คำพิพำกษำศำลปกครองกรณีเข้ ำลงทะเบียนเพื่อเสนอรำคำช้ ำกว่ ำเวลำที่กำหนด
“เหตุสุดวิสัย” ตามมาตรา 8 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ หมายถึง เหตุใดๆ อันจะเกิ ดขึ้นก็ดี จะให้ผลพิบตั ิ ก็ดีเป็ น
เหตุอนั ไม่อาจป้องกันได้แม้กระทั่งบุคคลผู้ต้องประสบหรื อใกล้จะต้องประสบเหตุนนั้ จะได้จดั การระมัดระวังตามสมควรอันพึง
คาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนัน้

_________________________________________
- คดีหมำยเลขดำที่ อ. 1343/2554 คดีหมำยเลขแดงที่ อ. 364/2562 ผู้ฟ้องคดี : บริษัท บี ซี ดี ซี
จำกัด ผู้ถูกฟ้ องคดี :กรมทำงหลวงชนบท เป็ นกำรประกวดรำคำด้ วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อจ้ ำงเหมำก่ อสร้ ำงเสริมผิวลำดยำง AC ถนนสำย สบ.1004 แยกทำงหลวงหมำยเลข 1 บ้ ำนหำดสองแคว อ.เมืองแก่ งคอย จ.สระบุรี ระยะทำง 5.8 กิโลเมตร
ผู้ฟ้องคดีมีคุณสมบัติผ่านเงื่อนไขได้ รับคัดเลือกให้ เป็ นผู้มีสิทธิเข้ าเสนอราคาฯ แล้ ว แต่นวันดังกล่าวผู้รับ
มอบอานาจของบริ ษัท บีซีดีซี มีอาการหน้ ามืดจะเป็ นลม จาเป็ นต้ องเข้ ารับการรักษาในทันที ระหว่างเดินทาง
ไปยังสถานที่เสนอราคา ซึ่งแพทย์วินิจฉัยว่า เกิดจากอาการเบาหวาน และความดันโลหิตสูง มีอาการแทรกซ้ อน
จากน ้าตาลในเลือดต่า หลังการรักษาได้ รีบเดินทางไปยังสถานที่เสนอราคาทังพยายามโทรศั
้
พท์ติดต่อเพื่อแจ้ ง
เหตุขดั ข้ องแต่ไม่มีผ้ รู ับสาย ทาให้ เข้ าเสนอราคางานไม่ทนั ช้ ากว่าเวลาลงทะเบียนไป 30 นาที จึงถูกประกาศให้
เป็ นผู้หมดสิทธิเสนอราคา และถูกยึดหลักประกันซองไว้
เห็นศาลปกครองสูงสุดเห็นว่ากรณีดงั กล่าวไม่ใช่เหตุสดุ วิสยั เนื่องจากตามระเบียบฯ เหตุดงั กล่าวสามารถ
ป้องกันได้ โดยสามารถส่งผู้แทนเข้ าเสนอราคาได้ ถึง 3 คน และจากพฤติการณ์แม้ ผ้ ฟู ้องคดีไม่มีอาการป่ วยก็ ไม่
แน่ว่าผู้ฟ้องคดีจะมาทันกาหนดเวลาหรือไม่ แสดงถึงความไม่เอาใจใส่ซึ่งหากส่งผู้แทนมามากกว่า 1 คนแล้ วคง
ป้องกันเหตุที่ผ้ ูแทนคนใดคนหนึ่งไม่สามารถไปลงทะเบียนในกาหนดเวลาได้ จึงถือได้ ว่าเป็ นความประมาท
เลินเล่อของผู้ฟ้องคดีโดยแท้ ผู้ฟ้องคดีแสดงเจตนาสนองรับคาเสนอประกาศประกวดราคาแล้ วก่อให้ เกิดความ
ผูกพันตามสัญญาหลักประกันซองผู้ฟ้องคดีจึงมีหน้ าที่ต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ตนผูกพันไว้
http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2554/
01012-541343-1F-620621-0000641575.pdf
- คดีหมำยเลขดำที่ อ. 137/2556 คดีหมำยเลขแดงที่ อ. 1205/2560 ผู้ฟ้องคดี : ห้ ำ งหุ้นส่ วน
จำกัด สำยสัมพันธ์ ผู้ถูกฟ้ องคดี : กรมทำงหลวงชนบท กับพวกรวม 2 คน ในงำนจ้ ำงก่ อสร้ ำง

ซ่ อมสร้ ำงผิวทำงเอสฟั ลติกคอนกรี ต ถนนสำย อท.4007 แยกทำงหลวงหมำยเลข 3195 –
บ้ ำนสำมเรือน อ.วิเศษชัยชำญ จ.อ่ ำงทอง ระยะทำง 3 กิโลเมตร
ผู้ฟ้องคดีอ้างเหตุสดุ วิสยั เนื่องจากปัญหาจราจรติดขัด ประกอบกับมีเหตุชุมนุมประท้ วง แม้ เปลี่ยนมา
โดยสารรถจักรยานยนต์แล้ วก็ไม่สามารถมาได้ ทนั โดยออกจากสุพรรณตั ้งแต่เวลา 05.45 น. ถึงถนนบรมราช
ชนนีเวลา 7.20 น. และเดินทางถึงสถานที่ประกวดราคาเลยกาหนดเวลาไป 39 วินาที
ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าเหตุดังกล่าวไม่ใช่เหตุสุดวิสัย และสามารถป้องกัน ได้ เพราะในช่วงเวลา
ดังกล่าว โดยเฉพาะระหว่าง 8 – 9 นาฬิกา การเดินทางต้ องใช้ เวลามากพอสมควร หากเกิดอุบตั ิเหตุจะทาให้รถ
ติดสะสมบนถนนสายนันและใกล้
้
เคียง ผู้ใช้ ถนนติดตามข่าวโดยเฉพาะจากวิทยุเพือ่ หลีกเลี่ยงเส้ นทาง ผู้ฟ้องคดี
หรื อวิญญูชนทัว่ ไปย่อมทราบดีว่ามีการชุมนุมประท้ วงบริเวณนันเห็
้ นได้ จากสื่อต่างๆ ไม่ว่าวิทยุ โทรทัศน์ หรื อ
ตามหน้ าหนังสื อพิ มพ์ ซึ่ ง เป็ น เหตุอัน พึง คาดหมายได้ ผู้ ฟ้ อ งคดี เ ป็ น ผู้รั บ เหมาก่ อ สร้ างย่ อ มต้ องมีห น้ าที่
รับผิดชอบในการเตรี ยมวางแผน ศึกษาเส้ นทาง และบริ หารจัดการเวลาไว้ ล่วงหน้ าให้ พร้ อมอยู่ตลอดเวลา
เพื่อให้ สามารถมาลงทะเบียนหรื อมอบหมายให้ ผ้ แู ทนมาลงทะเบียนได้ ตามกาหนดเวลา และในภาวะเช่นนัน้
ผู้แทนของผู้ฟ้องคดีสามารถหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ดงั กล่าวได้ โดยการมาให้ เร็ วกว่าปกติ หรือใช้ เส้ นทางอื่น แต่หา
ได้ กระทาไม่ และยังสามารถส่งผู้แทนได้ ถึง 3 คน แต่ก็ไม่ได้ กระทา จึงเป็ นความประมาทของผู้ฟ้องคดีเอง
http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2556/01012560137-1F-601207-0000611296.pdf
- คดีหมำยเลขดำที่ อ. 698/2554 คดีหมำยเลขแดงที่ อ. 571/2556 ผู้ฟ้องคดี : บริษัท เจมิไนย
แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ผู้ถูกฟ้ องคดี : กรุ งเทพมหำนคร กับพวกรวม 11 คน ประมูลกำร
จ้ ำงเหมำโรงเรียน 5 ชัน้ ด้ วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ฟ้องคดีผ่านคุณสมบัติมีสิทธิเป็ นผู้เสนอราคาแล้ ว แต่ในวันดังกล่าว เอกสารการประมูลของพนักง
งานผู้ฟ้องคดีสลับกัน การเดินทางมาเพื่อสับเปลี่ยนโดยรถจักรยานยนต์เกิดยางรั่ว จึงเปลี่ยนคัน แต่ไม่สามารถ
เดินทางมาลงทะเบียนได้ ทนั
ศาลปกครองสูงสุด เห็นว่า เหตุก ารณ์ที่เกิดขึน้ เป็ นเหตุก ารณ์ ที่สามารถป้องกันมิให้ เกิ ดขึน้ ได้ ตาม
พฤติการณ์เป็ นเรื่ องๆ ไป ผู้ฟ้องคดีร้ ูล่วงหน้ าอยู่แล้ วว่าผู้ถูกฟ้องคดี ที่ 1 มีการประมูลงานจานวนมากในช่วง
ดังกล่าว ในทางปฏิบัติย่อมต้ องใช้ ความระมัดระวังในการทาเอกสารประกวดราคา และมีเวลาเพียงพอที่จะ

ซักซ้ อมความเข้ าใจกับพนักงานของตนได้ อีกทัง้ บริ ษัทของผู้ฟ้องคดีจัดตั ้งขึน้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบ
กิจการในเรื่ องการเข้ าทาสัญญากับราชการอย่างมือ อาชีพ จึงไม่อาจอ้ างความบกพร่องของเจ้ าหน้ าที่ที่ไม่มี
ความชานาญและมีการจัดเตรี ยมเอกสารจานวนมากจนเกิดการสลับกันได้ การเดินทางมาไม่ทนั กาหนดเวลา
เกิดจากความบกพร่องของผู้ฟ้องคดีที่ไม่มีความรอบครอบในการจัดเตรี ยมเอกสารเพื่อใช้ ในการเสนอราคาให้
ถูกต้ องตรงกับสถานที่ที่ใช้ ในการประมูล ซึ่งเป็ นเหตุที่ผ้ ูฟ้องคดีสามารถป้องกันไม่ให้ เกิดขึน้ ได้ ส่วนการเกิด
อุบตั ิเหตุรถจักรยานยนต์ เป็ นเหตุที่เกิดจากความประมาทซึ่งสามารถใช้ ความระมัดระวังป้องกันมิให้ เกิดขึน้ ได้
เช่นกัน อีกทังเป็
้ นเหตุที่เกิดขึ ้นภายหลังการจัดเตรียมเอกสารบกพร่องแล้ ว จึงไม่ถือเป็ นเหตุสดุ วิสยั แต่อย่ างใด
ดังนันเมื
้ ่อผู้ฟ้องคดีมาไม่ทนั การลงทะเบียนผู้ถูกฟ้องคดีย่อมมีสิทธิยึดหลักประกัน ไม่จาต้ องคืน และเงินประกัน
ซองที่วางไว้ ถือเป็ นเบี ้ยปรับ
http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2554/
01012-540698-1F-560716-0000120502.pdf
- คดีหมำยเลขดำที่ อ. 516/2554 คดีหมำยเลขแดงที่ อ. 1054/2559 ผู้ฟ้องคดี : บ ริ ษั ท ชิ น
ทรัพย์ วัฒนำ จำกัด ผู้ถูกฟ้ องคดี : กรุงเทพมหำนคร ประมูลจ้ ำงปรับปรุงอำคำรสำนักงำนเขต
จตุจักรด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าในวันเสนอราคาการจราจรบนถนนพหลโยธินติดขัด ประกอบกับฝนตกทาให้ เกิดน ้า
ท่วม และบริเวณดังกล่าวตั ้งอยู่ใกล้ อนุสาวรีย์ชยั สมรภูมิทาให้ การจราจรยิ่งติดขัด เป็ นเหตุให้ ไปลงทะเบียนช้ า
ไป 15 นาที และได้ แจ้ งเหตุขัดข้ องให้ คณะกรรมการการประมูลด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ทราบเพื่อขอเข้ าร่วม
ประมูล แต่คณะกรรมการไม่ยินยอมและแจ้ งให้ เป็ นผู้หมดสิทธิเสนอราคา เนื่องจากมาไม่ตรงเวลา และยึด
หลักประกัน
ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้ วเห็นว่า พื ้นที่ดงั กล่าวเป็ นที่ร้ ูกนั ทัว่ ไปว่าการจราจรติดขัดตลอดเวลา
และเมื่อฝนตกหนักจะยิง่ ทาให้ การจราจรติดขัดยิ่งขึ ้น ประกอบกับข่าวพยากรณ์อากาศฯ ที่ผ้ ฟู ้องคดีอ้างเป็น
พยานหลักฐาน ซึ่งตรงกับช่วงเวลานัดหมายแสดงให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดีน่าจะรู้หรือควรจะรู้แล้ วว่าอาจมีเหตุฝนตก
ตามพยากรณ์อากาศที่กล่าวอ้ าง ซึ่งจะเป็ นอุปสรรคในการเดินทาง แต่ก็ไม่ได้ หาทางป้องกัน จึงถือไม่ได้ ว่าการ
ที่ผ้ ฟู ้องคดีมาลงทะเบียนไม่ทนั เกิดจากเหตุสดุ วิสยั แต่เกิดจากความประมาทเลินเล่อไม่ระมัดระวังเอาใจใส่ใน
การป้องกันเหตุหรือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ฟ้องคดีเอง และยึดหลักประกันซอง

http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2554/
01012-540516-1F-590920-0000582331.pdf
- คดีหมำยเลขดำที่ อ. 1049/2555 คดีหมำยเลขแดงที่ อ. 223/2557 ผู้ฟ้อง : บริษัท ทีจีเ อส เอ็น
เตอร์ ไพรส์ เน็ตเวิร์ค จำกัด ผู้ถูกฟ้ อง : กำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยผลิตแห่ งประเทศไทย กำรประมูลทำง
อิเ ล็ก ทรอนิก ส์ จัด ซือ้ ระบบชุม สำยโทรศัพ ท์ IP-PABX with Accessories Equipment พร้ อม
ติดตัง้ จำนวน 10 รำยกำร
ในวันเสนอราคาผู้ฟ้องคดีแจ้ ง ชื่อผู้แทนเข้ าสู่กระบวนการเสนอราคา ให้ คณะกรรมการประกวดราคา
ตรวจสอบก่อนการลงทะเบียน คณะกรรมการตรวจพบว่าหนังสือมอบอานาจไม่สมบูรณ์ เจ้ าหน้ าที่ได้ แจ้ งให้ ทา
หนังสือมอบอานาจฉบับ ใหม่ ก็ ได้ ด าเนิน การส่งหนังสือมอบอานาจฉบับ ที่ถู ก ต้ องทางโทรสารและยื่ น ให้
คณะกรรมการถูกต้ องแล้ ว แต่คณะกรรมการแจ้ งให้ เอาฉบับจริ งมายื่นภายใน 11.00 น. ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถ
นาส่งหนังสือมอบอานาจฉบับจริงได้ ตามกาหนด จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ ส่งผู้แทนซึ่งเป็ นผู้มีสิทธิเสนอราคามา
ลงทะเบียนตามที่กาหนด จึงประกาศให้ ผ้ ฟู ้องคดีหมดสิทธิเสนอราคา และยึดหลักประกัน
ศาลปกครองสูงสุดเห็ นว่า เมื่อผู้ฟ้องคดีตกลงผูกพัน ตามประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีแล้ ว ด้ วยการยื่น
เอกสารประกวดราคาฯ ลงนามในหนังสือแสดงเงื่อนไข และหนังสือค ้าประกัน และนาหนังสือสัญญาค ้าประกัน
มาวางเป็ นประกัน ผู้ฟ้องคดีได้ แสดงเจตนาสนองรับคาเสนอของผู้ถูกฟ้องคดี ก่อให้ เกิดสัญญาขึ ้นแล้ ว ความไม่
สมบูรณ์ของหนังสือมอบอานาจของผู้ฟ้องคดีเกิดจากความบกพร่องของผู้ฟ้องคดีเอง และถือเป็ นหน้ าที่ความ
รับผิดชอบของผู้เสนอราคาที่ต้องจัดเตรี ยมเอกสารที่ถูกต้ องมาในวันเสนอราคา แต่การมอบอานาจผู้อื่นให้ มา
ดาเนินการและหนังสือมอบอานาจไม่สมบูรณ์ เมื่อครบกาหนดเวลาแล้ วไม่สามารถนาหนังสือมอบอานาจมา
มอบให้ คณะกรรมการฯ จึงถื อว่ามิได้ ส่งผู้แทนผู้มีสิท ธิเ สนอราคามาลงทะเบี ย นฯ ผู้ถู ก ฟ้องคดีมีสิท ธิยึ ด
หลัก ประกัน ทัง้ นีก้ ารตรวจสอบหลักฐานการมอบอานาจต้ องตรวจสอบจากฉบับที่แท้ จริ งที่มีการติดอากร
สแตมป์ ตามกฎหมาย และไม่ได้ แสดงหลักฐานหนังสือมอบอานาจฉบับที่ถกู ต้ องแก่ศาลแต่อย่างใด ถือว่าผู้ฟ้อง
คดีไม่ได้ ส่งผู้มีอานาจประกวดราคาตามเงื่อนไข
http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2555/
01012-551049-1F-570613-0000132017.pdf

