗ ของขอ้บญัญตักิรงุเทพมหานคร เรื่อง การพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ 
นัน้  การทีผู่ว้่าราชการกรุงเทพมหานครจะมคี าสัง่ใหผู้ฟ้้องคดเีป็นผูท้ิง้งาน จะต้องมพีฤตกิารณ์ 
ตามเงื่อนไขของการออกค าสัง่ ๒ ประการ ไดแ้ก่ ประการที่หน่ึง ผูฟ้้องคดจีะต้องไม่ปฏบิตัติาม
สญัญา และประการทีส่อง การทีผู่ฟ้้องคดไีมป่ฏบิตัติามสญัญาดงักล่าว จะต้องเป็นการไม่ปฏบิตัิ
ตามสญัญาโดยไม่มเีหตุผลอนัสมควร  เมื่อข้อเท็จจรงิรบัฟงัได้ว่าผู้ฟ้องคดไีด้หยุดด าเนินการ
ก่อสรา้งก่อนครบก าหนดเวลาท างานแล้วเสรจ็ตามสญัญา และงานก่อสรา้งยงัคงเหลอืปรมิาณ  
ที่ต้องด าเนินการอีกร้อยละ ๖๙.๖๖ ของปริมาณงานทัง้หมด จึงเห็นได้ว่าการที่ผู้ฟ้องคด ี
หยุดด าเนินการก่อสร้างและมไิด้เข้าท างานก่อสร้างดงักล่าว เป็นการกระท าที่เข้าลกัษณะของ 
การไม่ปฏิบัติตามสญัญาแล้ว และเมื่อข้อเท็จจรงิปรากฏต่อมาว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้แก้ไขปญัหา
อุปสรรคในการท างานของผู้ฟ้องคดจีนผูฟ้้องคดสีามารถเขา้ท างานก่อสรา้งตามสญัญาได้แล้ว 
การที่ผู้ฟ้องคดีหยุดด าเนินการก่อสร้างและมิได้เข้าท างานก่อสร้างตามสัญญา จงึเป็นการ 
ไม่ปฏิบัติตามสญัญาโดยไม่มเีหตุผลอันสมควร ซึ่งการที่ผู้ฟ้องคดีว่าจ้างบริษัท พ. ให้เป็น 
ผู้ร ับจ้างช่วง ก็มิได้ท าให้ผู้ฟ้องคดีหลุดพ้นความรับผิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีตามสัญญาพิพาท  
ประกอบกบัข้อสญัญาตามสญัญาประนีประนอมยอมความระหว่างผู้ฟ้องคดีกบัผู้ถูกฟ้องคด ี
 

                                                           

 ๒๖๗ ขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรื่อง การพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ 
 ขอ้ ๑๓๙ ใหห้วัหน้าหน่วยงานเสนอปลดักรุงเทพมหานครเพื่อพจิารณาผูท้ีไ่ดร้บัการคดัเลอืกแลว้
ไม่ยอมไปท าสญัญาหรอืขอ้ตกลงภายในเวลาทีห่น่วยงานก าหนด หรอืคู่สญัญาของกรุงเทพมหานครไม่ปฏบิตัติาม
สญัญาหรือข้อตกลงนัน้ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เป็นผู้ทิ้งงานและให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องรีบส่งชื่อ  
ผูท้ิง้งานใหผู้ว้่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อพจิารณา หากเหน็ดว้ยใหแ้จง้เวยีนใหห้น่วยงานและสว่นราชการ
ต่างๆ ทราบ พร้อมทัง้แจ้งผู้ทิ้งงานรายนัน้ทางไปรษณีย์ลงทะเบยีน ในกรณีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
ไม่เหน็ดว้ยใหแ้จง้ผลการพจิารณาไปใหห้น่วยงานเจา้ของเรื่องทราบ 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 

๓๗๗ 

ค าสัง่ของผู้ถูกฟ้องคดีโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ส ัง่ให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทิ้งงาน  
จึงเป็นค าสัง่ที่ชอบด้วยกฎหมาย  พิพากษายกฟ้อง (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ท่ี อ.๖๘๓/๒๕๕๔) 
 

   ๓) กรณีผู้ท่ีได้รบัการคดัเลือกแล้วไม่ยอมไปท าสญัญาหรือข้อตกลงภายใน
เวลาท่ีทางราชการก าหนด 
 

    กรณีท่ีผู้มีอ านาจสัง่ซ้ือสัง่จ้างแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีเข้าท าสัญญาซ้ือขาย
เน่ืองจากเป็นผู้ชนะการสอบราคา แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ไปท าสัญญาโดยปราศจากเหต ุ
อนัสมควร ผูมี้อ านาจสัง่ซ้ือสัง่จ้างย่อมสามารถเสนอเร่ืองต่อผู้ว่าราชการจงัหวดัซ่ึงได้รบั
มอบอ านาจให้ปฏิบติัราชการแทนปลดักระทรวงมหาดไทยพิจารณาลงโทษผู้ฟ้องคดี 
โดยสัง่ให้เป็นผู้ท้ิงงานได้ การท่ีผู้ว่าราชการจงัหวดัมีค าสัง่ลงโทษผู้ฟ้องคดีให้เป็น 
ผูท้ิ้งงานจึงชอบด้วยกฎหมาย  
    สรปุข้อเทจ็จริง 
    องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านดง อ าเภอแม่เมาะ จงัหวดัล าปาง (ผู้ถูกฟ้องคด ี
ที ่๑) ประกาศสอบราคาซื้อเตน็ทโ์ครงเหลก็พรอ้มผา้ใบ โดยมผีูเ้สนอราคา ๔ ราย รวมทัง้ผูฟ้้องคด ี
ซึง่ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ ถงึผูถู้กฟ้องคดทีี ่๖ ในฐานะคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาพจิารณาแล้ว 
มมีตใิหผู้ฟ้้องคดเีป็นผูช้นะการสอบราคา  ต่อมา ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ไดแ้จง้ใหผู้ฟ้้องคดไีปลงนาม
ในสญัญาซื้อขายเตน็ทด์งักล่าวจ านวน ๓ ครัง้ แต่ผูฟ้้องคดเีพกิเฉย ผู้ถูกฟ้องคดทีี ่๑ จงึเสนอเรื่อง
ให้ผู้ว่าราชการจงัหวดัล าปาง (ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๗) ซึ่งได้รบัมอบอ านาจให้ปฏบิตัิราชการแทน
ปลดักระทรวงมหาดไทยพจิารณาลงโทษผู้ฟ้องคดโีดยสัง่ให้เป็นผูท้ิง้งาน และผูถู้กฟ้องคดทีี ่๗ 
ได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีชี้แจงเหตุผลที่ไม่เข้าท าสญัญากบัผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ชี้แจง
เหตุผลที่ไม่เข้าท าสัญญาแล้ว แต่คณะอนุกรรมการว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหาร  
ส่วนต าบล จงัหวดัล าปาง พจิารณาแลว้มมีตวิ่า ผูฟ้้องคดมีพีฤตกิารณ์เป็นผูท้ิง้งาน ผูถู้กฟ้องคดี
ที่ ๗ จงึมคี าสัง่ให้ผู้ฟ้องคดเีป็นผู้ทิ้งงานและมหีนังสอืแจง้ให้ผู้ฟ้องคดทีราบ  ต่อมา ผู้ฟ้องคด ี
ไดอุ้ทธรณ์ค าสัง่ดงักล่าว แต่รฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทยวนิิจฉัยใหย้กอุทธรณ์ ผูฟ้้องคดี
จงึฟ้องขอใหศ้าลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ใหเ้พกิถอนค าสัง่ของผูถู้กฟ้องคดทีี ่๗ ทีส่ ัง่ใหผู้ฟ้้องคดี
เป็นผูท้ิง้งาน 
 
 
 



 

๓๗๘ 

    ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
    แม้ตามข้อ ๒๘ วรรคหนึ่ง๒๖๘ ของระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพสัดุ 
ขององค์การบรหิารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๘ ประกอบกบัประกาศสอบราคาของผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑  
จะก าหนดให้ผู้เสนอราคาต้องจดัส่งแคตตาล็อกและตัวอย่างสินค้าพร้อมใบเสนอราคาก็ตาม  
แต่การส่งแคตตาลอ็กและตวัอย่างสนิคา้ดงักล่าวเป็นเพยีงการเสนอเพื่อประกอบการพจิารณา
คดัเลอืกของคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาโดยใชพ้จิารณาประกอบกบัเอกสารหลกัฐานอื่นๆ 
ของผู้เสนอราคา การที่ผู้เข้าเสนอราคารวมทัง้ผู้ฟ้องคดีมิได้จดัส่งเอกสารแคตตาล็อกหรือ
ตวัอย่างสนิค้าพร้อมใบเสนอราคา จงึเป็นเพียงข้อบกพร่องเล็กน้อยมไิด้มผีลถึงขนาดท าให้ 
การด าเนินการของคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาไม่ชอบแต่อย่างใด และหากคณะกรรมการ 
เปิดซองสอบราคาเห็นว่าเอกสารดงักล่าวมคีวามส าคญัในการพจิารณาคดัเลอืกผู้เสนอราคา  
ก็ย่อมสามารถเรยีกให้ผู้เสนอราคาจดัส่งแคตตาล็อกหรอืตัวอย่างสินค้าดงักล่าวได้  อีกทัง้  
ไม่ปรากฏว่ามผีูเ้สนอราคารายใดจดัส่งเอกสารขา้งต้นพรอ้มใบเสนอราคา กรณีจงึไม่อาจท าให้เกดิ
ความได้เปรยีบเสยีเปรยีบกนัในระหว่างผู้เสนอราคา และเมื่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
พจิารณาแล้วเห็นว่าผู้ฟ้องคดเีป็นผู้เสนอราคาต ่าสุดและต ่ากว่าวงเงนิงบประมาณที่ก าหนดไว ้
อนัเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ จงึมมีตเิสนอให้ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ เลอืกผูฟ้้องคดเีขา้ท าสญัญา  
ดงันัน้ การด าเนินการของผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ ถึงผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๖ จงึชอบแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ 
ย่อมสามารถเรยีกให้ผูฟ้้องคดเีขา้ท าสญัญาได ้เมื่อปรากฏว่าผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ มหีนังสอืแจง้ให ้
ผูฟ้้องคดไีปท าสญัญาซือ้ขายกบัผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ เป็นจ านวน ๓ ฉบบั แต่ผูฟ้้องคดไีม่ไปท าสญัญา
โดยปราศจากเหตุอันควร ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมสามารถด าเนินการเสนอเรื่องต่อผู้ถูกฟ้องคด ี
 
 
 

                                                           

 ๒๖๘ ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการพสัดุขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล พ.ศ. ๒๕๓๘ 
 ขอ้ ๒๘ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคามหีน้าทีด่งันี้ 
  (๑) เปิดซองใบเสนอราคา และอ่านแจ้งราคาพร้อมบัญชีรายการเอกสารหลักฐานต่างๆ  
ของผู้เสนอราคาทุกราย โดยเปิดเผยตามวนั เวลา และสถานที่ที่ก าหนด และตรวจสอบรายการ เอกสาร  
ตามบญัชขีองผูเ้สนอราคาทุกรายแลว้ ให้กรรมการทุกคนลงลายมอืชื่อก ากบัไวใ้นใบเสนอราคา และเอกสาร
ประกอบใบเสนอราคาทุกแผ่น 
 (๒) ตรวจสอบคุณสมบตัิของผู้เสนอราคา ใบเสนอราคา แคตตาลอ็ก หรอืแบบรูปและรายการ
ละเอยีดแลว้คดัเลอืกผูเ้สนอราคาทีถู่กตอ้งตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 

๓๗๙ 

ที่ ๗ ให้สัง่ให้ผู้ฟ้องคดเีป็นผู้ทิ้งงานได้ตามข้อ ๖๖ วรรคหนึ่ง๒๖๙ ของระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบลฯ ประกอบกับค าสัง่กระทรวงมหาดไทย  
ที ่๒๒๘/๒๕๔๕ เรื่อง มอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการจงัหวดัปฏบิตัริาชการแทน กรณีการพจิารณา
ลงโทษผู้ทิ้งงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ค าสัง่ของ 
ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๗ ทีใ่หล้งโทษผูฟ้้องคดเีป็นผูท้ิง้งานจงึชอบแลว้  พพิากษายกฟ้อง (ค าพิพากษา
ศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๒๕๑/๒๕๕๓)    
  

    เมือ่ค าสัง่ลงโทษให้เป็นผู้ท้ิงงานเป็นค าสัง่ทางปกครอง ผู้มีอ านาจสัง่ลงโทษ
จึงต้องแจ้งสิทธิอุทธรณ์ค าสัง่ดงักล่าว รวมทัง้ให้โอกาสแก่ผู้รบัจ้างในการโต้แย้งและ
แสดงพยานหลกัฐานของตนก่อนพิจารณาออกค าสัง่ หากผู้มีอ านาจสัง่ลงโทษข้างต้น 
ได้ด าเนินการดงักล่าวแล้ว และผู้รบัจ้างไม่มีเหตุผลเพียงพอท่ีจะยกเป็นเหตุให้รบัฟังได้ว่า
ตนเองไม่ได้มีพฤติการณ์เป็นผู้ท้ิงงาน การออกค าสัง่ลงโทษให้ผู้รบัจ้างเป็นผู้ท้ิงงาน
ข้างต้นย่อมชอบด้วยกฎหมาย  
    สรปุข้อเทจ็จริง 
    ผู้ฟ้องคดเีป็นผู้เสนอราคาต ่าสุดในการสอบราคาซื้อโครงเหล็กตามประกาศ
สอบราคาซื้อโครงเหล็กของเทศบาลต าบลศรปีระจนัต์ ซึ่งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
พจิารณาแลว้มคีวามเหน็ควรซือ้โครงเหลก็จากผูฟ้้องคด ี ต่อมา นายกเทศมนตรตี าบลศรปีระจนัต์
ได้มหีนังสอืแจ้งให้ผู้ฟ้องคดไีปท าสญัญากบัเทศบาล แต่ผู้ฟ้องคดไีม่ได้ไปท าสญัญาดงักล่าว 
เทศบาลต าบลศรปีระจนัตเ์หน็ว่า กรณถีอืไดว้่าผูฟ้้องคดเีป็นผูท้ิง้งาน จงึมหีนังสอืเสนอความเหน็ต่อ
นายอ าเภอศรีประจันต์เพื่อพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทิ้งงาน  ต่อมา อ าเภอศรีประจันต ์
ไดร้ายงานกรณดีงักล่าวต่อผูว้่าราชการจงัหวดัสุพรรณบุร ี(ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑) ในฐานะผูม้อี านาจ
พิจารณาลงโทษผู้ทิ้งงาน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จงึได้มหีนังสือถึงผู้ฟ้องคดีเพื่อให้ชี้แจงเหตุผล 
ที่ไม่เข้าท าสญัญากบัเทศบาลต าบลศรปีระจนัต์ โดยผู้ฟ้องคดชีี้แจงว่ามปีญัหาเกี่ยวกบัขนาด 
ของโครงเหลก็ทีจ่ดัซือ้ไมเ่ป็นไปตามแบบมาตรฐาน ซึง่เป็นอนัตรายต่อการใชง้าน จงึไม่สามารถ

                                                           

 ๒๖๙ ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการพสัดุขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล พ.ศ. ๒๕๓๘ 
 ข้อ ๖๖ ให้ประธานกรรมการบริหารรายงานผ่านอ าเภอและจงัหวดั เพื่อเสนอปลดักระทรวง
มหาดไทยพจิารณาผูท้ีไ่ดร้บัการคดัเลอืกแลว้ไม่ยอมไปท าสญัญาหรอืขอ้ตกลงภายในเวลาทีอ่งคก์ารบรหิาร
สว่นต าบลก าหนด หรอืคู่สญัญาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลไม่ปฏบิตัติามสญัญาหรอืขอ้ตกลงนัน้ โดยไม่มี
เหตุผลอนัสมควรเป็นผูท้ิง้งาน เมื่อปลดักระทรวงมหาดไทยสัง่ผูน้ัน้เป็นผูท้ิ้งงานแลว้ ใหร้บีส่งชื่อผู้นัน้ไปยงั
ปลดัส านกันายกรฐัมนตรเีพื่อแจง้เวยีนใหส้ว่นราชการต่างๆ ทราบ 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 

๓๘๐ 

เขา้ท าสญัญากบัเทศบาลต าบลศรปีระจนัต์ได ้ผู้ถูกฟ้องคดทีี ่๑ ไม่เหน็ดว้ยกบัค าชีแ้จงดงักล่าว 
จงึมคี าสัง่ให้ผู้ฟ้องคดเีป็นผู้ทิ้งงาน และรายงานไปยงัปลดักระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคด ี
ที ่๒) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ เหน็ว่าผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ยงัไม่ได้แจง้สทิธอุิทธรณ์ใหผู้้ฟ้องคดทีราบ 
จงึขอใหผู้ถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ด าเนินการแจง้สทิธอุิทธรณ์ต่อผูฟ้้องคด ี ต่อมา ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ไดม้ี
หนังสอืแจง้ค าสัง่ลงโทษใหผู้ฟ้้องคดเีป็นผูท้ิง้งานอกีครัง้โดยไดแ้จง้สทิธอุิทธรณ์ต่อผูถู้กฟ้องคด ี
ที ่๑ ใหผู้ฟ้้องคดทีราบ ผูฟ้้องคดจีงึยืน่อุทธรณ์ค าสัง่ดงักล่าว ซึง่ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ไม่เหน็ดว้ยกบั 
ค าอุทธรณ์ของผูฟ้้องคดแีละไดร้ายงานความเหน็ต่อผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒  ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดทีี ่๒ 
ได้พิจารณาค าอุทธรณ์แล้วเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มคี าสัง่ให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทิ้งงาน  
เป็นการด าเนินการตามระเบียบโดยชอบแล้ว จงึยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคด ีผู้ฟ้องคดจีงึน าคด ี
มาฟ้องขอให้ศาลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่เพกิถอนค าสัง่ของผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ และค าวนิิจฉัย
อุทธรณ์ของผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ 
    ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
    เมื่อค าสัง่ของผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ที่ลงโทษผู้ฟ้องคดใีห้เป็นผู้ทิ้งงาน เป็นค าสัง่ 
ทางปกครองตามมาตรา ๕๒๗๐ แห่งพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
กรณีจงึต้องบงัคบัใหเ้ป็นไปตามบทบญัญตัแิห่งพระราชบญัญตัดิงักล่าว เมื่อปรากฏว่าก่อนการ
ออกค าสัง่ขา้งตน้ ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ไดใ้หโ้อกาสผูฟ้้องคดโีตแ้ยง้และแสดงพยานหลกัฐานของตน
ตามมาตรา ๓๐๒๗๑ แห่งพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองฯ แลว้ รวมทัง้ไดแ้จง้สทิธิ 
การอุทธรณ์หรอืโต้แยง้ค าสัง่ใหผู้ฟ้้องคดทีราบตามมาตรา ๔๐๒๗๒ แห่งพระราชบญัญตัเิดยีวกนั  
                                                           

 ๒๗๐-๒๗๒ พระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 มาตรา ๕ ในพระราชบญัญตันิี้ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 “ค าสัง่ทางปกครอง” หมายความว่า 
 (๑) การใชอ้ านาจตามกฎหมายของเจา้หน้าทีท่ีม่ผีลเป็นการสรา้งนิตสิมัพนัธข์ึน้ระหว่างบุคคล
ในอนัที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงบั หรอืมผีลกระทบต่อสถานภาพของสทิธหิรอืหน้าที่ของบุคคล  
ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรอืชัว่คราว เช่น การสัง่การ การอนุญาต การอนุมตั ิการวนิิจฉัยอุทธรณ์ การรบัรอง 
และการรบัจดทะเบยีน แต่ไม่หมายความรวมถงึการออกกฎ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 มาตรา ๓๐ ในกรณีทีค่ าสัง่ทางปกครองอาจกระทบถงึสทิธขิองคู่กรณี เจา้หน้าทีต่้องใหคู้่กรณี 
มโีอกาสทีจ่ะไดท้ราบขอ้เทจ็จรงิอย่างเพยีงพอและมโีอกาสไดโ้ตแ้ยง้และแสดงพยานหลกัฐานของตน 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 มาตรา ๔๐ ค าสัง่ทางปกครองทีอ่าจอุทธรณ์หรอืโต้แยง้ต่อไปไดใ้หร้ะบุกรณีทีอ่าจอุทธรณ์หรอื
โตแ้ยง้ การยื่นอุทธรณ์หรอืค าโตแ้ยง้ และระยะเวลาส าหรบัการอุทธรณ์หรอืการโตแ้ยง้ดงักล่าวไวด้ว้ย 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 

๓๘๑ 

ซึ่งผู้ฟ้องคดีก็ได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ดงักล่าว จนกระทัง่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้แจ้งผลการวินิจฉัย
อุทธรณ์ต่อผู้ฟ้องคดีอันเป็นการปฏิบัติโดยชอบด้วยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครองฯ ค าสัง่ของผู้ถูกฟ้องคดทีี ่๑ ทีส่ ัง่ใหผู้ฟ้้องคดเีป็นผูท้ิง้งาน และค าวนิิจฉัยอุทธรณ์
ของผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ ทีใ่หย้กอุทธรณ์ของผูฟ้้องคด ีจงึเป็นค าสัง่ทีช่อบดว้ยกฎหมาย 
   นอกจากน้ี เมื่อขอ้เทจ็จรงิปรากฏตามเอกสารใบเสนอราคาทีผู่ฟ้้องคดไีดเ้สนอ
ต่อเทศบาลต าบลศรปีระจนัต์ซึ่งมขี้อความว่า ผู้ฟ้องคดไีด้พจิารณาเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสาร 
สอบราคาซือ้ซึง่เป็นเอกสารแนบทา้ยประกาศสอบราคา และยอมรบัขอ้ก าหนดรวมทัง้เงื่อนไขต่างๆ 
ตามเอกสารสอบราคาดงักล่าวแล้ว และเชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดไีด้ทราบถงึแบบแปลนและแผนผงั
โครงเหล็กที่เทศบาลต าบลศรปีระจนัต์ได้เปิดสอบราคาก่อนการเข้าเสนอราคา เพราะหาก  
ผู้ฟ้องคดไีม่ทราบรายละเอียดต่างๆ ของการสอบราคาพพิาท ก็ย่อมไม่สามารถที่จะยอมรบั
ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขต่างๆ จนกระทัง่การเสนอราคาไดด้ าเนินการจนแลว้เสรจ็ การทีผู่ฟ้้องคดี
เข้าใจว่าเทศบาลต าบลศรปีระจนัต์ต้องการจดัซื้อโครงเหลก็ตามแบบมาตรฐานทัว่ไป จงึเป็น
ความเขา้ใจทีผ่ดิพลาดอนัเน่ืองมาจากความประมาทเลนิเล่อของผูฟ้้องคดเีอง  พพิากษายกฟ้อง 
(ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๒๓/๒๕๕๔) 
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ระเบียบส านักนายกรฐัมนตรี  
ว่าด้วยการพสัด ุ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ี
ว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

   
 

โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 
๒๕๒๑ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการซื้อ การจ้าง และการจ้างที่ปรึกษา ภายใต้โครงการที่
ดําเนินการด้วยเงินกู้จากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๒๗ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ ให้เป็น
ระเบียบเดียวกันเพื่อสะดวกในการปฏิบัติย่ิงขึ้น คณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว้ดังนี้ 

 
ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 

๒๕๓๕” 
 
ข้อ ๒๑  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป 
 
ข้อ ๓  ให้ยกเลิก 
(๑) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๒๑ 
(๒) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๓ 
(๓) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๖ 
(๔) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๗ 
(๕) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๘ 
(๖) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๘ 
(๗) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๙ 
(๘) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๓๑ 
(๙) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการซื้อ การจ้าง และการจ้างที่ปรึกษา ภายใต้

โครงการที่ดําเนินการด้วยเงินกู้จากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๒๗ 
(๑๐) ระเบียบว่าด้วยการจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๑  
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และคําสั่งอื่นใดที่กําหนดไว้แล้วใน

ระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 
ข้อ ๔๒  ให้ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 

หมวด ๑ 
ข้อความทั่วไป 

   
 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๙/ตอนที่ ๗/หน้า ๑๓/๓๑ มกราคม ๒๕๓๕ 
๒ ข้อ ๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ส่วนที่ ๑ 
นิยาม 

   
 
ข้อ ๕  ในระเบียบนี้ 
“การพัสดุ” หมายความว่า การจัดทําเอง การซื้อ การจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การจ้าง

ออกแบบและควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน การเช่า การควบคุม การจําหน่าย และการดําเนินการอื่นๆ 
ที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ 

“พัสดุ” หมายความว่า วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่กําหนดไว้ในหนังสือ
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของสํานักงบประมาณ หรือการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามสัญญาเงินกู้จากต่างประเทศ 

“การซื้อ” หมายความว่า การซื้อพัสดุทุกชนิดทั้งที่มีการติดต้ัง ทดลอง และบริการที่
เกี่ยวเนื่องอื่นๆ แต่ไม่รวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจ้าง 

“การจ้าง” ให้หมายความรวมถึงการจ้างทําของและการรับขนตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และการจ้างเหมาบริการ แต่ไม่รวมถึงการจ้างลูกจ้างของส่วนราชการตาม
ระเบียบของกระทรวงการคลัง การรับขนในการเดินทางไปราชการตามกฎหมายว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและควบคุมงาน และการจ้างแรงงานตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

“การจ้างที่ปรึกษา” หมายความว่า การจ้างบริการจากที่ปรึกษา แต่ไม่รวมถึงการ
จ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารด้วยเงินงบประมาณ 

“การจ้างออกแบบและควบคุมงาน” หมายความว่า การจ้างบริการจากนิติบุคคล
หรือบุคคลธรรมดา ที่ประกอบธุรกิจบริการด้านงานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารด้วยเงิน
งบประมาณ 

“เงินงบประมาณ” หมายความว่า งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ
รายจ่ ายเ พ่ิมเ ติม  และเงินซึ่ งส่วนราชการได้รับไ ว้ โดยได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี ว่ าการ
กระทรวงการคลังให้ไม่ต้องส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ แต่ไม่รวมถึงเงินกู้ และเงิน
ช่วยเหลือตามระเบียบนี้ 

“เงินกู้” หมายความว่า เงินกู้ตามกฎหมายว่าด้วยการให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้
เงินจากต่างประเทศ 

“เงินช่วยเหลือ” หมายความว่า เงินที่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศ 
องค์การระหว่างประเทศ สถาบันการเงินระหว่างประเทศ องค์การต่างประเทศทั้งในระดับรัฐบาลและ
ที่มิใช่ระดับรัฐบาล มูลนิธิหรือเอกชนต่างประเทศ 

“อาคาร” หมายความว่า สิ่งปลูกสร้างถาวรที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้ เช่น 
อาคารที่ทําการ โรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา สถานีนําร่อง หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่มีลักษณะ
ทํานองเดียวกัน และรวมตลอดถึงสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยสําหรับอาคารนั้นๆ 
เช่น เสาธง รั้ว ท่อระบายน้ํา หอถังน้ํา ถนน ประปา และสิ่งอื่นๆ ซึ่งเป็นส่วนประกอบของตัวอาคาร 
เช่น เครื่องปรับอากาศ ลิฟต์ เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“พัสดุที่ผลิตในประเทศ” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตสําเร็จรูปแล้ว โดยสถานที่
ผลิตต้ังอยู่ในประเทศไทย 

“กิจการของคนไทย” หมายความว่า กิจการที่ เป็นของบุคคลธรรมดาหรือ 
นิติบุคคลสัญชาติไทย 

“ที่ปรึกษา” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจ หรือ
สามารถให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางวิศวกรรม สถาปัตยกรรม เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น รวมทั้ง
ให้บริการด้านศึกษา สํารวจ ออกแบบและควบคุมงาน และการวิจัย แต่ไม่รวมถึงการให้บริการ
ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารด้วยเงินงบประมาณ 

“ที่ปรึกษาไทย” หมายความว่า ที่ปรึกษาที่มีสัญชาติไทย และได้จดทะเบียนไว้กับ
ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาของกระทรวงการคลัง 

“ส่วนราชการ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม สํานักงาน หรือหน่วยงานอื่น
ใดของรัฐ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือในต่างประเทศ แต่ไม่รวมถึงรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะ
เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น 

“รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
“ปลัดกระทรวง” หมายความรวมถึงปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและปลัดทบวงด้วย 
“หัวหน้าส่วนราชการ” 

- สําหรับราชการบริหารส่วนกลาง หมายความว่า อธิบดี หรือหัวหน้าส่วน
ราชการที่เรียกช่ืออย่างอื่นและมีฐานะเป็นนิติบุคคล 

- สําหรับราชการบริหารส่วนภูมิภาค หมายความว่า ผู้ว่าราชการจังหวัด 
“หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ”๓ หมายความว่า หัวหน้าหน่วยงานระดับกองหรือที่มีฐานะ

เทียบกองซึ่งปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวกับการพัสดุตามท่ีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลกําหนด หรือ
ข้าราชการอื่นซึ่งได้รับแต่งต้ังจากหัวหน้าส่วนราชการให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ แล้วแต่กรณี 

“เจ้าหน้าที่พัสดุ” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ซึ่งดํารงตําแหน่งที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการ
พัสดุ หรือผู้ได้รับแต่งต้ังจากหัวหน้าส่วนราชการให้มีหน้าที่หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุตาม
ระเบียบนี้ 

“ผู้อํานวยการโครงการ” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับแต่งต้ังหรือมอบหมายให้มีหน้าที่
รับผิดชอบในการดําเนินการเกี่ยวกับการพัสดุตามโครงการเงินกู้หรือโครงการเงินช่วยเหลือ 

“โรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ”๔ หมายความว่า โรงงานที่ได้รับการ
รับรองระบบคุณภาพ ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ๙๐๐๑ หรือ มอก. ๙๐๐๒ ในกิจการและขอบข่ายที่
ได้รับการรับรองจากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสถาบันรับรองมาตรฐาน ไอ เอส 
โอ หรือหน่วยงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้การรับรองระบบงาน (accreditation)” 

                                                 
๓ ข้อ ๕ นิยามคําว่า “หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่า

ด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๔ ข้อ ๕ นิยามคําว่า “โรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๕ ) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน”๕ หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
ที่เข้าเสนอราคาขายในการซื้อพัสดุของทางราชการ หรือเข้าเสนอราคาเพื่อรับจ้างทําพัสดุหรือเข้า
เสนองานเพื่อรับจ้างเป็นที่ปรึกษา หรือรับจ้างออกแบบและควบคุมงานให้แก่ส่วนราชการใด เป็นผู้มี
ส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนที่เข้าเสนอ
ราคาหรือเข้าเสนองานให้แก่ส่วนราชการนั้นในคราวเดียวกัน 

การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
ดังกล่าวข้างต้น ได้แก่ การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลราย
หนึ่ง มีอํานาจหรือสามารถใช้อํานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคล
อีกรายหนึ่งหลายราย ที่เสนอราคาหรือเสนองานให้แก่ส่วนราชการนั้นในคราวเดียวกัน 

(๒) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือผู้เป็น
หุ้นส่วนไม่จํากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัด หรือบริษัท
มหาชนจํากัด เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน
บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาหรือเสนองานให้แก่ส่วน
ราชการนั้นในคราวเดียวกัน 

คําว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ให้หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้า
ในกิจการนั้นหรือในอัตราอื่นตามที่ กวพ. เห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการบางประเภทหรือ
บางขนาด 

(๓) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (๑) และ (๒) โดยผู้จัดการ หุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา
หรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เข้าเสนอราคาหรือเสนอ
งานให้แก่ส่วนราชการนั้นในคราวเดียวกัน หรือในนัยกลับกัน 

การดํารงตําแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือการเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรส 
หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (๑) (๒) หรือ (๓) ให้ถือว่าเป็นการดํารงตําแหน่งการเป็น
หุ้นส่วน หรือการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว 

ในกรณีบุคคลใดใช้ช่ือบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ 
ผู้บริหาร ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อํานาจในการบริหารที่แท้จริงหรือเป็นหุ้นส่วน
หรือผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด แล้วแต่กรณี และห้าง
หุ้นส่วน หรือบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าเสนอราคาหรือเสนองานให้แก่
ส่วนราชการนั้นในคราวเดียวกัน ให้ถือว่าผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม (๑) 
(๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี 

                                                 
๕ ข้อ ๕  นิยามคํา ว่า  “ผู้ เสนอราคาที่ มีผลประโยชน์ร่วมกัน” เพิ่มโดยระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๔ ) พ.ศ. ๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม”๖ หมายความว่า การที่ผู้เสนอราคา
หรือผู้เสนองานรายหนึ่งหรือหลายรายกระทําการอย่างใดๆ อันเป็นการขัดขวางหรือเป็นอุปสรรค 
หรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาหรือเสนองานต่อส่วนราชการ 
ไม่ว่าจะกระทําโดยการสมยอมกัน หรือโดยการให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ เรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน
หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด หรือใช้กําลังประทุษร้าย หรือข่มขู่ว่าจะใช้กําลังประทุษร้าย หรือ
แสดงเอกสารอันเป็นเท็จ หรือกระทําการใดโดยทุจริต ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์
ในระหว่างผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานด้วยกัน หรือเพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองาน
รายหนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิทําสัญญากับส่วนราชการนั้น หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม หรือเพื่อให้เกิดความได้เปรียบส่วนราชการโดยมิใช่เป็นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ 

“เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ” ๗หมายความว่า คณะกรรมการเปิดซอง
สอบราคาตามข้อ ๔๒ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาตามข้อ ๕๐ คณะกรรมการ
ดําเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกตามข้อ ๘๖ คณะกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกตาม
ข้อ ๑๐๓ คณะกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดข้อกําหนดตามข้อ ๑๐๖ หรือผู้ว่า
จ้างในกรณีการจ้างออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีพิเศษที่เป็นการว่าจ้างโดยการประกวดแบบตาม
ข้อ ๑๐๗ (๒) 

“งานก่อสร้างสาธารณูปโภค”๘ หมายความว่า งานก่อสร้างซ่อมแซม และ
บํารุงรักษางานอันเกี่ยวกับการประปา การไฟฟ้า การสื่อสาร การโทรคมนาคม การระบายน้ํา ระบบ
การขนส่งปิโตรเลียมโดยทางท่อ ทางหลวง ทางรถไฟ และการอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งดําเนินการในระดับ
พ้ืนดิน ใต้พ้ืนดิน หรือเหนือพื้นดิน” 

 
ส่วนที่ ๒ 

การใช้บังคับและการมอบอํานาจ 
   

 
ข้อ ๖  ระเบียบนี้ใช้บังคับแก่ส่วนราชการ ซึ่งดําเนินการเกี่ยวกับการพัสดุโดยใช้เงิน

งบประมาณ เงินกู้ และเงินช่วยเหลือ 
 
ข้อ ๗๙  สําหรับส่วนราชการของกระทรวงกลาโหม การกําหนดให้ส่วนราชการระดับ

ใด  ผู้ บังคับบัญชาชั้นใด  ตําแหน่งใด  มี อํานาจดําเนินการตามระเบียบนี้  ให้ เ ป็นไปตามท่ี
กระทรวงกลาโหมกําหนด และเมื่อได้กําหนดไปประการใดแล้ว ให้แจ้งผู้รักษาการตามระเบียบและ
สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ทราบด้วย 

                                                 
๖ ข้อ ๕ นิยามคําว่า “การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม” เพิ่มโดยระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๔ ) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๗ ข้อ ๕ นิยามคําว่า “เจ้าหน้าท่ีท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบคุณสมบัติ” เพิ่มโดยระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๔ ) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๘ ข้อ ๕ นิยามคําว่า “งานก่อสร้างสาธารณูปโภค” เพิ่มโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย

การพัสดุ (ฉบับท่ี ๔ ) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๙ ข้อ ๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
ข้อ ๘  สําหรับส่วนราชการที่หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี หรือส่วน

ราชการที่ไม่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวงใด ให้หัวหน้าส่วนราชการนั้นมีอํานาจใน
การดําเนินการตามระเบียบนี้เท่ากับหัวหน้าส่วนราชการ ส่วนอํานาจที่เกินกว่านั้นให้ผู้บังคับบัญชาชั้น
เหนือขึ้นไปเป็นผู้พิจารณา 

 
ข้อ ๙๑๐  ผู้มีอํานาจดําเนินการตามระเบียบนี้ จะมอบอํานาจเป็นหนังสือให้แก่ผู้

ดํารงตําแหน่งใดก็ได้ โดยคํานึงถึงระดับ ตําแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่จะได้รับมอบ
อํานาจเป็นสําคัญ 

เมื่อมีการมอบอํานาจตามวรรคหนึ่ง ผู้รับมอบอํานาจมีหน้าที่ต้องรับมอบอํานาจนั้น
และจะมอบอํานาจนั้นให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งอื่นต่อไปไม่ได้ เว้นแต่ 

(๑) การมอบอํานาจให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบอํานาจนั้น
ต่อไปได้ ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑.๑) กรณีมอบอํานาจให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด 
ปลัดจังหวัด หรือหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งให้ผู้มอบอํานาจชั้นต้น
ทราบด้วย 

(๑.๒) กรณีมอบอํานาจให้แก่บุคคลอ่ืนนอกจากที่กล่าวใน (๑.๑) จะกระทําได้
ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้มอบอํานาจชั้นต้นแล้ว 

(๒) การมอบอํานาจและการมอบอํานาจต่อตามระเบียบกระทรวงกลาโหม 
เพื่อความคล่องตัวในการจัดหา ให้หัวหน้าส่วนราชการมอบอํานาจในการสั่งการและ

ดําเนินการจัดหาให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งรองลงไปเป็นลําดับ 
สําหรับโครงการเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ ผู้มีอํานาจดําเนินการตามระเบียบนี้จะ

แต่งต้ังข้าราชการคนหนึ่งทําหน้าที่ผู้อํานวยการโครงการ และมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการ
ดําเนินการตามระเบียบนี้ให้เป็นการเฉพาะก็ได้ 

ให้ผู้มอบส่งสําเนาหลักฐานการมอบอํานาจให้สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือ
สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค แล้วแต่กรณี ทราบทุกครั้ง๑๑ 

 
ส่วนที่ ๓ 

บทกําหนดโทษ 
   

 
ข้อ ๑๐๑๒  ผู้มีอํานาจหรือหน้าที่ดําเนินการตามระเบียบนี้ หรือผู้หนึ่งผู้ใดกระทําการ

ใดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ หรือกระทําการโดยมีเจตนาทุจริตหรือ
                                                 

๑๐ ข้อ ๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๑๑ ข้อ ๙ วรรคห้า แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๔) 

พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๑๒ ข้อ ๑๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 

๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กระทําการโดยปราศจากอํานาจ หรือนอกเหนืออํานาจหน้าที่รวมทั้งมีพฤติกรรมที่เอื้ออํานวยแก่ผู้เข้า
เสนอราคาหรือเสนองาน ให้มีการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ถือว่าผู้นั้นกระทําผิดวินัย
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการหรือตามกฎหมายเฉพาะของส่วนราชการนั้นภายใต้หลักเกณฑ์ 
ดังนี้ 

(๑) ถ้าการกระทํามีเจตนาทุจริต หรือเป็นเหตุให้ทางราชการเสียหายอย่างร้ายแรง 
ให้ดําเนินการลงโทษอย่างตํ่าปลดออกจากราชการ 

(๒) ถ้าการกระทําเป็นเหตุให้ทางราชการเสียหายแต่ไม่ร้ายแรง ให้ลงโทษอย่างตํ่าตัด
เงินเดือน 

(๓) ถ้าการกระทําไม่เป็นเหตุให้ทางราชการเสียหาย ให้ลงโทษภาคทัณฑ์หรือว่า
กล่าวตักเตือน โดยทําคําสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร 

การลงโทษทางวินัยตาม (๑) หรือ (๒) ไม่เป็นเหตุให้ผู้กระทําหลุดพ้นจากความรับผิด
ในทางแพ่งตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้องหรือความรับผิดทางอาญา (ถ้ามี) 

 
ส่วนที่ ๔ 

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ 
   

 
ข้อ  ๑๑๑๓  ให้มีคณะกรรมการว่ า ด้วยการพัสดุ  เรียกโดยย่อว่า  “กวพ .” 

ประกอบด้วยปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการ  อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผู้แทน
กระทรวงกลาโหม ผู้แทนสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนสํานัก
งบประมาณ ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนสํานักงาน ป.ป.ช. ผู้แทนสํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี  ผู้ แทนสํานักงานบริหารหนี้ สาธารณะ  ผู้ แทนสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งต้ังไม่เกินห้าคน เป็นกรรมการ และให้
เจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลางเป็นกรรมการและเลขานุการ กับให้ กวพ. แต่งต้ังผู้ช่วยเลขานุการไม่เกินสอง
คน 

ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ งนายกรัฐมนตรีแต่งต้ัง มีวาระอยู่ ในตําแหน่งคราวละสองปี 
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับแต่งต้ังอีกได้ 

 
ข้อ ๑๒  ให้ กวพ. มีอํานาจหน้าที่ดังนี้ 
(๑) ตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ 
(๒) พิจารณาการอนุมัติยกเว้น หรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ 
(๓) พิจารณาคําร้องเรียนเกี่ยวกับการที่ส่วนราชการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ 
(๔) เสนอแนะการแก้ไขปรับปรุงระเบียบต่อคณะรัฐมนตรี 
(๕) กําหนดแบบหรือตัวอย่าง รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และกําหนด

แนวทางวิธีปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

                                                 
๑๓ ข้อ ๑๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. 

๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๖) เสนอความเห็นต่อผู้รักษาการตามระเบียบ ในการพิจารณาและแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้ง
งาน และการสั่งเปลี่ยนแปลงเพิกถอนผู้ทิ้งงานของส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหาร
ส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ 

(๗)๑๔ กําหนดอัตราร้อยละของราคาตามข้อ ๑๖ (๖) (๗) (๘) และ (๑๑) 
(๘) กําหนดประเภทหรือชนิดของพัสดุที่จําเป็นต้องซื้อจากต่างประเทศ ตาม 

ข้อ ๖๘ 
(๙) เชิญข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการหรือพนักงานและลูกจ้างของ

รัฐ วิสาหกิจหรือบุคคลที่ เกี่ยวข้องมาสอบถามหรือให้ข้อเท็จจริงรวมทั้ ง เรียกเอกสารจาก 
ส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมี
กฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

(๑๐) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อทําหน้าที่ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
(๑๑) พิจารณาดําเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
(๑๒)๑๕ พิจารณารายงานการจ้างตามข้อ ๘๓ วรรคสอง 
(๑๓)๑๖ กําหนดอัตราค่าจ้างที่ปรึกษาตามข้อ ๙๒ 
(๑๔)๑๗ กําหนดหลักเกณฑ์การกําหนดค่าปรับตามข้อ ๑๓๔ 
(๑๕)๑๘ กําหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติเพื่อให้มีการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
 

หมวด ๒ 
การจัดหา 

   
 

ส่วนที่ ๑ 
บททั่วไป 

   
 
ข้อ ๑๓๑๙  หลังจากได้ทราบยอดเงินที่จะนํามาใช้ในการจัดหาแล้วให้ส่วนราชการรีบ

ดําเนินการให้เป็นไปตามแผน และตามขั้นตอนของระเบียบนี้ ในส่วนที่ ๒ ส่วนที่ ๓ หรือส่วนที่ ๔ 
แล้วแต่กรณี เพื่อให้พร้อมที่จะทําสัญญาได้ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติทางการเงินแล้ว 

                                                 
๑๔ ข้อ ๑๒ (๗) แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 

๒๕๓๙ 
๑๕ ข้อ ๑๒ (๑๒) เพิ่มโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๑๖ ข้อ ๑๒ (๑๓) เพิ่มโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๑๗ ข้อ ๑๒ (๑๔) เพิ่มโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๑๘ ข้อ ๑๒ (๑๕) เพิ่มโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๑๙ ข้อ ๑๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 

๒๕๓๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การจัดหาโดยวิธีสอบราคา และวิธีประกวดราคา ให้ส่วนราชการวางแผนในการ
จัดหา และดําเนินการให้เป็นไปตามแผนด้วย 

 
ข้อ ๑๔  การได้มาซึ่งพัสดุหรือบริการนอกเหนือจากที่ระเบียบนี้ได้กําหนดไว้ และไม่

มีระเบียบของทางราชการหรือกฎหมายกําหนดไว้เป็นการเฉพาะ ให้ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตามวิธีการ
จัดหาลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่กําหนดไว้ในหมวดนี้ 

 
ข้อ ๑๕  กรณีที่มีการจัดทําเอง ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งต้ังผู้ควบคุมรับผิดชอบใน

การจัดทําเองนั้น และแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงานโดยมีคุณสมบัติและหน้าที่
เช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจการจ้าง เว้นแต่ส่วนราชการที่กําหนดให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
โดยเฉพาะอยู่แล้ว 

 
ข้อ ๑๕ ทวิ๒๐  การจัดหาพัสดุตามระเบียบนี้ ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน

ของการจัดหา ต้องดําเนินการโดยเปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม 
ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงคุณสมบัติและความสามารถของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองาน เว้นแต่กรณีที่มี
ลักษณะเฉพาะอันเป็นข้อยกเว้นตามที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ 

ในการดําเนินการแต่ละขั้นตอน ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต้องมีการบันทึกหลักฐานในการ
ดําเนินการ พร้อมทั้งต้องระบุเหตุผลในการพิจารณาสั่งการในขั้นตอนที่สําคัญไว้เพื่อประกอบการ
พิจารณาด้วย 

 
ข้อ ๑๕ ตรี๒๑  เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑๕ 

ทวิ ให้ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันแต่เพียงรายเดียวเท่านั้น 
มีสิทธิที่จะเสนอราคาที่เสนองานในการซื้อหรือการจ้างทําพัสดุการจ้างที่ปรึกษา หรือการจ้างออกแบบ
และควบคุมงานของทางราชการในแต่ละครั้ง 

ให้เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้
เสนอราคาหรือผู้เสนองานแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ ก่อนการเปิด
ซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองาน แล้วแต่กรณี และในกรณีการซื้อหรือการจ้างทําพัสดุโดย
วิธีประกวดราคาตามข้อ ๕๔ หรือการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกตามข้อ ๘๕ และข้อ ๘๙ ให้
เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนอ
งานดังกล่าวก่อนการเปิดซองข้อเสนอด้านเทคนิค ซองข้อเสนอด้านราคา หรือซองข้อเสนอทาง
การเงิน 

 
ข้อ ๑๕ จัตวา๒๒  ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานแต่ละ

รายตามข้อ ๑๕ ตรี วรรคสอง ให้เจ้าหน้าที่กําหนดให้ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานยื่นเอกสารแสดง
คุณสมบัติแยกมาต่างหาก โดยอย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                                 

๒๐ ข้อ ๑๕ ทวิ เพิ่มโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๒๑ ข้อ ๑๕ ตรี เพิ่มโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๒๒ ข้อ ๑๕ จัตวา เพิ่มโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานเป็นนิติบุคคล ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้มี
อํานาจควบคุม และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 

(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติ
บุคคล ให้ย่ืนสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน 
(ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 

(๓) ในกรณีที่ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานเป็นผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานร่วมกันใน
ฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ย่ืนสําเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า 
และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทย ก็ให้ย่ืนสําเนาหนังสือเดินทาง 
หรือถ้าผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ย่ืนเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) 

(๔) เอกสารอื่นตามที่ส่วนราชการกําหนด เช่น หนังสือแสดงฐานะทางการเงิน 
สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

การย่ืนเอกสารแสดงคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง ให้ย่ืนพร้อมกับการยื่นซองสอบราคา 
ประกวดราคา หรือเสนองาน แล้วแต่กรณี สําหรับกรณีที่ระเบียบนี้กําหนดให้ย่ืนซองข้อเสนอด้าน
เทคนิคเพียงซองเดียวตามข้อ ๘๗ (๒) ให้ผู้เสนองานยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติตามวรรคหนึ่งมาพร้อม
กับการยื่นซองดังกล่าวด้วย 

เมื่อได้มีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานแต่ละรายตามข้อ 
๑๕ ตรี วรรคสองแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาหรือผู้
เสนองานที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ทําการของส่วนราชการโดยพลัน และถ้า
ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานอยู่ ณ สถานที่ที่มีการเปิดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองาน 
แล้วแต่กรณี ให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานรายนั้นทราบด้วย 

 
ข้อ ๑๕ เบญจ๒๓  เมื่อได้มีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองาน

แต่ละรายตามข้อ ๑๕ ตรี วรรคสองแล้ว หากปรากฏว่ามีผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานเป็นผู้เสนอราคา
ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ให้เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติตัดรายชื่อผู้เสนอราคาหรือผู้เสนอ
งานดังกล่าวทุกรายออกจากการเป็นผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานในการเสนอราคาหรือเสนองานใน
ครั้งนั้น พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานรายดังกล่าวทราบโดยพลัน 

ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาหรือผู้เสนอ
งานเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวง
ภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งพร้อมทั้งแสดงเหตุผลของการอุทธรณ์และเอกสารที่เกี่ยวข้องมา
ด้วย 

ในกรณีที่มีการยื่นอุทธรณ์ตามวรรคสอง ให้ปลัดกระทรวงพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์
พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบโดยพลัน การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุดสําหรับ
การเสนอราคาหรือเสนองานในการซื้อหรือการจ้างทําพัสดุ การจ้างที่ปรึกษา หรือการจ้างออกแบบ
และควบคุมงานในครั้งนั้น และให้ส่งคําวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าวให้ กวพ. ทราบด้วย 

                                                 
๒๓ ข้อ ๑๕ เบญจ เพิ่มโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคสอง ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซอง
สอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองาน แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การ
ขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งและในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณา
แล้วเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองสอบราคา ประกวดราคา 
หรือเสนองานที่ได้ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้ปลัดกระทรวงมีอํานาจ
ยกเลิกการเปิดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองานดังกล่าวได้ 

 
ข้อ ๑๕ ฉ๒๔  นอกจากการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานแต่

ละรายตามข้อ ๑๕ ตรี วรรคสอง และตามข้อ ๑๔๕ แล้ว หากปรากฏต่อเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
คุณสมบัติก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองาน ว่ามีผู้เสนอราคา
หรือผู้เสนองานกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ให้เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่
ตรวจสอบคุณสมบัติทําการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว หากเชื่อได้ว่ามีการกระทําอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ให้เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติตัดรายชื่อผู้เสนอ
ราคาหรือผู้เสนองานที่กระทําการดังกล่าวทุกรายออกจากการเป็นผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานในการ
ซื้อหรือการจ้างทําพัสดุ การจ้างที่ปรึกษา หรือการจ้างออกแบบและควบคุมงานในครั้งนั้น เว้นแต่
เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติจะวินิจฉัยว่า ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้น เป็นผู้ที่ให้ความ
ร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทําดังกล่าวตาม
นัยข้อ ๑๔๕ เบญจ จะไม่ตัดรายชื่อผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคาหรือผู้
เสนองานในการซื้อหรือการจ้างทําพัสดุ การจ้างที่ปรึกษา หรือการจ้างออกแบบและควบคุมงานนั้นก็
ได้ 

ให้นําความในข้อ ๑๕ จัตวา วรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม และผู้เสนอราคาหรือ
ผู้เสนองานที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานตามวรรคหนึ่ง มีสิทธิอุทธรณ์
คําสั่งของเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติได้ ทั้งนี้ ให้นําความในข้อ ๑๕ เบญจ วรรคสอง 
วรรคสาม และวรรคสี่ มาใช้กับการอุทธรณ์ในกรณีนี้โดยอนุโลม และให้หัวหน้าส่วนราชการเสนอต่อ
ปลัดกระทรวงเพื่อพิจารณาให้ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา
หรือผู้เสนองานตามวรรคหนึ่ง เป็นผู้ทิ้งงานตามความในหมวด ๒ ส่วนที่ ๘ การลงโทษผู้ทิ้งงาน 

 
ข้อ ๑๕ สัตต๒๕  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคา 

ประกวดราคา หรือเสนองานแล้ว ว่าผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามท่ีได้
ประกาศรายชื่อไว้ตามข้อ ๑๕ จัตวา วรรคสาม เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอ
ราคาหรือผู้เสนองานรายอื่น หรือเป็นผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ให้หัวหน้าส่วนราชการมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาหรือผู้เสนอ
งานที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวทุกรายออกจากประกาศรายชื่อตามข้อ ๑๕ จัตวา วรรคสาม 

ให้หัวหน้าส่วนราชการเสนอต่อปลัดกระทรวงเพื่อพิจารณาให้ผู้เสนอราคาหรือผู้
เสนองานที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานตามวรรคหนึ่ง เป็นผู้ทิ้งงานตาม
ความในหมวด ๒ ส่วนที่ ๘ การลงโทษผู้ทิ้งงาน และในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาแล้วเห็นว่า การ
                                                 

๒๔ ข้อ ๑๕ ฉ เพิ่มโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๒๕ ข้อ ๑๕ สัตต เพิ่มโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ยกเลิกการเปิดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองานที่ได้ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่
ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนอ
งานดังกล่าวได้ 

 
ส่วนที่ ๒ 

การซื้อการจ้าง 
   

 
การใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศและกิจการของคนไทย 

 
ข้อ ๑๖๒๖  ให้ส่วนราชการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศหรือเป็นกิจการของคนไทยตาม

หลักเกณฑ์ดังนี้ 
(๑) ห้ามกําหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งอาจมีผลกีดกันไม่ให้ผู้ผลิต

หรือผู้ขายพัสดุที่ผลิตในประเทศ หรือเป็นกิจการของคนไทยสามารถเข้าแข่งขันกันในการเสนอราคา
กับทางราชการ 

(๒ )  ในกรณี พัส ดุที่ ต้องการซื้ อหรื อจ้ างทํ า  มีประกาศกํ าหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว ให้กําหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะหรือรายการในการก่อสร้าง
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือเพื่อความสะดวกจะระบุเฉพาะหมายเลขมาตรฐานก็ได้ 

(๓) ในกรณีพัสดุที่ ต้องการซื้อหรือจ้างทํา ยังไม่มีประกาศกําหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แต่มีผู้ได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว ให้
กําหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะหรือรายการในการก่อสร้าง ให้สอดคล้องกับรายละเอียด
หรือคุณลักษณะเฉพาะตามที่ระบุไว้ในคู่มือผู้ซื้อหรือใบแทรกคู่มือผู้ซื้อที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทํา
ขึ้น 

(๔) ในกรณีที่มีความจําเป็นจะต้องกําหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะหรือ
รายการในการก่อสร้างแตกต่างจากที่ กําหนดไว้ใน (๒) หรือ (๓) ให้แจ้งสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และเมื่อได้รับหนังสือกระทรวงอุตสาหกรรมตอบรับทราบหรือไม่ทักท้วงแล้ว 
ให้ดําเนินการซื้อหรือจ้างต่อไปได้หรือไม่รับพิจารณารายนั้นแล้วแต่กรณี 

(๕) ในกรณีพัสดุที่ต้องการซื้อหรือจ้างทํา เป็นพัสดุที่มีผู้ได้รับใบอนุญาตแสดง
เครื่องหมายมาตรฐานประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกัน และในขณะเดียวกันเป็นพัสดุที่มีผู้ผลิตจาก
โรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพโดยมีผู้ผลิตต้ังแต่สามรายขึ้นไป ให้ระบุความต้องการเฉพาะ
พัสดุซึ่งแสดงเครื่องหมายมาตรฐานและผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพที่ทําใน
ประเทศไทยเท่านั้น 

ในกรณีพัสดุที่ต้องการซื้อหรือจ้างทําตามวรรคหนึ่ง เป็นพัสดุที่มีผู้ได้รับใบอนุญาต
แสดงเครื่องหมายมาตรฐานประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกัน และในขณะเดียวกันเป็นพัสดุที่มีผู้ผลิต
จากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพโดยมีผู้ผลิตน้อยกว่าสามราย แต่เป็นพัสดุที่มีผู้ได้รับ
ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกัน โดยมี 
                                                 

๒๖ ข้อ ๑๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 
๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ผู้ได้รับใบอนุญาตตั้งแต่สามรายขึ้นไป หรือเป็นพัสดุที่มีผู้ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการ
รับรองระบบคุณภาพ โดยมีผู้ผลิตต้ังแต่สามรายขึ้นไป ให้ส่วนราชการระบุความต้องการเฉพาะพัสดุซึ่ง
แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน หรือพัสดุที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพที่ทําใน
ประเทศไทย และให้ดําเนินการตาม (๖) 

(๖) ในกรณีพัสดุที่ต้องการซื้อหรือจ้างทํา เป็นพัสดุที่มีผู้ได้รับใบอนุญาตแสดง
เครื่องหมายมาตรฐานประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกันต้ังแต่สามรายขึ้นไป ให้ระบุความต้องการ
เฉพาะพัสดุซึ่งแสดงเครื่องหมายมาตรฐานที่ทําในประเทศไทยเท่านั้น 

ในกรณีพัสดุที่ต้องการซื้อหรือจ้างทํา เป็นพัสดุที่มีผู้ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการ
รับรองระบบคุณภาพตั้งแต่สามรายขึ้นไป ให้ระบุความต้องการเฉพาะพัสดุซึ่งผลิตจากโรงงานที่ได้รับ
การรับรองคุณภาพที่ทําในประเทศไทยเท่านั้น 

การซื้อหรือการจ้างในกรณีนี้นอกจากการจ้างก่อสร้างหากมีผู้เสนอราคาพัสดุที่แสดง
เครื่องหมายมาตรฐานและในขณะเดียวกันเป็นพัสดุที่มีผู้ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบ
คุณภาพเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ําสุดของผู้เสนอราคารายอื่นไม่เกินร้อยละห้า ให้ต่อรองราคาผู้เสนอ
ราคาพัสดุที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐานและผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพรายที่
เสนอราคาต่ําสุด หากต่อรองราคาแล้ว ราคาที่ลดลงสูงกว่าราคาต่ําสุดไม่เกินร้อยละสามหรืออัตราที่ 
กวพ. กําหนดตามข้อ ๑๒ (๗) ให้ซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น 

(๗) ในกรณีพัสดุที่ต้องการซื้อหรือจ้างทําตาม (๕) หรือ (๖) เป็นพัสดุที่มีผู้ได้รับ
ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกัน และในขณะเดียวกันเป็น
พัสดุที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพน้อยกว่าสามราย หรือเป็นพัสดุที่มีผู้ได้รับ
ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกัน โดยมีผู้ได้รับใบอนุญาตน้อย
กว่าสามราย หรือเป็นพัสดุที่มีผู้ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพโดยมีผู้ผลิตน้อยกว่า
สามราย ให้ระบุความต้องการเฉพาะพัสดุที่ทําในประเทศไทย 

การซื้อหรือการจ้างในกรณีนี้นอกจากการจ้างก่อสร้าง หากมีผู้เสนอราคาพัสดุที่
แสดงเครื่องหมายมาตรฐานและในขณะเดียวกันเป็นพัสดุที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบ
คุณภาพ หรือมีผู้เสนอราคาพัสดุที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน หรือมีผู้เสนอราคาพัสดุที่ผลิตจาก
โรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ให้ดําเนินการต่อรองราคาดังนี้ 

(ก) ให้เรียกผู้เสนอราคาพัสดุที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐานและในขณะเดียวกัน
เป็นพัสดุที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพรายที่เสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผู้
เสนอราคารายอื่นไม่เกินร้อยละสิบมาต่อรองราคา ทั้งนี้ ให้เรียกผู้เสนอราคารายที่เสนอราคาต่ําสุดมา
ต่อรองราคาก่อน หากต่อรองราคาแล้ว ราคาที่ลดลงสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผู้เสนอราคารายอื่นไม่เกิน
ร้อยละเจ็ด หรืออัตราที่ กวพ. กําหนดตามข้อ ๑๒ (๗) ให้ซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น หาก
ต่อรองราคาแล้วไม่ได้ผลให้เรียกผู้เสนอราคาพัสดุที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐานและผลิตจากโรงงานที่
ได้รับการรับรองระบบคุณภาพรายที่เสนอราคาต่ําสุดลําดับถัดไปมาต่อรองราคา หากต่อรองราคาแล้ว 
ราคาที่ลดลงสูงกว่าราคาต่ําสุดของผู้เสนอราคารายอื่นไม่เกินร้อยละเจ็ดหรืออัตราที่ กวพ. กําหนด
ตามข้อ ๑๒ (๗) ให้ซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น 

(ข) หากดําเนินการตาม (ก) แล้วไม่ได้ผล ให้เรียกผู้เสนอราคาพัสดุที่แสดง
เครื่องหมายมาตรฐาน หรือผู้เสนอราคาพัสดุที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพรายที่
เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ําสุดของผู้เสนอราคารายอื่นไม่เกินร้อยละเจ็ดมาต่อรองราคา หากต่อรอง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ราคาแล้ว ราคาที่ลดลงสูงกว่าราคาต่ําสุดของผู้เสนอราคารายอื่นไม่เกินร้อยละห้า หรืออัตราที่ กวพ. 
กําหนดตามข้อ ๑๒ (๗) ให้ซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น 

(๘) ในกรณีพัสดุที่ต้องการซื้อหรือจ้างทํามีผู้ได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับ
กระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว ให้ระบุความต้องการเฉพาะพัสดุที่ทําในประเทศไทย 

การซื้อหรือการจ้างในกรณีนี้นอกจากการจ้างก่อสร้าง หากมีผู้เสนอราคาพัสดุที่
ได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรม เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ําสุดของผู้เข้า
แข่งขันรายอื่นไม่เกินร้อยละเจ็ด ให้ต่อรองราคาผู้เสนอราคาพัสดุที่ได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้
กับกระทรวงอุตสาหกรรมรายที่เสนอราคาต่ําสุดหากต่อรองราคาแล้ว ราคาที่ลดลงสูงกว่าราคาตํ่าสุด
ไม่เกินร้อยละห้า หรืออัตราที่ กวพ. กําหนดตามข้อ ๑๒ (๗) ให้ซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น 

(๙) การดําเนินการตาม (๕) (๖) (๗) หรือ (๘) ให้ถือตามที่ปรากฏในบัญชีคู่มือผู้ซื้อ
หรือใบแทรกคู่มือผู้ซื้อที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทําขึ้นถึงเดือนก่อนหน้าที่จะประกาศซื้อหรือจ้าง 

ถ้ามีผู้เสนอราคาพัสดุที่อยู่ระหว่างขอการรับรองระบบคุณภาพ หรือการขอรับ
ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน หรือการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมโดย
แนบใบรับมาพร้อมกับใบเสนอราคา หากพัสดุนั้นได้รับการรับรองระบบคุณภาพ หรือใบอนุญาตแสดง
เครื่องหมายมาตรฐาน หรือได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมภายใน ๑๐ 
วันทําการ นับจากวันถัดจากวันเสนอราคา แต่ทั้งนี้จะต้องก่อนการพิจารณาตัดสินราคาของ
คณะกรรมการ ให้ถือเสมือนเป็นผู้เสนอราคาพัสดุที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพหรือได้รับ
ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน หรือได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวง
อุตสาหกรรม แล้วแต่กรณี 

(๑๐) ในกรณีที่ได้ดําเนินการตาม (๒) (๓) (๕) (๖) (๗) หรือ  (๘) แล้ว แต่ไม่สามารถ
ซื้อหรือจ้างได้ ให้ดําเนินการซื้อหรือจ้างต่อไปได้ หรือไม่รับพิจารณารายนั้น แล้วแต่กรณี 

(๑๑) การซื้อและการจ้างนอกจากที่กล่าวใน (๒) (๓) (๕) (๖) (๗) หรือ (๘) แต่ไม่
รวมถึงการจ้างก่อสร้าง ให้กําหนดเงื่อนไขให้ผู้เสนอราคาระบุแหล่งกําเนิดหรือประเทศที่ผลิตด้วย ใน
กรณีที่ผู้เสนอราคาผลิตภัณฑ์ที่มีแหล่งกําเนิดหรือผลิตในประเทศไทย หรือเป็นกิจการของคนไทย
เสนอราคาสูงกว่าพัสดุที่มิได้มีแหล่งกําเนิดหรือผลิตในประเทศไทยหรือมิได้เป็นกิจการของคนไทยไม่
เกินร้อยละห้าของผู้เสนอราคารายต่ําสุด ให้ต่อรองราคาของผู้เสนอราคาพัสดุที่มีแหล่งกําเนิดหรือ
ผลิตในประเทศไทย หรือเป็นกิจการของคนไทยรายที่เสนอถูกต้องตามเงื่อนไขที่กําหนดซึ่งมีคุณสมบัติ
เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ และเสนอราคาต่ําสุด หากต่อรองราคาแล้วราคาที่ลดลงสูงกว่าราคา
ตํ่าสุดไม่เกินร้อยละสาม หรืออัตราที่ กวพ. กําหนดตามข้อ ๑๒ (๗) ให้ซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคาราย
นั้น 

(๑๒) การเปรียบเทียบราคาให้พิจารณาราคาที่อยู่ในฐานเดียวกัน โดยให้พิจารณา
ราคารวมภาษี ราคาแยกภาษี หรือราคายกเว้นภาษี ตามหลักเกณฑ์ที่ได้ประกาศให้ผู้เสนอราคาทราบ 
แล้วแต่กรณี 

(๑๓) ราคาที่ซื้อหรือจ้าง ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดสําหรับวิธีซื้อหรือวิธี
จ้างแต่ละวิธี เว้นแต่จะเข้าหลักเกณฑ์ตาม (๖) (๗) (๘) หรือ (๑๑) 

การซื้อ หรือการจ้างที่ดําเนินการด้วยเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือซึ่งไม่สามารถเจรจากับ
แหล่งเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือเพื่อกําหนดเงื่อนไขตามวรรคหนึ่งได้ ให้ส่วนราชการส่งเสริมพัสดุที่ผลิต
ในประเทศไทย หรือเป็นกิจการของคนไทย ให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่พัสดุใด ผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการในประเทศ ให้ กวพ. มีอํานาจ
ยกเว้นการส่งเสริมพัสดุประเภทหรือชนิดดังกล่าวได้ตามความเหมาะสมและจําเป็น 

ผู้ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกันหรือ
ผู้ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพตาม (๕) (๖) หรือ (๗) แต่ละรายถ้ามีลักษณะที่เป็น
การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมตามนัยของบทนิยาม “ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์
ร่วมกัน” ให้นับผู้ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานหรือผู้ผลิตดังกล่าวเป็นหนึ่งรายเท่านั้น 

 
ข้อ ๑๗  ให้ส่วนราชการดังต่อไปนี้ มีหน้าที่ควบคุมดูแลและสนับสนุนให้มีการปฏิบัติ

ตามข้อ ๑๖ 
(๑) กระทรวงอุตสาหกรรม มีหน้าที่ 

(๑.๑) พิจารณาคําขอรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน คําขอรับ
ใบอนุญาตทําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน และคํา
ขอจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

ในระหว่างที่ยังพิจารณาคําขอตามวรรคหนึ่งไม่แล้วเสร็จ ให้สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมออกใบรับให้แก่ผู้ย่ืนคําขอเพื่อใช้เป็นหลักฐานกับส่วนราชการผู้ดําเนินการซื้อ
หรือจ้าง 

(๑.๒) จัดทําบัญชีคู่มือผู้ซื้อปีละหนึ่งครั้ง และใบแทรกคู่มือผู้ซื้อระบุรายชื่อ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ประกาศกําหนดใหม่ และบัญชีรายช่ือผลิตภัณฑ์รายใหม่ที่ได้ผ่าน
การพิจารณาตาม (๑.๑) เดือนละหนึ่งครั้ง เผยแพร่แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐที่
เรียกช่ือย่างอื่น เป็นประจํา 

(๑.๓)๒๗ ตรวจสอบความจําเป็นพิเศษของส่วนราชการตามข้อ ๑๖ (๔) หากเป็น
กรณีที่ไม่สมควร ให้ทักท้วง มิฉะนั้นให้ตอบรับทราบ ทั้งนี้ ภายในสิบวันทําการนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

(๒) สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินมีหน้าที่สอดส่องมิให้มีการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตาม
ข้อ ๑๖ หากพบการหลีกเลี่ยงให้รายงานผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป เพื่อดําเนินการทางวินัยแก่ผู้
หลีกเลี่ยง และแจ้งให้ผู้รักษาการตามระเบียบ ทราบ 

 
วิธีซื้อและวิธีจ้าง 

 
ข้อ ๑๘  การซื้อหรือการจ้างกระทําได้ ๕ วิธี คือ 
(๑) วิธีตกลงราคา 
(๒) วิธีสอบราคา 
(๓) วิธีประกวดราคา 
(๔) วิธีพิเศษ 
(๕) วิธีกรณีพิเศษ 
(๖)๒๘ วิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนด 

                                                 
๒๗ ข้อ ๑๗ (๑) (๑.๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๓) 

พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๒๘ ข้อ ๑๘ (๖) เพิ่มโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
ข้อ ๑๙๒๙  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคา ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่ง

ซึ่งมีราคาไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 
ข้อ ๒๐๓๐  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคา ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่ง

ซึ่งมีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 
ข้อ ๒๑๓๑  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคา ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างครั้ง

หนึ่งซึ่งมีราคาเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 
ข้อ ๒๒  การซื้อหรือการจ้างตามข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐ ถ้าผู้สั่งซื้อหรือผู้สั่งจ้าง

เห็นสมควรจะสั่งให้กระทําโดยวิธีที่กําหนดไว้สําหรับวงเงินที่สูงกว่าก็ได้ 
การแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างโดยลดวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างในครั้งเดียวกันเพื่อให้วงเงินตํ่า

กว่าที่กําหนดโดยวิธีหนึ่งวิธีใด หรือเพื่อให้อํานาจสั่งซื้อสั่งจ้างเปลี่ยนไป จะกระทํามิได้ 
การซื้อหรือการจ้างซึ่งดําเนินการด้วยเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ ผู้สั่งซื้อหรือผู้สั่งจ้างจะ

สั่งให้กระทําตามวงเงินที่สัญญาเงินกู้หรือสัญญาเงินช่วยเหลือกําหนดก็ได้ 
 
ข้อ ๒๓๓๒  การซื้อโดยวิธีพิเศษ ได้แก่ การซื้อครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ 

บาท ให้กระทําได้เฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วย

ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหาร
ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศหรือหน่วยงานของต่างประเทศ 

(๒) เป็นพัสดุที่ต้องซื้อเร่งด่วน หากล่าช้าอาจจะเสียหายแก่ราชการ 
(๓) เป็นพัสดุเพื่อใช้ในราชการลับ 
(๔) เป็นพัสดุที่มีความต้องการใช้เพิ่มขึ้นในสถานการณ์ที่จําเป็นหรือเร่งด่วน หรือ

เพื่อประโยชน์ของส่วนราชการ และจําเป็นต้องซื้อเพิ่ม (Repeat Order) 
(๕) เป็นพัสดุที่จําเป็นต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ หรือดําเนินการโดยผ่าน

องค์การระหว่างประเทศ 

                                                 
๒๙ ข้อ ๑๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๓๘ 
๓๐ ข้อ ๒๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๓๘ 
๓๑ ข้อ ๒๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๓๘ 
๓๒ ข้อ ๒๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 

๒๕๓๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๖) เป็นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งานหรือมีข้อจํากัดทางเทคนิคที่จําเป็นต้อง
ระบุย่ีห้อเป็นการเฉพาะ ซึ่งหมายความรวมถึง อะไหล่ รถประจําตําแหน่งหรือยารักษาโรคที่ไม่ต้อง
จัดซื้อตามชื่อสามัญในบัญชียาหลักแห่งชาติตามข้อ ๖๐ 

(๗) เป็นพัสดุที่เป็นที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างซึ่งจําเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่ง 
(๘) เป็นพัสดุที่ได้ดําเนินการซื้อโดยวิธีอ่ืนแล้วไม่ได้ผลดี 
 
ข้อ ๒๔๓๓  การจ้างโดยวิธีพิเศษได้แก่การจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ 

บาท ให้กระทําได้เฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นงานที่ต้องจ้างช่างผู้มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือผู้มีความชํานาญเป็นพิเศษ 
(๒) เป็นงานจ้างซ่อมพัสดุที่จําเป็นต้องถอดตรวจให้ทราบความชํารุดเสียหาย

เสียก่อนจึงจะประมาณค่าซ่อมได้ เช่น งานจ้างซ่อมเครื่องจักร เครื่องมือกล เครื่องยนต์ เครื่องไฟฟ้า 
หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

(๓) เป็นงานที่ต้องกระทําโดยเร่งด่วน หากล่าช้าอาจจะเสียหายแก่ราชการ 
(๔) เป็นงานที่ต้องปกปิดเป็นความลับของทางราชการ 
(๕) เป็นงานที่จําเป็นต้องการจ้างเพิ่มในสถานการณ์ที่จําเป็น หรือเร่งด่วน หรือเพื่อ

ประโยชน์ของส่วนราชการ และจําเป็นต้องจ้างเพิ่ม (Repeat Order) 
(๖) เป็นงานที่ได้ดําเนินการจ้างโดยวิธีอ่ืนแล้วไม่ได้ผลดี 
 
ข้อ ๒๕  สําหรับส่วนราชการในต่างประเทศ หรือมีกิจกรรมที่ ต้องปฏิบัติใน

ต่างประเทศจะซื้อหรือจ้างโดยวิธีพิเศษก็ได้ โดยให้ติดต่อซื้อหรือจ้างกับผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้าง
ทํางานนั้นโดยตรง 

 
ข้อ ๒๖  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างจากส่วน

ราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมี
กฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นผู้ผลิตพัสดุหรือทํางานจ้างนั้นเอง และนายกรัฐมนตรีอนุมัติให้ซื้อหรือจ้าง 
(๒) มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดให้ซื้อหรือจ้าง และกรณีนี้ให้รวมถึง

หน่วยงานอื่นที่มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดด้วย 
 

รายงานขอซื้อหรือขอจ้าง 
 
ข้อ ๒๗  ก่อนดําเนินการซื้อหรือจ้างทุกวิธี นอกจากการซื้อที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง

ตามข้อ ๒๘ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทํารายงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการตามรายการดังต่อไปนี้ 
(๑) เหตุผลและความจําเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง 
(๒) รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรืองานที่จะจ้าง 

                                                 
๓๓ ข้อ ๒๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 

๒๕๓๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓) ราคามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการ หรือราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้ง
หลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ 

(๔) วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกู้
หรือเงินช่วยเหลือที่จะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้นทั้งหมด ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่า
จะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น 

(๕) กําหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ 
(๖) วิธีที่จะซื้อหรือจ้าง และเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น 
(๗) ข้อเสนออื่นๆ เช่น การขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการต่างๆ ที่จําเป็นในการซื้อ

หรือจ้าง การออกประกาศสอบราคาหรือประกาศประกวดราคา 
การซื้อหรือจ้างโดยวิธีตกลงราคาในวงเงินไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท และการซื้อหรือ

จ้างโดยวิธีพิเศษกรณีเร่งด่วนตามข้อ ๒๓ (๒) หรือข้อ ๒๔ (๓) ซึ่งไม่อาจทํารายงานตามปกติได้ 
เจ้าหน้าที่พัสดุหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการนั้นจะทํารายงานตามวรรคหนึ่งเฉพาะ
รายการที่เห็นว่าจําเป็นก็ได้๓๔ 

 
ข้อ ๒๘  ก่อนดําเนินการซื้อที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง ให้เจ้าหน้าที่พัสดุทํารายงาน

เสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการตามรายการดังต่อไปนี้ 
(๑) เหตุผลและความจําเป็นที่ต้องซื้อ 
(๒) รายละเอียดของที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างที่ต้องการซื้อรวมทั้งเนื้อที่และท้องที่ที่

ต้องการ 
(๓) ราคาประเมินของทางราชการในท้องที่นั้น 
(๔) ราคาซื้อขายของที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างใกล้เคียงบริเวณที่จะซื้อครั้งหลังสุด

ประมาณ ๓ ราย 
(๕) วงเงินที่จะซื้อ โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกู้หรือเงิน

ช่วยเหลือที่จะซื้อในครั้งนั้นทั้งหมด ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าว ให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะซื้อในครั้งนั้น 
(๖) วิธีที่จะซื้อและเหตุผลที่ต้องซื้อโดยวิธีนั้น 
(๗) ข้อเสนออื่นๆ เช่น การขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการต่างๆ ที่จําเป็นในการซื้อ 

การออกประกาศสอบราคาหรือประกาศประกวดราคา 
การซื้อที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างให้ติดต่อกับเจ้าของโดยตรง เว้นแต่การซื้อที่ดินและ

หรือสิ่งก่อสร้างในต่างประเทศที่จําเป็นต้องติดต่อผ่านนายหน้า หรือดําเนินการในทํานองเดียวกันตาม
กฎหมายหรือประเพณีนิยมของท้องถิ่น 

 
ข้อ ๒๙  เมื่อหัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอตามข้อ ๒๗ 

หรือข้อ ๒๘ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่พัสดุดําเนินการตามวิธีการซื้อหรือการจ้างนั้นต่อไปได้ 
 

การคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นในการซื้อและการจ้าง 
 

                                                 
๓๔ ข้อ ๒๗ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๓) 

พ.ศ. ๒๕๓๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ข้อ ๓๐๓๕  ส่วนราชการใดประสงค์จะคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นในการซื้อและ
การจ้างให้กระทําได้ในกรณีที่จําเป็นต้องจํากัดเฉพาะผู้ที่มีความสามารถ โดยกําหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการคัดเลือก ประกาศให้ผู้ที่สนใจทราบโดยเปิดเผย พร้อมทั้งส่งให้ กวพ. ด้วย 

ในการดําเนินการคัดเลือก ให้ส่วนราชการเจ้าของเรื่องจัดทํารายงานเสนอขออนุมัติ
หัวหน้าส่วนราชการผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ พร้อมด้วยเอกสารคัดเลือกคุณสมบัติเบ้ืองต้น โดยมี
รายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

(๑) เหตุผลและความจําเป็นที่จะต้องทําการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้น 
(๒) ประเภท วงเงิน และรายละเอียดของพัสดุหรืองานที่จะต้องซื้อหรือจ้าง 
(๓) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ซึ่งเป็นเกณฑ์ความต้องการขั้นตํ่า เช่น 

ประสบการณ์และผลงานที่ผ่านมา สมรรถภาพในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ เครื่องมือ และโรงงาน 
ฐานะการเงิน เป็นต้น 

(๔) หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก 
 
ข้อ ๓๑  เมื่อหัวหน้าส่วนราชการสั่งการอนุมัติในข้อ ๓๐ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ

จัดทําประกาศเชิญชวนเพื่อคัดเลือกคุณสมบัติเบ้ืองต้น 
ประกาศเชิญชวน อย่างน้อยให้แสดงรายการดังต่อไปนี้ 
(๑) รายละเอียดเฉพาะของที่ต้องการซื้อหรืองานที่ต้องการจ้าง 
(๒) ประสบการณ์และผลงานของผู้เสนอที่มีลักษณะและประเภทเดียวกัน 
(๓) สมรรถภาพในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ เครื่องมือและโรงงาน 
(๔) ฐานะการเงิน 
(๕) หลักเกณฑ์ทั่วไปในการพิจารณาคัดเลือก 
(๖) สถานที่ในการขอรับหรือขอซื้อเอกสารคุณสมบัติเบ้ืองต้น 
ในประกาศครั้งแรก ให้กําหนดสถานที่ วัน เวลารับข้อเสนอ ปิดการรับข้อเสนอ และ

เปิดซองข้อเสนอ พร้อมทั้งประกาศโฆษณาและแจ้งลักษณะโดยย่อของพัสดุที่ต้องการซื้อหรืองานที่
ต้องการจ้างและกําหนดเวลาให้พอเพียงเพ่ือเปิดโอกาสให้แก่ผู้ที่สนใจจัดเตรียมข้อเสนอ ทั้งนี้จะต้อง
กระทําก่อนวันรับซองข้อเสนอไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน โดยประกาศทางวิทยุกระจายเสียงและลงประกาศ
ในหนังสือพิมพ์ หากเห็นสมควรจะส่งประกาศเชิญชวนไปยังผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้างทํางานนั้น
โดยตรงหรือโฆษณาด้วยวิธีอ่ืนอีกก็ได้ 

สําหรับการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นในการประกวดราคานานาชาติ ให้ประกาศ
โฆษณาก่อนวันรับซองข้อเสนอไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน และดําเนินการตามหลักเกณฑ์ของแหล่งเงินกู้หรือ
เงินช่วยเหลืออีกด้วย 

 
ข้อ ๓๒๓๖ ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก ผู้มี

คุณสมบัติเบ้ืองต้น ประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการอื่นอย่างน้อยห้าคน ซึ่งแต่งต้ังจาก
ข้าราชการพนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานของรัฐ โดยคํานึงถึงลักษณะหน้าที่
                                                 

๓๕ ข้อ ๓๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าการพัสดุ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๓๖ ข้อ ๓๒ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๗) 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งต้ังเป็นสําคัญ และในจํานวนนี้ต้องมีผู้ชํานาญการในเรื่องที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้างนั้นอย่างน้อยหนึ่งคน 

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นมีหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติ
เบื้องต้นตามหลักเกณฑ์และภายในระยะเวลาที่หัวหน้าส่วนราชการกําหนด 

ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้
ทั้งหมดต่อหัวหน้าส่วนราชการผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อพิจารณาประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ
เบื้องต้นในการซื้อหรือจ้างต่อไป 

 
ข้อ ๓๓๓๗  ให้ส่วนราชการพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ

เบื้องต้นในการซื้อหรือการจ้าง และตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นที่ได้ประกาศไปแล้ว
อย่างน้อยทุกรอบ ๓ ปี โดยปกติให้กระทําภายในเดือนแรกของปีงบประมาณ และเมื่อได้ทบทวนแล้ว 
ให้ส่วนราชการนั้นแจ้งการทบทวนพร้อมทั้งส่งหลักเกณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ ให้ กวพ. ทราบ
โดยเร็ว แต่ต้องไม่นานเกินกว่า ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าว 

ในกรณีที่ส่วนราชการใดมีการขึ้นบัญชีผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นสําหรับการซื้อหรือการ
จ้างไว้เป็นการประจํา ให้ส่วนราชการนั้นเปิดโอกาสให้ผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นที่ได้ขึ้นบัญชีไว้แล้วและ
ประสงค์ที่จะขอเลื่อนชั้น หรือให้บุคคลที่ประสงค์จะเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้มี
คุณสมบัติเบื้องต้น มีสิทธิย่ืนคําขอเลื่อนชั้นหรือคําขอเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกได้ตลอดเวลา โดยให้
ดําเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๓๑ และข้อ ๓๒ และโดยปกติจะต้อง
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคําขอและเอกสารหลักฐานต่างๆ ครบถ้วนแล้ว 
ถ้าไม่สามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกล่าวจะต้องชี้แจงเหตุผลและระยะเวลาที่
ต้องใช้ตามความจําเป็นให้ผู้ย่ืนคําขอทราบด้วย 

ในระหว่างการย่ืนคําขอและตรวจพิจารณาคําขอ ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นที่ย่ืนคําขอ
เลื่อนชั้น หรือผู้ที่ย่ืนคําขอเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นจะใช้สิทธิ
จากการที่ตนได้ย่ืนคําขอเลื่อนชั้นหรือคําขอเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกดังกล่าวในการซื้อหรือการจ้าง
ที่มีขึ้นก่อนหรือในระหว่างที่ตนยื่นคําขอเลื่อนชั้น หรือคําขอเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกนั้นไม่ได้ 

ในกรณีที่ส่วนราชการเห็นสมควรยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อ
หรือการจ้างเพื่อดําเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นตามหลักเกณฑ์ที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใหม่
ตามวรรคหนึ่ง ให้ส่วนราชการแจ้งให้ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นที่อยู่ในบัญชีรายชื่อทราบหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน 

 
ข้อ ๓๓ ทวิ๓๘  ในการซื้อหรือการจ้างแต่ละครั้ง ให้ส่วนราชการพิจารณาถึง

ความสามารถในการรับงานของผู้ขายหรือผู้รับจ้างประกอบการพิจารณาคัดเลือกของส่วนราชการด้วย 
ในกรณีที่ส่วนราชการใดมีการขึ้นบัญชีผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นสําหรับการซื้อหรือการ

จ้างไว้แล้ว ให้ส่วนราชการนั้นแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างที่อยู่ในบัญชีผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นดังกล่าว

                                                 
๓๗ ข้อ ๓๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 

๒๕๔๑ 
๓๘ ข้อ ๓๓ ทวิ เพิ่มโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

แสดงหลักฐานถึงขีดความสามารถและความพร้อมที่ตนมีอยู่ในวันเสนอราคาตามหลักเกณฑ์ที่ทาง
ราชการกําหนดทั้งในด้านบุคลากร เครื่องมือ โรงงาน และฐานะทางการเงินของตนต่อส่วนราชการ 

 
กรรมการ 

 
ข้อ ๓๔  ในการดําเนินการซื้อหรือจ้างแต่ละครั้ง ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งต้ัง

คณะกรรมการขึ้น เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ พร้อมกับกําหนดระยะเวลาในการพิจารณาของ
คณะกรรมการ แล้วแต่กรณี คือ 

(๑) คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 
(๒) คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา 
(๓) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 
(๔) คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ 
(๕) คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ 
(๖) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
(๗) คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
ให้คณะกรรมการแต่ละคณะรายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าส่วนราชการภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด ถ้ามีเหตุที่ทําให้การรายงานล่าช้า ให้เสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาขยาย
เวลาให้ตามความจําเป็น 

 
ข้อ ๓๕๓๙ คณะกรรมการตามข้อ ๓๔ แต่ละคณะ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ

และกรรมการอื่นอย่างน้อยสองคน ซึ่งแต่งต้ังจากข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย
หรือพนักงานของรัฐ โดยคํานึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งต้ังเป็นสําคัญใน
กรณีจําเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของทางราชการจะแต่งต้ังบุคคลอ่ืนอีกไม่เกินสองคนร่วมเป็นกรรมการ
ด้วยก็ได้ 

ในกรณีเมื่อถึงกําหนดเวลาการเปิดซองสอบราคาหรือรับซองประกวดราคาแล้ว 
ประธานกรรมการยังไม่มาปฏิบัติหน้าที่ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหน้าที่
ประธานกรรมการในเวลานั้น โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่เฉพาะข้อ ๔๒ (๑) หรือข้อ
๔๙ แล้วแต่กรณีแล้วรายงานประธานกรรมการซึ่งหัวหน้าส่วนราชการแต่งต้ังเพื่อดําเนินการต่อไป 

ในการซื้อหรือจ้างครั้งเดียวกัน ห้ามแต่งต้ังผู้ที่เป็นกรรมการรับและเปิดซองประกวด
ราคาเป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา หรือแต่งต้ังผู้ที่เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือ
กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ 

คณะกรรมการทุกคณะ เว้นแต่คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา ควร
แต่งต้ังผู้ชํานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุหรืองานจ้างนั้นๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย 

สําหรับการซื้อหรือจ้างในวงเงินไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท จะแต่งต้ังข้าราชการหรือ
ลูกจ้างประจําคนหนึ่งซึ่งมิใช่ผู้จัดซื้อหรือจัดจ้างเป็นผู้ตรวจรับพัสดุหรืองานจ้างนั้น โดยให้ปฏิบัติหน้าที่
เช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือคณะกรรมการตรวจการจ้างก็ได้ 
                                                 

๓๙ ข้อ ๓๕ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๗) 
พ.ศ. ๒๕๕๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
ข้อ ๓๖  ในการประชุมปรึกษาของคณะกรรมการแต่ละคณะ ต้องมีกรรมการมา

พร้อมกันไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด ให้ประธานกรรมการและกรรมการแต่ละคน
มีเสียงหนึ่งในการลงมติ 

มติของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธาน
กรรมการออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและ
คณะกรรมการตรวจการจ้าง ให้ถือมติเอกฉันท์ 

กรรมการของคณะใดไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการให้ทําบันทึกความเห็นแย้ง
ไว้ด้วย 

 
ข้อ ๓๗๔๐  ในการจ้างก่อสร้างแต่ละครั้ง ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งต้ังผู้ควบคุมงาน

ที่มีความรู้ความชํานาญทางด้านช่างตามลักษณะของงานก่อสร้างจากข้าราชการหรือลูกจ้างประจําใน
สังกัด หรือข้าราชการหรือลูกจ้างประจําในสังกัดอ่ืนตามที่ได้รับยินยอมจากหัวหน้าส่วนราชการของผู้
นั้นแล้ว ในกรณีที่ลักษณะของงานก่อสร้าง มีความจําเป็นต้องใช้ความรู้ความชํานาญหลายด้าน จะ
แต่งต้ังผู้ควบคุมงานเฉพาะด้านหรือเป็นกลุ่มบุคคลก็ได้ 

ผู้ควบคุมงานควรมีคุณวุฒิตามที่ผู้ออกแบบเสนอแนะ และโดยปกติจะต้องมีคุณวุฒิ
ไม่ตํ่ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ในกรณีจําเป็นจะต้องจ้างที่ปรึกษาเป็นผู้ควบคุมงานแทนข้าราชการหรือ
ลูกจ้างประจําตามวรรคหนึ่ง ให้ถือปฏิบัติตามหมวด ๒ ส่วนที่ ๓ หรือส่วนที่ ๔ แล้วแต่กรณี 

 
ข้อ ๓๘  ในการซื้อ หรือจ้างทําพัสดุที่มีเทคนิคพิเศษ และจําเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ

ในการพิจารณาเป็นการเฉพาะ ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการที่จะขอทําความตกลงกับ
สํานักงบประมาณเพื่อว่าจ้างที่ปรึกษา มาให้ความเห็นประกอบการพิจารณาในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง
ในขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดได้ตามความจําเป็น โดยให้ดําเนินการจ้างโดยถือปฏิบัติตามระเบียบนี้ในส่วน
ที่ ๓ 

 
วิธีตกลงราคา 

 
ข้อ ๓๙  การซื้อหรือจ้างโดยวิธีตกลงราคา ให้เจ้าหน้าที่พัสดุติดต่อตกลงราคากับ

ผู้ขายหรือผู้รับจ้างโดยตรง แล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุจัดซื้อหรือจ้างได้ภายในวงเงินที่ได้รับความ
เห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการตามข้อ ๒๙ 

การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคาในกรณีจําเป็นและเร่งด่วนที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้
คาดหมายไว้ก่อนและไม่อาจดําเนินการตามปกติได้ทัน ให้เจ้าหน้าที่พัสดุหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบใน
การปฏิบัติราชการนั้น ดําเนินการไปก่อน แล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
และเมื่อหัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ถือว่ารายงานดังกล่าวเป็นหลักฐานการตรวจรับ
โดยอนุโลม 
                                                 

๔๐ ข้อ ๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 
๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
วิธีสอบราคา 

 
ข้อ ๔๐  ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทําเอกสารสอบราคา โดยอย่างน้อยให้แสดงรายการ

ดังต่อไปนี้ 
(๑) คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ต้องการซื้อและจํานวนที่ต้องการ หรือแบบรูป

รายการละเอียดและปริมาณงานที่ต้องการจ้าง 
ในกรณีที่จําเป็นต้องดูสถานที่ หรือชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมประกอบตามวรรคหนึ่ง 

ให้กําหนดสถานที่ วัน เวลาที่นัดหมายไว้ด้วย 
(๒) คุณสมบัติของผู้เข้าเสนอราคาซึ่งจะต้องมีอาชีพขายหรือรับจ้างตาม (๑) โดยให้ผู้

เสนอราคาแสดงหลักฐานดังกล่าวด้วย 
(๓) ในกรณีจําเป็นให้ระบุผู้เข้าเสนอราคาส่งตัวอย่าง แคตตาล็อก หรือแบบรูปและ

รายการละเอียดไปพร้อมกับในเสนอราคา 
(๔) ถ้าจําเป็นต้องมีการตรวจทดลอง ให้กําหนดจํานวนตัวอย่างให้พอแก่การตรวจ

ทดลองและเหลือไว้สําหรับการทําสัญญาด้วย ทั้งนี้ ให้มีข้อกําหนดไว้ด้วยว่าทางราชการไม่รับผิดชอบ
ในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการทดสอบตัวอย่างนั้น 

(๕) สถานที่ติดต่อเกี่ยวกับแบบรูปรายการละเอียด ในกรณีที่มีการขายให้ระบุราคา
ขายไว้ด้วย 

(๖) ข้อกําหนดให้ผู้เข้าเสนอราคาเสนอราคารวมทั้งสิ้น และราคาต่อหน่วยหรือต่อ
รายการ (ถ้าทําได้) พร้อมทั้งระบุหลักเกณฑ์โดยชัดเจนว่า จะพิจารณาราคารวมหรือราคาต่อหน่วย
หรือต่อรายการ ในกรณีที่ไม่ได้กําหนดไว้ในเอกสารสอบราคาให้พิจารณาราคารวม 

(๗) แบบใบเสนอราคา โดยกําหนดไว้ด้วยว่าในการเสนอราคาให้ลงราคารวมทั้งสิ้น
เป็นตัวเลขและต้องมีตัวหนังสือกํากับ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ 

ในการสอบราคาจ้างก่อสร้าง ให้กําหนดแบบบัญชีรายการก่อสร้างตามความ
เหมาะสมของลักษณะและประเภทของงาน เพื่อให้ผู้เข้าเสนอราคากรอกปริมาณวัสดุและราคาด้วย 

(๘) กําหนดระยะเวลายืนราคาเท่าที่จําเป็นต่อทางราชการ และมีเงื่อนไขด้วยว่าซอง
เสนอราคาที่ย่ืนต่อทางราชการและลงทะเบียนรับซองแล้ว จะถอนคืนมิได้ 

(๙) กําหนดสถานที่ส่งมอบพัสดุและวันส่งมอบโดยประมาณ (สําหรับการซื้อ) หรือ
กําหนดวันที่จะเริ่มทํางานและวันแล้วเสร็จโดยประมาณ (สําหรับการจ้าง) 

(๑๐) กําหนดสถานที่ วัน เวลา เปิดซองสอบราคา 
(๑๑) ข้อกําหนดให้ผู้เสนอราคาผนึกซองราคาให้เรียบร้อยก่อนยื่นต่อทางราชการจ่า

หน้าถึงประธานกรรมการเปิดซองสอบราคาการซื้อการจ้างครั้งนั้น และส่งถึงส่วนราชการก่อนวันเปิด
ซอง โดยให้ส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ พร้อมจัดทําบัญชีรายการเอกสาร เสนอไปพร้อมกับซองราคา
ด้วย 

สําหรับกรณีที่จะให้มีการย่ืนซองทางไปรษณีย์ได้ ให้กําหนดวิธีการปฏิบัติไว้ให้
ชัดเจนด้วย 

(๑๒) กําหนดเงื่อนไขในการสงวนสิทธ์ิที่จะถือว่าผู้ที่ไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลงกับ
ทางราชการ เป็นผู้ทิ้งงาน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑๓) ข้อกําหนดว่าผู้เข้าเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปทําสัญญา จะต้องวาง
หลักประกันสัญญาตามชนิดและอัตราในข้อ ๑๔๑ และข้อ ๑๔๒ 

(๑๔) ร่างสัญญา รวมทั้งการแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน เงื่อนไขการจ่ายเงินล่วงหน้า 
(ถ้ามี) และอัตราค่าปรับ 

(๑๕) ข้อสงวนสิทธ์ิว่า ส่วนราชการจะไม่พิจารณาผู้เสนอราคาที่เป็นผู้ทิ้งงานของทาง
ราชการ และส่วนราชการทรงไว้ซึ่งสิทธ์ิที่จะงดซื้อหรือจ้าง หรือเลือกซื้อหรือจ้างโดยไม่จําต้องซื้อหรือ
จ้างจากผู้ เสนอราคาต่ํ าสุดเสมอไป รวมทั้ งจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา  และลงโทษ 
ผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทําไปโดยไม่สุจริตหรือมีการ
สมยอมกันในการเสนอราคา 

 
ข้อ ๔๑  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคา ให้ดําเนินการดังนี้ 
(๑) ก่อนวันเปิดซองสอบราคาไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน สําหรับการสอบราคาในประเทศ

หรือไม่น้อยกว่า ๔๕ วัน สําหรับการสอบราคานานาชาติ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุส่งประกาศเผยแพร่การ
สอบราคาและเอกสารสอบราคาไปยังผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้างทํางานนั้นโดยตรง หรือโดยทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ กับให้ปิดประกาศเผยแพร่การสอบราคาไว้โดยเปิดเผย 
ณ ที่ทําการของส่วนราชการนั้น 

(๒) ในการยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาจะต้องผนึกซองจ่าหน้าถึงประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาการซื้อหรือการจ้างครั้งนั้น และส่งถึงส่วนราชการผู้ดําเนินการสอบ
ราคาก่อนวันเปิดซองสอบราคา โดยย่ืนโดยตรงต่อส่วนราชการ หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนใน
กรณีที่ส่วนราชการกําหนดให้กระทําได้ 

(๓) ให้เจ้าหน้าที่ลงรับโดยไม่เปิดซองพร้อมระบุวันและเวลาที่รับซอง ในกรณีที่ผู้
เสนอราคามายื่นซองโดยตรง ให้ออกใบรับให้แก่ผู้ย่ืนซอง สําหรับกรณีที่เป็นการยื่นซองทางไปรษณีย์ 
ให้ถือวันและเวลาที่ส่วนราชการนั้นลงรับจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซอง และให้ส่งมอบซอง ให้แก่
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุทันที 

(๔) ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเก็บรักษาซองเสนอราคาทุกรายโดยไม่เปิดซอง และ
เมื่อถึงกําหนดเวลาเปิดซองสอบราคาแล้ว ให้ส่งมอบซองเสนอราคาพร้อมทั้งรายงานผลการรับซองต่อ
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เพื่อดําเนินการต่อไป 

 
ข้อ ๔๒  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีหน้าที่ดังนี้ 
(๑) เปิดซองใบเสนอราคา และอ่านแจ้งราคาพร้อมบัญชีรายการเอกสารหลักฐาน

ต่างๆ ของผู้เสนอราคาทุกราย โดยเปิดเผย ตาม วัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด และตรวจสอบ
รายการเอกสารตามบัญชีของผู้เสนอราคาทุกราย แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไว้ในใบ
เสนอราคาและเอกสารประกอบใบเสนอราคาทุกแผ่น 

(๒) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ในเสนอราคา แคตตาล็อก หรือแบบรูป
และรายการละเอียด แล้วคัดเลือกผู้เสนอราคาที่ถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 

(๓) พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรืองานจ้างของผู้เสนอราคาที่ถูกต้องตาม (๒) ที่มี
คุณภาพและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ และเสนอให้ซื้อหรือจ้างจากรายที่คัดเลือกไว้แล้ว
ซึ่งเสนอราคาต่ําสุด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ําสุดดังกล่าวไม่ยอมเข้าทําสัญญาหรือข้อตกลงกับส่วน
ราชการในเวลาที่กําหนดตามเอกสารสอบราคา ให้คณะกรรมการพิจารณาจากผู้เสนอราคาต่ําราย
ถัดไปตามลําดับ 

ถ้ามีผู้เสนอราคาเท่ากันหลายราย ให้เรียกผู้เสนอราคาดังกล่าวมาขอให้เสนอราคา
ใหม่พร้อมกันด้วยวิธีย่ืนซองเสนอราคา 

ถ้าปรากฏว่าราคาของผู้เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างสูงกว่า
วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาดําเนินการตามข้อ ๔๓ 

(๔) ในกรณีที่มีผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามรายการละเอียดและเงื่อนไขที่กําหนดไว้
ในเอกสารสอบราคาเพียงรายเดียว ให้คณะกรรมการดําเนินการตาม (๓) โดยอนุโลม 

(๕) ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่
ได้รับไว้ทั้งหมดต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อสั่งการ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 

 
ข้อ ๔๓๔๑  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคาที่ปรากฏว่าราคาของผู้เสนอราคา

รายท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างยังสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างตามข้อ ๒๗ (๔) หรือข้อ 
๒๘ (๕) แล้วแต่กรณี ให้คณะกรรมการดําเนินการตามลําดับดังนี้ 

(๑) เรียกผู้เสนอราคารายนั้นมาต่อรองราคาให้ตํ่าสุดเท่าที่จะทําได้ หากผู้เสนอราคา
รายนั้นยอมลดราคาแล้ว ราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่า แต่ส่วนที่สูงกว่า
นั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือต่อรองราคาแล้ว ไม่ยอมลดราคาลงอีก แต่ส่วนที่
สูงกว่าเงินที่จะซื้อหรือจ้างนั้น ไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็น
ราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น 

(๒) ถ้าดําเนินการตาม (๑) แล้วไม่ได้ผล ให้เรียกผู้เสนอราคาที่คณะกรรมการ
เห็นสมควรซื้อหรือจ้างทุกรายมาต่อรองราคาใหม่พร้อมกัน ด้วยวิธีย่ืนซองเสนอราคาภายในกําหนด
ระยะเวลาอันสมควร หากรายใดไม่มาย่ืนซอง ให้ถือว่ารายนั้นยืนราคาตามที่เสนอไว้เดิม หากผู้เสนอ
ราคาตํ่าสุดในการต่อรองราคาครั้งนี้เสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูง
กว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม ก็ให้
เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น 

(๓) ถ้าดําเนินการตาม (๒) แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าส่วนราชการ
เพื่อประกอบการใช้ดุลพินิจว่าจะสมควรลดรายการ ลดจํานวน หรือลดเนื้องาน หรือขอเงินเพิ่มเติม 
หรือยกเลิกการสอบราคาเพื่อดําเนินการสอบราคาใหม่ 

 
วิธีประกวดราคา 

 
ข้อ ๔๔  ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทําเอกสารประกวดราคาตามตัวอย่างที่ กวพ. กําหนด

หรือตามแบบที่ผ่านการตรวจพิจารณาของสํานักงานอัยการสูงสุดแล้ว 
การจัดทําเอกสารประกวดราคารายใดจําเป็นต้องมีข้อความหรือรายการแตกต่างไป

จากที่ กวพ. กําหนดหรือแบบที่ผ่านการตรวจพิจารณาของสํานักงานอัยการสูงสุด โดยมีสาระสําคัญ
                                                 

๔๑ ข้อ ๔๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 
๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ตามท่ีกําหนดไว้ในตัวอย่างหรือแบบดังกล่าว และไม่ทําให้ทางราชการเสียเปรียบก็ให้กระทําได้ เว้นแต่
หัวหน้าส่วนราชการเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ ก็ให้ส่งร่างเอกสารประกวด
ราคาไปให้สํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน 

การเผยแพร่เอกสารประกวดราคาให้จัดทําเป็นประกาศ และมีสาระสําคัญดังนี้ 
(๑) รายการพัสดุที่ต้องการซื้อ หรืองานที่ต้องการจ้าง 
(๒) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าประกวดราคา 
(๓) กําหนดวัน เวลา รับซอง ปิดการรับซอง และเปิดซองประกวดราคา 
(๔) สถานที่และระยะเวลาในการขอรับหรือขอซื้อเอกสารการประกวดราคาและ

ราคาของเอกสาร 
(๕) แหล่งเงินกู้และประเทศผู้มีสิทธิเข้าประกวดราคา ในกรณีประกวดราคา

นานาชาติ 
 
ข้อ ๔๕๔๒  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคา ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุมี

หน้าที่รับผิดชอบควบคุมดูแลและจัดทําหลักฐานการเผยแพร่และการปิดประกาศประกวดราคาภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด โดยให้เจ้าหน้าที่พัสดุดําเนินการดังนี้ 

(๑) ปิดประกาศประกวดราคาโดยเปิดเผย ณ ที่ทําการของส่วนราชการนั้น การปิด
ประกาศดังกล่าว ให้กระทําในตู้ปิดประกาศที่มีกุญแจปิดตลอดเวลาโดยผู้ปิดประกาศและผู้ปลด
ประกาศออกจากตู้ปิดประกาศจะต้องจัดทําหลักฐานการปิดประกาศและการปลดประกาศออกเป็น
หนังสือมีพยานบุคคลรับรอง ทั้งนี้ ผู้ปิดประกาศและผู้ปลดประกาศออก จะต้องมิใช่บุคคลเดียวกัน 
และจะต้องมิใช่บุคคลที่เป็นพยานในแต่ละกรณีด้วย 

(๒) ส่งไปประกาศทางวิทยุกระจายเสียง และ/หรือประกาศในหนังสือพิมพ์ 
(๓) ส่งให้กรมประชาสัมพันธ์ และองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยเพื่อ

เผยแพร่ 
(๔) ส่งไปเผยแพร่ที่ศูนย์รวมข่าวประกวดราคาของทางราชการ โดยให้ส่งเอกสาร

ประกวดราคาไปพร้อมกันด้วย 
(๕) ส่งให้สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคแล้วแต่

กรณี โดยให้ส่งเอกสารประกวดราคาไปพร้อมกันด้วย 
นอกจากการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง หากเห็นสมควรจะส่งประกาศไปยังผู้มีอาชีพ

ขายหรือรับจ้างทํางานนั้นโดยตรง หรือจะโฆษณาโดยวิธีอ่ืนอีกด้วยก็ได้ 
การส่งประกาศประกวดราคาตามวรรคหนึ่ง หากจัดส่งทางไปรษณีย์ ให้จัดส่งโดยใช้

บริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เว้นแต่ท้องที่ใดไม่มีบริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) จึงให้จัดส่ง
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 

การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม ให้กระทําก่อนการให้หรือ
การขายเอกสารประกวดราคาไม่น้อยกว่า ๗ วันทําการ 

สําหรับการซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคานานาชาติ ให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ของแหล่งเงินกู้หรือแหล่งให้เงินช่วยเหลือ 
                                                 

๔๒ ข้อ ๔๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 
๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
ข้อ ๔๖๔๓  การให้หรือการขายเอกสารประกวดราคา รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวกับคุณ

ลักษณะเฉพาะหรือรายละเอียด ให้กระทํา ณ สถานที่ที่สามารถติดต่อได้โดยสะดวกและไม่เป็นเขต
หวงห้าม และจะต้องจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาไว้ให้มากพอสําหรับความต้องการของผู้มาขอรับ
หรือขอซื้อที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างทํางานนั้นรายละ ๑ ชุด โดยไม่มีเงื่อนไขอื่นใดในการให้หรือการ
ขาย 

การให้หรือการขายเอกสารประกวดราคา ต้องกระทําไม่น้อยกว่า ๗ วันทําการและ
จะต้องมีช่วงเวลาสําหรับการคํานวณราคาของผู้ประสงค์จะเข้าเสนอราคาหลังปิดการให้หรือการขาย
เอกสารประกวดราคาจนถึงก่อนวันรับซองประกวดราคาไม่น้อยกว่า ๗ วันทําการ หรือไม่น้อยกว่า
จํานวนวันที่มากกว่านั้นตามที่ กวพ. กําหนด โดยคํานึงถึงขนาด ปริมาณ และลักษณะของพัสดุที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ในกรณีที่มีการขาย ให้กําหนดราคาพอสมควรกับค่าใช้จ่ายที่ทางราชการต้องเสียไป
ในการจัดทําสําเนาเอกสารประกวดราคานั้น 

ถ้ามีการยกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้นและมีการประกวดราคาใหม่ ให้ผู้รับหรือซื้อ
เอกสารประกวดราคาในการประกวดราคาครั้งก่อน มีสิทธิใช้เอกสารประกวดราคานั้นหรือได้รับ
เอกสารประกวดราคาใหม่ โดยไม่ต้องเสียค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอีก 

 
ข้อ ๔๗๔๔  ในกรณีที่การซื้อหรือการจ้างใดมีรายละเอียดที่มีความซับซ้อนหรือมี

ความจําเป็นโดยสภาพของการซื้อหรือการจ้างที่จะต้องมีการช้ีแจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่ให้
ส่วนราชการกําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่ในประกาศ
ประกวดราคา 

ก่อนวันปิดการรับซองประกวดราคา หากส่วนราชการเห็นว่ามีความจําเป็นที่จะต้อง
กําหนดรายละเอียดเพิ่มเติมหรือมีการช้ีสถานที่อันเป็นการแก้ไขคุณลักษณะเฉพาะที่เป็นสาระสําคัญ
ซึ่งมิได้กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาตั้งแต่ต้น ให้ส่วนราชการจัดทําเป็นเอกสารประกวดราคา
เพิ่มเติมและให้ระบุ วัน เวลา และสถานที่ในการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่ไว้ด้วย และให้
ดําเนินการตามข้อ ๔๕ วรรคหนึ่ง โดยอนุโลม รวมทั้งให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ที่ได้รับหรือได้ซื้อเอกสาร
ประกวดราคาไปแล้วทุกรายทราบโดยมิชักช้า 

การช้ีแจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่ตามวรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง ให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบจัดทําบันทึกการช้ีแจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่ เป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นหลักฐาน
ทุกครั้ง 

ถ้ามีการดําเนินการตามวรรคสอง ให้ส่วนราชการพิจารณาเลื่อนวัน เวลารับซอง 
การปิดการรับซอง และการเปิดซองประกวดราคาตามความจําเป็นแก่กรณีด้วย 

 

                                                 
๔๓ ข้อ ๔๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 

๒๕๔๑ 
๔๔ ข้อ ๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 

๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ข้อ ๔๘  นอกจากกรณีที่กําหนดไว้ตามข้อ ๔๗ เมื่อถึงกําหนดวันรับซองประกวด
ราคาห้ามมิให้ร่นหรือเลื่อน หรือเปลี่ยนแปลงกําหนดเวลารับซอง และเปิดซองประกวดราคา 

การรับซองทางไปรษณีย์จะกระทํามิได้ เว้นแต่การประกวดราคานานาชาติซึ่ง
กําหนดให้มีการยื่นซองทางไปรษณีย์ได้ โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อ ๔๑ (๒) (๓) และ (๔) โดยอนุโลม 

 
ข้อ ๔๙๔๕  คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา มีหน้าที่ดังนี้ 
(๑) รับซองประกวดราคา ลงทะเบียนรับซองไว้เป็นหลักฐานลงชื่อกํากับซองกับ

บันทึกไว้ที่หน้าซองว่าเป็นของผู้ใด 
(๒) ตรวจสอบหลักประกันซองร่วมกับเจ้าหน้าที่การเงิน และให้เจ้าหน้าที่การเงิน

ออกใบรับให้แก่ผู้ย่ืนซองไว้เป็นหลักฐาน หากไม่ถูกต้องให้หมายเหตุในใบรับและบันทึกในรายงานด้วย 
กรณีหลักประกันซองเป็นหนังสือค้ําประกันให้ส่งสําเนาหนังสือค้ําประกันให้ธนาคาร บรรษัทเงินทุน
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ผู้ออกหนังสือค้ําประกัน 
ทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับด้วย 

(๓) รับเอกสารหลักฐานต่างๆ ตามบัญชีรายการเอกสารของผู้เสนอราคาพร้อมทั้ง
พัสดุตัวอย่าง แคตตาล็อก หรือแบบรูปและรายการละเอียด (ถ้ามี) หากไม่ถูกต้องให้บันทึกในรายงาน
ไว้ด้วย 

(๔) เมื่อพ้นกําหนดเวลารับซองแล้ว ห้ามรับซองประกวดราคาหรือเอกสารหลักฐาน
ต่างๆ ตามเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาอีก เว้นแต่กรณีตามข้อ ๑๖ (๙) 

(๕) เปิดซองใบเสนอราคา และอ่านแจ้งราคาพร้อมบัญชีรายการเอกสารหลักฐาน
ต่างๆ ของผู้เสนอราคาทุกราย โดยเปิดเผยตามเวลาและสถานที่ที่กําหนด และให้กรรมการทุกคนลง
ลายมือชื่อกํากับไว้ในใบเสนอราคา และเอกสารประกอบใบเสนอราคาทุกแผ่น 

ในกรณีที่มีการยื่นซองข้อเสนอทางเทคนิคและข้อเสนออื่นๆ แยกจากซองข้อเสนอ
ด้านราคาซึ่งต้องพิจารณาทางเทคนิคและอื่น ๆ ก่อนตามเงื่อนไขที่ได้กําหนดไว้ตามข้อ ๕๔ และข้อ 
๕๖ คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคาไม่ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง โดยให้เป็นหน้าที่
ของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาที่จะต้องดําเนินการต่อไป 

(๖) ส่งมอบใบเสนอราคาทั้งหมด และเอกสารหลักฐานต่างๆ พร้อมด้วยบันทึก
รายงานการดําเนินการต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ทันทีในวันเดียวกัน 

 
ข้อ ๕๐  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา มีหน้าที่ดังนี้ 
(๑) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ใบเสนอราคา เอกสารหลักฐานต่างๆ พัสดุ

ตัวอย่าง แคตตาล็อก หรือแบบรูปและรายการละเอียด แล้วคัดเลือกผู้เสนอราคาที่ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในเอกสารประกวดราคา 

ในกรณีที่ผู้เสนอราคารายใดเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กําหนดใน
เอกสารประกวดราคาในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ และความแตกต่างนั้นไม่มีผลทําให้เกิดการได้เปรียบ
เสียเปรียบต่อผู้เสนอราคารายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย ให้พิจารณาผ่อนปรนให้ผู้เข้า
ประกวดราคา โดยไม่ตัดผู้เข้าประกวดราคารายนั้นออก 
                                                 

๔๕ ข้อ ๔๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 
๒๕๓๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในการพิจารณา คณะกรรมการอาจสอบถามข้อเท็จจริงจากผู้เสนอราคารายใด 
ก็ได้แต่จะให้ผู้เสนอราคารายใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้ 

(๒) พิจารณาคัดเลือกสิ่งของ หรืองานจ้าง หรือคุณสมบัติของผู้ เสนอราคาที่
ตรวจสอบแล้วตาม (๑) ซึ่งมีคุณภาพและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ แล้วเสนอให้ซื้อหรือ
จ้างจากผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้แล้ว ซึ่งเสนอราคาต่ําสุด 

ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ําสุดดังกล่าวไม่ยอมเข้าทําสัญญาหรือข้อตกลงกับส่วน
ราชการในเวลาที่กําหนดตามเอกสารประกวดราคา ให้คณะกรรมการพิจารณาจากผู้เสนอราคาต่ําราย
ถัดไปตามลําดับ 

ถ้ามีผู้เสนอราคาเท่ากันหลายราย ให้เรียกผู้เสนอราคาดังกล่าวมาขอให้เสนอราคา
ใหม่พร้อมกัน ด้วยวิธีย่ืนซองเสนอราคา 

ถ้าปรากฏว่าราคาของผู้เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างสูงกว่า
วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาดําเนินการตามข้อ ๔๓ โดย
อนุโลม 

(๓) ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา และความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่
ได้รับไว้ทั้งหมดต่อหัวหน้าส่วนราชการ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 

 
ข้อ ๕๑  เมื่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ได้พิจารณาตามข้อ ๕๐ 

(๑) แล้วปรากฏว่า มีผู้เสนอราคารายเดียวหรือมีผู้เสนอราคาหลายรายแต่ถูกต้องตรงตามรายการ
ละเอียดและเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาเพียงรายเดียว โดยปกติให้เสนอหัวหน้าส่วน
ราชการยกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้น แต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเห็นว่ามี
เหตุผล สมควรที่จะดําเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการประกวดราคา ก็ให้ดําเนินการตามข้อ ๕๐ 
(๒) โดยอนุโลม 

 
ข้อ ๕๒๔๖  ในกรณีไม่มีผู้เสนอราคา หรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามรายการละเอียดและ

เงื่อนไขที่กําหนด ให้เสนอหัวหน้าส่วนราชการยกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้นเพื่อดําเนินการประกวด
ราคาใหม่ หากหัวหน้าส่วนราชการเห็นว่า การประกวดราคาใหม่จะไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ดําเนินการซื้อ
หรือจ้างโดยวิธีพิเศษตามข้อ ๒๓ (๘) หรือข้อ ๒๔ (๖) แล้วแต่กรณีก็ได้ 

 
ข้อ ๕๓  หลังจากการประกวดราคาแล้วแต่ยังไม่ได้ทําสัญญาหรือตกลงซื้อหรือจ้าง

กับผู้เสนอราคารายใด ถ้ามีความจําเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นเหตุให้ต้องเปลี่ยนแปลง
สาระสําคัญในรายการละเอียดหรือเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซึ่งทําให้เกิดการ
ได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เข้าเสนอราคาด้วยกัน ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณายกเลิกการ
ประกวดราคาครั้งนั้น 

 

                                                 
๔๖ ข้อ ๕๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 

๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ข้อ ๕๔๔๗  การซื้อหรือการจ้างที่มีลักษณะจําเป็นจะต้องคํานึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุ 
และหรือข้อกําหนดคุณสมบัติของผู้เข้าเสนอราคา ซึ่งอาจจะมีข้อเสนอที่ไม่อยู่ในฐานเดียวกันเป็นเหตุ
ให้มีปัญหาในการพิจารณาตัดสิน และเพื่อขจัดปัญหาดังกล่าวจําเป็นต้องให้มีการปรับปรุงข้อเสนอให้
ครบถ้วนและเป็นไปตามความต้องการก่อนพิจารณาด้านราคา หรือการซื้อหรือการจ้างแบบเหมารวม 
(Lump Sum Turnkey) ที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ดําเนินการได้ ให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับการ
ประกวดราคาทั่วไป เว้นแต่การกําหนดให้ผู้เข้าเสนอราคายื่นซองประกวดราคาโดยแยกเป็น 

(๑) ซองข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนออื่นๆ 
(๒) ซองข้อเสนอด้านราคา 
(๓) ซองข้อเสนอทางการเงินตามข้อ ๕๖ (ถ้ามี) 
ทั้งนี้ ให้กําหนดวิธีการ ขั้นตอน และหลักเกณฑ์การพิจารณาไว้เป็นเงื่อนไขใน

เอกสารประกวดราคาด้วย 
 
ข้อ ๕๕๔๘  เพื่อให้เป็นไปตามข้อ ๕๔ ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด

ราคาทําหน้าที่เปิดซองข้อเสนอด้านเทคนิคของผู้เสนอราคาแทนคณะกรรมการรับและเปิดซอง
ประกวดราคาตามข้อ ๔๙ (๕) และพิจารณาผลการประกวดราคาตามข้อ ๕๔ โดยถือปฏิบัติตามข้อ 
๕๐ ในส่วนที่ไม่ขัดกับการดําเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) พิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนออื่นของผู้เข้าเสนอราคาทุกรายและ
คัดเลือกเฉพาะรายที่เสนอได้ตรงหรือใกล้เคียงตามมาตรฐานความต้องการของส่วนราชการมากที่สุด 
ในกรณีจําเป็น จะเรียกผู้เสนอราคามาชี้แจงในรายละเอียดข้อเสนอเป็นการเพิ่มเติมข้อหนึ่งข้อใดก็ได้ 

(๒) เปิดซองราคาเฉพาะรายที่ได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกตาม (๑) แล้วสําหรับราย
ที่ไม่ผ่านการพิจารณา ให้ส่งคืนซองข้อเสนอด้านราคา และซองข้อเสนอทางการเงิน (ถ้ามี) โดยไม่เปิด
ซอง 

ในการพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิค และข้อเสนอทางการเงินในกรณีนี้ ให้ส่วน
ราชการแต่งต้ังผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค และผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือการจ้าง
อย่างน้อยด้านละ ๑ คน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาตามวรรคหนึ่งด้วย 

 
ข้อ ๕๖  การซื้อหรือการจ้างที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าเสนอราคายื่นข้อเสนอทางการเงิน

มาด้วยให้กําหนดให้ผู้เสนอราคายื่นซองข้อเสนอทางการเงินแยกมาต่างหาก และให้เปิดซองข้อเสนอ
ทางการเงินพร้อมกับการเปิดซองราคาตามข้อ ๕๕ (๒) เพื่อทําการประเมินเปรียบเทียบต่อไป ทั้งนี้ ให้
กําหนดวิธีการ ขั้นตอน และหลักเกณฑ์การพิจารณาไว้เป็นเงื่อนไขในเอกสารการประกวดราคาด้วย 

 
วิธีพิเศษ 

                                                 
๔๗ ข้อ ๕๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 

๒๕๔๑ 
๔๘ ข้อ ๕๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 

๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ข้อ ๕๗๔๙  การซื้อโดยวิธีพิเศษ ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งต้ังคณะกรรมการจัดซื้อ
โดยวิธีพิเศษขึ้นเพื่อดําเนินการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีเป็นพัสดุจะขายทอดตลาด ให้ดําเนินการซื้อโดยวิธีเจรจาตกลงราคา 
(๒) ในกรณีเป็นพัสดุที่ต้องซื้อเร่งด่วน หากล่าช้าอาจเสียหายแก่ราชการ ให้เชิญผู้มี

อาชีพขายพัสดุนั้นโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องตลาด หรือ
ราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทําได้ 

(๓) ในกรณีเป็นพัสดุที่ใช้ราชการลับ ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับ (๒) 
(๔) ในกรณีที่เป็นพัสดุที่ได้ซื้อไว้แล้ว แต่มีความจําเป็นต้องใช้เพิ่มในสถานการณ์ที่

จําเป็นหรือเร่งด่วน หรือเพื่อประโยชน์ของส่วนราชการ ให้เจรจากับผู้ขายรายเดิมตามสัญญาหรือ
ข้อตกลงซึ่งยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาการส่งมอบ เพื่อขอให้มีการขายพัสดุตามรายละเอียด และราคาที่ตํ่า
กว่า หรือราคาเดิม ภายใต้เงื่อนไขที่ดีกว่าหรือเงื่อนไขเดิม โดยคํานึงถึงราคาต่อหน่วยตามสัญญาเดิม 
(ถ้ามี) เพื่อให้บังเกิดผลประโยชน์สูงสุดที่ส่วนราชการจะได้รับ 

(๕) ในกรณีเป็นพัสดุที่จําเป็นต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศให้เสนอหัวหน้าส่วน
ราชการเพื่อติดต่อสั่งซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ หรือสืบราคาจากต่างประเทศ โดยขอความร่วมมือให้
สถานเอกอัครราชทูต หรือส่วนราชการอื่นในต่างประเทศ ช่วยสืบราคา คุณภาพ ตลอดจน
รายละเอียด ส่วนการซื้อโดยผ่านองค์การระหว่างประเทศให้ติดต่อกับสํานักงานขององค์การระหว่าง
ประเทศที่มีอยู่ในประเทศโดยตรง เว้นแต่กรณีที่ไม่มีสํานักงานในประเทศ ให้ติดต่อกับสํานักงานใน
ต่างประเทศได้ 

(๖) ในกรณีเป็นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งานหรือมีข้อจํากัดทางเทคนิคที่
จําเป็นต้องระบุย่ีห้อเป็นการเฉพาะ ให้เชิญผู้ผลิตหรือผู้แทนจําหน่ายพัสดุนั้นโดยตรงมาเสนอราคา 
หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องตลาดหรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้ต่อรอง
ราคาลงเท่าที่จะทําได้ 

(๗) ในกรณีพัสดุที่เป็นที่ดินและสิ่งก่อสร้างซึ่งจําเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่ง ให้เชิญ
เจ้าของที่ดินโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องตลาดหรือราคาที่
คณะกรรมการเห็นสมควรให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทําได้ 

สําหรับการจัดซื้อที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างในต่างประเทศในกรณีจําเป็นจะติดต่อกับ
นายหน้า หรือดําเนินการในทํานองเดียวกันตามกฎหมายหรือประเพณีนิยมท้องถิ่นแทนเจ้าของที่ดินก็
ได้ 

(๘) ในกรณีเป็นพัสดุที่ได้ดําเนินการซื้อโดยวิธีอ่ืนแล้วไม่ได้ผลดีให้สืบราคาจากผู้มี
อาชีพขายพัสดุนั้นโดยตรง และผู้เสนอราคาในการสอบราคาหรือประกวดราคาซึ่งถูกยกเลิกไป (ถ้ามี) 
หากเห็นว่า ผู้เสนอราคารายที่เห็นสมควรซื้อเสนอราคาสูงกว่าราคาในท้องตลาด หรือราคาที่
คณะกรรมการเห็นสมควรให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทําได้ 

ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้
ทั้งหมดต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อสั่งการ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 

 

                                                 
๔๙ ข้อ ๕๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 

๒๕๓๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ข้อ ๕๘๕๐  การจ้างโดยวิธีพิเศษ ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งต้ังคณะกรรมการจัดจ้าง
โดยวิธีพิเศษขึ้นเพื่อดําเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) การจ้างโดยวิธีพิเศษตามข้อ ๒๔ (๑) (๒) (๓) และ (๔) ให้เชิญผู้มีอาชีพรับจ้าง
ทํางานนั้นโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องถิ่นหรือราคาที่
ประมาณได้ หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทําได้ 

(๒) การจ้างโดยวิธีพิเศษตามข้อ ๒๔ (๕) ให้เจรจากับผู้รับจ้างรายเดิมตามสัญญา
หรือข้อตกลงซึ่งยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาการส่งมอบ เพื่อขอให้มีการจ้างตามรายละเอียด และราคาที่ตํ่า
กว่าหรือราคาเดิม โดยคํานึงถึงราคาต่อหน่วยตามสัญญาเดิม (ถ้ามี) เพื่อให้บังเกิดผลประโยชน์สูงสุดที่
ส่วนราชการจะได้รับ 

(๓) การจ้างโดยวิธีพิเศษตามข้อ ๒๔ (๖) กรณีเป็นพัสดุที่ได้ดําเนินการจ้างโดยวิธีอ่ืน
แล้วไม่ได้ผลดี ให้สืบราคาจากผู้มีอาชีพรับจ้างทํางานนั้นโดยตรง และผู้เสนอราคาในการสอบราคา
หรือประกวดราคาซึ่งถูกยกเลิกไป (ถ้ามี) หากเห็นว่าผู้เสนอราคารายที่เห็นสมควรจ้างเสนอราคาสูง
กว่าราคาในท้องถิ่นหรือราคาที่ประมาณได้ หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้ต่อรองราคาลง
เท่าที่จะทําได้ 

ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้
ทั้งหมดต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อสั่งการ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 

 
วิธีกรณีพิเศษ 

 
ข้อ ๕๙๕๑  การดําเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ ให้หัวหน้าส่วนราชการสั่งซื้อ

หรือสั่งจ้างจากผู้ขายหรือผู้รับจ้างตามข้อ ๒๖ ได้โดยตรง เว้นแต่การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคา
ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุจัดซื้อหรือจ้างได้ภายในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบ
จากหัวหน้าส่วนราชการตามข้อ ๒๙ 

 
การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ 

 
ข้อ ๖๐  การซื้อยาของส่วนราชการ ให้จัดซื้อตามชื่อสามัญ (GENERIC NAME) ใน

บัญชียาหลักแห่งชาติตามท่ีคณะกรรมการแห่งชาติทางด้านยากําหนด โดยให้ใช้เงินงบประมาณจัดซื้อ
ยาดังกล่าวไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ เว้นแต่ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ใช้เงิน
งบประมาณจัดซื้อยาดังกล่าวไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

 
ข้อ ๖๑  การซื้อยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เช่น ผ้าก๊อส สําลี หลอดฉีดยา เข็มฉีดยา 

เฝือก วัสดุทันตกรรม ฟิล์มเอกซเรย์ และเภสัชเคมีภัณฑ์ ซึ่งองค์การเภสัชกรรมได้ผลิตออกจําหน่าย
แล้วให้จัดซื้อจากองค์การเภสัชกรรม นอกจากส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม ให้จัดซื้อจาก
                                                 

๕๐ ข้อ ๕๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 
๒๕๓๙ 

๕๑ ข้อ ๕๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 
๒๕๓๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

โรงงานเภสัชกรรมทหาร ส่วนกรมตํารวจจะซื้อจากองค์การเภสัชกรรม หรือโรงงานเภสัชกรรมทหารก็
ได้ โดยให้ดําเนินการด้วยวิธีกรณีพิเศษ แต่ทั้งนี้ ราคายาที่องค์การเภสัชกรรมหรือโรงงานเภสัชกรรม
ทหารจําหน่ายต้องไม่สูงกว่าราคากลางของยาชื่อสามัญเดียวกันที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดเกิน
ร้อยละ ๓ 

 
ข้อ ๖๒  การซื้อยาตามชื่อสามัญในบัญชียาหลักแห่งชาติและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาซึ่ง

องค์การเภสัชกรรมมิได้เป็นผู้ผลิต แต่มีจําหน่าย ส่วนราชการจะจัดซื้อจากองค์การเภสัชกรรม หรือ
ผู้ขายหรือผู้ผลิตรายใดก็ได้ ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้ 

(๑) การจัดซื้อโดยวิธีสอบราคาหรือประกวดราคา ให้ส่วนราชการแจ้งให้องค์การ
เภสัชกรรมทราบด้วยทุกครั้ง และถ้าผลการสอบราคาหรือประกวดราคาปรากฏว่า องค์การเภสัช
กรรมเสนอราคาเท่ากันหรือตํ่ากว่าผู้เสนอราคารายอื่น ให้ส่วนราชการซื้อจากองค์การเภสัชกรรม 

(๒) การจัดซื้อโดยวิธีตกลงราคาหรือวิธีพิเศษ ให้ซื้อในราคาที่ไม่สูงกว่าราคากลางที่
กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

 
ข้อ ๖๓  ในกรณีที่มีกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดให้ความสนับสนุนให้ซื้อ

ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาจากหน่วยงานใด ก็ให้ส่วนราชการจัดซื้อยา หรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาจาก
หน่วยงานดังกล่าวได้ โดยวิธีกรณีพิเศษด้วย 

 
ข้อ ๖๔  ให้กระทรวงสาธารณสุขมีหน้าที่แจ้งเวียนบัญชียาหลักแห่งชาติตามท่ี

คณะกรรมการแห่งชาติทางด้านยากําหนด พร้อมทั้งราคากลางของยาดังกล่าว และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
ให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบ กับให้องค์การเภสัชกรรมแจ้งรายการยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่องค์การเภสัชกรรมผลิตได้หรือมีจําหน่ายให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบด้วย 

 
อํานาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจา้ง 

 
ข้อ ๖๕๕๒  การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างครั้งหนึ่ง นอกจากวิธีพิเศษและวิธีกรณีพิเศษให้เป็น

อํานาจของผู้ดํารงตําแหน่งและภายในวงเงิน ดังต่อไปนี้ 
(๑) หัวหน้าส่วนราชการไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๒) ปลัดกระทรวงเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๓) รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 
ข้อ ๖๖๕๓  การส่ังซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีพิเศษครั้งหนึ่ง ให้เป็นอํานาจของผู้ดํารง

ตําแหน่งและภายในวงเงิน ดังต่อไปนี้ 
(๑) หัวหน้าส่วนราชการไม่เกิน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

                                                 
๕๒ ข้อ ๖๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๓๘ 
๕๓ ข้อ ๖๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๓๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) ปลัดกระทรวงเกิน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๓) รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 
ข้อ ๖๗  การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ ให้หัวหน้าส่วนราชการสั่งซื้อหรือสั่ง

จ้างโดยไม่จํากัดวงเงิน 
 

การจ่ายเงินล่วงหน้า 
 
ข้อ ๖๘  การจ่ายเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง จะกระทํา

มิได้ เว้นแต่หัวหน้าส่วนราชการเห็นว่ามีความจําเป็นจะต้องจ่าย และมีการกําหนดเงื่อนไขไว้ก่อนการ
ทําสัญญาหรือข้อตกลง ให้กระทําได้เฉพาะกรณีและตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

(๑) การซื้อหรือการจ้างจากส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วน
ท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ จ่ายได้ไม่เกินร้อยละห้าสิบของราคาซื้อหรือราคาจ้าง 

(๒) การซื้อพัสดุจากสถาบันของรัฐในต่างประเทศ หรือจากหน่วยงานอื่นใน
ต่างประเทศซึ่งต้องดําเนินการผ่านองค์การระหว่างประเทศ หรือการซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์หรือ
พัสดุอ่ืนที่ กวพ. กําหนดตามข้อ ๑๒ (๘) ซึ่งจําเป็นต้องซื้อจากผู้ผลิตหรือผู้แทนจําหน่วยโดยตรงใน
ต่างประเทศ ให้จ่ายได้ตามท่ีตกลงกับสถาบันของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ หรือตามเงื่อนไขที่
ผู้ขายกําหนด แล้วแต่กรณี 

(๓)๕๔ การบอกรับวารสารหรือการสั่งจองหนังสือ หรือการจัดซื้อฐานข้อมูลสําเร็จรูป 
(CD-ROM) ที่มีลักษณะจะต้องบอกรับเป็นสมาชิกก่อน และมีกําหนดการออกเป็นวาระดังเช่นวารสาร 
หรือการบอกรับเป็นสมาชิก INTERNET เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์เรียกค้นหาข้อมูลข่าวสารจาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ โดยอาศัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้จ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง 

(๔) การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคาหรือประกวดราคา จ่ายได้ไม่เกินร้อยละสิบ
ห้าของราคาซื้อหรือราคาจ้าง แต่ทั้งนี้ จะต้องกําหนดอัตราค่าพัสดุหรือค่าจ้างที่จะจ่ายล่วงหน้าไว้เป็น
เงื่อนไขในเอกสารสอบราคาหรือประกวดราคาด้วย 

(๕) การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีพิเศษ ให้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของราคาซื้อหรือ
ราคาจ้าง 

 
ข้อ ๖๙  การจ่ายเงินให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างตามแบบธรรมเนียมการค้าระหว่าง

ประเทศ โดยเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต หรือโดยวิธีใช้ดราฟต์กรณีที่วงเงินไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท หรือ
การจ่ายเงินตามความก้าวหน้าในการจัดหาพัสดุที่สั่งซื้อ ให้กระทําได้โดยไม่ถือว่าเป็นการจ่ายเงิน
ล่วงหน้า 

 
ข้อ ๗๐  การจ่ายเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๖๘ (๑) (๒) และ (๓) ไม่

ต้องเรียกหลักประกัน 
                                                 

๕๔ ข้อ ๖๘ (๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 
๒๕๓๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ส่วนการจ่ายเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๖๘ (๔) และ (๕) ผู้ขายหรือผู้
รับจ้างจะต้องนําพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศมาค้ําประกันเงิน
ที่รับล่วงหน้าไปนั้น 

 
การตรวจรับพัสดุ 

 
ข้อ ๗๑  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีหน้าที่ดังนี้ 
(๑) ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ทําการของผู้ใช้พัสดุนั้น หรือสถานที่ซึ่งกําหนดไว้ในสัญญา

หรือข้อตกลง 
การตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่อ่ืน ในกรณีที่ไม่มีสัญญาหรือข้อตกลง จะต้องได้รับ

อนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการก่อน 
(๒) ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้ สําหรับกรณีที่มีการ

ทดลองหรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์ จะเชิญผู้ชํานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
เกี่ยวกับพัสดุนั้นมาให้คําปรึกษา หรือส่งพัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานที่ของผู้ชํานาญการ
หรือผู้ทรงคุณวุฒินั้นๆ ก็ได้ 

ในกรณีจําเป็นที่ไม่สามารถตรวจนับเป็นจํานวนหน่วยทั้งหมดได้ ให้ตรวจรับตาม
หลักวิชาการสถิติ 

(๓) โดยปกติให้ตรวจรับพัสดุในวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนําพัสดุมาส่ง และให้
ดําเนินการให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด 

(๔) เมื่อตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้รับพัสดุไว้และถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ส่ง
มอบพัสดุถูกต้องครบถ้วนต้ังแต่วันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนําพัสดุนั้นมาส่ง แล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พัสดุ
พร้อมกับทําใบตรวจรับโดยลงชื่อไ ว้ เ ป็นหลักฐานอย่างน้อยสองฉบับ  มอบแก่ผู้ ขายหรือ 
ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่พัสดุ ๑ ฉบับ เพื่อดําเนินการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินจากคลังและรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ 

ในกรณีที่เห็นว่าพัสดุที่ส่งมอบ มีรายละเอียดไม่เป็นไปตามข้อกําหนดในสัญญาหรือ
ข้อตกลง ให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อทราบหรือสั่งการ แล้วแต่กรณี 

(๕) ในกรณีที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุถูกต้องแต่ไม่ครบจํานวน หรือส่งมอบ
ครบจํานวน แต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ถ้าสัญญาหรือข้อตกลงมิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้ตรวจรับไว้
เฉพาะจํานวนที่ถูกต้อง โดยถือปฏิบัติตาม (๔) และโดยปกติให้รับรายงานหัวหน้าส่วนราชการเพื่อแจ้ง
ให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน ๓ วันทําการ นับแต่วันตรวจพบ แต่ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธ์ิของส่วนราชการ
ที่จะปรับผู้ขายหรือผู้รับจ้างในจํานวนที่ส่งมอบไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องนั้น 

(๖) การตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเป็นชุดหรือหน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างใด
อย่างหนึ่งไปแล้วจะไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างยังมิได้ส่งมอบพัสดุนั้น 
และโดยปกติให้รีบรายงานหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน ๓ วันทํา
การนับแต่วันที่ตรวจพบ 

(๗) ถ้ากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับพัสดุ โดยทําความเห็นแย้งไว้ ให้
เสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าส่วนราชการสั่งการให้รับพัสดุนั้นไว้ จึง
ดําเนินการตาม (๔) หรือ (๕) แล้วแต่กรณี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
การตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง 

 
ข้อ ๗๒  คณะกรรมการตรวจการจ้างมีหน้าที่ดังนี้ 
(๑) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ 

ผู้ควบคุมงานรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียด และข้อกําหนดในสัญญาทุกสัปดาห์ 
รวมท้ังรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน หรือพักงานของผู้ควบคุมงานแล้วรายงานหัวหน้าส่วน
ราชการเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป 

(๒) การดําเนินการตาม (๑) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นว่าตามหลักวิชาการ
ช่างไม่น่าจะเป็นไปได้ ให้ออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กําหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทํางานจ้าง
นั้นๆ โดยให้มีอํานาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตาม
หลักวิชาการช่างเพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกําหนดในสัญญา 

(๓) โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน ๓ วันทําการ นับแต่วันที่
ประธานกรรมการได้รับทราบการส่งมอบงาน และให้ทําการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด 

(๔) เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและ
ข้อกําหนดในสัญญาแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนต้ังแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้นและให้
ทําใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แล้วแต่กรณี โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย 
๒ ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่พัสดุ ๑ ฉบับ เพื่อทําการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบ
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง และรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ 

ในกรณีที่เห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามแบบรูป
รายการละเอียดและข้อกําหนดในสัญญา ให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
เพื่อทราบหรือสั่งการ แล้วแต่กรณี 

(๕) ในกรณีที่กรรมการตรวจการจ้างบางคนไม่ยอมรับงาน โดยทําความเห็นแย้งไว้ให้
เสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าส่วนราชการสั่งการให้ตรวจรับงานจ้างนั้นไว้
จึงจะดําเนินการตาม (๔) 

 
ข้อ ๗๓  ผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ ดังนี้ 
(๑) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กําหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ทํางานจา้ง

นั้นๆ ทุกวัน ให้เป็นไปตามแบบรูป รายการละเอียดและข้อกําหนดไว้ในสัญญาทุกประการ โดยสั่ง
เปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนงานจ้างได้ตามท่ีเห็นสมควร และตามหลักวิชาช่างเพื่อให้
เป็นไปตามแบบรูป รายการละเอียดและข้อกําหนดในสัญญา ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามก็สั่งให้
ห ยุ ด ง า น นั้ น เ ฉ พ า ะ ส่ ว น ห นึ่ ง ส่ ว น ใ ด ห รื อ ทั้ ง ห ม ด แ ล้ ว แ ต่ ก ร ณี ไ ว้ ก่ อ น  จ น ก ว่ า 
ผู้รับจ้างจะยอมปฏิบัติให้ถูกต้องตามคําสั่ง และให้รายงานคณะกรรมการตรวจการจ้างทันที 

(๒) ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูป รายการละเอียดหรือข้อกําหนดในสัญญามีข้อความ
ขัดกัน หรือเป็นที่คาดหมายได้ว่าถึงแม้ว่างานนั้นจะได้เป็นไปตามแบบรูป รายการละเอียดและ
ข้อกําหนดในสัญญาแต่เมื่อสําเร็จแล้วจะไม่มั่นคงแข็งแรง หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี หรือไม่
ปลอดภัย ให้สั่งพักงานนั้นไว้ก่อน แล้วรายงานคณะกรรมการตรวจการจ้างโดยเร็ว 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓)๕๕ จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน 
พร้อมทั้งผลการปฏิบัติงาน หรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงานอย่างน้อย ๒ ฉบับ เพื่อ
รายงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบทุกสัปดาห์และเก็บรักษาไว้เพื่อมอบให้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุ 
เมื่อเสร็จงานแต่ละงวด โดยถือว่าเป็นเอกสารสําคัญของทางราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบของผู้
มีหน้าที่ 

การบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้ระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
วัสดุที่ใช้ด้วย 

(๔) ในวันกําหนดลงมือทําการของผู้รับจ้างตามสัญญา และในวันถึงกําหนดส่งมอบ
งานแต่ละงวดให้รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม่ ให้คณะกรรมการ
ตรวจการจ้างทราบภายใน ๓ วันทําการนับแต่วันถึงกําหนดนั้นๆ 

 
ส่วนที่ ๓ 

การจ้างที่ปรึกษา 
   

 
การส่งเสริมทีป่รึกษาไทย 

 
ข้อ ๗๔๕๖  เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาที่ปรึกษาไทย ให้มีศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาอยู่

ภายใต้การกํากับควบคุมดูแลของกระทรวงการคลังเพื่อทําหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนที่ปรึกษาไทย 
(๒) รับจดทะเบียน ต่อทะเบียน หรือเพิกถอนทะเบียนที่ปรึกษาไทย 
(๓) รวบรวม จัดทํา รวมทั้งปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับที่ปรึกษาไทย 
(๔) เผยแพร่หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษาไทยแก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 

หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติ
ให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น และเอกชนผู้สนใจ 

 
ข้อ ๗๕๕๗  การจ้างที่ปรึกษาที่เป็นนิติบุคคล นอกจากการจ้างที่ปรึกษาที่ดําเนินการ

ด้านเงินช่วยเหลือ หรือเงินกู้จากแหล่งที่กําหนด ให้ดําเนินการว่าจ้างโดยวิธีอ่ืน ให้ส่วนราชการจ้างที่
ปรึกษาไทยเป็นที่ปรึกษาหลัก (Lead Firm) ในการดําเนินงาน เว้นแต่ได้รับการยืนยันเป็นหนังสือจาก
ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาว่าไม่มีที่ปรึกษาไทยในสาขาบริการหรืองานนั้น 

การจ้างที่ปรึกษาที่มิใช่นิติบุคคล ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กวพ. 
กําหนด เว้นแต่ระเบียบนี้กําหนดไว้เป็นอย่างอื่น 

                                                 
๕๕ ข้อ ๗๓ (๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 

๒๕๓๙ 
๕๖ ข้อ ๗๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 

๒๕๔๑ 
๕๗ ข้อ ๗๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 

๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีมีที่ปรึกษาไทย แต่มีเหตุผลและความจําเป็นที่จะไม่จ้างที่ปรึกษาไทยให้ขอ
อนุมัติต่อ กวพ. 

สําหรับการจ้างที่ปรึกษาของส่วนราชการในต่างประเทศหรือมีกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติ
ในต่างประเทศ จะไม่จ้างที่ปรึกษาไทยก็ได้ 

 
ข้อ ๗๖๕๘  ภายใต้บังคับข้อ ๗๕ การจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศของส่วนราชการ

นอกจากการจ้างที่ปรึกษาที่ดําเนินการด้วยเงินช่วยเหลือ หรือเงินกู้จากแหล่งที่กําหนดให้ดําเนินการ
จ้างโดยวิธีอ่ืน จะต้องมีบุคลากรไทยร่วมงานด้วยไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของจํานวนคน - เดือน 
(man – months) ของที่ปรึกษาทั้งหมด เว้นแต่สาขาบริการหรืองานที่ไม่อาจจะจ้างบุคลากรไทยได้
ให้ขออนุมัติต่อ กวพ. 

 
วิธีจ้างที่ปรึกษา 

 
ข้อ ๗๗  การจ้างที่ปรึกษากระทําได้ ๒ วิธี คือ 
(๑) วิธีตกลง 
(๒) วิธีคัดเลือก 
 

รายงานขอจ้างที่ปรึกษา 
 
ข้อ ๗๘  ก่อนดําเนินการจ้างที่ปรึกษา ให้เจ้าหน้าที่พัสดุทํารายงานเสนอหัวหน้าส่วน

ราชการตามรายการดังต่อไปนี้ 
(๑) เหตุผลและความจําเป็นที่ต้องจ้างที่ปรึกษา 
(๒) ขอบเขตโดยละเอียดของงานที่จะจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference) 
(๓) คุณสมบัติของที่ปรึกษาที่จะจ้าง 
(๔) วงเงินค่าจ้างที่ปรึกษาโดยประมาณ 
(๕) กําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน 
(๖) วิธีจ้างที่ปรึกษาและเหตุผลที่ต้องจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีนั้น 
(๗) ข้อเสนออื่นๆ (ถ้ามี) 
เมื่อหัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอแล้ว ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ

ดําเนินการจ้างตามวิธีจ้างนั้นต่อไปได้ 
 

กรรมการ 
 
ข้อ ๗๙  ในการดําเนินการจ้างที่ปรึกษาแต่ละครั้ง ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งต้ัง

คณะกรรมการขึ้น เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ แล้วแต่กรณี คือ 
(๑) คณะกรรมการดําเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง 

                                                 
๕๘ ข้อ ๗๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 

๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) คณะกรรมการดําเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 
 
ข้อ ๘๐๕๙  คณะกรรมการตามข้อ ๗๙ ประกอบด้วย ประธานกรรมการและ

กรรมการอื่นอย่างน้อยสี่คน ซึ่งแต่งต้ังจากข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือ
พนักงานของรัฐโดยคํานึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งต้ังเป็นสําคัญ ในกรณี
จําเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ให้แต่งต้ังผู้แทนจากส่วนราชการอื่นหรือบุคคลอื่นซึ่งเป็น
ผู้ชํานาญการในงานที่จะจ้างที่ปรึกษาอีกไม่เกินสองคนเป็นกรรมการด้วย และในกรณีการจ้างที่
ปรึกษาที่ดําเนินการด้วยเงินกู้ ให้มีผู้แทนจากสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะด้วยหนึ่งคน 

 
ข้อ ๘๑  ในการประชุมของคณะกรรมการตามข้อ ๗๙ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่

น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงเป็นองค์ประชุม 
การประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้นําความตามข้อ ๓๖ มาใช้บังคับ

โดยอนุโลม 
 

วิธีตกลง 
 
ข้อ ๘๒  การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง ได้แก่ การจ้างที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้าง

รายใดรายหนึ่งซึ่งเคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถและผลงานแล้ว และเป็นผู้ให้บริการที่เชื่อถือได้ 
 
ข้อ ๘๓๖๐  การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง ให้กระทําได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นการจ้างที่มีค่างานจ้างไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
(๒) เป็นการจ้างเพื่อทํางานต่อเนื่องจากงานที่ได้ทําอยู่แล้ว 
(๓) เป็นการจ้างในกรณีที่ทราบแน่ชัดว่าผู้เชี่ยวชาญในงานที่จะให้บริการตามที่

ต้องการมีจํานวนจํากัด ไม่เหมาะสมที่จะดําเนินการด้วยวิธีคัดเลือก และเป็นการจ้างที่มีค่าจ้างไม่เกิน 
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

(๔) เป็นการจ้างส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วน
ท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีให้การสนับสนุน ให้ดําเนินการจ้างได้
โดยตรง 

การจ้างที่ต้องกระทําโดยเร่งด่วน หากล่าช้าอาจจะเสียหายแก่ราชการ และมีความ
จําเป็นที่จะต้องดําเนินการจ้างโดยวิธีตกลงก็ให้กระทําได้ โดยหัวหน้าส่วนราชการจะต้องทํารายงาน
ช้ีแจงเหตุผลและความจําเป็นของการจ้างโดยวิธีตกลงให้ กวพ. ทราบโดยมิชักช้า แต่อย่างช้าต้องไม่
เกิน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้มีการจ้าง ในกรณีที่ กวพ. พิจารณาแล้วเห็นว่าการจ้างดังกล่าวไม่เป็นกรณี
เร่งด่วน ให้ กวพ. มีอํานาจแก้ไขสัญญาการจ้างให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจ้างที่ปรึกษาที่กําหนดไว้
                                                 

๕๙ ข้อ ๘๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. 
๒๕๕๒ 

๖๐ ข้อ ๘๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 
๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในระเบียบนี้ได้ และในการทําสัญญาจ้างโดยอาศัยเหตุเร่งด่วนนี้ ส่วนราชการจะต้องกําหนดเป็น
เงื่อนไขไว้ในสัญญาด้วยว่าสัญญาจ้างดังกล่าวจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ กวพ. ให้ความเห็นชอบ 

ในกรณีการจ้างโดยอาศัยเหตุตาม (๒) หรือ (๓) กวพ. จะกําหนดให้หัวหน้าส่วน
ราชการทํารายงานชี้แจงเหตุผลเพื่อทราบก็ได้ สําหรับกรณีที่เป็นการจ้างที่มีค่างานจ้างเกินวงเงินขั้น
สูงที่ กวพ. กําหนด 

 
ข้อ ๘๔  คณะกรรมการดําเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) พิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคของที่ปรึกษา 
(๒) พิจารณาอัตราค่าจ้างและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับบริการที่จะจ้างและ

เจรจาต่อรอง 
(๓) พิจารณารายละเอียดที่จะกําหนดในสัญญา 
(๔) ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่

ได้รับไว้ทั้งหมดต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อสั่งการโดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
 

วิธีคัดเลือก 
 
ข้อ ๘๕  การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก ได้แก่การจ้างที่ปรึกษาโดยการคัดเลือกที่

ปรึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะทํางานนั้นให้เหลือน้อยราย และเชิญชวนที่ปรึกษาที่ได้รับการ
คัดเลือกให้เหลือน้อยรายดังกล่าวย่ืนข้อเสนอเข้ารับงานนั้นๆ เพื่อพิจารณาคัดเลือกรายที่ดีที่สุด ใน
กรณีที่มีเหตุอันสมควรและหัวหน้าส่วนราชการเห็นชอบ ให้เชิญที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมยื่น
ข้อเสนอเข้ารับงาน โดยไม่ต้องทําการคัดเลือกให้เหลือน้อยรายก่อนก็ได้ 

 
ข้อ ๘๖  เพื่อให้ได้รายช่ือของที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมากรายที่สุด ให้

เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจ้างที่ปรึกษา ดําเนินการดังต่อไปนี้ 
(๑) ที่ปรึกษาต่างประเทศ ให้ขอรายชื่อจากสถาบันการเงิน หรือองค์การระหว่าง

ประเทศ หรือลงประกาศในหนังสือพิมพ์ แจ้งไปยังสมาคมหรือสถาบันอาชีพหรือสถานทูตที่เกี่ยวข้อง
หรือขอความร่วมมือจากส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจต่างๆ ซึ่งเคยดําเนินการจ้างที่ปรึกษาในงาน
ประเภทเดียวกัน 

(๒) ที่ปรึกษาไทย ให้ขอรายชื่อที่ปรึกษาจากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง 
ส่วนราชการใดที่มีรายชื่อที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมอยู่แล้วอาจพิจารณา

คัดเลือกให้เหลือน้อยรายโดยไม่ดําเนินการตามวรรคหนึ่งก็ได้ 
การคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยราย ให้คณะกรรมการดําเนินการจ้างที่ปรึกษาโดย

วิธีคัดเลือกทําหน้าที่พิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลืออย่างมาก ๖ ราย 
เมื่อได้ดําเนินการคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยรายแล้ว ให้รายงานหัวหน้าส่วน

ราชการเพื่อพิจารณา และกรณีที่เป็นการจ้างที่ปรึกษาโดยใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ ให้ดําเนินการ
ตามหลักเกณฑ์ของแหล่งเงินนั้นด้วย 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ข้อ ๘๗  ให้ส่วนราชการออกหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาที่ได้คัดเลือกไว้ย่ืนข้อเสนอ
เพื่อรับงานตามวิธีหนึ่งวิธีใด ดังต่อไปนี้ 

(๑) ย่ืนข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนอด้านราคาพร้อมกันโดยแยกเป็น ๒ ซอง 
(๒) ย่ืนข้อเสนอด้านเทคนิคเพียงซองเดียว 
 
ข้อ ๘๘  คณะกรรมการดําเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) กําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 
(๒) พิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคของที่ปรึกษาทุกรายและจัดลําดับ 
(๓) ในกรณีที่ใช้วิธีตามข้อ ๘๗ (๑) ให้เปิดซองเสนอด้านราคาของที่ปรึกษาที่มี

ข้อเสนอด้านเทคนิคที่ดีที่สุดและเจรจาต่อรองให้ได้ราคาที่เหมาะสม สําหรับกรณีที่ใช้วิธีตามข้อ ๘๗ 
(๒) ให้เชิญที่ปรึกษาที่มีข้อเสนอด้านเทคนิคที่ดีที่สุดมาย่ืนข้อเสนอด้านราคาและเจรจาต่อรองให้ได้
ราคาที่เหมาะสม 

หากเจรจาไม่ได้ผล ให้เสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อพิจารณายกเลิกการเจรจากับที่
ปรึกษารายนั้น แล้วเปิดซองข้อเสนอด้านราคาของที่ปรึกษาที่มีข้อเสนอด้านเทคนิคที่ดีที่สุดรายถัดไป
หรือเชิญที่ปรึกษาที่มีข้อเสนอด้านเทคนิคที่ดีที่สุดรายถัดไปให้ย่ืนข้อเสนอด้านราคา แล้วแต่กรณี และ
เจรจาต่อรองให้ได้ราคาที่เหมาะสม 

(๔) เมื่อเจรจาได้ราคาที่เหมาะสมแล้วให้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ที่จะกําหนดใน
สัญญา 

(๕) ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา และความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่
ได้รับไว้ทั้งหมดต่อหัวหน้าส่วนราชการ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 

ในกรณีที่ใช้วิธีการยื่นข้อเสนอตามข้อ ๘๗ (๑) หลังจากตัดสินให้ทําสัญญากับที่
ปรึกษาซึ่งได้รับการคัดเลือกแล้ว ให้ส่งคืนซองข้อเสนอด้านราคาให้แก่ที่ปรึกษารายอื่นที่ได้ย่ืนไว้โดยไม่
เปิดซอง 

สําหรับการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกที่ดําเนินการด้วยเงินช่วยเหลือโดยกรมวิเทศ
สหการให้ปฏิบัติตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง โดยอนุโลม 

 
ข้อ ๘๙  การจ้างที่ปรึกษาที่เป็นงานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน และมีที่ปรึกษาซึ่งสามารถ

ทํางานนั้นได้เป็นการทั่วไป ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการที่จะออกหนังสือเชิญชวนที่
ปรึกษาที่ได้คัดเลือกไว้ ให้ย่ืนข้อเสนอเพื่อรับงาน โดยให้ดําเนินการตามวิธีดังต่อไปนี้คือ 

(๑) ให้ที่ปรึกษายื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนอด้านราคาพร้อมกัน โดยแยก
เป็น ๒ ซอง 

(๒) ให้คณะกรรมการดําเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก พิจารณาข้อเสนอด้าน
เทคนิคของที่ปรึกษาทุกราย และจัดลําดับ 

(๓) เปิดซองราคาของผู้ที่ได้รับการจัดลําดับไว้อันดับหนึ่งถึงอันดับสามตาม (๒) 
พร้อมกัน แล้วเลือกรายที่เสนอราคาต่ําสุดมาเจรจาต่อรองราคาเป็นลําดับแรก 

(๔) หากเจรจาตาม (๓) แล้วไม่ได้ผล ให้ยกเลิกแล้วเจรจากับรายที่เสนอราคาต่ําราย
ถัดไปตามลําดับ 

เมื่อเจรจาได้ผลประการใด ให้ดําเนินการตามข้อ ๘๘ (๔) และ (๕) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
ข้อ ๙๐  การจ้างที่ปรึกษาเป็นรายบุคคลที่ไม่ต้องยื่นข้อเสนอด้านเทคนิค ให้

ดําเนินการคัดเลือกที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามนัย ข้อ ๘๖ และพิจารณาจัดลําดับและเมื่อ
สามารถจัดลําดับได้แล้ว ให้เชิญรายที่เหมาะสมที่สุดมาเสนอราคาค่าจ้างเพื่อเจรจาต่อรองราคา
ตามลําดับ 

 
อํานาจในการสั่งจ้างที่ปรึกษา 

 
ข้อ ๙๑๖๑  การสั่งจ้างที่ปรึกษาครั้งหนึ่ง ให้เป็นอํานาจของผู้ดํารงตําแหน่งและ

ภายในวงเงิน ดังต่อไปนี้ 
(๑) หัวหน้าส่วนราชการไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๒) ปลัดกระทรวงเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๓) รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 

ค่าจ้างที่ปรึกษา 
 
ข้อ ๙๒๖๒  อัตราค่าจ้างที่ปรึกษา ให้เป็นไปตามความเหมาะสมและประหยัดโดย

คํานึงถึงองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น ลักษณะของงานที่จะจ้าง อัตราค่าจ้างของงานในลักษณะเดียวกันที่
ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเคยจ้าง จํานวนคน - เดือน (man – months) เท่าที่จําเป็น ดัชนีค่าครอง
ชีพ เป็นต้น แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เกินกว่าอัตราค่าจ้างที่ปรึกษาตามที่ กวพ. กําหนด (ถ้ามี) ด้วย 

ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า ให้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละสิบห้า
ของค่าจ้างตามสัญญา และที่ปรึกษาจะต้องจัดให้ธนาคารในประเทศเป็นผู้ค้ําประกันเงินค่าจ้างที่ได้รับ
ล่วงหน้าไปนั้น และให้ผู้ว่าจ้างคืนหนังสือค้ําประกันดังกล่าวให้แก่ที่ปรึกษาเมื่อทางราชการได้หักเงินที่
ได้จ่ายล่วงหน้าจากเงินค่าจ้างที่จ่ายตามผลงานแต่ละงวดครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ให้กําหนดเป็นเงื่อนไขไว้
ในสัญญาด้วย 

สําหรับการจ้างส่วนราชการ ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของ
รัฐให้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ไม่เกินร้อยละห้าสิบของค่าจ้างตามสัญญา และไม่ต้องมีหลักประกันเงิน
ล่วงหน้าที่รับไปก็ได้ 

 
หลักประกันผลงาน 

 
ข้อ ๙๓  การจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ที่ปรึกษาที่แบ่งการชําระเงินออกเป็นงวด นอกจาก

การจ้างที่ปรึกษาซึ่งดําเนินการด้วยเงินช่วยเหลือ ให้ผู้ว่าจ้างหักเงินที่จะจ่ายแต่ละครั้งในอัตราไม่ตํ่า
กว่าร้อยละห้าแต่ไม่เกินร้อยละสิบของเงินค่าจ้าง เพื่อเป็นการประกันผลงาน หรือจะให้ที่ปรึกษาใช้
                                                 

๖๑ ข้อ ๙๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๓๘ 

๖๒ ข้อ ๙๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 
๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศมีอายุการค้ําประกันตามที่ผู้ว่าจ้างจะกําหนด วางค้ําประกัน
แทนเงินที่หักไว้ก็ได้ ทั้งนี้ ให้กําหนดเป็นเงื่อนไขไว้ในสัญญาด้วย 

 
ข้อ ๙๔  กรณีสัญญาจ้างที่ปรึกษาตามโครงการเงินกู้ที่ได้รวมเงินค่าภาษีซึ่งที่ปรึกษา

จะต้องจ่ายให้แก่รัฐบาลไทยไว้ในราคาจ้าง ให้แยกเงินส่วนที่กันเป็นค่าภาษีไว้ต่างหากจากราคาจ้าง
รวม 

 
ส่วนที่ ๔ 

การจ้างออกแบบและควบคุมงาน 
   

 
วิธีจ้างออกแบบและควบคุมงาน 

 
ข้อ ๙๕  การจ้างออกแบบและควบคุมงาน กระทําได้ ๔ วิธี คือ 
(๑) วิธีตกลง 
(๒) วิธีคัดเลือก 
(๓) วิธีคัดเลือกแบบจํากัดข้อกําหนด 
(๔) วิธีพิเศษ 
 

รายงานขอจ้างออกแบบและควบคุมงาน 
 
ข้อ ๙๖  ก่อนดําเนินการจ้างออกแบบและควบคุมงานทุกวิธีให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทํา

รายงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการ ตามรายการดังต่อไปนี้ 
(๑) ขอบเขตวงงานรวมทั้งรายละเอียดเท่าที่จําเป็น 
(๒) วงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง 
(๓) ประมาณการค่าจ้าง 
(๔) กําหนดเวลาแล้วเสร็จ 
(๕) วิธีที่จะจ้าง และเหตุผลที่ต้องจ้างโดยวิธีนั้น 
(๖) ข้อเสนออื่นๆ (ถ้ามี) 
เมื่อหัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอแล้ว ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ

ดําเนินการจ้าง ตามวิธีจ้างนั้นต่อไปได้ 
 

การจ้างโดยวิธีตกลง 
 
ข้อ  ๙๗  การจ้างโดยวิธีตกลง ได้แก่การจ้างออกแบบและควบคุมงานที่ผู้ว่าจ้าง

เลือกจ้างผู้ให้บริการรายหนึ่งรายใด ซึ่งเคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถแล้ว และเป็นผู้ให้บริการที่
มีหลักฐานดีตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธีตกลงได้พิจารณาเสนอแนะ ทั้งนี้ ให้ใช้กับการ
ก่อสร้างที่มีวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างตามโครงการหนึ่งๆ ไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
ข้อ ๙๘๖๓ ในการดําเนินการจ้างออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีตกลงแต่ละครั้ง ให้

หัวหน้าส่วนราชการแต่งต้ังกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธีตกลงขึ้นคณะหนึ่งประกอบด้วย ประธาน
กรรมการและกรรมการอื่นอย่างน้อยสองคน ซึ่งแต่งต้ังจากข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัยหรือพนักงานของรัฐ โดยคํานึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งต้ัง
เป็นสําคัญและอาจมีผู้ชํานาญการในกิจการนี้อีกไม่เกินสองคนร่วมเป็นกรรมการด้วย คณะกรรมการ
ดังกล่าวต้องมีจํานวนไม่ตํ่ากว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนทั้งหมด จึงจะดําเนินการตามที่กําหนดไว้ได้ 

 
ข้อ ๙๙  คณะกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธีตกลง มีหน้าที่พิจารณาข้อกําหนดของ

ผู้ให้บริการตามที่กําหนดไว้ในส่วนนี้ และให้รายงานผลการพิจารณาและความเห็น พร้อมด้วยเอกสาร
ที่ได้รับไว้ทั้งหมดต่อหัวหน้าส่วนราชการ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 

 
การจ้างโดยวิธีคัดเลือก 

 
ข้อ ๑๐๐  การจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้แก่การจ้างออกแบบและควบคุมงาน โดยผู้ว่า

จ้างประกาศเชิญชวนการว่าจ้าง และคณะกรรมการดําเนินการจ้างจะพิจารณาคัดเลือก 
ผู้ให้บริการที่มีข้อกําหนดเหมาะสมที่สุด เพื่อดําเนินการว่าจ้างต่อไป ทั้งนี้ให้ใช้กับการก่อสร้างอาคารที่
มี ว ง เ งินประมาณค่ า ก่อสร้ า งตามโครงการหนึ่ งๆ  เกิน  ๒ ,๐๐๐ ,๐๐๐  บาท  แ ต่ ไม่ เกิ น  
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 
ข้อ ๑๐๑  ในการดําเนินการจ้างออกแบบและควบคุมงาน โดยการจ้างโดยวิธี

คัดเลือกแต่ละครั้ง ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งต้ังกรรมการรับซองเสนองาน และกรรมการดําเนินการ
จ้างโดยวิธีคัดเลือก 

คณะกรรมการรับซองเสนองาน ประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการอื่น
อย่างน้อยสองคน ซึ่งแต่งต้ังจากข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงาน
ของรัฐโดยคํานึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งต้ังเป็นสําคัญ๖๔ 

คณะกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือก ประกอบด้วย ประธานกรรมการและ
กรรมการอื่นอย่างน้อยสองคน ซึ่งแต่งต้ังจากข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือ
พนักงานของรัฐ โดยคํานึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งต้ังเป็นสําคัญ และ
อาจมีผู้ชํานาญการในการนี้อีกไม่เกินสองคนร่วมเป็นกรรมการด้วย๖๕ 

                                                 
๖๓ ข้อ ๙๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. 

๒๕๕๒ 
๖๔ ข้อ ๑๐๑ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี 

๗) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๖๕ ข้อ ๑๐๑ วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี 

๗) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

คณะกรรมการดังกล่าวในข้อนี้ ต้องมีจํานวนไม่ตํ่ากว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนทั้งหมดจึง
จะดําเนินการตามที่กําหนดไว้ได้ 

 
ข้อ ๑๐๒  คณะกรรมการรับซองเสนองานการจ้างโดยวิธีคัดเลือก มีหน้าที่ดังนี้ 
(๑) รับซองเสนองานจากผู้ให้บริการและบันทึกไว้ที่หน้าซองว่า เป็นผู้ให้บริการราย

ใด แล้วลงบัญชีไว้เป็นหลักฐาน 
(๒) มอบซองเสนองานในสภาพเดิมต่อคณะกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือก 

และเมื่อพ้นกําหนดเวลารับซองเสนองานแล้ว ห้ามรับซองเสนองานจากผู้ให้บริการรายหนึ่งรายใดอีก
เป็นอันขาด 

 
ข้อ ๑๐๓  คณะกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือก มีหน้าที่ดังนี้ 
(๑) เมื่อคณะกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกมาครบองค์ประชุมแล้ว จึงเปิด

ซองเสนองานตามที่คณะกรรมการรับซองเสนองานการจ้างโดยวิธีคัดเลือกมอบให้ 
(๒) พิจารณาข้อกําหนดของผู้ให้บริการตามที่กําหนดไว้ในส่วนนี้ คุณวุฒิและประวัติ

การทํางาน จํานวนสถาปนิกและหรือวิศวกรที่ประจําและไม่ประจํา หลักฐานแสดงผลงานที่ได้เคย
ปฏิบัติมาแล้วของผู้ให้บริการ และลงลายมือชื่อกํากับไว้ในใบเสนองานเพื่อเป็นหลักฐาน 

(๓) เมื่อได้พิจารณาเสร็จแล้วเห็นสมควรดําเนินการต่อไปประการใดให้รายงานต่อ
หัวหน้าส่วนราชการผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุพร้อมด้วยหลักฐาน ตามปกติคณะกรรมการควรเสนอ
จ้างผู้ที่มีข้อกําหนดเหมาะสมที่สุด เว้นแต่ผู้ให้บริการดังกล่าวไม่สามารถรับงานในกรณีใดก็ตาม ให้
คณะกรรมการเสนอผู้ให้บริการที่มีข้อกําหนดเหมาะสมรายถัดไป 

 
การจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดข้อกําหนด 

 
ข้อ ๑๐๔  การจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดข้อกําหนด ได้แก่การว่าจ้างออกแบบ

และควบคุมงานที่ผู้ว่าจ้างประกาศเชิญชวนการว่าจ้าง และคณะกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธี
คัดเลือกแบบจํากัดข้อกําหนด พิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการที่เป็นนิติบุคคล โดยคํานึงถึงฐานะทางนิติ
บุคคล คุณวุฒิและประวัติการทํางาน จํานวนสถาปนิกและหรือวิศวกรท่ีประจําและไม่ประจํา 
หลักฐานแสดง ผลงานที่ได้เคยปฏิบัติมาแล้ว ตลอดจนแนวความคิดในการออกแบบ เพื่อดําเนินการ
จ้างต่อไป ทั้งนี้ ให้ใช้กับการก่อสร้างอาคารที่มีวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างตามโครงการหนึ่งๆ เกิน 
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 
ข้อ ๑๐๕  ในการดําเนินการจ้างออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีการจ้างแบบจํากัด

ข้อกําหนดแต่ละครั้ง ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งต้ังคณะกรรมการรับซอง และคณะกรรมการ
ดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดข้อกําหนด องค์ประกอบของคณะกรรมการแต่ละคณะ 
คุณวุฒิหรือผู้ชํานาญในคณะกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดข้อกําหนด หน้าที่ของ
คณะกรรมการรับซองเสนองานการจ้างโดยคัดเลือกแบบจํากัดข้อกําหนด ให้นําความใน 
ข้อ ๑๐๑ ข้อ ๑๐๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ข้อ ๑๐๖  คณะกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดข้อกําหนดมี
หน้าที่ดังนี้ 

(๑) เมื่อคณะกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดข้อกําหนดมาครบ
องค์ประชุมแล้ว จึงเปิดซองเสนองานตามที่คณะกรรมการรับซองเสนองานมอบให้ 

(๒) พิจารณาข้อกําหนดต่างๆ ดังนี้ 
ก. ข้อกําหนดของผู้ให้บริการตามที่กําหนดไว้ในส่วนนี้ 
ข. คุณวุฒิและประวัติการทํางาน จํานวนสถาปนิกและหรือวิศวกรที่ประจําและ

ไม่ประจํา 
ค. หลักฐานแสดงผลงานที่ได้เคยปฏิบัติมาแล้ว 
ง. แนวความคิดในการออกแบบ 

(๓) พิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการที่มีข้อกําหนดเหมาะสมไว้เป็นจํานวนไม่น้อยกว่า ๒ 
ราย และแจ้งวิธีดําเนินการเสนองานตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้างแก่ผู้เสนองานและอาจพิจารณา
กําหนดให้ผู้ให้บริการดังกล่าวย่ืนเสนอแบบร่างของงานก็ได้ อนึ่งการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนองานให้
คํานึงถึงแผนปฏิบัติงาน ความเหมาะสมทางด้านประโยชน์ใช้สอย ตลอดจนสายงานและความ
เหมาะสมทางด้านสถาปัตยกรรม และลงลายมือชื่อกํากับไว้ในใบเสนองานเพื่อเป็นหลักฐาน 

(๔) เมื่อได้พิจารณาเสร็จแล้วเห็นสมควรดําเนินการต่อไปประการใดและสมควร
เลือกผู้ให้บริการรายหนึ่งรายใด ให้รายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ พร้อม
ด้วยหลักฐาน 

 
การจ้างโดยวิธีพิเศษ 

 
ข้อ ๑๐๗  การจ้างโดยวิธีพิเศษมี ๒ ลักษณะดังนี้ 
(๑) วิธีเลือกจ้าง ได้แก่การจ้างออกแบบและควบคุมงานในกรณีที่มีความจําเป็น

เร่งด่วน และความมั่นคงของชาติ หากจะดําเนินการว่าจ้างตามวิธีอ่ืนดังกล่าวมาแล้ว จะทําให้เกิดการ
ล่าช้า เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและความมั่นคงของประเทศชาติ ให้ปลัดกระทรวงมีอํานาจตก
ลงจ้างผู้ให้บริการรายหนึ่งรายใดตามที่พิจารณาเห็นสมควร 

(๒) การว่าจ้างโดยการประกวดแบบ ได้แก่การว่าจ้างออกแบบอาคารที่มีลักษณะ
พิเศษ เป็นที่เชิดชูคุณค่าทางด้านศิลปกรรมหรือสถาปัตยกรรมของชาติ เช่น อนุสาวรีย์ รัฐสภา 
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ โรงละครแห่งชาติ หรืองานออกแบบอาคารที่มีโครงสร้างขนาดใหญ่ เช่น 
สนามกีฬาแห่งชาติ สนามบิน ให้ผู้ว่าจ้างเสนอรายละเอียดเรื่องการจ้างออกแบบ โดยวิธีประกวดแบบ
ต่อ กวพ. 

 
ข้อ ๑๐๘  ผู้ว่าจ้างมีสิทธ์ิบอกเลิกการคัดเลือกผู้ให้บริการได้ในกรณีต่อไปนี้ 
(๑) มีผู้ย่ืนเสนองานน้อยกว่า ๒ ราย 
(๒) ผู้ให้บริการยื่นเสนองานไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของผู้ว่าจ้าง 
 
ข้อ ๑๐๙  ให้ผู้ว่าจ้างส่งหนังสือแจ้งผลการตัดสินคัดเลือก และนัดหมายการทํา

สัญญาไปยังผู้ให้บริการรายที่ได้รับการคัดเลือกโดยเร็ว 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
การประกาศเชิญชวน 

 
ข้อ ๑๑๐  การประกาศเชิญชวนการว่าจ้างกระทําได้ ๓ วิธี คือ 
(๑) ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย 
(๒) ประกาศทางสื่อสารมวลชน เช่น ลงประกาศในหนังสือพิมพ์ หรือประกาศทาง

วิทยุกระจายเสียง 
(๓) ส่งประกาศไปยังสมาคมวิชาชีพสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม หรือสํานักงานที่

ประกอบธุรกิจดังกล่าว 
การจะประกาศด้วยวิธีใดให้พิจารณาตามความจําเป็นของกิจการและความ

เหมาะสมแห่งท้องถิ่นเป็นเรื่องๆ ไป 
 
ข้อ ๑๑๑  ให้เจ้าหน้าที่พัสดุทําประกาศเชิญชวน โดยอย่างน้อยให้แสดงรายการ

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ความต้องการด้านประโยชน์ใช้สอยของอาคารและขอบเขตของที่ดินและสิ่งปลูก

สร้าง 
(๒) กําหนดวัน เวลา สถานที่เปิดและปิดรับซองเสนองาน 
(๓) เงื่อนไขและระยะเวลาการออกแบบ 
(๔) กําหนดให้ผู้เสนองานวางหลักประกันซอง ตามชนิดและจํานวนในข้อ ๑๔๑ และ

ข้อ ๑๔๒ และให้มีเงื่อนไขว่า ถ้าผู้เข้าประกวดราคาถอนการเสนองาน หรือไม่ไปทําสัญญากับทาง
ราชการภายในกําหนด ทางราชการจะริบหลักประกันซองหรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ค้ําประกัน และ
สงวนสิทธ์ิที่จะถือว่าผู้ที่ไม่ไปทําสัญญากับทางราชการเป็นผู้ทิ้งงานด้วย 

(๕) การวินิจฉัยของคณะกรรมการให้ถือเป็นเด็ดขาด 
 

การเสนองาน 
 
ข้อ ๑๑๒  ผู้ให้บริการที่เสนองานการจ้างโดยวิธีคัดเลือก และการจ้างโดยวิธีคัดเลือก

แบบจํากัดข้อกําหนด นอกจากจะต้องส่งข้อเสนองานให้กับผู้ ว่าจ้างแล้ว ยังต้องยื่นหลักฐาน
ประกอบการเสนองาน ดังนี้ 

(๑) ข้อกําหนดของผู้ให้บริการตามที่กําหนดไว้ในส่วนนี้ 
(๒) คุณวุฒิและประวัติการทํางาน จํานวนสถาปนิกและหรือวิศวกรที่ประจําและไม่

ประจํา 
(๓) หลักฐานแสดงผลงานที่เคยปฏิบัติมาแล้ว 
(๔) หลักประกันการเสนองาน 
เมื่อการคัดเลือกการว่าจ้างเสร็จสิ้นแล้ว ให้ส่งข้อเสนอและหลักฐานต่างๆ ดังกล่าว

คืนแก่ผู้ให้บริการที่ไม่ได้รับการคัดเลือก 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ข้อ ๑๑๓  ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลธรรมดาจะต้องมีสัญชาติไทย และเป็นผู้ที่ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมและหรือวิศวกรรมสําหรับงานว่าจ้างตามท่ีกําหนด โดย
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรมและหรือวิศวกรรมแล้วแต่กรณี และไม่เป็นข้าราชการประจํา
หรือลูกจ้างของส่วนราชการ หรือพนักงานเทศบาล รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานขององค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่น 

ผู้ให้บริการที่เป็นนิติบุคคล กรรมการผู้จัดการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของนิติบุคคลนั้น
จะต้องเป็นคนไทย และเป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยเกินร้อยละห้าสิบของทุนการจัดต้ังนิติ
บุคคลนั้น 

 
อํานาจในการสั่งจ้างออกแบบและควบคุมงาน๖๖ 

 
ข้อ ๑๑๔๖๗  การสั่งจ้างออกแบบและควบคุมงานครั้งหนึ่ง ให้เป็นอํานาจของผู้ดํารง

ตําแหน่งและภายในวงเงิน ดังต่อไปนี้ 
(๑) หัวหน้าส่วนราชการไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๒) ปลัดกระทรวงเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 
ข้อ ๑๑๕  ผู้ว่าจ้างอาจริบหลักประกัน หรือใช้สิทธ์ิเรียกร้องเอาจากผู้ค้ําประกันการ

เสนองานที่ผู้รับจ้างนํามามอบไว้กับผู้ว่าจ้างได้ในกรณีดังนี้ 
(๑) ผู้รับจ้างหลีกเลี่ยงการทําสัญญาในระยะเวลาที่กําหนด 
(๒) ผู้ว่าจ้างไม่สามารถส่งใบแจ้งให้มาทําสัญญาได้เนื่องจาก 

ก. ผู้รับจ้างเลิกหรือหยุดกิจการ 
ข. ในกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา บุคคลนั้นถูกระงับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

สถาปัตยกรรมและหรือวิศวกรรม 
(๓) ผู้รับจ้างผิดสัญญา และผู้ว่าจ้างได้บอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างแล้ว 
 

การตรวจและรับมอบงาน 
 
ข้อ ๑๑๖  ในการจ้างออกแบบและควบคุมงานแต่ละครั้ง ให้หัวหน้าส่วนราชการ

แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจและรับมอบงานเพื่อปฏิบัติการตามที่กําหนดไว้ในส่วนนี้ 
คณะกรรมการตรวจและรับมอบงาน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ และ

กรรมการอื่นอย่างน้อยสองคน ซึ่งแต่งต้ังจากข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือ

                                                 
๖๖ ความ “อํานาจในการสั่งจ้างออกแบบและควบคุมงาน” แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๘ 
๖๗ ข้อ ๑๑๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๓๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พนักงานของรัฐ โดยคํานึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งต้ังเป็นสําคัญ และ
อาจมีผู้ชํานาญการในกิจการนี้อีกไม่เกินสองคนร่วมเป็นกรรมการด้วย๖๘ 

คณะกรรมการดังกล่าวต้องมีจํานวนไม่ตํ่ากว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนทั้งหมด จึงจะ
ดําเนินการตามที่กําหนดไว้ได้ 

 
ข้อ ๑๑๗  คณะกรรมการตรวจและรับมอบงาน มีหน้าที่ตรวจและควบคุมงาน

ออกแบบและก่อสร้างอาคารว่าถูกต้องตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในสัญญา 
เมื่อตรวจเห็นเป็นการถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้ทําใบรับรองผลการปฏิบัติงาน โดยลง

ช่ือไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่พัสดุ ๑ ฉบับ เพื่อทํา
การเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง และรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ 

 
การควบคุมงาน 

 
ข้อ ๑๑๘  ผู้รับจ้างจะต้องจัดผู้ควบคุมงานที่มีความรู้และมีความชํานาญงานการ

ก่อสร้างให้เหมาะสมกับสภาพงานการก่อสร้างนั้นๆ 
ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายชื่อผู้ควบคุมงาน ผู้ตรวจการหรือผู้แทนให้ผู้ว่าจ้างให้ความ

เห็นชอบ และในกรณีที่ผู้ควบคุมงานไม่สามารถปฏิบัติงานตามความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้อง
เสนอชื่อผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานแทน ผู้ที่ปฏิบัติงานแทนในกรณีดังกล่าวจะต้องได้รับความยินยอม
จากผู้ว่าจ้าง 

 
ค่าออกแบบและควบคุมงาน 

 
ข้อ ๑๑๙  การจ่ายเงินค่าออกแบบและควบคุมงาน ให้เป็นไปตามอัตราดังนี้ 
(๑) อาคารที่มีงบประมาณค่าก่อสร้าง ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้จ่ายค่า

ออกแบบหรือค่าคุมงาน อย่างใดอย่างหนึ่งในอัตราร้อยละ ๒ ของวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง 
(๒) อาคารท่ีมีงบประมาณค่าก่อสร้าง เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท สําหรับในส่วนที่

เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้จ่ายค่าออกแบบหรือค่าคุมงาน อย่างใดอย่างหนึ่งในอัตราร้อยละ ๑.๗๕ 
ของวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง 

การจ่ายเงินค่าออกแบบและควบคุมงานตามความในวรรคหนึ่ง ไม่รวมถึงค่าสํารวจ
และวิเคราะห์ดินฐานราก 

 
ข้อ ๑๒๐  ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างหรือหน่วยงานอ่ืนใดจะนําแบบแปลนรายละเอียดงาน

จ้างไปดําเนินการก่อสร้างนอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในสัญญา ให้ผู้ว่าจ้างหรือหน่วยงานนั้นๆ จ่ายเงิน
ค่าจ้างแก่ผู้รับจ้างตามอัตราที่ กวพ. พิจารณากําหนดเป็นรายๆ ไป 

 
                                                 

๖๘ ข้อ ๑๑๖ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี 
๗) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ข้อ ๑๒๑  ห้ามผู้รับจ้างนําแบบแปลนรายละเอียดงานออกแบบและควบคุมงานที่ได้
ทําสัญญากับผู้ว่าจ้างแล้วไปให้ผู้อ่ืนดําเนินการก่อสร้างอีก 

 
ข้อ ๑๒๒  ระหว่างดําเนินการตามสัญญาจ้าง ผู้ ว่าจ้างอาจขอให้ผู้ รับจ้าง

เปลี่ยนแปลงแก้ไขเล็กๆ น้อยๆ ในส่วนที่ไม่กระทบกระเทือนโครงสร้างที่สําคัญของอาคาร ระบบไฟฟา้ 
ระบบปรับอากาศ น้ําประปา ของงานที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบตามงวดงานในสัญญาแล้วโดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก 

ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่สําคัญให้ผู้ว่าจ้างเสนอขอ
อนุมัติ กวพ. ก่อน 

 
ส่วนที่ ๕ 

การแลกเปลี่ยน 
   

 
ข้อ ๑๒๓  การแลกเปลี่ยนพัสดุจะกระทํามิได้ เว้นแต่ในกรณีที่หัวหน้าส่วนราชการ

เห็นว่ามีความจําเป็นจะต้องแลกเปลี่ยน ให้กระทําได้เฉพาะการแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์กับครุภัณฑ์และ
การแลกเปลี่ยนวัสดุกับวัสดุ ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 

(๑) การแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์กับครุภัณฑ์ประเภทและชนิดเดียวกัน ให้แลกเปลี่ยนได้ 
เว้นแต่การแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์บางอย่างซึ่งสํานักงบประมาณกําหนด หรือการแลกเปลี่ยนที่ต้อง
จ่ายเงินเพิ่ม ให้ขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณก่อน 

(๒) การแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์กับครุภัณฑ์ต่างประเภทหรือต่างชนิดกัน ให้ขอทําความ
ตกลงกับสํานักงบประมาณก่อนทุกกรณี 

(๓) การแลกเปลี่ยนวัสดุกับวัสดุประเภทและชนิดเดียวกัน ที่ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มให้
แลกเปลี่ยนได้ กรณีนอกเหนือจากนี้ ให้ขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลังก่อน 

 
ข้อ ๑๒๔  ในกรณีต้องมีการแลกเปลี่ยนพัสดุ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุรายงานต่อหัวหน้า

ส่วนราชการเพื่อพิจารณาสั่งการ โดยให้รายงานตามรายการดังต่อไปนี้ 
(๑) เหตุผลและความจําเป็นที่ต้องแลกเปลี่ยน 
(๒) รายละเอียดของพัสดุที่จะนําไปแลกเปลี่ยน 
(๓) ราคาที่ซื้อหรือได้มาของพัสดุที่จะนําไปแลกเปลี่ยน และราคาที่จะแลกเปลี่ยนได้

โดยประมาณ 
(๔) พัสดุที่จะรับแลกเปลี่ยน และให้ระบุว่าจะแลกเปลี่ยนกับส่วนราชการหน่วยงาน

ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะ
เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน 

(๕) ข้อเสนออื่นๆ (ถ้ามี) 
ในกรณีที่จะแลกเปลี่ยนกับเอกชน ให้ระบุวิธีที่จะแลกเปลี่ยนพร้อมทั้งเหตุผล โดย

เสนอให้นําวิธีการซื้อมาใช้โดยอนุโลม เว้นแต่การแลกเปลี่ยนพัสดุที่จะนําไปแลกครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อ
หรือได้มารวมกันไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จะเสนอให้ใช้วิธีตกลงราคาก็ได้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
ข้อ ๑๒๕  การแลกเปลี่ยนพัสดุกับเอกชน  ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่ง ต้ัง

คณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งหรือหลายคณะ ตามความจําเป็น โดยถือปฏิบัติตามข้อ ๓๕ หรือข้อ ๓๖ 
แล้วแต่กรณีโดยอนุโลม 

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังนี้ 
(๑) ตรวจสอบและประเมินราคาพัสดุที่ต้องการแลกเปลี่ยนตามสภาพปัจจุบันของ

พัสดุนั้น 
(๒) ตรวจสอบรายละเอียดพัสดุที่จะได้รับจากการแลกเปลี่ยนว่าเป็นของใหม่ที่ยังไม่

เคยใช้งานมาก่อน เว้นแต่พัสดุเก่าที่จะได้รับจากการแลกเปลี่ยนนั้นจะเป็นความจําเป็นไม่ทําให้ทาง
ราชการต้องเสียประโยชน์ หรือเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ 

(๓) เปรียบเทียบราคาพัสดุที่จะแลกเปลี่ยนกัน โดยพิจารณาจากราคาที่ประเมินตาม 
(๑) และราคาพัสดุที่จะได้รับจากการแลกเปลี่ยน ซึ่งถือตามราคากลางหรือราคามาตรฐาน หรือราคา
ในท้องตลาดโดยทั่วไป 

(๔) ต่อรองกับผู้เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรแลกเปลี่ยน 
(๕) เสนอความเห็นต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อพิจารณาสั่งการ 
(๖) ตรวจรับพัสดุโดยปฏิบัติตามข้อ ๗๑ โดยอนุโลม 
 
ข้อ ๑๒๖  การแลกเปลี่ยนพัสดุของส่วนราชการ กับส่วนราชการ หน่วยงานตาม

กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็น
ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้า
หน่วยงานนั้นๆ ที่จะตกลงกัน 

 
ข้อ ๑๒๗  ครุภัณฑ์ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเมื่อลงทะเบียนครุภัณฑ์ของส่วน

ราชการนั้นแล้ว ให้แจ้งสํานักงบประมาณ และสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือสํานักงานตรวจเงิน
แผ่นดินภูมิภาค แล้วแต่กรณี ทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับครุภัณฑ์ 

ในกรณีการแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์กับหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น 
รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ให้ส่งสําเนาหลักฐานการดําเนินการตามข้อ ๑๒๕ หรือข้อ ๑๒๖ ไปด้วย 

 
 
 

ส่วนที่ ๖ 
การเช่า 

   
 
ข้อ ๑๒๘  การเช่าสังหาริมทรัพย์ และการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่

กําหนดไว้ในหมวดนี้ ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาดําเนินการได้ตามความเหมาะสมและจําเป็นโดย
สําหรับการเช่าสังหาริมทรัพย์ให้นําข้อกําหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องจ่ายเงินค่าเช่าล่วงหน้าในการเช่าอสังหาริมทรัพย์และ
สังหาริมทรัพย์ให้กระทําได้เฉพาะกรณีการเช่าซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน ๓ ปี ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(๑) การเช่าจากหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจจ่ายได้ไม่
เกินร้อยละห้าสิบของค่าเช่าทั้งสัญญา 

(๒) การเช่าจากเอกชนจ่ายได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบของค่าเช่าทั้งสัญญา 
การจ่ายเงินค่าเช่าล่วงหน้านอกเหนือจากหลักเกณฑ์ข้างต้น ให้ขอทําความตกลงกับ

กระทรวงการคลังก่อน 
 

การเช่าอสังหาริมทรัพย ์
 
ข้อ ๑๒๙  การเช่าอสังหาริมทรัพย์ ให้กระทําได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) เช่าที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในราชการ 
(๒) เช่าสถานที่เพื่อใช้เป็นที่ทําการในกรณีที่ไม่มีสถานที่ของทางราชการหรือมีแต่ไม่

เพียงพอ และถ้าสถานที่เช่านั้นกว้างขวางพอ จะใช้เป็นที่พักของผู้ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบ
ของทางราชการด้วยก็ได้ 

(๓) เช่าสถานที่เพื่อใช้เป็นที่พักสําหรับผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าที่พักตามระเบียบของทาง
ราชการ ในกรณีที่ต้องการประหยัดเงินงบประมาณ 

(๔) เช่าสถานที่เพื่อใช้เป็นที่เก็บพัสดุของทางราชการ ในกรณีที่ไม่มีสถานที่เก็บ
เพียงพอ 

การเช่าให้ดําเนินการโดยวิธีตกลงราคา 
 
ข้อ ๑๓๐  ก่อนดําเนินการเช่า ให้เจ้าหน้าที่พัสดุทํารายงานเสนอหัวหน้าส่วน

ราชการตามรายการดังต่อไปนี้ 
(๑) เหตุผลและความจําเป็นที่จะต้องเช่า 
(๒) ราคาค่าเช่าที่ผู้ให้เช่าเสนอ 
(๓) รายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์ที่จะเช่า เช่น สภาพของสถานที่ บริเวณที่

ต้องการใช้พร้อมทั้งภาพถ่าย (ถ้ามี) และราคาค่าเช่าครั้งหลังสุด เป็นต้น 
(๔) อัตราค่าเช่าของอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีขนาดและสภาพใกล้เคียงกับที่จะเช่า (ถ้า

มี) 
ในกรณีหน่วยงานในส่วนกลางต้องการเช่าอสังหาริมทรัพย์ในส่วนภูมิภาค ให้ขอ

ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของสถานที่และอัตราค่าเช่าจากจังหวัดนั้นๆ เพื่อประกอบการ
พิจารณาด้วย 

 
ข้อ ๑๓๑  อสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีอัตราค่าเช่ารวมทั้งค่าบริการอ่ืนเกี่ยวกับการเช่า

ตามที่จะกําหนดไว้ในสัญญาไม่เกินเดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท ให้หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้พิจารณา
อนุมัติถ้าเกินเดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท ให้ขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลังก่อน 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ส่วนที่ ๗ 
สัญญาและหลกัประกัน 

   
 

สัญญา 
 
ข้อ ๑๓๒  การลงนามในสัญญาในการจัดหาตามระเบียบนี้ เป็นอํานาจของหัวหน้า

ส่วนราชการและให้ทําเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษตามตัวอย่างที่ กวพ. กําหนด 
การทําสัญญารายใดถ้าจําเป็นต้องมีข้อความหรือรายการแตกต่างไปจากตัวอย่าง

สัญญาที่ กวพ. กําหนด โดยมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไว้ในตัวอย่างสัญญาและไม่ทําให้ทางราชการ
เสียเปรียบก็ให้กระทําได้ เว้นแต่หัวหน้าส่วนราชการเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุม
พอ ก็ให้ส่งร่างสัญญานั้นไปให้สํานักงานอัยการสูงสุดพิจาณาก่อน 

ในกรณีที่ไม่อาจทําสัญญาตามตัวอย่างที่ กวพ. กําหนดได้ และจําเป็นต้องร่างสัญญา
ขึ้นใหม่ต้องส่งร่างสัญญานั้นให้สํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาก่อน เว้นแต่หัวหน้าส่วนราชการ
เห็นสมควรทําสัญญาตามแบบที่เคยผ่านการพิจารณาของสํานักงานอัยการสูงสุดมาแล้ว ก็ให้กระทําได้ 

สําหรับการเช่าซึ่งผู้เช่าจะต้องเสียเงินอื่นใดนอกจากค่าเช่า หรือในกรณีที่หัวหน้า
ส่วนราชการเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ ให้ส่งร่างสัญญาให้สํานักงานอัยการ
สูงสุดหรืออัยการจังหวัด แล้วแต่กรณี ตรวจพิจารณาก่อน 

ในกรณีจําเป็นต้องทําสัญญาเป็นภาษาต่างประเทศ ให้ทําเป็นภาษาอังกฤษ แต่ต้องมี
คําแปลตัวสัญญาและเอกสารแนบท้ายสัญญาเฉพาะที่สําคัญเป็นภาษาไทยไว้ด้วย เว้นแต่เป็นการทํา
สัญญาตามตัวอย่างที่ กวพ. กําหนด ไม่ต้องแปลเป็นภาษาไทย 

การทําสัญญาของส่วนราชการในต่างประเทศ จะทําสัญญาเป็นภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาของประเทศที่หน่วยงานนั้นต้ังอยู่ โดยผ่านการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญหรือผู้รู้กฎหมายของ
ส่วนราชการนั้นๆ ก็ได้ 

 
ข้อ ๑๓๓๖๙  การจัดหาในกรณีดังต่อไปนี้ จะทําข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันโดยไม่

ต้องทําเป็นสัญญาตามข้อ ๑๓๒ ก็ได้ โดยให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ 
(๑) การซื้อ การจ้าง หรือการแลกเปลี่ยนโดยวิธีตกลงราคา หรือการจ้างที่ปรึกษา

โดยวิธีตกลงที่มีวงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
(๒) การจัดหาที่คู่สัญญาสามารถส่งมอบพัสดุให้ครบถ้วนภายในห้าวันทําการของทาง

ราชการ นับต้ังแต่วันถัดจากวันทําข้อตกลงเป็นหนังสือ 
(๓) การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ และการจัดหาจากส่วนราชการ 
(๔) การซื้อโดยวิธีพิเศษตามข้อ ๒๓ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) 
(๕) การจ้างโดยวิธีพิเศษตามข้อ ๒๔ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) 
(๖) การเช่า ซึ่งผู้เช่าไม่ต้องเสียเงินอื่นใดนอกจากค่าเช่า 

                                                 
๖๙ ข้อ ๑๓๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 

๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีการจัดหาซึ่งมีราคาไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือในกรณีการซื้อหรือการจ้าง 
ซึ่งใช้วิธีดําเนินการตามข้อ ๓๙ วรรคสอง จะไม่ทําข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันก็ได้ 

 
ข้อ ๑๓๔๗๐  การทําสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ นอกจากการจ้างที่ปรึกษาให้

กําหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราตายตัวระหว่างร้อยละ ๐.๐๑ - ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับ
มอบ เว้นแต่การจ้างซึ่งต้องการผลสําเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกันให้กําหนดค่าปรับเป็นรายวัน เป็น
จํานวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ - ๐.๑๐ ของราคางานจ้างนั้น แต่ต้องไม่ตํ่ากว่าวันละ ๑๐๐ 
บาท สําหรับงานก่อสร้างสาธารณูปโภคที่มีผลกระทบต่อการจราจร ให้กําหนดค่าปรับเป็นรายวันใน
อัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้างนั้น แต่อาจจะกําหนดขั้นสูงสุดของการปรับก็ได้ ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์ที่ กวพ. กําหนด 

ในการทําสัญญาจ้างที่ปรึกษา หากส่วนราชการเห็นว่า ถ้าไม่กําหนดค่าปรับไว้ใน
สัญญาจะเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ให้ส่วนราชการผู้จัดทําสัญญากําหนดค่าปรับเป็นรายวัน 
ในอัตราหรือจํานวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ - ๐.๑๐ ของราคางานจ้างนั้นได้ตามความ
เหมาะสมและจําเป็น 

การกําหนดค่าปรับตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ในอัตราหรือเป็นจํานวนเงินเท่าใด 
ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ โดยคํานึงถึงราคาและลักษณะของพัสดุซึ่งอาจมีผลกระทบ
ต่อการที่คู่สัญญาของทางราชการจะหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามสัญญา หรือกระทบต่อการจราจร หรือ
ความเสียหายแก่ทางราชการ แล้วแต่กรณี 

ในกรณีการจัดหาสิ่งของที่ประกอบกันเป็นชุด ถ้าขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใด
ไปแล้ว จะไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์  แม้คู่สัญญาจะส่งมอบสิ่งของภายในกําหนดตามสัญญา 
แต่ยังขาดส่วนประกอบบางส่วน ต่อมาได้ส่งมอบส่วนประกอบที่ยังขาดนั้นเกินกําหนดสัญญา ให้ถือว่า
ไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย ให้ปรับเต็มราคาของทั้งชุด 

ในกรณีที่การจัดหาสิ่งของคิดราคารวมทั้งค่าติดต้ังหรือทดลองด้วย ถ้าติดต้ังหรือ
ทดลองเกินกว่ากําหนดตามสัญญาเป็นจํานวนวันเท่าใด ให้ปรับเป็นรายวันในอัตราที่กําหนดของราคา
ทั้งหมด 

เมื่อครบกําหนดส่งมอบพัสดุตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้ส่วนราชการรีบแจ้งการ
เรียกค่าปรับตามสัญญา หรือข้อตกลงจากคู่สัญญา และเมื่อคู่สัญญาได้ส่งมอบพัสดุ ให้ส่วนราชการ
บอกสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับในขณะที่รับมอบพัสดุนั้นด้วย 

 
ข้อ ๑๓๕  ให้หัวหน้าส่วนราชการส่งสําเนาสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ซึ่งมี

มูลค่าต้ังแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป ให้สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค 
แล้วแต่กรณี และกรมสรรพากร ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันทําสัญญาหรือข้อตกลง 

 

                                                 
๗๐ ข้อ ๑๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 

๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ข้อ ๑๓๖๗๑  สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้ว จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง
มิได้ เว้นแต่การแก้ไขนั้นจะเป็นความจําเป็นโดยไม่ทําให้ทางราชการต้องเสียประโยชน์ หรือเป็นการ
แก้ไขเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ ให้อยู่ในอํานาจของหัวหน้าส่วนราชการที่จะพิจารณาอนุมัติให้
แก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ แต่ถ้ามีการเพิ่มวงเงินจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือ
ขอทําความตกลงในส่วนที่ใช้เงินกู้ หรือเงินช่วยเหลือ แล้วแต่กรณีด้วย 

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่ง หากมีความจําเป็นต้องเพิ่ม
หรือลดวงเงิน หรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาส่งมอบของหรือระยะเวลาในการทํางาน ให้ตกลงพร้อมกัน
ไป 

สําหรับการจัดหาที่เกี่ยวกับความม่ันคงแข็งแรง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่าง จะต้อง
ได้รับการรับรองจากวิศวกร สถาปนิกและวิศวกร ผู้ชํานาญการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรับผิดชอบหรือ
สามารถรับรองคุณลักษณะเฉพาะ แบบและรายการของงานก่อสร้าง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างนั้น 
แล้วแต่กรณีด้วย 

 
ข้อ ๑๓๗  ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ใน

กรณีที่มีเหตุอันเชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด 
การตกลงกับคู่สัญญาที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ให้หัวหน้าส่วนราชการ

พิจารณาได้เฉพาะกรณีที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการโดยตรง หรือเพื่อแก้ไขข้อเสียเปรียบของทาง
ราชการในการที่จะปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้นต่อไป 

 
ข้อ ๑๓๘  ในกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้ และ

จะต้องมีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น หากจํานวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่า
พัสดุหรือค่าจ้าง ให้ส่วนราชการพิจารณาดําเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง เว้นแต่คู่สัญญาจะได้
ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ทางราชการ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาผ่อน
ปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จําเป็น 

 
ข้อ ๑๓๙๗๒  การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทําการตาม

สัญญาหรือข้อตกลง ให้อยู่ในอํานาจของหัวหน้าส่วนราชการที่จะพิจารณาได้ตามจํานวนวันที่มีเหตุ
เกิดขึ้นจริงเฉพาะกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของส่วนราชการ 
(๒) เหตุสุดวิสัย 
(๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย 
ให้ส่วนราชการระบุไว้ในสัญญากําหนดให้คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้ส่วน

ราชการทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กําหนด คู่สัญญาจะ

                                                 
๗๑ ข้อ ๑๓๖ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี 

๓) พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๗๒ ข้อ ๑๓๙ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี 

๓) พ.ศ. ๒๕๓๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ยกมากล่าวอ้างเพื่อขอลดหรืองดค่าปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีตาม (๑) ซึ่งมี
หลักฐานชัดแจ้ง หรือส่วนราชการทราบดีอยู่แล้วต้ังแต่ต้น 

 
ข้อ ๑๔๐  ในกรณีที่ไม่มีระเบียบกําหนดไว้เป็นการเฉพาะ และเป็นความจําเป็นเพื่อ

ประโยชน์แก่ทางราชการที่จะใช้สิทธิตามเง่ือนไขของสัญญาหรือข้อตกลง หรือข้อกฎหมาย ให้อยู่ใน
ดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการที่จะใช้สิทธิดังกล่าว สั่งการได้ตามความจําเป็น 

 
หลักประกัน 

 
ข้อ ๑๔๑๗๓  หลักประกันซองหรือหลักประกันสัญญา ให้ใช้หลักประกันอย่างหนึ่ง

อย่างใด ดังต่อไปนี้ 
(๑) เงินสด 
(๒) เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ที่ใช้เช็คนั้น ชําระต่อเจ้าหน้าที่ หรือ

ก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทําการ 
(๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่ กวพ. กําหนด 
(๔) หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัท

เงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และ
ประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ํา
ประกันของธนาคารที่ กวพ. กําหนด 

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
สําหรับการประกวดราคานานาชาติ ให้ใช้หนังสือค้ําประกันของธนาคารใน

ต่างประเทศที่มีหลักฐานดี และหัวหน้าส่วนราชการเชื่อถือเป็นหลักประกันซองได้อีกประเภทหนึ่ง 
 
ข้อ ๑๔๒  หลักประกันซองและหลักประกันสัญญาในข้อ ๑๔๑ ให้กําหนดมูลค่าเป็น

จํานวนเต็มในอัตราร้อยละห้าของวงเงินหรือราคาพัสดุที่จัดหาครั้งนั้น แล้วแต่กรณี เว้นแต่การจัดหา
พัสดุที่หัวหน้าส่วนราชการเห็นว่ามีความสําคัญเป็นพิเศษ จะกําหนดอัตราสูงกว่าร้อยละห้าแต่ไม่เกิน
ร้อยละสิบก็ได้ 

ในการทําสัญญาจัดหาพัสดุที่มีระยะเวลาผูกพันตามสัญญาเกิน ๑ ปี และพัสดุนั้นไม่
ต้องมีการประกันเพื่อความชํารุดบกพร่อง เช่น พัสดุใช้สิ้นเปลือง ให้กําหนดหลักประกันในอัตราร้อย
ละห้าของราคาพัสดุที่ส่งมอบในแต่ละปีของสัญญา โดยให้ถือว่าหลักประกันนี้เป็นการค้ําประกันตลอด
อายุสัญญา และหากในปีต่อไปราคาพัสดุที่ส่งมอบแตกต่างไปจากราคาในรอบปีก่อน ให้ปรับปรุง
หลักประกันตามอัตราส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นก่อนครบรอบปี ในกรณีที่หลักประกันต้องปรับปรุง
ในทางที่เพิ่มขึ้นและคู่สัญญาไม่นําหลักประกันมาเพิ่มให้ครบจํานวนภายใน ๑๕ วันก่อนการส่งมอบ
พัสดุงวดสุดท้ายของปีนั้น ให้ทางราชการหักจากเงินค่าพัสดุงวดสุดท้ายของปีนั้นที่ทางราชการจะต้อง
จ่ายให้เป็นหลักประกันในส่วนที่เพิ่มขึ้น 
                                                 

๗๓ ข้อ ๑๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 
๒๕๓๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การกําหนดหลักประกันตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง จะต้องระบุไว้เป็นเงื่อนไขใน
เอกสารสอบราคาหรือเอกสารประกวดราคา และหรือในสัญญาด้วย 

ในกรณีที่ผู้เสนอราคาหรือคู่สัญญาวางหลักประกันที่มีมูลค่าสูงกว่าที่กําหนดไว้ใน
ระเบียบเอกสารสอบราคาหรือเอกสารประกวดราคา หรือสัญญา ให้อนุโลมรับได้ 

 
ข้อ ๑๔๓  ในกรณีที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเป็นผู้เสนอราคาหรือเป็นคู่สัญญาไม่

ต้องวางหลักประกัน 
 
ข้อ ๑๔๔  ให้ส่วนราชการคืนหลักประกันให้แก่ผู้เสนอราคา คู่สัญญาหรือผู้ค้ํา

ประกัน ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
(๑) หลักประกันซอง ให้คืนให้แก่ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ําประกันภายใน ๑๕ วัน นับแต่

วันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ําสุดไม่
เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทําสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 

(๒) หลักประกันสัญญาให้คืนให้แก่คู่สัญญาหรือผู้ค้ําประกันโดยเร็ว และอย่างช้าต้อง
ไม่เกิน ๑๕ วัน นับแต่วันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว 

การจัดหาที่ไม่ต้องมีการประกันเพื่อความชํารุดบกพร่อง ให้คืนหลักประกันให้แก่
คู่สัญญาหรือผู้ค้ําประกันตามอัตราส่วนของพัสดุ ซึ่งทางราชการได้รับมอบไว้แล้ว แต่ทั้งนี้จะต้องระบุ
ไว้เป็นเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาหรือเอกสารประกวดราคา และในสัญญาด้วย 

การคืนหลักประกันที่เป็นหนังสือค้ําประกันของธนาคาร บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ในกรณีที่ผู้เสนอราคาหรือคู่สัญญาไม่มา
รับภายในกําหนดเวลาข้างต้น ให้รีบส่งต้นฉบับหนังสือค้ําประกันให้แก่ผู้เสนอราคาหรือคู่สัญญาโดย
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยเร็ว พร้อมกับแจ้งให้ธนาคาร บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ผู้ค้ําประกันทราบด้วย๗๔ 

 
ส่วนที่ ๘ 

การลงโทษผู้ทิง้งาน 
   

 
ข้อ ๑๔๕๗๕  ให้ผู้รักษาการตามระเบียบจัดทําบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานตามที่ได้กําหนด

ไว้ในหมวดนี้ 
ห้ามส่วนราชการก่อนิติสัมพันธ์กับผู้ทิ้งงานที่ผู้รักษาการตามระเบียบได้ระบุช่ือไว้ใน

บัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว เว้นแต่ผู้รักษาการตามระเบียบจะสั่งเพิกถอนการเป็นผู้
ทิ้งงาน 

                                                 
๗๔ ข้อ ๑๔๔ วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี 

๓) พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๗๕ ข้อ ๑๔๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 

๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การห้ามส่วนราชการก่อนิติสัมพันธ์กับผู้ทิ้งงานตามวรรคสอง ให้ใช้บังคับกับบุคคล
ตามข้อ ๑๔๕ ฉ วรรคสอง และวรรคสามด้วย 

บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลใดที่อยู่ระหว่างการพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตาม
ข้อกําหนดในส่วนนี้ ให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิเสนอราคาหรือเสนองานให้แก่ส่วนราชการได้ แต่ถ้าผล
การพิจารณาต่อมา ผู้รักษาการตามระเบียบได้สั่งให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลน้ันเป็นผู้ทิ้งงาน ให้
ปลัดกระทรวงตัดรายชื่อบุคคลดังกล่าวออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก หรือยกเลิกการเปิด
ซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองาน หรือยกเลิกการลงนามในสัญญาซื้อหรือจ้างที่ได้กระทํา
ก่อนการสั่งการของผู้รักษาการตามระเบียบ เว้นแต่ในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าจะเป็น
ประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงจะไม่ตัดรายช่ือบุคคลดังกล่าวออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือก หรือจะไม่ยกเลิกการเปิดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองาน หรือจะไม่
ยกเลิกการลงนามในสัญญาซื้อหรือจ้างที่ได้กระทําก่อนการสั่งการของผู้รักษาการตามระเบียบก็ได้ 

 
ข้อ ๑๔๕ ทวิ๗๖  เมื่อปรากฏกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแล้วไม่ยอมไปทําสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทาง

ราชการกําหนด 
(๒) เมื่อคู่สัญญาของทางราชการ หรือผู้รับจ้างช่วงที่ทางราชการอนุญาตให้รับช่วง

งานได้ ไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น 
(๓) พัสดุที่ซื้อหรือจ้างทํา เกิดข้อบกพร่องขึ้นภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในสัญญา

หรือข้อตกลงและไม่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องจากผู้จําหน่าย ผู้รับจ้าง หรือคู่สัญญา หรือพัสดุที่ซื้อหรือ
จ้างไม่ได้มาตรฐานหรือวัสดุที่ใช้ไม่ได้มาตรฐาน หรือไม่ครบถ้วนตามที่กําหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง 
ทําให้งานบกพร่องเสียหายอย่างร้ายแรง หรือ 

(๔) สําหรับงานก่อสร้างสาธารณูปโภค หากปรากฏว่าพัสดุหรือวัสดุที่ซื้อหรือจ้าง
หรือใช้โดยผู้รับจ้างช่วงที่ทางราชการอนุญาตให้รับช่วงงานได้ มีข้อบกพร่องหรือไม่ได้มาตรฐาน 
หรือไม่ครบถ้วนตาม (๓) 

ให้หัวหน้าส่วนราชการทํารายงานไปยังปลัดกระทรวงโดยเร็ว เพื่อพิจารณาให้บุคคล
ที่ได้รับการคัดเลือก ผู้จําหน่าย ผู้รับจ้าง คู่สัญญา หรือผู้รับจ้างช่วงที่ทางราชการอนุญาตให้รับช่วงงาน
ได้ เป็นผู้ทิ้งงาน แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งเสนอความเห็นของตนเพื่อประกอบการพิจารณาของ
ปลัดกระทรวงด้วย 

เมื่อปลัดกระทรวงพิจารณาแล้วเห็นว่า การกระทําตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) เป็น
การกระทําโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และบุคคลดังกล่าวสมควรเป็นผู้ทิ้งงาน ให้ปลัดกระทรวงส่งชื่อ
บุคคลดังกล่าวไปยังผู้รักษาการตามระเบียบเพื่อพิจารณาสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานโดยเร็ว 

ในกรณีที่เป็นโครงการขนาดใหญ่ตามหลักเกณฑ์และวงเงินที่ กวพ. กําหนด หาก
ปลัดกระทรวงพิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลดังกล่าวข้างต้นยังไม่สมควรเป็นผู้ทิ้งงาน ให้ปลัดกระทรวง
รายงานไปยัง กวพ. เพื่อทราบด้วย 

เมื่อผู้รักษาการตามระเบียบได้พิจารณาหลังจากที่ได้ฟังความเห็นของ กวพ. ตามข้อ 
๑๒ (๖) แล้ว และเห็นว่าบุคคลดังกล่าวสมควรเป็นผู้ทิ้งงาน ก็ให้ผู้รักษาการตามระเบียบสั่งให้บุคคล

                                                 
๗๖ ข้อ ๑๔๕ ทวิ เพิ่มโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน โดยระบุช่ือผู้ทิ้งงานไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน พร้อมทั้งแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานให้
ส่วนราชการอื่นทราบ รวมทั้งแจ้งให้ผู้ทิ้งงานรายนั้นทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด้วย 

ในกรณีผู้รักษาการตามระเบียบเห็นว่าบุคคลดังกล่าวไม่สมควรเป็นผู้ทิ้งงาน ให้แจ้ง
ผลการพิจารณาไปให้ปลัดกระทรวงทราบ 

 
ข้อ ๑๔๕ ตรี๗๗  ในกรณีการจ้างที่ปรึกษาหรือการจ้างออกแบบและควบคุมงาน 

หากตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าผลจากการปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าวมีข้อบกพร่องผิดพลาด หรือ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรง ให้หัวหน้าส่วนราชการเสนอปลัดกระทรวงเพื่อ
พิจารณาให้คู่สัญญานั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 

การพิจารณาสั่งให้คู่สัญญาเป็นผู้ทิ้งงานตามวรรคหนึ่ง ให้นําความในข้อ ๑๔๕ ทวิ 
วรรคสาม วรรคสี่ วรรคห้า และวรรคหก มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
ข้อ ๑๔๕ จัตวา๗๘  ในการจัดหาพัสดุตามระเบียบนี้ หากมีเหตุอันควรสงสัยปรากฏ

ในภายหลังว่า ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานรายหนึ่งหรือหลายราย ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาหรือ 
ผู้เสนองานที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม กระทําการอันเป็นการขัดขวางการ

แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมหรือกระทําการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ช่ือ
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดําเนินการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงว่าบุคคลดังกล่าวสมควรเป็นผู้ทิ้งงานหรือไม่ โดยมีหนังสือแจ้งเหตุที่ทางราชการสงสัยไปยัง
ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่ถูกสงสัยทราบ พร้อมทั้งให้ช้ีแจงรายละเอียดข้อเท็จจริงภายในเวลาที่
ทางราชการกําหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากส่วนราชการ 

เมื่อส่วนราชการได้รับคําช้ีแจงจากผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่ถูกสงสัยตามวรรค
หนึ่งแล้ว ให้หัวหน้าส่วนราชการทํารายงานไปยังปลัดกระทรวง พร้อมทั้งเสนอความเห็นของตนเพื่อ
ประกอบการพิจารณาของปลัดกระทรวงว่าบุคคลดังกล่าวสมควรเป็นผู้ทิ้งงานหรือไม่ 

หากผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่ถูกสงสัย ไม่ช้ีแจงภายในกําหนดเวลาตามวรรค
หนึ่ง ให้ถือว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
หรือมีการกระทําโดยไม่สุจริต ให้หัวหน้าส่วนราชการเสนอปลัดกระทรวง พร้อมทั้งเสนอความเห็นเพื่อ
พิจารณาให้ผู้นั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 

การพิจารณาให้ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานเป็นผู้ทิ้งงานตามวรรคสอง และวรรค
สาม ให้นําความในข้อ ๑๔๕ ทวิ วรรคสาม วรรคสี่ วรรคห้า และวรรคหก มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
ข้อ ๑๔๕ เบญจ๗๙  ในกรณีที่ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่ร่วมกระทําการอันเป็น

การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมหรือกระทําการโดยไม่สุจริตรายใดซึ่งมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มี
การกระทําดังกล่าวได้ ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ ให้หัวหน้าส่วน
                                                 

๗๗ ข้อ ๑๔๕ ตรี เพิ่มโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๗๘ ข้อ ๑๔๕ จัตวา เพิ่มโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 

๒๕๔๑ 
๗๙ ข้อ ๑๔๕ เบญจ เพิ่มโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 

๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ราชการ หรือปลัดกระทรวง หรือผู้รักษาการตามระเบียบพิจารณาให้ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานราย
นั้นได้รับการยกเว้นที่จะไม่เป็นผู้ทิ้งงานได้ โดยแสดงเหตุผลหรือระบุเหตุผลไว้ในการเสนอความเห็น
หรือในการสั่งการ แล้วแต่กรณี 

 
ข้อ ๑๔๕ ฉ๘๐  ในกรณีที่นิติบุคคลใดถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานตามข้อ ๑๔๕ ทวิ ข้อ 

๑๔๕ ตรี หรือข้อ ๑๔๕ จัตวา ถ้าการกระทําดังกล่าวเกิดจากหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ 
ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้น ให้ผู้รักษาการตามระเบียบนี้สั่ง
ให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงานด้วย 

ในกรณีที่นิติบุคคลรายใดถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานตามข้อ ๑๔๕ ทวิ ข้อ ๑๔๕ ตรี หรือ
ข้อ ๑๔๕ จัตวา ให้คําสั่งดังกล่าวมีผลไปถึงนิติบุคคลอ่ืนที่ดําเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน ซึ่งมีหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นเป็น
บุคคลเดียวกันกับหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานใน
กิจการของนิติบุคคลที่ถูกพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานด้วย 

ในกรณีที่บุคคลธรรมดารายใดถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานตามข้อ ๑๔๕ ทวิ ข้อ ๑๔๕ ตรี 
หรือข้อ ๑๔๕ จัตวา ให้คําสั่งดังกล่าวมีผลไปถึงนิติบุคคลอ่ืนที่เข้าเสนอราคาหรือเสนองาน ซึ่งมีบุคคล
ดังกล่าวเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการ
ของนิติบุคคลนั้นด้วย 

 
ข้อ ๑๔๕ สัตต๘๑  เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ เมื่อ

ปรากฏข้อเท็จจริงอันควรสงสัยว่า มีการกระทําตามข้อ ๑๔๕ ทวิ ข้อ ๑๔๕ ตรี หรือข้อ ๑๔๕ จัตวา 
และปลัดกระทรวงยังไม่ได้รายงานไปยังผู้รักษาการตามระเบียบ ผู้รักษาการตามระเบียบอาจเรียกให้ผู้
ได้รับการคัดเลือก ผู้จําหน่าย ผู้รับจ้าง คู่สัญญา ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่มีข้อเท็จจริงอันควร
สงสัยว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมหรือกระทําการโดยไม่สุจริต
มาช้ีแจงข้อเท็จจริงต่อผู้รักษาการตามระเบียบ ทั้งนี้ โดยมีหนังสือแจ้งเหตุที่ผู้รักษาการตามระเบียบ
สงสัยไปยังบุคคลดังกล่าว พร้อมทั้งแจ้งให้บุคคลนั้นชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงภายในเวลาที่ผู้
รักษาการตามระเบียบกําหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากผู้รักษาการ
ตามระเบียบ 

เมื่อผู้รักษาการตามระเบียบได้รับคําช้ีแจงจากผู้ได้รับการคัดเลือก ผู้จําหน่าย ผู้รับ
จ้าง คู่สัญญา ผู้เสนอราคา หรือผู้เสนองานที่ถูกสงสัยตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ผู้รักษาการตามระเบียบ
พิจารณาคําช้ีแจงดังกล่าว หากคําช้ีแจงไม่มีเหตุผลรับฟังได้ ให้ผู้รักษาการตามระเบียบพิจารณาให้
บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน พร้อมทั้งแจ้งผลการพิจารณาไปให้ปลัดกระทรวงทราบด้วย 

หากผู้ได้รับการคัดเลือก ผู้จําหน่าย ผู้รับจ้าง คู่สัญญา ผู้เสนอราคา หรือผู้เสนองาน
ที่ถูกสงสัยตามวรรคหนึ่ง ไม่ช้ีแจงภายในกําหนดเวลาที่ผู้รักษาการตามระเบียบจะได้กําหนดไว้ให้ถือว่า
มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมหรือมีการ
กระทําโดยไม่สุจริต ให้ผู้รักษาการตามระเบียบพิจารณาให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงานพร้อมทั้งแจ้งผล
การพิจารณาไปให้ปลัดกระทรวงทราบด้วย 
                                                 

๘๐ ข้อ ๑๔๕ ฉ เพิ่มโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๘๑ ข้อ ๑๔๕ สัตต เพิ่มโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
หมวด ๓ 

การควบคุมและการจําหน่ายพัสดุ 
   

 
ส่วนที่ ๑ 
การยืม 

   
 
ข้อ ๑๔๖  การให้ยืมหรือนําพัสดุไปใช้ในกิจการซึ่งมิใช่เพื่อประโยชน์ของทางราชการ

จะกระทํามิได้ 
 
ข้อ ๑๔๗  การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปไปใช้ราชการ ให้ส่วนราชการผู้ยืมทํา

หลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร แสดงเหตุผลและกําหนดวันส่งคืน โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
(๑) การยืมระหว่างส่วนราชการ จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ 

ผู้ให้ยืม 
(๒) การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ราชการเดียวกัน จะต้องได้รับอนุมัติจาก

หัวหน้าหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น แต่ถ้ายืมไปใช้นอกสถานที่ราชการจะต้องได้รับอนุมัติจาก
หัวหน้าส่วนราชการ 

 
ข้อ ๑๔๘  ผู้ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปจะต้องนําพัสดุนั้นมาส่งคืนให้ในสภาพที่ใช้การ

ได้เรียบร้อยหากเกิดชํารุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ หรือสูญหายไป ให้ผู้ยืมจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คง
สภาพเดิมโดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง หรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพ
อย่างเดียวกัน หรือชดใช้เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืมตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง
กําหนด 

 
ข้อ ๑๔๙  การยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างส่วนราชการ ให้กระทําได้เฉพาะ

เมื่อส่วนราชการผู้ยืมมีความจําเป็นต้องใช้พัสดุนั้นเป็นการรีบด่วน จะดําเนินการจัดหาได้ไม่ทันการ
และส่วนราชการผู้ให้ยืมมีพัสดุนั้นๆ พอที่จะให้ยืมได้ โดยไม่เป็นการเสียหายแก่ราชการของตนและให้
มีหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ โดยปกติส่วนราชการผู้ยืมจะต้องจัดหาพัสดุเป็นประเภท
ชนิด และปริมาณเช่นเดียวกันส่งคืนให้ส่วนราชการผู้ให้ยืม 

 
ข้อ ๑๕๐  เมื่อครบกําหนดยืม ให้ผู้ให้ยืมหรือผู้รับหน้าที่แทนมีหน้าที่ติดตามทวง

พัสดุที่ให้ยืมไปคืนภายใน ๗ วัน นับแต่วันครบกําหนด 
 

ส่วนที่ ๒ 
การควบคุม 

   



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
การเก็บรักษาพัสดุ 

 
ข้อ ๑๕๑  พัสดุของส่วนราชการไม่ว่าจะได้มาด้วยประการใด ให้อยู่ในความควบคุม

ตามระเบียบนี้ เว้นแต่มีระเบียบของทางราชการหรือกฎหมายกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น 
 
ข้อ ๑๕๒  เมื่อเจ้าหน้าที่พัสดุได้รับมอบแล้ว ให้ดําเนินการดังต่อไปนี้ 
(๑) ลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ แล้วแต่กรณี แยกเป็นชนิด และแสดง

รายการตามตัวอย่างที่ กวพ. กําหนด โดยให้มีหลักฐานการรับเข้าบัญชีหรือทะเบียนไว้ประกอบ
รายการด้วย 

สําหรับพัสดุประเภทอาหารสด จะลงรายการอาหารสดทุกชนิดในบัญชีเดียวกัน 
ก็ได้ 

(๒) เก็บรักษาพัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัยและให้ครบถ้วนถูกต้องตรง
ตามบัญชีหรือทะเบียน 

 
การเบิก-จ่ายพัสดุ 

 
ข้อ ๑๕๓  หน่วยงานระดับกอง หน่วยงานซึ่งแยกต่างหากจากส่วนราชการระดับ

กรมหรือหน่วยงานในส่วนภูมิภาค ประสงค์จะเบิกพัสดุจากหน่วยพัสดุระดับกรม ให้หัวหน้าหน่วยงาน
เป็นผู้เบิก 

การเบิกพัสดุจากหน่วยพัสดุของหน่วยงานในส่วนภูมิภาค หรือของหน่วยงานซึ่งแยก
ต่างหากจากส่วนราชการระดับกรม ให้หัวหน้างานที่ต้องใช้พัสดุนั้นเป็นผู้เบิก 

ให้หัวหน้าหน่วยพัสดุ ซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานระดับแผนก หรือตํ่ากว่าระดับแผนก
ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมพัสดุ หรือข้าราชการอื่นซึ่งได้รับการแต่งต้ังจากหัวหน้าส่วนราชการเป็น
หัวหน้าหน่วยพัสดุ เป็นผู้สั่งจ่ายพัสดุ แล้วแต่กรณี 

ส่วนราชการใดมีความจําเป็น หัวหน้าส่วนราชการจะกําหนดวิธีการเบิกจ่ายพัสดุเป็น
อย่างอื่นก็ได้ และให้แจ้งสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค แล้วแต่
กรณีทราบด้วย 

 
ข้อ ๑๕๔  ผู้จ่ายพัสดุต้องตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกและเอกสารประกอบ 

(ถ้ามี) แล้วลงบัญชีหรือทะเบียนทุกครั้งที่มีการจ่าย และเก็บใบเบิกจ่ายไว้เป็นหลักฐานด้วย 
 

การตรวจสอบพัสดุประจําปี 
 
ข้อ ๑๕๕  ก่อนสิ้นเดือนกันยายนทุกปี ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงาน

ซึ่งมีพัสดุไว้จ่ายตามข้อ ๑๕๓ แล้วแต่กรณี แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้น ซึ่งมิใช่
เจ้าหน้าที่พัสดุ คนหนึ่งหรือหลายคนตามความจําเป็น เพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุงวดต้ังแต่วันที่ ๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ตุลาคมปีก่อน จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายนปีปัจจุบัน และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้น
งวดนั้น 

ในการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ให้เริ่มดําเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดทําการวัน
แรกของเดือนตุลาคมเป็นต้นไป ว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตามบัญชีหรือ
ทะเบียนหรือไม่ มีพัสดุใดชํารุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไป เพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่จําเป็นต้องใช้
ในราชการต่อไป แล้วให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อผู้แต่งต้ังภายใน ๓๐ วันทําการ นับ
แต่วันเริ่มดําเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น 

เมื่อผู้แต่งต้ังได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบแล้ว ให้ส่งรายงานเสนอ
ตามลําดับช้ันจนถึงหัวหน้าส่วนราชการ ๑ ชุด และส่งสําเนารายงานไปยังสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
หรือสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค แล้วแต่กรณี ๑ ชุด สําหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วน
ภูมิภาค ให้ส่งสําเนารายงานไปยังส่วนราชการต้นสังกัดอีก ๑ ชุด ด้วย 

 
ข้อ ๑๕๖๘๒  เมื่อหัวหน้าส่วนราชการได้รับรายงานดังกล่าวตามข้อ ๑๕๕ และ

ปรากฏว่ามีพัสดุชํารุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จําเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป ก็ให้แต่งต้ัง
คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงขึ้นคณะหนึ่ง โดยให้นําความในข้อ ๓๕ และข้อ ๓๖ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม เว้นแต่กรณีที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่าเป็นการเสื่อมสภาพเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติหรือ
สูญไปตามธรรมชาติ ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาสั่งการให้ดําเนินการจําหน่ายต่อไปได้ 

ถ้าผลการพิจารณาปรากฏว่า จะต้องหาตัวผู้รับผิดด้วย ให้หัวหน้าส่วนราชการ
ดําเนินการตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
ส่วนที่ ๓ 

การจําหน่าย 
   

 
ข้อ ๑๕๗  หลังจากการตรวจสอบแล้ว พัสดุใดหมดความจําเป็น หรือหากใช้ราชการ

ต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ให้เจ้าหน้าที่พัสดุเสนอรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อพิจารณา
สั่งให้ดําเนินการตามวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

(๑) ขาย ให้ดําเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดก่อน แต่ถ้าขายโดยวิธีทอดตลาดแล้ว
ไม่ได้ผลดี ให้นําวิธีที่กําหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม เว้นแต่การขายพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อ
หรือได้มารวมกันไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จะขายโดยวิธีตกลงราคาโดยไม่ต้องทอดตลาดก่อนก็ได้ 

การขายให้แก่ส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ
หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา ๔๗ (๗) แห่งประมวลรัษฎากร ให้ขายโดยวิธีตกลงราคา 

(๒) แลกเปลี่ยน ให้ดําเนินการตามวิธีการแลกเปลี่ยนที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ 
(๓) โอน ให้โอนแก่ส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร

ราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น 
                                                 

๘๒ ข้อ ๑๕๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 
๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา ๔๗ (๗) แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ ให้มี
หลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกันด้วย 

(๔) แปรสภาพหรือทําลาย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการกําหนด 
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง โดยปกติให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่

หัวหน้าส่วนราชการสั่งการ และสําหรับราชการบริหารส่วนภูมิภาคจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณก่อนด้วย 

 
ข้อ ๑๕๘  เงินที่ได้จากการจําหน่วยพัสดุ ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณหรือข้อตกลงในส่วนที่ใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ แล้วแต่กรณี 
 

การจําหน่ายเป็นสูญ 
 
ข้อ ๑๕๙๘๓  ในกรณีที่พัสดุสูญไปโดยไม่ปรากฏตัวผู้รับผิดหรือมีตัวผู้รับผิดแต่ไม่

สามารถชดใช้ได้ หรือมีตัวพัสดุอยู่แต่ไม่สมควรดําเนินการตามข้อ ๑๕๗ ให้จําหน่ายพัสดุนั้นเป็นสูญ 
ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(๑) ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้หัวหน้าส่วน
ราชการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 

(๒) ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้อยู่ในอํานาจของ
กระทรวงการคลังหรือส่วนราชการที่กระทรวงการคลังมอบหมาย ที่จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 

 
การลงจ่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน 

 
ข้อ ๑๖๐๘๔  เมื่อได้ดําเนินการตามข้อ ๑๕๗ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่พัสดุลงจ่ายพัสดุนั้น

ออกจากบัญชีหรือทะเบียนทันที แล้วแจ้งให้สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสํานักงานตรวจเงิน
แผ่นดินภูมิภาค แล้วแต่กรณี ทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันลงจ่ายพัสดุนั้น 

เมื่อได้ดําเนินการตามข้อ ๑๕๙ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่พัสดุลงจ่ายพัสดุนั้นออกจากบัญชี
หรือทะเบียนทันที แล้วแจ้งให้กระทรวงการคลังหรือส่วนราชการที่กระทรวงการคลังมอบหมาย และ
สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค แล้วแต่กรณี ทราบภายใน ๓๐ วัน 
นับแต่วันลงจ่ายพัสดุนั้น 

สําหรับพัสดุซึ่งต้องจดทะเบียนตามกฎหมาย ให้แจ้งแก่นายทะเบียนภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดด้วย 

 
ข้อ ๑๖๑๘๕  ในกรณีที่พัสดุของทางราชการเกิดการชํารุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไป

หรือไม่จําเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป ก่อนมีการตรวจสอบตามข้อ ๑๕๕ และได้ดําเนินการตาม
                                                 

๘๓ มาตรา ๑๕๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 
๒๕๔๑ 

๘๔ มาตรา ๑๖๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 
๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กฎหมายหรือระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง หรือระเบียบนี้โดยอนุโลม แล้วแต่กรณี เสร็จสิ้นแล้ว 
ถ้าไม่มีระเบียบอ่ืนใดกําหนดไว้เป็นการเฉพาะ ให้ดําเนินการตามข้อ ๑๕๗ ข้อ ๑๕๘ ข้อ ๑๕๙ และข้อ 
๑๖๐ โดยอนุโลม 

 
 

หมวด ๔ 
บทเฉพาะกาล 

   
 
ข้อ ๑๖๒  ในระหว่างที่ยังไม่ได้ต้ังศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา ตามข้อ ๗๔ ให้ยกเว้นไม่นํา

ข้อกําหนดเกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษามาใช้บังคับกับการดําเนินการจ้างที่ปรึกษาตามที่กําหนดไว้ใน
หมวด ๒ ส่วนที่ ๓ และให้ดําเนินการหารายชื่อที่ปรึกษาไทย ตามวิธีการที่กําหนดไว้สําหรับที่ปรึกษา
ต่างประเทศโดยอนุโลม 

 
ข้อ ๑๖๓  รายช่ือผู้ทิ้งงานที่มีอยู่ก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นผู้ทิ้งงานตาม

ระเบียบนี้ด้วย 
สําหรับการพิจารณาลงโทษผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแล้วไม่ยอมไปทําสัญญาหรือ

ข้อตกลงภายในเวลาที่กําหนด หรือคู่สัญญาของทางราชการไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดย
ไม่มีเหตุผลอันสมควร ซึ่งพฤติการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนที่ระเบียบนี้จะใช้บังคับ ให้พิจารณาสั่งการ
ตามระเบียบที่ใช้บังคับอยู่เดิม 

 
ข้อ ๑๖๔  การพัสดุใดที่อยู่ในระหว่างดําเนินการและยังไม่แล้วเสร็จในวันที่ระเบียบ

สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฉบับนี้ใช้บังคับ ให้ดําเนินการต่อไปตามระเบียบที่ใช้บังคับอยู่เดิม
จนกว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จหรือจนกว่าจะสามารถดําเนินการตามระเบียบนี้ได้ 

 
ข้อ ๑๖๕  ให้คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่า

ด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๒๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไป กับให้มีอํานาจหน้าที่กําหนด
แบบหรือตัวอย่าง ตามระเบียบข้อ ๑๒ (๕) จนกว่าจะมีการแต่งต้ังคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุตาม
ระเบียบนี้ 

 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 
อานันท์  ปันยารชุน 

นายกรัฐมนตร ี

                                                                                                                                            
๘๕ มาตรา ๑๖๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 

๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๘๘๖ 
 

ข้อ ๘  การพัสดุใดที่อยู่ในระหว่างดําเนินการและยังไม่แล้วเสร็จในวันที่ระเบียบฉบับ
นี้ใช้บังคับ ให้ดําเนินการต่อไปตามระเบียบที่ใช้บังคับอยู่เดิมจนกว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จหรือจนกว่า
จะดําเนินการตามระเบียบนี้ได้ 
 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙๘๗ 
 

ข้อ ๒๗  การพัสดุใดที่อยู่ในระหว่างดําเนินการและยังไม่แล้วเสร็จในวันที่ระเบียบ
ฉบับนี้ใช้บังคับ ให้ดําเนินการต่อไปตามระเบียบที่ใช้บังคับอยู่เดิมจนกว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จหรือ
จนกว่าจะดําเนินการตามระเบียบนี้ได้ 
 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑๘๘ 
 

ข้อ ๒๘  ให้ส่วนราชการปฏิบัติการให้ถูกต้องตามข้อ ๑๕ ตรี ภายในหนึ่งร้อยแปด
สิบวัน นับแต่วันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ แต่ในระหว่างระยะเวลาที่ยังไม่ได้ปฏิบัติการให้ถูกต้องตาม
ข้อ ๑๕ ตรี ให้การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาเป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 
ข้อ ๒๙  ขั้นตอนการดําเนินการตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุเดิมที่ยังไม่แล้วเสร็จใน

วันที่ระเบียบฉบับนี้ใช้บังคับให้นําหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในระเบียบฉบับนี้มาใช้บังคับแทน เว้นแต่การ
ดําเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวไม่อาจกระทําได้ ให้ดําเนินการตามขั้นตอนของระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 
ข้อ ๓๐  ในการพิจารณาให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเป็นผู้ทิ้งงาน แม้พฤติการณ์

ดังกล่าวจะได้เกิดขึ้นก่อนที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดกระทรวงและผู้รักษาการ
ตามระเบียบนี้ พิจารณาสั่งการตามระเบียบนี้ เว้นแต่การดําเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวไม่อาจ
กระทําได้ ให้ดําเนินการตามขั้นตอนของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่ง
แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๕ ) พ.ศ. ๒๕๔๒๘๙ 
 
                                                 

๘๖ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๒/ตอนที่ ๑๐๔ ง/หน้า ๓๘/๒๘ ธันวาคม ๒๕๓๘ 
๘๗ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๓/ตอนที่ ๗๑ ง/หน้า ๒๐/๓ กันยายน ๒๕๓๙ 
๘๘ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๕/ตอนพิเศษ ๑๓๑ ง/หน้า ๗/๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๑ 
๘๙ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖/ตอนพิเศษ ๔๐ ง/หน้า ๗/๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๕๙๐ 
 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๒๙๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปาจรีย์/สถาพร/ผู้จัดทํา 
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ 

 
จํานงค์/ธิวากร/ปรับปรุง 

๒๙ มีนาคม ๒๕๕๔ 
 

                                                 
๙๐ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนพิเศษ ๑๒๘ ง/หน้า ๒๐/๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๕ 
๙๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนพิเศษ ๕๒ ง /หน้า ๑/๙ เมษายน ๒๕๕๒ 



 

 

 

ระเบียบส านักนายกรฐัมนตรี 
ว่าด้วยการพสัด ุ

ด้วยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส ์ 
พ.ศ. ๒๕๔๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ี
วาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
   

 
ตามที่มีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

แกไขเพิ่มเติมความในขอ ๑๘ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม กําหนดใหมีวิธีจัดหาพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไดตาม
หลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนด นั้น 

 
โดยที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๔๗ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๔๘ 

และวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๘ เห็นสมควรใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นของรัฐ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และใหดําเนินการปรับปรุงแกไขกฎ 
ระเบียบ และแนวทางการปฏิบัติที่เก่ียวกับการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เพ่ือใหสามารถ
นําวิธีการดังกลาวมาใชไดโดยกวางขวางแพรหลาย โปรงใส มีการแขงขันอยางเปนธรรม ประหยัด
งบประมาณของแผนดินบังเกิดความคุมคา ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และความ
รับผิดชอบตอผลสําเร็จของงานเปนประโยชนแกทางราชการ 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๖) และ (๘) แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙ จึงวางระเบียบไวดังนี้ 

 
ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุดวย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๙” 
 
ขอ ๒๑  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๙ เปนตนไป 
 
ขอ ๓  ในระเบียบนี้ 
“การพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส” หมายความวา การจัดหาพัสดุตาม

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติมดวยวิธีการ
ซื้อหรือการจางแตไมรวมถึงการจางที่ปรึกษา การจางออกแบบและควบคุมงาน การซื้อหรือการ
จางโดยวิธีพิเศษและวิธีกรณีพิเศษที่สามารถทําไดตามระเบียบอื่น โดยกําหนดใหผูเสนอราคาได
เสนอราคาแขงขันกันเองดวยระบบอิเล็กทรอนิกสภายในระยะเวลา และ ณ สถานที่ที่กําหนดโดย
ไมเปดเผยตัวเลขที่มีการเสนอราคา (Sealed Bid Auction) 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๓/ตอนพิเศษ ๑๕ ง/หนา ๖/๓๑ มกราคม ๒๕๔๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“ราคาสูงสุด” หมายความวา ราคากลาง วงเงินงบประมาณที่มีอยู หรือราคา
สูงสุดที่ทางราชการจะพึงรับไดตามหลักเกณฑที่ กวพ.อ. กําหนด 

 
ขอ ๔  การใชบังคับ 
ใหการจัดหาพัสดุของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน และหนวยงานอื่น

ของรัฐที่อยูในสังกัด การบังคับบัญชา หรือการกํากับดูแลของฝายบริหารตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน หรือกฎหมายจัดตั้งหนวยงานดังกลาว ที่กิจกรรม โครงการ หรือ
การกอสรางมีมูลคาตั้งแตสองลานบาทขึ้นไป ดําเนินการตามระเบียบนี้ เวนแตจะไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสใหจัดหาดวยวิธีการอื่นได 

การจัดหาพัสดุ ขององคกรปกครองส วนทอง ถ่ินใหอ ยู ในอํ านาจของ
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาดําเนินการ 

 
ขอ ๕  ความสัมพันธกับระเบียบอื่น 
นอกจากที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้ ใหการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส

ดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ หรือระเบียบอื่นของหนวยงานนั้นๆ 
ควบคูไปดวยเวนแตคณะกรรมการการพัสดุวาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะกําหนดหรือวินิจฉัย
เปนประการอื่น 

 
ขอ ๖  คณะกรรมการ 
ใหมีคณะกรรมการวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เรียกโดยยอวา 

“กวพ.อ.”ประกอบดวย ปลัดกระทรวงการคลังเปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเปนรองประธานกรรมการ อัยการสูงสุด ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ 
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอก
เงิน ผูแทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผูแทนสํานักงานกํากับและบริหารโครงการเปลี่ยนระบบการ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐสูระบบอิเล็กทรอนิกส ผูแทนสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
ผูแทนสภาหอการคาแหงประเทศไทยผูแทนสมาคมธนาคารไทย เปนกรรมการ และอธิบดี
กรมบัญชีกลางเปนกรรมการและเลขานุการ 

อธิบดีกรมบัญชีกลางอาจมอบหมายใหขาราชการในกรมบัญชีกลางเปน
ผูชวยเลขานุการไดตามความจําเปน 

บทบัญญัติขอใดเปนอํานาจหนาที่ของอธิบดีกรมบัญชีกลาง ใหมีการมอบอํานาจ
ไดตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

 
ขอ ๗  อํานาจหนาที่คณะกรรมการ 
กวพ.อ. มีอํานาจหนาที่ดังนี ้
(๑) ตีความและวินิจฉัยปญหาที่เก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
(๒) พิจารณาอนุมัติยกเวนหรือผอนผันการไมปฏิบัติตามระเบียบนี ้



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓) พิจารณาอุทธรณและคํารองเรียนเกี่ยวกับการไมปฏิบัติตามระเบียบนี้และ
ความไมเปนธรรมอื่นๆ 

(๔) พิจารณาอนุมัติการดําเนินการจัดหาพัสดุดวยวิธีการอื่น 
(๕) กําหนดหลักเกณฑและรายละเอียดการปฏิบัติในกระบวนการเสนอราคาดวย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
(๖) เสนอแนะการแกไขปรับปรุงระเบียบนี้ตอคณะรัฐมนตรี 
(๗) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินการตางๆ ตามระเบียบนี้ หรือตามที่ 

กวพ.อ.มอบหมาย แลวเสนอให กวพ.อ. พิจารณา เวนแต กวพ.อ. จะมีมติมอบหมายให
ดําเนินการแทน กวพ.อ. ไปได 

 
ขอ ๘  การเตรียมดําเนินการ 
(๑) ใหหัวหนาหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุตามขอ ๔ แตงตั้งคณะกรรมการกําหนด

รางขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และรางเอกสารการประกวดราคากอนเริ่ม
การจัดหาพัสดุตามระเบียบนี้เมื่อขอบเขตของงานดังกลาวไดรับอนุมัติแลว ใหนําสาระสําคัญที่
สามารถเผยแพรไดประกาศทางเว็บไซตของหนวยงาน และสงใหกรมบัญชีกลางเผยแพรทาง
เว็บไซตของกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th) เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาสามวัน 
เพ่ือใหสาธารณชนเสนอแนะ วิจารณหรือมีความเห็นเปนลายลักษณอักษรหรือทางเว็บไซต มายัง
หนวยงานโดยเปดเผยตัว เมื่อคณะกรรมการตามขอนี้พิจารณาเห็นสมควรปรับปรุงขอบเขตของ
งานตามนั้นและดําเนินการเสร็จแลวใหเสนอหัวหนาหนวยงานเพื่อขอความเห็นชอบแลวนําลง
ประกาศทางเว็บไซตของหนวยงานและกรมบัญชีกลางอีกครั้งหนึ่งเปนเวลาไมนอยกวาสามวัน 
ทั้งนี้ จะประกาศทางสื่อมวลชนอื่นเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควรดวยก็ได 

(๒) ในระหวางดําเนินการตาม (๑) ใหหัวหนาหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุแจง
อธิบดีกรมบัญชีกลางเพ่ือขอใหแตงตั้งคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ (ระบุช่ือตาม
ความเหมาะสม) โดยจะเสนอรายชื่อกรรมการบางสวนหรือทั้งหมดเพื่อประกอบการพิจารณาดวย
ก็ได และขอใหคัดเลือกผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสจากทะเบียนที่มีอยู เพ่ือทําหนาที่เปน
ผูจัดการประมูลดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตลอดจนขอใหกําหนดวัน เวลาและสถานที่เสนอ
ราคา เพ่ือเปนขอมูลใหคณะกรรมการดําเนินการตอไป 

คาใชจายในการจัดการประมูลสําหรับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสใหอยู
ในความรับผิดชอบของผูไดรับการแจงตามขอ ๙ วาเปนผูมีสิทธิเสนอราคา ตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่ กวพ.อ.ประกาศกําหนด 

(๓) ใหอธิบดีกรมบัญชีกลางแตงตั้งคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ 
ประกอบดวยประธานกรรมการหนึ่งคนจากบุคลากรในหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุ และกรรมการอื่น
อีกไมนอยกวาสามคนและไมมากกวาหาคน ในจํานวนนี้ใหแตงตั้งจากบุคคลที่มิไดเปนขาราชการ
ซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําอยางนอยหนึ่งคน ทั้งนี้จะแตงตั้งตามขอเสนอของหนวยงานที่จะ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

จัดหาพัสดุทั้งหมดหรือบางสวนก็ได โดยใหหัวหนาเจาหนาที่พัสดุหรือที่เรียกชื่ออยางอ่ืนใน
หนวยงานนั้นเปนกรรมการและเลขานุการ และเจาหนาที่พัสดุในหนวยงานนั้นเปนผูชวยเลขานุการ 

ใหคณะกรรมการประกวดราคาดังกลาวนําสาระสําคัญของเอกสารประกาศเชิญ
ชวน เอกสารการประกวดราคา และเอกสารเบื้องตนอื่นๆ ที่สามารถเผยแพรไดลงประกาศทาง
เว็บไซตของหนวยงานและกรมบัญชีกลางเปนเวลาไมนอยกวาสามวัน โดยกําหนดใหมีการจัดทํา
ซองขอเสนอดานเทคนิค การวางหลักประกันซอง วัน เวลาและสถานที่ที่ใหย่ืนซองขอเสนอดาน
เทคนิค เง่ือนไขเงื่อนเวลาและสถานที่ที่เก่ียวของ ทั้งนี้จะแจกจายหรือจําหนายเอกสารดังกลาวก็ได 

 
ขอ ๙  การยื่นซองขอเสนอดานเทคนิค 
(๑) ใหผูประสงคจะเสนอราคายื่นซองขอเสนอดานเทคนิคตอคณะกรรมการ

ประกวดราคาตามขอ ๘ (๓) ผานทางหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
ประกวดราคากําหนดโดยตองใหเวลาไมนอยกวาสามวันนับแตวันสุดทายของการแจกจายหรือ
จําหนายเอกสารตามขอ ๘ (๓) แตตองเปนระยะเวลาภายใน ๓๐ วันนับแตวันแรกที่กําหนดใหย่ืน
ซองดังกลาว 

การรับซองขอเสนอดานเทคนิคตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ หรือระเบียบอื่นของหนวยงานนั้นๆ เวนแต กวพ.อ. จะกําหนด
เปนอยางอ่ืน 

(๒) เมื่อส้ินกําหนดเวลาตาม (๑) แลว ใหคณะกรรมการประกวดราคา
ดําเนินการคัดเลือกเบื้องตนเพื่อหาผูมีสิทธิเสนอราคา โดยพิจารณาวา 

ก. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคาครบถวนหรือไม และย่ืนเอกสาร
ตางๆ ครบถวนหรือไม 

ข. ขอเสนอดานเทคนิค (prequalification) มีความเหมาะสมหรือไม 
ค. เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันเสร็จแลวตามระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุหรือไม 
ทั้งนี้ ตองใหแลวเสร็จภายในเวลาที่คณะกรรมการประกวดราคากําหนด เมื่อ

คณะกรรมการระกวดราคาดําเนินการคัดเลือกเบื้องตนเพื่อเปนผูมีสิทธิเสนอราคาเสร็จแลว 
กลาวคือเปนผูมีคุณสมบัติครบถวน ขอเสนอดานเทคนิคมีความเหมาะสม และไมเปนผูเสนอราคา
ที่มีผลประโยชนรวมกัน ใหแจงผูประสงคจะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของ
ตน โดยไมเปดเผยรายชื่อดังกลาวตอสาธารณชน 

(๓) หากผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตนตาม (๒) 
ประสงคจะคัดคานผลการพิจารณา ก็ใหอุทธรณตอหัวหนาหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุไดภายในสาม
วันนับแตวันที่ไดรับแจงและใหหัวหนาหนวยงานพิจารณาใหเสร็จภายในเจ็ดวัน ทั้งนี้ในระหวาง
การพิจารณาจะดําเนินการขั้นตอนตอไปมิได ทั้งนี้ หัวหนาหนวยงานจะตองแจงผลการพิจารณาให
ผูคัดคานแตละรายทราบหากหัวหนาหนวยงานไมอาจแจงผลการพิจารณาวินิจฉัยใหผูคัดคาน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ทราบภายในเวลาที่กําหนด ใหถือวาคําอุทธรณนั้นฟงข้ึน คําวินิจฉัยของหัวหนาหนวยงานใหเปน
อันถึงที่สุดในชั้นของฝายบริหาร 

(๔) ในกรณีที่ปรากฏวามีผูมีสิทธิเสนอราคาเพียงรายเดียว ใหหนวยงานที่จะ
จัดหาพัสดุยกเลิกการดําเนินการทั้งหมด แลวเริ่มดําเนินการใหมหรือจะขออนุมัติจาก กวพ.อ. 
ดําเนินการจัดหาดวยวิธีการอื่นก็ได 

 
ขอ ๑๐  การเสนอราคา 
เมื่อพิจารณาคัดเลือกเบื้องตนตามขอ ๙ และไดรับแจงวัน เวลาและสถานที่เสนอ

ราคาจากอธิบดีกรมบัญชีกลางแลว ใหหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุแจงวัน เวลาและสถานที่เสนอ
ราคาใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายทราบ เพ่ือดําเนินการเขาสูกระบวนการเสนอราคาดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ดังนี้ 

(๑) ใหผูมี สิทธิเสนอราคาแตละรายสงผูแทนไมเกินรายละสามคนเขาสู
กระบวนการเสนอราคากอนเวลาเริ่มการเสนอราคา โดยใหแจงช่ือตามแบบที่ กวพ.อ. กําหนดใน
วันเสนอราคาและใหเขาประจําในสถานที่ตามที่คณะกรรมการประกวดราคาจัดไว โดยแยกจากผูมี
สิทธิเสนอราคารายอื่น และมีเจาหนาที่ของรัฐตามที่คณะกรรมการประกวดราคามอบหมายอีก
หนึ่งคนเขาประจํา หามมีการติดตอส่ือสารกับบุคคลอื่นไมวาดวยวิธีใด เมื่อถึงเวลาเริ่มการเสนอ
ราคาแลว ผูมีสิทธิเสนอราคาจะเปลี่ยนหรือเพ่ิมผูแทนมิได แตอาจขอถอนผูแทนบางคนออก
เพราะเหตุใดเหตุหนึ่งได หากผูมีสิทธิเสนอราคารายใดไมสงผูแทนมาตามวัน เวลาและสถานที่ที่
กําหนด ใหประธานคณะกรรมการประกวดราคาประกาศเปนผูหมดสิทธิเสนอราคา แลวแจง
ผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาที่เหลืออยูทุกรายเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา แตถามีผูมีสิทธิเสนอ
ราคาเพียงรายเดียวเมื่อถึงเวลาเริ่มการเสนอราคาใหนําความในขอ ๙ (๔) มาใชโดยอนุโลม 

(๒) ใหอธิบดีกรมบัญชีกลางเปนผูกําหนดวัน เวลาและสถานที่เสนอราคาดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งสถานที่เสนอราคาอาจตางจากที่ตั้งของหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุก็ได 
เวนแต กวพ.อ. จะมีมติเปนประการอื่น วันที่กําหนดใหมีการเสนอราคาตองเปนวันราชการ และ
ใหเร่ิมกระบวนการเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสในเวลาราชการ แตจะสิ้นสุดลงนอก
เวลาราชการก็ไดทั้งนี้ กระบวนการเสนอราคาใหกระทําภายในเวลาไมนอยกวาสามสิบนาทีและไม
เกินกวาหกสิบนาทีโดยประธานคณะกรรมการประกวดราคาประกาศกําหนดเวลาแนนอนที่จะใช
ในกระบวนการเสนอราคาใหทราบลวงหนากอนเริ่มกระบวนการเสนอราคา 

(๓) เมื่อเร่ิมกระบวนการเสนอราคา ใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาเริ่มการเสนอ
ราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งคณะกรรมการประกวดราคาจะตรวจสอบควบคุมอยู ณ 
สถานที่ตามที่คณะกรรมการประกวดราคาจัดไว การเสนอราคากระทําไดหลายครั้ง จนถึงเวลาที่
ประธานคณะกรรมการประกวดราคาแจงเตือนวาเปนชวงเวลาสามถึงหานาทีสุดทาย ในชวงเวลา
ดังกลาว ระบบจะไมแสดงวาราคาของผูใดมีสถานะใด เมื่อหมดเวลาแลวใหประธานแจงส้ินสุด
กระบวนการเสนอราคา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เมื่อส้ินสุดเวลาตามที่กําหนดใน (๒) แลว หากปรากฏวามีผูเสนอราคาต่ําสุด
เทากันหลายรายจนไมอาจช้ีขาดได ใหคณะกรรมการประกวดราคาขยายเวลาออกไปอีกสามนาที
โดยนําความในวรรคกอนมาใชโดยอนุโลม ทั้งนี้ ใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายมีสิทธิเขาเสนอราคา
ในชวงเวลาที่ขยายนั้นและเมื่อครบกําหนดเวลาแลว หากยังไมอาจชี้ขาดได ใหขยายเวลาออกไป
อีกครั้งละสามนาทีจนไดผูเสนอราคาต่ําสุดเพียงรายเดียวในชวงเวลาที่ขยายเวลาออกไป จึงใหแจง
ส้ินสุดกระบวนการเสนอราคา 

(๔) คณะกรรมการประกวดราคาจะประชุมพิจารณาทันทีที่กระบวนการเสนอ
ราคาสิ้นสุดลงเพื่อมีมติวาสมควรรับการเสนอราคาของผูมีสิทธิเสนอราคารายใด มตินั้นตองแสดง
เหตุผลประกอบการพิจารณาแลวรายงานใหหัวหนาหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุพิจารณาภายในวัน
ทําการถัดไป หากหัวหนาหนวยงานเห็นชอบกับมติของคณะกรรมการ ใหคณะกรรมการแจงผล
การพิจารณาใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายทราบ แตหากหัวหนาหนวยงานไมเห็นชอบกับมติของ
คณะกรรมการ ใหแจงเหตุผลใหคณะกรรมการทราบเพื่อช้ีแจงภายในสามวัน เมื่อไดรับคําช้ีแจง
แลว หากหัวหนาหนวยงานพิจารณาเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการ ใหคณะกรรมการแจงผล
การพิจารณาใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายทราบแตหากหัวหนาหนวยงานยังคงไมเห็นชอบตามมติ
คณะกรรมการภายในสามวัน ใหหัวหนาหนวยงานสั่งยกเลิกการประกวดราคาและแจงใหผูมีสิทธิ
เสนอราคาทุกรายและรายงานให กวพ.อ. ทราบการแจงผลการพิจารณาของหัวหนาหนวยงานใหผู
มีสิทธิเสนอราคาทุกรายทราบ ใหดําเนินการภายในสามวันนับแตวันที่หัวหนาหนวยงานพิจารณา
ใหความเห็น และใหประกาศทางเว็บไซตของหนวยงานและกรมบัญชีกลางดวยอยางนอยสามวัน 

 
(๕) ในกรณีผูมีสิทธิเสนอราคาที่เขาสูกระบวนการเสนอราคาไมเห็นดวยกับผล

การพิจารณาของหัวหนาหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุ หรือเห็นวามีเหตุอ่ืนใดอันควรรองเรียนเพื่อ
ความเปนธรรม ใหอุทธรณหรือรองเรียนตอ กวพ.อ. ภายในสามวันนับแตวันที่ไดรับแจง ทั้งนี้ ให 
กวพ.อ. พิจารณาอุทธรณหรือคํารองเรียนใหเสร็จภายในสามสิบวัน โดยในระหวางนี้ให กวพ.อ. 
แจงหนวยงานเพื่อระงับการดําเนินการขั้นตอนตอไป มติ กวพ.อ. ใหเปนอันถึงที่สุดในชั้นของฝาย
บริหาร ในกรณีที่ กวพ.อ.เห็นวาอุทธรณฟงข้ึนหรือคํารองเรียนมีผล ใหส่ังใหหนวยงานที่จะจัดหา
พัสดุดําเนินกระบวนการเสนอราคาใหม โดยเริ่มจากขั้นตอนใดก็ไดตามแตจะมีคําส่ัง ในกรณทีี ่กว
พ.อ. เห็นวาอุทธรณฟงไมข้ึนหรือคํารองเรียนไมมีผล หรือฟงข้ึนแตไมมีผลเปนการเปลี่ยนแปลง
ผลการพิจารณาที่ ไดแจงไปแลว ก็ใหแจงหนวยงานเพื่อดําเนินการตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุหรือระเบียบอื่นของหนวยงานนั้นๆ ตอไป 

(๖) นับแตเวลาที่เ ร่ิมการเสนอราคาจนถึงเวลาที่ ส้ินสุดการเสนอราคา ให
คณะกรรมการประกวดราคาอยางนอยกึ่งหนึ่งอยูประจําในสถานที่ที่กําหนด เพ่ือตรวจสอบควบคมุ
การเสนอราคาใหเปนไปโดยเรียบรอย ทั้งนี้ กวพ.อ. อาจมีขอกําหนดใหบันทึกภาพและ/หรือเสียง
ในเหตุการณที่เกิดขึ้นระหวางการเสนอราคาเพื่อเปนหลักฐานดวยก็ได 

 
ขอ ๑๑  มาตรการรักษาความเปนธรรม และผลประโยชนของรัฐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) หามผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาแตละราย ติดตอส่ือสารกับบุคคลอื่นหรือออก
จากสถานที่ตามที่คณะกรรมการประกวดราคาจัดไว ตั้งแตเวลาที่เร่ิมกระบวนการเสนอราคาจนถึง
เวลาที่ส้ินสุดกระบวนการเสนอราคา 

(๒) ใหคณะกรรมการประกวดราคาแจงราคาสูงสุดใหผูเสนอราคาทุกรายทราบ
ลวงหนาเพ่ือใหเปนฐานในการเสนอราคา การเสนอราคาแตละครั้งตองต่ํากวาราคาสูงสุดและราคา
ที่ตนเคยเสนอไวกอนแลว การเสนอราคาเพิ่มขึ้นจะกระทํามิได 

(๓) การแสดงผลการเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามขั้นตอนขอ 
๑๐ (๑) (๒) และ (๓) ใหกระทําโดยเปดเผยตอสาธารณชน แตตองไมกระทบตอการเสนอราคา
ของผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาแตละรายในสถานที่ตามที่คณะกรรมการประกวดราคาจัดไว ทั้งนี้ 
หากคณะกรรมการประกวดราคาเห็นสมควรโดยความเห็นชอบของหัวหนาหนวยงานที่จะจัดหา
พัสดุ อาจใหมีการถายทอดโทรทัศนทางวงจรปดหรือเปนการทั่วไปใหสาธารณชนทราบก็ได และ
ตองอนุญาตใหส่ือมวลชนและบุคคลภายนอกเขาชมหรือรับทราบผลการเสนอราคาตามขั้นตอน
ดังกลาวได ตามหลักเกณฑและวิธีการรักษาความสงบเรียบรอยที่คณะกรรมการประกวดราคา
กําหนด 

(๔) ในกรณีที่ กวพ.อ. เห็นเองหรือจากการพิจารณาอุทธรณหรือคํารองเรียน
ตามขอ ๑๐ (๕) วากรรมการ เจาหนาที่ ผูมีสิทธิเสนอราคา หรือผูมีสวนเก่ียวของกับการจัดหา
พัสดุผูใดมิไดปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบนี้ หรือมีเจตนากอใหเกิดความเสียหายแกผูมีสิทธิเสนอ
ราคาหรือทางราชการไมวาจะกอใหเกิดผลเสียหายแลวหรือไม กวพ.อ. อาจแจงใหผูมีอํานาจ
ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ หรือกฎหมาย
อ่ืนที่เก่ียวของก็ได หรือหากเขาขายความผิดทางวินัย ใหแจงผูบังคับบัญชาของผูนั้นดําเนินการ
ทางวินัยดวย 

(๕) คณะกรรมการประกวดราคามีหนาที่ดูแลการเสนอราคาทุกข้ันตอนที่อยูใน
อํานาจหนาที่ของตนใหเปนไปดวยความเรียบรอย สุจริต เปนธรรม และตองวางมาตรการเพื่อ
ปองกันการทุจริตและการสมยอมในดานราคา ไมวาของเจาหนาที่ของรัฐ หรือผูมีสิทธิเสนอราคา 
ดวยความระมัดระวังรอบคอบ 

(๖) ในกรณีที่ปรากฏวากระบวนการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกสประสบ
ขอขัดของจนไมอาจดําเนินตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดได ใหคณะกรรมการประกวด
ราคาสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดตอส่ือสารกับ
บุคคลอื่น เมื่อแกไขขอขัดของแลว จึงใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไปจากขั้นตอนที่คางอยู 
ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แตตองส้ินสุด
กระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เวนแตคณะกรรมการเห็นวากระบวนการเสนอราคาจะ
ไมแลวเสร็จไดโดยงาย หรือขอขัดของไมอาจแกไขไดก็ใหประธานคณะกรรมการประกวดราคาสั่ง
ยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลาและสถานที่เพ่ือเร่ิมตนกระบวนการเสนอราคา
ใหม และแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูในสถานที่นั้นทราบ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๗) กวพ.อ. อาจกําหนดมาตรการอื่นใดเพื่อรักษาความเปนธรรมและ
ผลประโยชนของรัฐเพิ่มเติมอีกก็ได 

 
ขอ ๑๒  บทเฉพาะกาล 
การดําเนินการใดๆ ที่กระทํากอนหนาวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับเปนอันสมบูรณและ

ใหมีผลตอไปตามขอกําหนดเดิมที่ประกาศไวแลว แตการจัดหาพัสดุที่มีมูลคาตั้งแตหารอยลาน
บาทขึ้นไปหากยังมิไดเร่ิมตนเสนอราคา แมมีการประกาศเชิญชวนไปแลวหรือตรวจสอบคณุสมบตัิ
และขอเสนอทางเทคนิคแลว ใหดําเนินการตอไปตามระเบียบนี้เทาที่จะทําไดโดยไมขัดตอ
ขอกําหนดเดิมที่ประกาศไวแลว 

 
ขอ ๑๓  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้ 
 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 
พันตาํรวจโท ทักษิณ  ชินวตัร 

นายกรัฐมนตร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
ชัชสรัญ/ผูจัดทํา 

๗ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ 

 
 



หนังสือแนวค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
ในคดีพิพาทเก่ียวกบัการพสัด ุ

 
ท่ีปรึกษา 
นายดเิรกฤทธิ ์ เจนครองธรรม   เลขาธกิารส านกังานศาลปกครอง 
นายสุรพนัธ ์ บุรานนท์    รองเลขาธกิารส านกังานศาลปกครอง 
 

ประธานคณะท างาน 
นายยงยุทธ  อนุกูล    ผูอ้ านวยการส านกัวจิยัและวชิาการ 
 

คณะท างาน 
นายสมชยั  จารจุนิดา    ผูอ้ านวยการกลุ่มวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบ    
      คดปีกครอง ๓ ส านกัพฒันาระบบ 
 งานคดปีกครอง (ปจัจบุนัด ารงต าแหน่ง 
      ตุลาการศาลปกครองอุดรธานี) 
นายวริยิะ  วฒันสุชาต ิ    ผูอ้ านวยการศูนยศ์กึษาคดปีกครอง 
นางสุธาสนิี  เซีย้งชยังาม   พนกังานคดปีกครองช านาญการ 
นางสาวธนัวรตัน์  ธนพทิกัษ์   พนกังานคดปีกครองช านาญการ 
นายยทุธนา  ทณิรตัน์    พนกังานคดปีกครองช านาญการ   
นางสาววนัวสิาข ์ เนียมมณี   พนกังานคดปีกครองช านาญการ 
นางสาวกรกนก  นวมงาม   พนกังานคดปีกครองช านาญการ 
นายไชยรตัน์  แขวงโสภา พนกังานคดปีกครองช านาญการ 
นางสาวพจนีย ์ แดนประเทอืง   พนกังานคดปีกครองช านาญการ 
นางสาววรวรรณ  ชลนิทรวฒัน์   พนกังานคดปีกครองช านาญการ 
นางสาวสรินิาถ  วสิุทธวิชัรกุล   พนกังานคดปีกครองช านาญการ 
นางสาวกนกวรรณ  อทิธวิภิาต   พนกังานคดปีกครองช านาญการ 
นางกิง่กาญจน์  แพมงคล   พนกังานคดปีกครองช านาญการ 
สบิเอก สนัต ิ กองภมูนิ    พนกังานคดปีกครองปฏบิตักิาร 
นางสาววลิาสนิี  สนัทดั    พนกังานคดปีกครองปฏบิตักิาร 
นายพรเทพ  สุขทรพัย ์    พนกังานคดปีกครองปฏบิตักิาร 
นายพชัรพล  เตยีวฒันานนท ์   พนกังานคดปีกครองปฏบิตักิาร 
 



นางสาวปิยะพกัตร ์ พรหมประภศัร ์  พนกังานคดปีกครองปฏบิตักิาร 
นางสาววชริาภรณ์  ทองอรา่ม   พนกังานคดปีกครองปฏบิตักิาร 
นางสาวนุศณา  แกว้มา    พนกังานคดปีกครองปฏบิตักิาร 
 

ผูเ้รียบเรียง 
นายวริยิะ  วฒันสุชาต ิ    ผูอ้ านวยการศูนยศ์กึษาคดปีกครอง 
นางสาวธนัวรตัน์  ธนพทิกัษ์   พนกังานคดปีกครองช านาญการ 
นางสาวกรกนก  นวมงาม   พนกังานคดปีกครองช านาญการ   
นายพชัรพล  เตยีวฒันานนท ์   พนกังานคดปีกครองปฏบิตักิาร 
นางสาวนุศณา  แกว้มา    พนกังานคดปีกครองปฏบิตักิาร 
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