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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

             ศาลปกครองขอนแกน                      ผูรอง
       ระหวาง 

                        -                                             ผูถูกรอง

๑. ขอเท็จจริงในคดีโดยสรุป
ศาลปกครองขอนแกนสงความเหน็ในคดหีมายเลขดาํที ่๑๐๔/๒๕๖๑ เพือ่ขอใหศาลรฐัธรรมนญู

พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ โดยมีขอเท็จจริงสรุปไดดังนี้
หางหุนสวนจาํกดั โกสุมกอสราง ผูฟองคด ียืน่ฟองโรงเรียนศรโีกสมุวทิยามติรภาพท่ี ๒๐๙ 

ที่ ๑ และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ ที่ ๒ เปนผูถูกฟองคดี
ตอศาลปกครองขอนแกนวา ผูฟองคดไีดเขารวมเสนอราคาตามประกาศโรงเรียนศรีโกสมุวิทยามิตรภาพ
ที่ ๒๐๙ เรื่อง ประกวดราคาจางกอสรางจางเหมากอสรางโรงอาหาร – หอประชุม แบบ ๑๐๑ล๒๗ 
(พเิศษ) ชัน้บนปรบัปรงุเปนโรงพลศกึษา ดวยวธิปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส (e-bidding) โดยผูถกูฟอง
คดีที่ ๑ ไดประกาศผลวาผูฟองคดีเปนผูชนะการเสนอราคาและไดมีหนังสือแจงใหผูฟองคดีไปลงนาม
ในสัญญาและใหนําหลักประกันสัญญาไปพรอมในวันทําสัญญา ตอมาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดแจงยกเลิก
การประกาศรายชื่อผูชนะการเสนอราคาและยกเลิกการแจงใหมาลงนามในสัญญา เนื่องจากผูฟองคดี
เสนอรายละเอียดและปริมาณงานไมตรงตามรูปแบบรายการในเอกสารประกวดราคาจางกอสราง
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ซึ่งถือวาเปนขอไดเปรียบเสียเปรียบของผูเสนอราคา
รายอ่ืน และเกิดความเสียหายแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ ผูฟองคดีโตแยงวา ผูถูกฟองคดีทั้งสองสามารถ
พิจารณาใหผู ฟองคดีไมผานการเสนอราคาตั้งแตขั้นตอนการพิจารณาคุณสมบัติของผูเสนอราคา 
และเอกสารการเสนอราคา ปริมาณงานที่ไมตรงตามที่ระบบกําหนดไวตั้งแตตน ถึงแมผูฟองคดีจะเปน
ผูเสนอราคาต่ําสุดก็ตาม แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ กลับแจงผลใหผูฟองคดีเปนผูชนะการเสนอราคาและ
ยังทําหนังสือเรียกผูฟองคดีมาลงนามในสัญญากอสราง แสดงวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ขาดความรอบคอบ
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คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๕/๒๕๖๒ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

๑๑๘จุ ล นิิ ติ

ในการพิจารณาและขาดความรูในข้ันตอนของการเสนอราคาดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
(e-bidding) สงผลใหผูฟองคดีเกิดความเสียหาย ขอใหศาลปกครองขอนแกนมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ใหผูถูกฟองคดีทั้งสองชดใชคาเสียหายพรอมดอกเบี้ยนับแตวันฟองจนกวาจะชําระเสร็จ

ศาลปกครองขอนแกนเห็นวา เปนกรณีที่ผูฟองคดีซ่ึงเปนนิติบุคคลใชสิทธิฟองผูถูกฟองคดี
ทั้งสองซ่ึงเปนหนวยงานของรัฐใหรับผิดเน่ืองจากการกระทําหรือละเวนการกระทําของขาราชการ 
พนกังานหรือลกูจางของหนวยงานของรัฐตามรฐัธรรมนูญ มาตรา ๔๑ (๓) แมพระราชบญัญตักิารจดัซ้ือ
จดัจางและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๗ วรรคสอง บญัญัตใิหการยกเลิกการจดัซือ้
จดัจางตามวรรคหน่ึงเปนเอกสิทธิข์องหนวยงานของรัฐ ผูย่ืนขอเสนอในการจัดซือ้จดัจางทีถ่กูยกเลิก
นัน้จะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ  จากหนวยงานของรัฐไมได แตการมีเอกสิทธิดั์งกลาวไมไดหมายความ
รวมถึงการที่รัฐไมตองรับผิดหรือปราศจากความรับผิดชอบ เพราะรัฐยังคงตองเยียวยาและรับผิด
ตอความเสียหายท่ีเกิดขึ้น โดยหากการยกเลิกการจัดซื้อจัดจางนั้นไมเปนไปตามพระราชบัญญัติ
การจดัซือ้จดัจางและการบริหารพสัดภุาครฐั พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๗ วรรคหนึง่ และเกิดความเสยีหาย 
กรณีเชนน้ีก็ยอมไมมีองคกรใดที่จะมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดใหผูถูกฟองคดีท้ังสองที่เปนหนวยงาน
ของรัฐตองรับผิดตอความเสียหายท่ีเกิดขึ้นกับผูฟองคดีไดเลย ดังน้ัน พระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๗ วรรคสอง จึงขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๔๑ (๓) และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เก่ียวกับบทบัญญัติดังกลาว จึงสง
ความเห็นใหศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ วรรคหน่ึง

๒. ประเด็นพิจารณาเบ้ืองตน
ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับหนังสือสงความเห็นนี้ไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๒๑๒ วรรคหนึ่ง หรือไม
พจิารณาแลวเห็นวา เปนกรณีทีศ่าลปกครองขอนแกนสงความเห็นเพ่ือขอใหศาลรัฐธรรมนูญ

พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ วรรคหนึ่ง วา พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๗ วรรคสอง ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๑ (๓) 
ซึ่งศาลปกครองขอนแกนจะนําบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวมาใชบังคับแกคดี และยังไมมี
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินี้มากอน กรณีจึงเปนไปตามหลักเกณฑ
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ วรรคหนึ่ง ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๑ วรรคสาม และมาตรา ๕๐ จึงมีคําสั่ง
รับไวพิจารณาวินิจฉัย

๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ศาลรฐัธรรมนญูพจิารณาความเห็นของศาลปกครองขอนแกนและเอกสารประกอบแลวเหน็วา 

คดีมีขอเท็จจริงเพียงพอท่ีจะวินิจฉัยได จึงกําหนดประเด็นที่ตองพิจารณาวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๗ วรรคสอง ขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๑ (๓) หรือไม
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พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๑ เปนบทบัญญัติในหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย โดยมีความมุงหมายเพ่ือกําหนดสิทธิของบุคคลและชุมชนในการเขาถึงขอมูลและ
ขาวสารสาธารณะของรัฐ การเสนอเร่ืองราวรองทุกขและการฟองหนวยงานของรัฐใหรับผิดเน่ืองจาก
การกระทําหรือละเวนการกระทํา ซึ่งมาตรา ๔๑ (๓) บัญญัติใหบุคคลและชุมชนยอมมีสิทธิฟอง
หนวยงานของรัฐใหรับผิดเน่ืองจากการกระทําหรือการละเวนการกระทําของขาราชการ พนักงาน 
หรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ

สาํหรบัพระราชบญัญตักิารจดัซือ้จดัจางและการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. ๒๕๖๐ ในหมวด ๖ 
วาดวยการจัดซื้อจัดจาง ใหหนวยงานของรัฐสามารถประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจางที่ไดดําเนินการ
ไปแลวได โดยผูยืน่ขอเสนอในการจดัซือ้จดัจางทีถ่กูยกเลกินัน้จะเรยีกรองคาเสยีหายใด ๆ  จากหนวยงาน
ของรัฐไมได ซึ่งบัญญัติไวในมาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง วา “กอนลงนามในสัญญา หนวยงานของรัฐอาจ
ประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจางที่ไดดําเนินการไปแลวได ในกรณ ีดังตอไปนี ้(๑) หนวยงานของรัฐนั้น
ไมไดรับการจัดสรรเงินงบประมาณท่ีจะใชในการจัดซ้ือจัดจางหรือเงินงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร
ไมเพียงพอทีจ่ะทาํการจดัซือ้จดัจางนัน้ตอไป (๒) มกีารกระทําทีเ่ขาลกัษณะผูยืน่ขอเสนอทีช่นะการจัดซือ้
จัดจางหรือที่ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน
หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผู ยื่นขอเสนอรายอื่นหรือเจาหนาที่
ในการเสนอราคา หรอืสอวากระทาํการทจุรติอืน่ใดในการเสนอราคา ทัง้นี ้ตามระเบยีบทีร่ฐัมนตรกีาํหนด (๓) 
การทําการจัดซ้ือจดัจางตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกหนวยงานของรัฐหรือกระทบตอประโยชน
สาธารณะ (๔) กรณีอื่นในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง” และ
วรรคสอง บัญญัติวา “การยกเลิกการจัดซื้อจัดจางตามวรรคหน่ึงเปนเอกสิทธ์ิของหนวยงานของรัฐ 
ผูยืน่ขอเสนอในการจดัซือ้จดัจางทีถ่กูยกเลกินัน้จะเรยีกรองคาเสยีหายใด ๆ  จากหนวยงานของรฐัไมได”

บทบญัญตัมิาตรา ๖๗ เปนบทบญัญตัทิีใ่หหนวยงานของรฐัทีไ่ดดาํเนนิการจดัซือ้จดัจางไปแลว
กอนมกีารลงนามในสญัญาสามารถประกาศยกเลกิการจดัซือ้จดัจางได โดยกําหนดเงือ่นไขของเอกสทิธิ์
ดังกลาวไว ๔ กรณี ซึ่งหมายความวา กอนลงนามในสัญญา การจัดซื้อจัดจางใดที่มีลักษณะเปนไป
ตามท่ีกําหนดไวในมาตรา ๖๗ วรรคหน่ึง (๑) ถึง (๔) หนวยงานของรัฐสามารถประกาศยกเลิก
การจดัซือ้จดัจางทีไ่ดดําเนนิการไปแลวได โดยผูยืน่ขอเสนอในการจดัซ้ือจัดจางทีถ่กูยกเลกิน้ันไมสามารถ
เรียกรองคาเสียหายจากหนวยงานของรัฐได การบัญญัติใหหนวยงานของรัฐมีเอกสิทธิ์ในการยกเลิก
การจดัซือ้จดัจางกอนลงนามในสญัญาดงักลาวได โดยผูยืน่ขอเสนอในการจดัซือ้จดัจางทีถ่กูยกเลกิน้ัน
จะเรียกรองคาเสียหายจากหนวยงานของรัฐไมไดนั้น จึงไมไดหมายความวาหนวยงานของรัฐ
จะสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจางไดในทุกกรณี แตหมายความถึงการยกเลิกการจัดซื้อจัดจาง
กอนลงนามในสัญญา และหนวยงานของรัฐจะตองกระทําภายใตเงื่อนไขและขอบเขตที่กําหนดไว
เปนการเฉพาะตามมาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) เทานั้น อันทําใหการใชดุลพินิจ
ของฝายปกครองที่จะใชเอกสิทธิ์เพื่อการยกเลิกการจัดซื้อจัดจางมีขอบเขตที่จํากัดและตองอยู
ภายใตเงื่อนไขตามที่กําหนดตามหลักความชอบดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครอง

การทีม่าตรา ๖๗ วรรคสอง บญัญตัใิหหนวยงานของรฐัมเีอกสทิธิใ์นการยกเลกิการจดัซือ้จัดจาง
กอนลงนามในสัญญาภายใตเงื่อนไข ๔ กรณีตามมาตรา ๖๗ วรรคหน่ึง โดยผูยื่นขอเสนอในการจัดซื้อ
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คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๕/๒๕๖๒ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

๑๒๐จุ ล นิิ ติ

จดัจางทีถ่กูยกเลกินัน้จะเรยีกรองคาเสยีหายจากหนวยงานของรฐัไมได บทบญัญติัดงักลาวมวีตัถปุระสงค
เพ่ือใหบรรลุความมุงหมายของพระราชบัญญตักิารจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ที่มุงประสงคใหมีการดําเนินการจัดซื้อจัดจางท่ีคํานึงถึงวัตถุประสงคของการใชงานเปนสําคัญ ซึ่งจะ
กอใหเกิดความคุมคาในการใชจายเงินงบประมาณของหนวยงานของรัฐซึ่งมีภาระหนาที่ในการจัดทํา
บรกิารสาธารณะเพือ่ตอบสนองตอความตองการของประชาชนตามหลกัการบรหิารกจิการบานเมอืงทีด่ี 
จึงจําเปนตองใหหนวยงานของรัฐมีเอกสิทธิ์ยกเลิกการจัดซื้อจัดจางกอนลงนามในสัญญาเพื่อปองกัน
มิใหเกิดความเสียหายแกรัฐหรือผูเก่ียวของมากย่ิงขึ้นไปกวาการปลอยใหมีการลงนามในสัญญาตอไป
แลวจะกอใหเกดิผลเสยีหายตามมาภายหลงั บทบญัญติัดงักลาวจงึเปนบทบญัญัตทิีคุ่มครองประโยชน
ของรัฐและประโยชนของผูยืน่ขอเสนอในการจดัซือ้จดัจางอยางมหีลกัเกณฑและเหตผุลอนัชอบธรรม 
มไิดสรางภาระหรอืจาํกดัสทิธเิสรภีาพของบคุคลเกนิสมควรแกเหตุ แตจาํเปนตองมขีึน้เพือ่ใหการใชจาย
งบประมาณของประเทศเปนไปอยางมปีระสทิธภิาพ และเกดิความคุมคาในเชงิภารกิจของรัฐ

อยางไรก็ตาม แมบทบญัญตัมิาตรา ๖๗ เปนการกําหนดกรอบการใชอาํนาจของหนวยงาน
ของรัฐที่จะยกเลิกการจัดซื้อจัดจางกอนมีการลงนามในสัญญาและเปนเอกสิทธ์ิที่ผูยื่นขอเสนอ
ในการจัดซื้อจัดจางท่ีถูกยกเลิกนั้นจะเรียกรองคาเสียหายจากหนวยงานของรัฐไมไดก็ตาม แตหาก
การใชดลุพนิจิของหนวยงานของรัฐไมเปนไปตามท่ีกําหนดไวในมาตรา ๖๗ วรรคหน่ึง ซึง่เปนการใช
อํานาจท่ีไมชอบดวยกฎหมาย ผูยื่นขอเสนอยอมมีสิทธิท่ีจะขอใหศาลท่ีมีเขตอํานาจตรวจสอบ
ตามหลักความชอบดวยกฎหมายได นอกจากน้ี เมื่อพิจารณาคําปรารภของรัฐธรรมนูญยอมเห็นไดวา
การใชสทิธิเสรภีาพของบุคคลตองอยูภายใตกฎเกณฑเพือ่คุมครองประโยชนสวนรวม ดังน้ัน บทบัญญตัิ
แหงพระราชบัญญตักิารจัดซือ้จดัจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๗ วรรคสอง 
จงึเปนบทบญัญตัทิีคุ่มครองประโยชนของรฐัและประโยชนสาธารณะ อนัจะทาํใหการใชจายงบประมาณ
ของประเทศเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ แมจะกระทบ
สทิธใินการเรยีกรองคาเสียหายของผูประกอบการอยูบาง หากแตเมือ่ชัง่น้ําหนกักับประโยชนของรฐั
และประโยชนสาธารณะท่ีประชาชนจะไดรบัจากการใหบรกิารสาธารณะยังอยูในขอบเขตท่ีเหมาะสม 
มิไดสรางภาระหรือจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลจนเกินสมควรแกเหตุ ทั้งยังเปนบทบัญญัติ
ทีม่ผีลใชบงัคบัเปนการทัว่ไป ไมมุงหมายใหใชบงัคับแกกรณใีดกรณหีนึง่หรอืแกบคุคลใดบุคคลหน่ึง
เปนการเจาะจง เปนไปตามหลักความไดสดัสวนพอเหมาะพอควรแกกรณีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ 
จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๑ (๓)

๔. ผลคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
 โดยเหตุผลดังไดวินิจฉัยขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติการจัดซ้ือ
จดัจางและการบริหารพสัดภุาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๗ วรรคสอง ไมขัดหรอืแยงตอรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๔๑ (๓)
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