
ค ำพิพำกษำศำลปกครองกรณีเข้ำลงทะเบียนเพื่อเสนอรำคำช้ำกว่ำเวลำท่ีก ำหนด 

“เหตุสุดวิสัย” ตามมาตรา 8 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หมายถึง เหตุใดๆ อนัจะเกิดข้ึนก็ดี จะให้ผลพิบติัก็ดีเป็น

เหตุอนัไม่อาจป้องกนัได้แม้กระทั่งบุคคลผู้ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนัน้จะได้จดัการระมดัระวงัตามสมควรอนัพึง

คาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนัน้ 

_________________________________________ 

- คดีหมำยเลขด ำท่ี อ. 1343/2554 คดีหมำยเลขแดงท่ี อ. 364/2562 ผู้ฟ้องคดี : บริษัท บี ซี ดี ซี 
จ ำกัด ผู้ถูกฟ้องคดี :กรมทำงหลวงชนบท เป็นกำรประกวดรำคำด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
เพื่อจ้ำงเหมำก่อสร้ำงเสริมผิวลำดยำง AC ถนนสำย สบ.1004 แยกทำงหลวงหมำยเลข 1 - 
บ้ำนหำดสองแคว อ.เมืองแก่งคอย จ.สระบุรี ระยะทำง 5.8 กิโลเมตร  

ผู้ฟ้องคดีมีคุณสมบัติผ่านเงื่อนไขได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเข้าเสนอราคาฯ แล้ว แต่นวันดังกล่าวผู้รับ

มอบอ านาจของบริษัท บีซีดีซี มีอาการหน้ามืดจะเป็นลม จ าเป็นต้องเข้ารับการรักษาในทันที ระหว่างเดินทาง

ไปยงัสถานที่เสนอราคา ซึ่งแพทย์วินิจฉัยว่า เกิดจากอาการเบาหวาน และความดนัโลหิตสงู มีอาการแทรกซ้อน

จากน า้ตาลในเลือดต ่า หลงัการรักษาได้รีบเดินทางไปยงัสถานที่เสนอราคาทัง้พยายามโทรศัพท์ติดต่อเพื่อแจ้ง

เหตขุดัข้องแต่ไม่มีผู้รับสาย ท าให้เข้าเสนอราคางานไม่ทนั ช้ากว่าเวลาลงทะเบียนไป 30 นาที จึงถูกประกาศให้

เป็นผู้หมดสิทธิเสนอราคา และถูกยึดหลกัประกนัซองไว้  

เห็นศาลปกครองสงูสดุเห็นว่ากรณีดงักล่าวไม่ใช่เหตสุดุวิสยั เนื่องจากตามระเบียบฯ เหตดุงักล่าวสามารถ

ป้องกนัได้โดยสามารถส่งผู้แทนเข้าเสนอราคาได้ถึง 3 คน และจากพฤติการณ์แม้ผู้ฟ้องคดีไม่มีอาการป่วยก็ไม่

แน่ว่าผู้ฟ้องคดีจะมาทนัก าหนดเวลาหรือไม่ แสดงถึงความไม่เอาใจใส่ซึ่งหากส่งผู้แทนมามากกว่า 1 คนแล้วคง

ป้องกันเหตุที่ผู้แทนคนใดคนหนึ่งไม่สามารถไปลงทะเบียนในก าหนดเวลาได้  จึงถือได้ว่าเป็นความประมาท

เลินเล่อของผู้ฟ้องคดีโดยแท้ ผู้ฟ้องคดีแสดงเจตนาสนองรับค าเสนอประกาศประกวดราคาแล้วก่อให้เกิดความ

ผูกพนัตามสญัญาหลกัประกนัซองผู้ฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบตัิตามเงื่อนไขที่ตนผูกพนัไว้ 

http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2554/

01012-541343-1F-620621-0000641575.pdf 

- คดีหมำยเลขด ำท่ี อ. 137/2556 คดีหมำยเลขแดงท่ี อ. 1205/2560 ผู้ฟ้องคดี : ห้ำงหุ้นส่วน
จ ำกัด สำยสัมพันธ์ ผู้ถูกฟ้องคดี : กรมทำงหลวงชนบท กับพวกรวม 2 คน ในงำนจ้ำงก่อสร้ำง

http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2554/01012-541343-1F-620621-0000641575.pdf
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ซ่อมสร้ำงผิวทำงเอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสำย อท.4007 แยกทำงหลวงหมำยเลข 3195 – 
บ้ำนสำมเรือน อ.วิเศษชัยชำญ จ.อ่ำงทอง ระยะทำง 3 กิโลเมตร  

ผู้ฟ้องคดีอ้างเหตสุดุวิสยั เนื่องจากปัญหาจราจรติดขดั ประกอบกบัมีเหตชุุมนุมประท้วง แม้เปลี่ยนมา

โดยสารรถจกัรยานยนต์แล้วก็ไม่สามารถมาได้ทนั โดยออกจากสุพรรณตัง้แต่เวลา 05.45 น. ถึงถนนบรมราช

ชนนีเวลา 7.20 น. และเดินทางถึงสถานที่ประกวดราคาเลยก าหนดเวลาไป 39 วินาที  

ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าเหตุดังกล่าวไม่ใช่เหตุสุดวิสัย และสามารถป้องกันได้ เพราะในช่วงเวลา

ดงักล่าว โดยเฉพาะระหว่าง 8 – 9 นาฬิกา การเดินทางต้องใช้เวลามากพอสมควร หากเกิดอบุตัิเหตุจะท าให้รถ

ติดสะสมบนถนนสายนัน้และใกล้เคียง ผู้ใช้ถนนตดิตามข่าวโดยเฉพาะจากวิทยุเพือ่หลีกเลี่ยงเส้นทาง ผู้ฟ้องคดี

หรือวิญญูชนทัว่ไปย่อมทราบดีว่ามีการชุมนุมประท้วงบริเวณนัน้เห็นได้จากสื่อต่างๆ ไม่ว่าวิทยุ โทรทัศน์ หรือ

ตามหน้าหนังสือพิมพ์ ซึ่งเป็นเหตุอันพึงคาดหมายได้ ผู้ ฟ้องคดีเป็นผู้ รับเหมาก่อสร้างย่อมต้องมีหน้าที่

รับผิดชอบในการเตรียมวางแผน ศึกษาเส้นทาง และบริหารจัดการเวลาไว้ล่วงหน้าให้พร้อมอยู่ตลอดเวลา 

เพื่อให้สามารถมาลงทะเบียนหรือมอบหมายให้ผู้แทนมาลงทะเบียนได้ตามก าหนดเวลา และในภาวะเช่นนัน้

ผู้แทนของผู้ฟ้องคดีสามารถหลีกเลี่ยงเหตกุารณ์ดงักล่าวได้โดยการมาให้เร็วกว่าปกติหรือใช้เส้นทางอ่ืน แต่หา

ได้กระท าไม่ และยงัสามารถส่งผู้แทนได้ถึง 3 คน แต่ก็ไม่ได้กระท า จึงเป็นความประมาทของผู้ฟ้องคดีเอง 

http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2556/01012-

560137-1F-601207-0000611296.pdf 

- คดีหมำยเลขด ำท่ี อ. 698/2554 คดีหมำยเลขแดงท่ี อ. 571/2556  ผู้ฟ้องคดี : บริษัท เจมิไนย 
แอนด์ แอสโซซิเอท จ ำกัด ผู้ถูกฟ้องคดี : กรุงเทพมหำนคร กับพวกรวม 11 คน ประมูลกำร
จ้ำงเหมำโรงเรียน 5 ชัน้ด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์  

ผู้ฟ้องคดีผ่านคุณสมบัติมีสิทธิเป็นผู้ เสนอราคาแล้ว แต่ในวันดังกล่าว เอกสารการประมูลของพนักง

งานผู้ฟ้องคดีสลบักนั การเดินทางมาเพื่อสบัเปลี่ยนโดยรถจกัรยานยนต์เกิดยางรั่ว จึงเปลี่ยนคนั แต่ไม่สามารถ

เดินทางมาลงทะเบียนได้ทนั  

ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า  เหตุการณ์ที่เกิดขึน้เป็นเหตุการณ์ที่สามารถป้องกันมิให้เกิดขึน้ได้ตาม

พฤติการณ์เป็นเร่ืองๆ ไป ผู้ฟ้องคดีรู้ล่วงหน้าอยู่แล้วว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 มีการประมูลงานจ านวนมากในช่วง

ดังกล่าว ในทางปฏิบัติย่อมต้องใช้ความระมัดระวังในการท าเอกสารประกวดราคา และมีเวลาเพียงพอที่จะ

http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2556/01012-560137-1F-601207-0000611296.pdf
http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2556/01012-560137-1F-601207-0000611296.pdf


ซักซ้อมความเข้าใจกับพนกังานของตนได้ อีกทัง้บริษัทของผู้ฟ้องคดีจัดตัง้ขึน้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบ

กิจการในเร่ืองการเข้าท าสัญญากับราชการอย่างมืออาชีพ จึงไม่อาจอ้างความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ที่ไม่มี

ความช านาญและมีการจดัเตรียมเอกสารจ านวนมากจนเกิดการสลบักนัได้ การเดินทางมาไม่ทนัก าหนดเวลา

เกิดจากความบกพร่องของผู้ฟ้องคดีที่ไม่มีความรอบครอบในการจัดเตรียมเอกสารเพื่อใช้ในการเสนอราคาให้

ถูกต้องตรงกับสถานที่ที่ใช้ในการประมูล ซึ่งเป็นเหตุที่ผู้ฟ้องคดีสามารถป้องกันไม่ให้เกิดขึน้ได้ ส่วนการเกิด

อบุตัิเหตรุถจกัรยานยนต์ เป็นเหตทุี่เกิดจากความประมาทซึ่งสามารถใช้ความระมดัระวงัป้องกนัมิให้เกิดขึน้ได้ 

เช่นกนั อีกทัง้เป็นเหตทุี่เกิดขึน้ภายหลังการจดัเตรียมเอกสารบกพร่องแล้ว จึงไม่ถือเป็นเหตสุดุวิสยัแต่อย่างใด 

ดงันัน้เมื่อผู้ฟ้องคดีมาไม่ทนัการลงทะเบียนผู้ถูกฟอ้งคดีย่อมมีสิทธิยึดหลกัประกนั ไม่จ าต้องคืน และเงินประกนั

ซองที่วางไว้ถือเป็นเบีย้ปรับ 

http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2554/

01012-540698-1F-560716-0000120502.pdf 

- คดีหมำยเลขด ำท่ี อ. 516/2554 คดีหมำยเลขแดงท่ี อ. 1054/2559 ผู้ฟ้องคดี : บ ริ ษั ท  ชิ น
ทรัพย์วัฒนำ จ ำกัด ผู้ถูกฟ้องคดี : กรุงเทพมหำนคร ประมูลจ้ำงปรับปรุงอำคำรส ำนักงำนเขต
จตุจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  

ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าในวันเสนอราคาการจราจรบนถนนพหลโยธินติดขัด ประกอบกับฝนตกท าให้เกิดน า้

ท่วม และบริเวณดงักล่าวตัง้อยู่ใกล้อนุสาวรีย์ชยัสมรภูมิท าให้การจราจรยิ่งติดขดั เป็นเหตใุห้ไปลงทะเบียนช้า

ไป 15 นาที และได้แจ้งเหตขุัดข้องให้คณะกรรมการการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ทราบเพื่อขอเข้าร่วม

ประมูล แต่คณะกรรมการไม่ยินยอมและแจ้งให้เป็นผู้หมดสิทธิเสนอราคา เนื่องจากมาไม่ตรงเวลา และยึด

หลกัประกนั  

ศาลปกครองสงูสดุพจิารณาแล้วเห็นว่า พืน้ที่ดงักล่าวเป็นที่รู้กนัทัว่ไปว่าการจราจรติดขดัตลอดเวลา 

และเมื่อฝนตกหนกัจะยิง่ท าให้การจราจรติดขดัยิ่งขึน้ ประกอบกบัข่าวพยากรณ์อากาศฯ ที่ผู้ฟ้องคดีอ้างเป็น

พยานหลกัฐาน ซึ่งตรงกบัช่วงเวลานดัหมายแสดงให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดีน่าจะรู้หรือควรจะรู้แล้วว่าอาจมีเหตฝุนตก

ตามพยากรณ์อากาศที่กล่าวอ้าง ซึ่งจะเป็นอปุสรรคในการเดินทาง แต่ก็ไม่ได้หาทางป้องกนั จึงถือไม่ได้ว่าการ

ที่ผู้ฟ้องคดีมาลงทะเบยีนไม่ทนัเกดิจากเหตสุดุวิสยั แต่เกิดจากความประมาทเลินเล่อไม่ระมดัระวงัเอาใจใสใ่น

การป้องกนัเหตหุรือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ฟ้องคดเีอง และยึดหลกัประกนัซอง 

http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2554/01012-540698-1F-560716-0000120502.pdf
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http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2554/

01012-540516-1F-590920-0000582331.pdf 

 

- คดีหมำยเลขด ำท่ี อ. 1049/2555 คดีหมำยเลขแดงท่ี อ. 223/2557 ผู้ฟ้อง : บริษัท ทีจีเอส เอ็น
เตอร์ไพรส์ เน็ตเวิร์ค จ ำกัด ผู้ถูกฟ้อง : กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย กำรประมูลทำง
อิเล็กทรอนิกส์จัดซือ้ระบบชุมสำยโทรศัพท์ IP-PABX with Accessories Equipment พร้อม
ติดตัง้ จ ำนวน 10 รำยกำร  

ในวันเสนอราคาผู้ฟ้องคดีแจ้งชื่อผู้แทนเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ให้คณะกรรมการประกวดราคา

ตรวจสอบก่อนการลงทะเบียน คณะกรรมการตรวจพบว่าหนงัสือมอบอ านาจไม่สมบูรณ์ เจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ท า

หนังสือมอบอ านาจฉบับใหม่ ก็ได้ด าเนินการส่งหนังสือมอบอ านาจฉบับที่ถูกต้องทางโทรสารและยื่นให้

คณะกรรมการถูกต้องแล้ว แต่คณะกรรมการแจ้งให้เอาฉบบัจริงมายื่นภายใน 11.00 น. ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถ

น าส่งหนงัสือมอบอ านาจฉบับจริงได้ตามก าหนด จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ส่งผู้แทนซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคามา

ลงทะเบียนตามที่ก าหนด จึงประกาศให้ผู้ฟ้องคดีหมดสิทธิเสนอราคา และยึดหลกัประกนั  

ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า เมื่อผู้ฟ้องคดีตกลงผูกพันตามประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว ด้วยการยื่น

เอกสารประกวดราคาฯ  ลงนามในหนงัสือแสดงเงื่อนไข และหนงัสือค า้ประกนั และน าหนงัสือสญัญาค า้ประกนั

มาวางเป็นประกนั ผู้ฟ้องคดีได้แสดงเจตนาสนองรับค าเสนอของผู้ถูกฟ้องคดี ก่อให้เกิดสญัญาขึน้แล้ว ความไม่

สมบูรณ์ของหนงัสือมอบอ านาจของผู้ฟ้องคดีเกิดจากความบกพร่องของผู้ฟ้องคดีเอง และถือเป็นหน้าที่ความ

รับผิดชอบของผู้เสนอราคาที่ต้องจดัเตรียมเอกสารที่ถูกต้องมาในวันเสนอราคา แต่การมอบอ านาจผู้ อ่ืนให้มา

ด าเนินการและหนงัสือมอบอ านาจไม่สมบูรณ์ เมื่อครบก าหนดเวลาแล้วไม่สามารถน าหนงัสือมอบอ านาจมา

มอบให้คณะกรรมการฯ จึงถือว่ามิได้ส่งผู้ แทนผู้มีสิทธิเสนอราคามาลงทะเบียนฯ ผู้ ถูกฟ้องคดีมีสิทธิยึด

หลักประกัน ทัง้นีก้ารตรวจสอบหลักฐานการมอบอ านาจต้องตรวจสอบจากฉบับที่แท้จริงที่มีการติดอากร

สแตมป์ตามกฎหมาย และไม่ได้แสดงหลกัฐานหนงัสือมอบอ านาจฉบบัที่ถกูต้องแก่ศาลแต่อย่างใด ถอืว่าผู้ฟ้อง

คดีไม่ได้ส่งผู้มีอ านาจประกวดราคาตามเงื่อนไข  

http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2555/

01012-551049-1F-570613-0000132017.pdf 
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