ใช้ผลิตภัณฑ์ไม่ตรงตามสัญญา ... แต่ขอค่าเสียหายเพราะตรวจงานช้า
จัดทาโดย นางสาววชิราภรณ์ คงกัลป์ พนักงานคดีปกครองปฏิบตั ิการ
กลุ่มเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการและวารสาร
สานักวิจัยและวิชาการ สานักงานศาลปกครอง

ในการดาเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างของส่วนราชการ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้กาหนดให้คณะกรรมการตรวจการจ้างมีหน้าที่ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน
๓ วันทาการ และให้ ทาการตรวจรับให้เสร็ จสิ้ นไปโดยเร็วที่สุ ด เมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็ นว่า
งานจ้างถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกาหนดในสัญญา ให้ถือว่าผู้ รับจ้าง
ส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้น แต่ถ้าเห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดงวดหนึ่ง
ไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกาหนดในสัญญา ให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการเพื่อทราบ
หรือสั่งการ ในกรณีที่กรรมการตรวจการจ้างบางคนไม่ยอมรับงาน โดยทาความเห็นแย้งไว้ให้เสนอหัวหน้า
ส่วนราชการเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าส่วนราชการสั่งการให้ตรวจรับงานจ้างนั้นไว้จึงจะดาเนินการ
ต่อไป ทั้งนี้ ตามข้อ ๗๒ (๓) (๔) และ (๕) ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
กรณีทคี่ ณะกรรมการตรวจการจ้างบางคนไม่ตรวจรับงานจ้างเพราะเห็ นว่าผู้รับจ้างมิได้ใช้
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต ามที่ ก าหนดไว้ ใ นสั ญ ญาจ้ า งหรื อ เอกสารแนบท้ า ยสั ญ ญาจ้ า ง และมิ ไ ด้ มี ก ารด าเนิ น การ
เพื่อขอเทียบเท่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์ก่อน แต่ได้ดาเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ แต่ภายหลังจากผู้รับจ้าง
ส่งมอบงานและได้พิจารณาเทียบเท่าคุณภาพผลิตภัณฑ์แล้วจึงได้ตรวจรับงานจ้าง กรณีดังกล่าวจะถือว่า
คณะกรรมการตรวจรับงานล่าช้า อันเป็นเหตุให้ต้องรับผิดต่อผู้รับจ้างหรือไม่
คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๕๕๕/๒๕๕๔ วินิจฉัยกรณีดังกล่าวไว้โดยมีข้อเท็จจริง
สรุปได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดี (กรมการแพทย์) ได้ทาสัญญาว่าจ้างผู้ฟ้องคดีก่อสร้างอาคาร ซึ่งกาหนดให้ผู้ฟ้องคดี
ต้องติดตั้งวงกบกรอบบานประตูหน้าต่างให้แล้วเสร็จในการก่อสร้างงวดที่ ๑๓ และงวดที่ ๑๔ ตามลาดับ
โดยเอกสารแนบท้ายสั ญญา ข้อ ๕๕ กาหนดให้ ผู้ฟ้องคดีใช้วงกบกรอบบานประตู หน้าต่างอะลู มิเนียม
ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ไม่ถึง ๓ ราย จึงระบุให้ผู้ฟ้องคดี
ใช้ผลิตภัณฑ์ของ ๑๑ บริษัทที่กาหนดไว้ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ดาเนินการติดตั้งวงกบกรอบบานประตูหน้าต่าง
อะลูมิเนียมของบริษัท ม. ซึ่งมิใช่ผลิตภัณฑ์ที่ได้กาหนดไว้ และได้ส่งมอบงานโดยคณะกรรมการตรวจการจ้าง
จานวน ๘ คน เห็นควรตรวจรับงาน แต่อีก ๔ คน ไม่ตรวจรับงาน เนื่องจากไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ ๑๑ บริษัท
ที่กาหนด แต่ภายหลังจากที่มกี ารตรวจสอบคุณภาพวงกบกรอบบานประตูหน้าต่างอะลูมิเนียมของผู้ฟ้องคดี
ว่ามีคุณภาพเทียบเท่าตามเอกสารแนบท้ายสัญญา กรรมการตรวจการจ้าง ๔ คน จึงตรวจรับงาน ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า
คณะกรรมการตรวจการจ้าง ๔ คน ที่ไม่ตรวจรับงานใช้ดุลพินิจบิดเบือนข้อเท็จจริง ประวิงเวลาตรวจรับงาน
ทาให้ ผู้ ฟ้องคดีได้รั บ ความเสี ยหาย จึ งขอให้ศาลมีคาพิพากษาให้ ผู้ ถูกฟ้องคดีช ดใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน
๒๖๖,๙๓๔ บาท

๒
ศาลปกครองสูงสุด วินิจฉัยว่า ก่อนที่ผู้ ฟ้องคดีจะทาการก่อสร้างงานงวดที่ ๑๓ และ
งวดที่ ๑๔ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นหนังสือขอใช้วงกบกรอบบานประตูหน้าต่างอะลูมิเนียมของบริษัท ม. ซึ่งเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่นอกเหนือไปจากผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อ ๕๕ ของเอกสารแนบท้ายสัญญา จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดี
ได้ขอใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเทียบเท่าผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ ผู้ฟ้องคดี จึงต้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐ มนตรี
เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๒๐ ซึง่ กาหนดให้ต้องมีการพิสูจน์ให้เป็นที่เชื่อถือก่อน ส่วนราชการจึงจะยอมรับว่า
เป็ นสิ่ งของเทียบเท่าได้ ต่ อมา คณะกรรมการตรวจการจ้ างได้ มีหนังสื อหารือไปยั งกองแบบแผน ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และกลุ่มงานวินัยและนิติการของผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่ง เห็นว่าผู้ฟ้องคดีใช้วงกบกรอบ
บานประตูหน้าต่างอะลูมิเนียมของบริษัท ม. ในการติดตั้งได้ แต่ในระหว่างที่การเสนอขอใช้วงกบกรอบ
บานประตู ห น้ า ต่ า งอะลู มิ เ นี ย มยั ง ไม่ ไ ด้ ข้ อ ยุ ติ ผู้ ฟ้ อ งคดี ไ ด้ เ ข้ า ติ ด ตั้ ง วงกบกรอบบานประตู ห น้ า ต่ า ง
อะลู มิ เ นี ย มโดยใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องบริ ษั ท ม. จนแล้ ว เสร็ จ และได้ ส่ ง มอบงานงวดที่ ๑๓ ในวั น ที่ ๑๘
พฤศจิกายน ๒๕๔๒ และงวดที่ ๑๔ ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ โดยคณะกรรมการตรวจการจ้างมี
ความเห็ น แบ่ งเป็ น ๒ ฝ่ าย คือ ฝ่ ายที่ ๑ กรรมการจานวน ๘ คน เห็ นควรตรวจรับงาน ส่ว นฝ่ ายที่ ๒
กรรมการอีกจานวน ๔ คน ไม่ยอมตรวจรับงาน และได้ทาบันทึ กความเห็นแย้งโดยเสนอให้ มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นมาพิจารณาเทียบเท่าคุณภาพวงกบกรอบบานประตูหน้าต่างอะลูมิเนียมของ
ผู้ฟ้องคดีตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๒๐ และหลังจากคณะกรรมการดังกล่าวเห็นว่า
วงกบกรอบบานประตูหน้าต่างของผู้ฟ้องคดีมี คุณภาพเทียบเท่าตามข้อ ๕๕ ของเอกสารแนบท้ายสัญญา
กรรมการตรวจการจ้างจานวน ๔ คน ที่ไม่ยอมตรวจรับงานในครั้งแรกจึงได้ตรวจรับงานงวดที่ ๑๓ และงวดที่
๑๔ ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๒
การตรวจรับงานของคณะกรรมการตรวจการจ้างที่เกิดความล่าช้า จึงมีสาเหตุ ๒ ประการ
ได้แก่ ประการที่ห นึ่ ง การเสนอขอใช้ว งกบกรอบบานประตูหน้าต่างอะลู มิเนียมของบริษัท ม. ไม่เป็น
ไปตามข้อ ๕๕ ของเอกสารแนบท้ายสัญญา และประการที่สอง ผู้ฟ้องคดีลงมือติดตั้งวงกบกรอบบานประตู
หน้าต่างอะลูมิเนียมโดยที่ยังไม่ได้รับอนุ มัติจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง และยังมิได้มีการดาเนินการ
พิสูจน์คุณภาพเทียบเท่าผลิตภัณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๒๐ ตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๖
ของเอกสารดังกล่าว ซึ่งเป็น ผลให้กรรมการตรวจการจ้างจานวน ๔ คน ไม่ยอมตรวจรับงานและได้ทา
บันทึกความเห็นแย้งไว้เพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพเทียบเท่าตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนั้น การที่
กรรมการตรวจการจ้างจานวน ๔ คน ไม่ยอมตรวจรับงานและได้ทาบันทึกความเห็นแย้งไว้ จึงเป็นการ
ดาเนินการตามอานาจหน้าที่ที่กาหนดไว้ในข้อ ๗๒ (๕) ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ
พ.ศ. ๒๕๓๕ และไม่อ าจรั บ ฟั ง ได้ ว่ าคณะกรรมการตรวจการจ้ างตรวจรับ งานล่ าช้ าเกิ นสมควร และ
ความเห็นของกองแบบแผน และกลุ่มงานวินัยและนิติการก็เป็นเพียงการตอบข้อหารือจึงไม่มีผลผูกพัน
คณะกรรมการตรวจการจ้าง และไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๒๐ นอกจากนี้
แม้ว่าวงกบกรอบบานประตูหน้าต่างอะลูมิเนียมของบริษัท ม. จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
อุตสาหกรรม แต่เมื่อเอกสารแนบท้ายสัญญาระบุให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ๑๑ บริษัท ผู้ฟ้องคดีจึงต้อง

๓
ปฏิบัติตามหรือดาเนินการขอเทียบเท่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์ก่อนการติดตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี ผู้ฟ้องคดี
จึงอ้างไม่ได้ว่าปฏิบัติถูกต้องตามสัญญา
ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี
จากคาพิพากษาดังกล่าว ศาลปกครองสูงสุดได้วางหลักการสาคัญในเรื่องเกี่ยวกับ อานาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจการจ้างตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่า
คณะกรรมการตรวจการจ้างมีอานาจที่จะไม่ตรวจรับงานจ้างหากเห็นว่าผู้รับจ้างไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ตามที่
ก าหนดไว้ ใ นเอกสารแนบท้ า ยสั ญ ญา ถึ ง แม้ ว่ า ผู้ รั บ จ้ า งจะใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองมาตรฐาน
อุตสาหกรรมแล้วหรือเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานได้ให้ความเห็นว่าสามารถใช้ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้แล้ว
ก็ไม่มีผลผูกพันให้คณะกรรมการต้องยอมรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแต่อย่างใด เนื่องจากผู้รับจ้างมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาและความเห็นดังกล่าวก็เป็นเพียงการตอบข้อหารือไม่ถือว่า
เป็นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๒๐ ซึ่งผู้รับจ้างที่ขอใช้ผลิตภัณฑ์อื่นนอกเหนือจาก
ที่กาหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาจะต้องเสนอขอเทียบเท่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต่อคณะกรรมการ
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ส่ ว นราชการแต่ ง ตั้ ง ขึ้ น จากผู้ ช านาญการหรื อ ผู้ แทนของส่ ว นราชการที่ เ กี่ย วข้ อ ง และ
ความเห็น ของคณะกรรมการดังกล่ าวให้ เป็นที่สุดในเรื่องนั้น หากคณะกรรมการยอมรับสิ่งของนั้นก็ให้
ส่วนราชการยอมรับว่าเป็นสิ่งของที่เทียบเท่าได้

(บทความ) ใช้ผลิตภัณฑ์ไม่ตรงตามสัญญา /ปัท

