บทความเผยแพร่ใน ACT NEWS
ต้องรับผิด... เพราะกาหนด “ราคากลาง” สูงเกินจริง !
นางสาวฐิติพร ป่านไหม พนักงานคดีปกครองชานาญการ
กลุ่มเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการและวารสาร
สานักวิจัยและวิชาการ สานักงานศาลปกครอง

Topic : สาระดี..ดี.. จากคดีปกครอง
การจัดหาหรือจัดซื้อรถส่วนกลางขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่จะต้องจัดหา
โดยให้มีขนาดและราคาตามที่กาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณเป็นหลั ก
กรณีหากจาเป็นต้องจัดหารถส่วนกลางที่มีขนาดและราคานอกเหนือไปจากบัญชี ดังกล่าว จะต้องรายงาน
เหตุผลความจาเป็นเพื่อขอทาความตกลงกับผู้ว่าราชการจัง หวัดเป็นกรณี ๆ ไป โดยในส่วนการกาหนด
คุณลักษณะและราคากลางนั้น เจ้าหน้าที่จะต้องสืบหาข้อมูลและราคาอย่างเพียงพอเพื่อนามาเปรียบเทียบ
หาราคาที่เหมาะสม อาทิ การสืบหาข้อมูลและราคาท้องตลาดจากผู้ประกอบกิจการที่นาเข้าหรือจาหน่าย
ครุภัณฑ์นั้ นโดยตรง การที่เจ้าหน้าที่กาหนดคุณลั กษณะและราคากลาง โดยสืบหาข้อมูล และราคาจาก
หน่ ว ยงานของรั ฐ แห่ ง อื่น ที่เคยจั ดซื้ อรถประเภทเดีย วกัน โดยไม่ไ ด้สื บหาข้อ มูล จากผู้ ป ระกอบกิจ การ
เป็นเหตุให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดซื้อรถในราคาสูงกว่าความเป็นจริง เจ้าหน้าที่ผู้นั้นจะต้องรับผิดชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทาละเมิดตามส่วนแห่งความรับผิดของตน
คาสาคัญ : ละเมิด, ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่, พัสดุ, การกาหนดราคากลาง
เหตุเดือดร้อนของผู้ฟ้องคดี
คดีนี้สืบเนื่องจากมีผู้ร้องเรียนไปยังสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินว่า การกาหนดคุณลักษณะ
และราคารถฟาร์มแทรกเตอร์ตัดหญ้าขององค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.) มีลักษณะเป็นการกีดกันผู้ขายรายอื่น
เนื่องจากกาหนดคุณสมบัติที่เอื้อประโยชน์กับผู้ขายรายหนึ่งรายใดเป็นการเฉพาะรวมทั้งมีการฮั้วราคากัน
ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า การจัดซื้อดังกล่าวมีพฤติการณ์ที่เข้าข่ายเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วย
ความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 นายอาเภอจึงมีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ผลการสอบสวนของคณะกรรมการฯ เห็นว่าความเสียหายในการจัดซื้อ
เกิดจากการกาหนดคุณลักษณะและราคากลางที่ผิดพลาด ทาให้ราคาที่จัดซื้อสูงเกินจริง เห็นควรให้ผู้ฟ้องคดี
ซึ่งดารงตาแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตาบลในขณะนั้นในฐานะผู้ออกเอกสารสอบราคา รับผิดร่วมกับ
เจ้าหน้าที่อื่นคือปลัดและรองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ฟ้องคดีให้สืบหาข้อมูลและ
กาหนดรายละเอียดคุณลักษณะและราคากลางในการจัดซื้อรถดังกล่าว นายอาเภอจึงมีคาสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดี
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคาสั่งจึง ยื่นอุทธรณ์ แต่ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้วินิจฉัยแล้ว
ให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนาคดีมาฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคาสั่งดังกล่าว
ความเป็นธรรม ... จากคาพิพากษาศาลปกครอง
ข้อกฎหมายที่สาคัญ : ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 10 วรรคหนึ่ง กาหนดว่า ขนาดเครื่องยนต์รถส่วนกลาง ตลอดจน
ราคาให้เป็นไปตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยกาหนด
กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 0047 ลงวันที่ 7 มกราคม 2551 กาหนดว่า
การจัดหารถส่วนกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้จัดหาโดยให้มีขนาดและราคาตามที่กาหนดไว้
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ กรณีที่มีความจาเป็นต้องจัดหารถส่วนกลางที่มีขนาดและ
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ราคานอกเหนื อไปจากบั ญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ ให้ องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น
รายงานเหตุผลความจาเป็นเพื่อขอทาความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นกรณี ๆ ไป
ประเด็นที่พิจารณาคือ การจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ตัดหญ้าของผู้ฟ้องคดีเป็นการกระทา
ละเมิดต่อองค์การบริหารส่วนตาบลหรือไม่ ?
ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า การทีผ่ ู้ฟ้องคดีเข้าใจว่ารถฟาร์มแทรกเตอร์ตัดหญ้าที่ตนจัดซื้อ
เป็นครุภัณฑ์นอกเหนือไปจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ ซึ่งต้องจัดหาราคาทั่วไป
ตามท้องตลาด จึงได้มีหนังสือทาความตกลงกับ ผู้ว่าราชการจังหวัด (ความจริงแล้วรายการหลักคือ ตัวรถ
มีในบัญชีของส านั กงบประมาณ และมี อุปกรณ์ บางรายการที่ไม่มีในบัญชีดังกล่ าว) และแม้ว่า ข้อความ
ในหนั ง สื อ ตอบจากจั ง หวั ด อาจท าให้ เ ข้ า ใจได้ ว่ า ตกลงให้ มี ก ารจั ด ซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ์ น อกเหนื อ ไปจากบั ญ ชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณได้ และมิได้แจ้งว่าการจัดซื้อของผู้ฟ้องคดีไม่ชอบด้วยระเบียบ
หรือไม่ก็ตาม แต่หากผู้ฟ้องคดีไม่เข้าใจหรือไม่ชัดเจนว่าจะต้องดาเนินการประการใด ก็จะต้องมีหนังสือ
สอบถามความเข้าใจหรือหารือเพื่อให้ได้ความชัดเจนไปยังนายอาเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัด อีกครั้ง
เพื่อให้การดาเนินการจัดซื้อถูกต้องตามหลักเกณฑ์และจะต้องพิจารณาจัดซื้อในราคาที่เหมาะสม ไม่เสียหาย
แก่ราชการต่อไป
ส่วนการกาหนดราคากลางรถฟาร์มแทรกเตอร์พร้อมเครื่องตัดหญ้าไหล่ทางที่เหมาะสม
ควรเป็นจานวนเท่าใดนั้น ต้องพิจารณาถึงรายการอื่นที่จาเป็นสาหรับครุภัณฑ์ดังกล่าวประกอบด้วย เมื่อข้อมูล
ของบริษัทผู้นาเข้าปรากฏว่าราคาเฉพาะรถฟาร์มแทรกเตอร์และราคาเครื่องตัดหญ้าไหล่ทางไม่รวมอุปกรณ์อื่น
มีราคาเป็นเงิน 1,380,300 บาท ส่วนราคากลางที่ อบต. กาหนดเป็นเงิน 1,700,000 บาท ซึ่งเป็นราคาที่
ได้จากการสอบถาม อบต. อื่นที่จัดซื้อรถประเภทเดียวกัน และเป็นการกาหนดราคารถฟาร์มแทรกเตอร์และ
เครื่องตัดหญ้าพร้อมอุปกรณ์อื่นโดยการเหมารวม ไม่ได้แยกคิดเงินออกเป็นรายการ อันเป็นการสืบราคาที่
ไม่ถูกต้อง และเมื่อ อบต. จัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์พร้อมเครื่องตัดหญ้าไหล่ทางและอุปกรณ์อื่นที่จาเป็น
สาหรับตัวรถ ก็ควรนาราคาอุปกรณ์ดังกล่าวมากาหนดเป็นราคากลางด้วย จึงเห็นว่าราคากลางที่คณะกรรมการ
สอบข้ อเท็ จจริ ง ฯ ก าหนดในการจั ดซื้ อรถฟาร์มแทรกเตอร์ พร้ อมเครื่ องตัดหญ้าไหล่ ทางและอุ ปกรณ์ อื่ น
รวมเป็นเงิน 1,488,365.72 บาท จึงเป็นราคาที่เหมาะสม ดังนั้น การจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ตัดหญ้าและ
อุปกรณ์อื่นของผู้ฟ้องคดีในราคา 1,695,000 บาท จึงเป็นการจัดซื้อในราคาสูงกว่าความเป็นจริง
เมื่อในการกาหนดราคากลางได้มีการสืบหาข้อมูลและราคาจาก อบต. อื่น แล้วนามากาหนด
เป็นคุณลักษณะและราคากลาง แต่ไม่ได้สืบหาข้อมูลและราคาจากผู้ ประกอบกิจการรายอื่น ๆ เพื่อนามา
เปรียบเทียบหาราคาที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจสอบราคากับบริษัท เอกชนซึ่งเป็นผู้นาเข้า
และจาหน่ายรถดังกล่าว และแม้จะเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สืบหาข้อมูลเพื่อกาหนด
คุณลักษณะและราคาก็ตาม แต่ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้ออกประกาศสอบราคา ผู้อนุมัติจัดซื้อและอนุมัติเบิกจ่ายเงิน
ย่อมมีหน้าที่ตรวจทานรายละเอียดของการกาหนดราคา รวมทั้งในฐานะผู้บังคับบัญชาย่อมมีหน้าที่กากับดูแล
และตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามกฎหมาย
การที่ ผู้ ฟ้องคดี ได้ อนุ มัติ จัดซื้อและอนุมัติให้ ประกาศสอบราคา และเป็นผู้ ร่ว มกาหนด
รายละเอียดคุณสมบัติและราคากลางรถฟาร์มแทรกเตอร์ตัดหญ้า ที่จะจัดซื้อ โดยเจ้าหน้าที่พัสดุมิได้เป็น
ผู้กาหนดราคากลาง เป็นเหตุให้ อบต. ทาสัญญาจัดซื้อโดยไม่ได้สืบหาราคาที่เหมาะสมเพื่อรักษาประโยชน์
ของทางราชการ ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีใช้ความระมัดระวังแม้เพียงเล็กน้อยก็อาจป้องกันมิให้เกิดความเสียหายได้
กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่โดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเป็นเหตุให้ อบต. ได้รับความเสียหาย
จากการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาสูงกว่าความเป็นจริง อันเป็นการกระทาละเมิด และจะต้องรับผิ ดชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ อบต. ตามมาตรา 10 ประกอบกับมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
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อย่างไรก็ดี การที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้กาหนดหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน
เกี่ย วกับ การก าหนดราคากลางของพัส ดุที่จ ะจัดซื้อในกรณีที่ครุภัณฑ์บางรายการไม่มีอ ยู่ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ เป็นเหตุให้ในทางปฏิบัติหน่วยงานของรัฐจะใช้วิธีสอบถามราคา
จากแหล่งอื่น แล้วนาราคาที่ได้มากาหนดเป็นราคากลาง จึงสมควรหักส่วนแห่งความรับผิดของหน่วยงานของรัฐ
หรือระบบการดาเนินงานส่วนรวมในกรณีนี้ออกด้วย ตามมาตรา 10 วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา 8 วรรคสาม
แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
การมีคาสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ อบต. ตามส่วนแห่งความรับผิด
ของตน จึ งเป็น การใช้ดุ ล พินิจ โดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว (ผู้ ส นใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ จาก
คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 427/2561)
(หมายเหตุ : ปัจจุบันการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอยู่ภายใต้ พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายดังกล่าว)
หลักกฎหมายปกครองและบรรทัดฐานการปฏิบัติราชการ
คดีนี้ ศาลปกครองสูงสุดได้วางหลักปฏิบัติราชการที่ดีในการจัดหารถส่วนกลางขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้
1. การจัดซื้อรถจะต้องมีขนาดและราคาตามที่กาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสานักงบประมาณ การขออนุมัติยกเว้นการจัดซื้อรถยนต์ที่มีขนาดและราคานอกเหนือจากบัญชี ดังกล่าว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องทาความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นกรณี ๆ ไป โดยหากหนังสือ
แจ้งผลการพิจารณาของผู้ว่าราชการจังหวัดมีข้อความทาให้ไม่เข้าใจหรือไม่ชัดเจนว่าสามารถดาเนินการได้
หรื อ ไม่ ก็ จ ะต้องมีห นั งสื อสอบถามหรื อหารื อ ไปยั งนายอาเภอหรื อผู้ ว่ าราชการจั งหวั ด อีก ครั้ง เพื่ อให้
การดาเนินการจัดซื้อถูกต้องตามหลักเกณฑ์และระเบียบของทางราชการ
2. การกาหนดคุณลักษณะและราคากลางด้ว ยวิธีส อบราคาเพื่อจัดซื้อ รถส่ วนกลางที่มี
ขนาดและราคานอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานของสานักงบประมาณ และรวมถึงกรณีหน่วยงานกลางอื่น
ไม่ได้กาหนดราคากลางไว้ เจ้าหน้าที่จะต้องสืบหาข้อมูลและรายละเอียดจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และนามา
พิจารณาเปรียบเทียบเพื่อหาราคาจัดซื้อที่เหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อรักษาประโยชน์ของทางราชการ และต้องไม่มี
ลักษณะเป็นการกาหนดคุณสมบัติเพื่อเอื้อประโยชน์แก่เอกชนรายหนึ่งรายใดเป็นการเฉพาะ
3. การที่เจ้าหน้าที่ ผู้มีอานาจออกประกาศสอบราคาและเป็นผู้อนุมัติจัดซื้อ ซึ่งมีหน้าที่
ต้องตรวจทานรายละเอียดการกาหนดราคากลางครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อ และในฐานะผู้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่
ต้องดูแลตรวจสอบการกาหนดราคากลางของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ หากเกิด
ข้อผิดพลาดเป็นเหตุให้หน่วยงานต้นสังกัดได้รับความเสียหาย เช่น ต้องจัดซื้อในราคาที่สูงกว่าความเป็นจริง
ถือได้ว่าเจ้าหน้าที่ดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่โดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
(ปรึกษาคดีปกครองได้ที่ “สายด่วนศาลปกครอง 1355” และสืบค้นบทความย้อนหลังได้ที่
www.admincourt.go.th
เมนูวิชาการ
เมนูย่อยอุทาหรณ์จากคดีปกครอง)

