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คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๑๕/๒๕๖๒
วันที่ ๒๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
เรื่อง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๖๗ วรรคสอง ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๑ (๓) หรือไม
ระหวาง

ศาลปกครองขอนแกน
-

ผูรอง
ผูถูกรอง

๑. ขอเท็จจริงในคดีโดยสรุป
ศาลปกครองขอนแกนสงความเห็นในคดีหมายเลขดําที่ ๑๐๔/๒๕๖๑ เพือ่ ขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ โดยมีขอเท็จจริงสรุปไดดังนี้
หางหุน สวนจํากัด โกสุมกอสราง ผูฟ อ งคดี ยืน่ ฟองโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ ๒๐๙
ที่ ๑ และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ ที่ ๒ เปนผูถูกฟองคดี
ตอศาลปกครองขอนแกนวา ผูฟ อ งคดีไดเขารวมเสนอราคาตามประกาศโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพ
ที่ ๒๐๙ เรื่อง ประกวดราคาจางกอสรางจางเหมากอสรางโรงอาหาร – หอประชุม แบบ ๑๐๑ล๒๗
(พิเศษ) ชัน้ บนปรับปรุงเปนโรงพลศึกษา ดวยวิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) โดยผูถ กู ฟอง
คดีท่ี ๑ ไดประกาศผลวาผูฟองคดีเปนผูชนะการเสนอราคาและไดมีหนังสือแจงใหผูฟองคดีไปลงนาม
ในสัญญาและใหนําหลักประกันสัญญาไปพรอมในวันทําสัญญา ตอมาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดแจงยกเลิก
การประกาศรายชื่อผูชนะการเสนอราคาและยกเลิกการแจงใหมาลงนามในสัญญา เนื่องจากผูฟองคดี
เสนอรายละเอียดและปริมาณงานไมตรงตามรูปแบบรายการในเอกสารประกวดราคาจางกอสราง
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ซึ่งถือวาเปนขอไดเปรียบเสียเปรียบของผูเสนอราคา
รายอื่น และเกิดความเสียหายแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ ผูฟองคดีโตแยงวา ผูถูกฟองคดีทั้งสองสามารถ
พิจารณาใหผูฟองคดีไมผานการเสนอราคาตั้งแตขั้นตอนการพิจารณาคุณสมบัติของผูเสนอราคา
และเอกสารการเสนอราคา ปริมาณงานที่ไมตรงตามที่ระบบกําหนดไวตั้งแตตน ถึงแมผูฟองคดีจะเปน
ผูเสนอราคาตํ่าสุดก็ตาม แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ กลับแจงผลใหผูฟองคดีเปนผูชนะการเสนอราคาและ
ยังทําหนังสือเรียกผูฟองคดีมาลงนามในสัญญากอสราง แสดงวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ขาดความรอบคอบ

๑๑๗

ก.ค. - ส.ค. ๖๒

คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๕/๒๕๖๒ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

ในการพิจารณาและขาดความรูในขั้นตอนของการเสนอราคาดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(e-bidding) สงผลใหผูฟองคดีเกิดความเสียหาย ขอใหศาลปกครองขอนแกนมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ใหผูถูกฟองคดีทั้งสองชดใชคาเสียหายพรอมดอกเบี้ยนับแตวันฟองจนกวาจะชําระเสร็จ
ศาลปกครองขอนแกนเห็นวา เปนกรณีที่ผูฟองคดีซึ่งเปนนิติบุคคลใชสิทธิฟองผูถูกฟองคดี
ทั้งสองซึ่งเปนหนวยงานของรัฐใหรับผิดเนื่องจากการกระทําหรือละเวนการกระทําของขาราชการ
พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๑ (๓) แมพระราชบัญญัตกิ ารจัดซือ้
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๗ วรรคสอง บัญญัตใิ หการยกเลิกการจัดซือ้
จัดจางตามวรรคหนึง่ เปนเอกสิทธิข์ องหนวยงานของรัฐ ผูย นื่ ขอเสนอในการจัดซือ้ จัดจางทีถ่ กู ยกเลิก
นัน้ จะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ จากหนวยงานของรัฐไมได แตการมีเอกสิทธิด์ งั กลาวไมไดหมายความ
รวมถึงการที่รัฐไมตองรับผิดหรือปราศจากความรับผิดชอบ เพราะรัฐยังคงตองเยียวยาและรับผิด
ตอความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยหากการยกเลิกการจัดซื้อจัดจางนั้นไมเปนไปตามพระราชบัญญัติ
การจัดซือ้ จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๗ วรรคหนึง่ และเกิดความเสียหาย
กรณีเชนนี้ก็ยอมไมมีองคกรใดที่จะมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดใหผูถูกฟองคดีทั้งสองที่เปนหนวยงาน
ของรัฐตองรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผูฟองคดีไดเลย ดังนั้น พระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๗ วรรคสอง จึงขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๔๑ (๓) และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัติดังกลาว จึงสง
ความเห็นใหศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ วรรคหนึ่ง
๒. ประเด็นพิจารณาเบื้องตน
ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับหนังสือสงความเห็นนี้ไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๑๒ วรรคหนึ่ง หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา เปนกรณีทศี่ าลปกครองขอนแกนสงความเห็นเพือ่ ขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ วรรคหนึ่ง วา พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๗ วรรคสอง ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๑ (๓)
ซึ่ ง ศาลปกครองขอนแก น จะนํ า บทบั ญ ญั ติ แ ห ง กฎหมายดั ง กล า วมาใช บั ง คั บ แก ค ดี และยั ง ไม มี
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินี้มากอน กรณีจึงเปนไปตามหลักเกณฑ
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ วรรคหนึ่ง ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๑ วรรคสาม และมาตรา ๕๐ จึงมีคําสั่ง
รับไวพิจารณาวินิจฉัย
๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาความเห็นของศาลปกครองขอนแกนและเอกสารประกอบแลวเห็นวา
คดีมีขอเท็จจริงเพียงพอที่จะวินิจฉัยได จึงกําหนดประเด็นที่ตองพิจารณาวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๗ วรรคสอง ขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๑ (๓) หรือไม
จุ ล นิิ ติ

๑๑๘
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พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๑ เปนบทบัญญัติในหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย โดยมีความมุงหมายเพื่อกําหนดสิทธิของบุคคลและชุมชนในการเขาถึงขอมูลและ
ขาวสารสาธารณะของรัฐ การเสนอเรื่องราวรองทุกขและการฟองหนวยงานของรัฐใหรับผิดเนื่องจาก
การกระทําหรือละเวนการกระทํา ซึ่งมาตรา ๔๑ (๓) บัญญัติใหบุคคลและชุมชนยอมมีสิทธิฟอง
หนวยงานของรัฐใหรับผิดเนื่องจากการกระทําหรือการละเวนการกระทําของขาราชการ พนักงาน
หรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ
สําหรับพระราชบัญญัตกิ ารจัดซือ้ จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในหมวด ๖
วาดวยการจัดซื้อจัดจาง ใหหนวยงานของรัฐสามารถประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจางที่ไดดําเนินการ
ไปแลวได โดยผูย นื่ ขอเสนอในการจัดซือ้ จัดจางทีถ่ กู ยกเลิกนัน้ จะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ จากหนวยงาน
ของรัฐไมได ซึ่งบัญญัติไวในมาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง วา “กอนลงนามในสัญญา หนวยงานของรัฐอาจ
ประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจางที่ไดดําเนินการไปแลวได ในกรณี ดังตอไปนี้ (๑) หนวยงานของรัฐนั้น
ไมไดรับการจัดสรรเงินงบประมาณที่จะใชในการจัดซื้อจัดจางหรือเงินงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร
ไมเพียงพอทีจ่ ะทําการจัดซือ้ จัดจางนัน้ ตอไป (๒) มีการกระทําทีเ่ ขาลักษณะผูย นื่ ขอเสนอทีช่ นะการจัดซือ้
จัดจางหรือที่ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น
หรื อ ขั ด ขวางการแข ง ขั น อย า งเป น ธรรม หรื อ สมยอมกั น กั บ ผู  ยื่ น ข อ เสนอรายอื่ น หรื อ เจ า หน า ที่
ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอืน่ ใดในการเสนอราคา ทัง้ นี้ ตามระเบียบทีร่ ฐั มนตรีกาํ หนด (๓)
การทําการจัดซือ้ จัดจางตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกหนวยงานของรัฐหรือกระทบตอประโยชน
สาธารณะ (๔) กรณีอื่นในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง” และ
วรรคสอง บัญญัติวา “การยกเลิกการจัดซื้อจัดจางตามวรรคหนึ่งเปนเอกสิทธิ์ของหนวยงานของรัฐ
ผูย นื่ ขอเสนอในการจัดซือ้ จัดจางทีถ่ กู ยกเลิกนัน้ จะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ จากหนวยงานของรัฐไมได”
บทบัญญัตมิ าตรา ๖๗ เปนบทบัญญัตทิ ใี่ หหนวยงานของรัฐทีไ่ ดดาํ เนินการจัดซือ้ จัดจางไปแลว
กอนมีการลงนามในสัญญาสามารถประกาศยกเลิกการจัดซือ้ จัดจางได โดยกําหนดเงือ่ นไขของเอกสิทธิ์
ดังกลาวไว ๔ กรณี ซึ่งหมายความวา กอนลงนามในสัญญา การจัดซื้อจัดจางใดที่มีลักษณะเปนไป
ตามที่กําหนดไวในมาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๔) หนวยงานของรัฐสามารถประกาศยกเลิก
การจัดซือ้ จัดจางทีไ่ ดดาํ เนินการไปแลวได โดยผูย นื่ ขอเสนอในการจัดซือ้ จัดจางทีถ่ กู ยกเลิกนัน้ ไมสามารถ
เรียกรองคาเสียหายจากหนวยงานของรัฐได การบัญญัติใหหนวยงานของรัฐมีเอกสิทธิ์ในการยกเลิก
การจัดซือ้ จัดจางกอนลงนามในสัญญาดังกลาวได โดยผูย นื่ ขอเสนอในการจัดซือ้ จัดจางทีถ่ กู ยกเลิกนัน้
จะเรียกรองคาเสียหายจากหนวยงานของรัฐไมไดนั้น จึงไมไดหมายความวาหนวยงานของรัฐ
จะสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจางไดในทุกกรณี แตหมายความถึงการยกเลิกการจัดซื้อจัดจาง
กอนลงนามในสัญญา และหนวยงานของรัฐจะตองกระทําภายใตเงื่อนไขและขอบเขตที่กําหนดไว
เปนการเฉพาะตามมาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) เทานั้น อันทําใหการใชดุลพินิจ
ของฝายปกครองที่จะใชเอกสิทธิ์เพื่อการยกเลิกการจัดซื้อจัดจางมีขอบเขตที่จํากัดและตองอยู
ภายใตเงื่อนไขตามที่กําหนดตามหลักความชอบดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครอง
การทีม่ าตรา ๖๗ วรรคสอง บัญญัตใิ หหนวยงานของรัฐมีเอกสิทธิใ์ นการยกเลิกการจัดซือ้ จัดจาง
กอนลงนามในสัญญาภายใตเงื่อนไข ๔ กรณีตามมาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง โดยผูยื่นขอเสนอในการจัดซื้อ

๑๑๙

ก.ค. - ส.ค. ๖๒

คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๕/๒๕๖๒ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

จัดจางทีถ่ กู ยกเลิกนัน้ จะเรียกรองคาเสียหายจากหนวยงานของรัฐไมได บทบัญญัตดิ งั กลาวมีวตั ถุประสงค
เพือ่ ใหบรรลุความมุง หมายของพระราชบัญญัตกิ ารจัดซือ้ จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ที่มุงประสงคใหมีการดําเนินการจัดซื้อจัดจางที่คํานึงถึงวัตถุประสงคของการใชงานเปนสําคัญ ซึ่งจะ
กอใหเกิดความคุมคาในการใชจายเงินงบประมาณของหนวยงานของรัฐซึ่งมีภาระหนาที่ในการจัดทํา
บริการสาธารณะเพือ่ ตอบสนองตอความตองการของประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองทีด่ ี
จึงจําเปนตองใหหนวยงานของรัฐมีเอกสิทธิ์ยกเลิกการจัดซื้อจัดจางกอนลงนามในสัญญาเพื่อปองกัน
มิใหเกิดความเสียหายแกรัฐหรือผูเกี่ยวของมากยิ่งขึ้นไปกวาการปลอยใหมีการลงนามในสัญญาตอไป
แลวจะกอใหเกิดผลเสียหายตามมาภายหลัง บทบัญญัตดิ งั กลาวจึงเปนบทบัญญัตทิ คี่ มุ ครองประโยชน
ของรัฐและประโยชนของผูย นื่ ขอเสนอในการจัดซือ้ จัดจางอยางมีหลักเกณฑและเหตุผลอันชอบธรรม
มิไดสรางภาระหรือจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแกเหตุ แตจาํ เปนตองมีขนึ้ เพือ่ ใหการใชจา ย
งบประมาณของประเทศเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดความคุม คาในเชิงภารกิจของรัฐ
อยางไรก็ตาม แมบทบัญญัตมิ าตรา ๖๗ เปนการกําหนดกรอบการใชอาํ นาจของหนวยงาน
ของรัฐที่จะยกเลิกการจัดซื้อจัดจางกอนมีการลงนามในสัญญาและเปนเอกสิทธิ์ที่ผูยื่นขอเสนอ
ในการจัดซื้อจัดจางที่ถูกยกเลิกนั้นจะเรียกรองคาเสียหายจากหนวยงานของรัฐไมไดก็ตาม แตหาก
การใชดลุ พินจิ ของหนวยงานของรัฐไมเปนไปตามทีก่ าํ หนดไวในมาตรา ๖๗ วรรคหนึง่ ซึง่ เปนการใช
อํานาจที่ไมชอบดวยกฎหมาย ผูยื่นขอเสนอยอมมีสิทธิที่จะขอใหศาลที่มีเขตอํานาจตรวจสอบ
ตามหลักความชอบดวยกฎหมายได นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาคําปรารภของรัฐธรรมนูญยอมเห็นไดวา
การใชสทิ ธิเสรีภาพของบุคคลตองอยูภ ายใตกฎเกณฑเพือ่ คุม ครองประโยชนสว นรวม ดังนัน้ บทบัญญัติ
แหงพระราชบัญญัตกิ ารจัดซือ้ จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๗ วรรคสอง
จึงเปนบทบัญญัตทิ คี่ มุ ครองประโยชนของรัฐและประโยชนสาธารณะ อันจะทําใหการใชจา ยงบประมาณ
ของประเทศเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ แมจะกระทบ
สิทธิในการเรียกรองคาเสียหายของผูป ระกอบการอยูบ า ง หากแตเมือ่ ชัง่ นํา้ หนักกับประโยชนของรัฐ
และประโยชนสาธารณะทีป่ ระชาชนจะไดรบั จากการใหบริการสาธารณะยังอยูใ นขอบเขตทีเ่ หมาะสม
มิไดสรางภาระหรือจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลจนเกินสมควรแกเหตุ ทั้งยังเปนบทบัญญัติ
ทีม่ ผี ลใชบงั คับเปนการทัว่ ไป ไมมงุ หมายใหใชบงั คับแกกรณีใดกรณีหนึง่ หรือแกบคุ คลใดบุคคลหนึ่ง
เปนการเจาะจง เปนไปตามหลักความไดสดั สวนพอเหมาะพอควรแกกรณีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖
จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๑ (๓)
๔. ผลคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
โดยเหตุผลดังไดวินิจฉัยขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๗ วรรคสอง ไมขดั หรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๔๑ (๓)
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