“สาระสาคัญ” ที่ (ไม่) รับพิจารณาราคาทีเ่ สนอ
นางสาววชิราภรณ์ คงกัลป์ พนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ
กลุ่มเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการและวารสาร
สานักวิจัยและวิชาการ สานักงานศาลปกครอง

กรณี ที่ เ ป็ น การซื้ อ หรื อ การจ้ า งที่ ต้ อ งการเฉพาะผู้ ที่ มี ค วามสามารถอย่ า งแท้ จ ริ ง
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๕๐ วรรคหนึ่ง (๑) กาหนดให้คณะกรรมการ
พิจ ารณาผลการประกวดราคามีห น้ า ที่ต รวจสอบคุ ณ สมบัติ ของผู้ เ สนอราคา ใบเสนอราคา เอกสาร
หลักฐานต่างๆ พัสดุตัวอย่าง แคตตาล็อก หรือแบบรูปและรายการละเอียด แล้วคัดเลือกผู้เสนอราคาที่
ถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา ในกรณีที่ผู้เสนอราคารายใดเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจาก
เงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารประกวดราคาในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ และความแตกต่างนั้นไม่มีผลทาให้เกิด
การได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้เสนอราคารายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย ให้พิจารณาผ่อนปรนให้
ผู้เข้าประกวดราคา โดยไม่ตัดผู้เข้าประกวดราคารายนั้นออก ดังนั้น การที่ผู้เสนอราคาเสนอรายละเอียด
แตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารประกวดราคาในส่วนที่เป็นสาระสาคัญ คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาจึ งอาจไม่ รั บ พิ จ ารณาราคาของผู้ เ สนอราคานั้น ได้ แต่ร ายละเอีย ดของผลงาน
ในลักษณะอย่างใดที่จะถือเป็น “สาระสาคัญ” และหากผู้เสนอราคาเสนอรายละเอียดของผลงานที่ไม่ตรงตาม
เงื่อนไขแต่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน และเป็นผู้เสนอราคาต่าสุด คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
จะไม่รับ พิจ ารณาผู้เสนอราคารายนั้ นได้ห รือไม่ ปรากฏตามตัวอย่างคาพิพากษาศาลปกครองสู งสุ ดที่
อ. ๒๗๗/๒๕๕๔ ดังต่อไปนี้
ผู้ถูกฟ้องคดี (กรมทรัพยากรน้า) ได้ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปา
ผิวดินขนาดใหญ่ โดยเอกสารประกวดราคา ข้อ ๒.๕ กาหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาว่า ต้องเป็นนิติบุคคล
มีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาหรือก่อสร้างระบบประปาที่มีหอถังสูงคอนกรีตเสริมเหล็ก
และมีห นังสือรับ รองผลงานจากหน่ว ยงานคู่สั ญญา ผู้ ฟ้องคดี เป็นผู้เสนอราคาต่าสุ ดและได้ยื่นหนังสื อ
รับรองผลงานการก่อสร้างฝายทดน้าคอนกรีตเสริมเหล็กและระบบท่อส่งน้าพร้อมอาคารประกอบระบบ
ท่อส่ งน้ า แต่ คณะกรรมการพิจ ารณาผลการประกวดราคาเห็ นว่าหนังสื อรับรองผลงานของผู้ ฟ้องคดี
ไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขข้อ ๒.๕ ของเอกสารประกวดราคา จึงมีมติให้ว่าจ้างผู้เสนอราคารายอื่น
ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสืออุทธรณ์คาสั่งต่อผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่า หนังสือรับรอง
ผลงานของผู้ฟ้องคดีไม่ปรากฏผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาหรือก่อสร้างระบบประปาที่มี
หอถังสูงคอนกรีตเสริมเหล็ก ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามประกาศประกวดราคา
การไม่รั บ พิจ ารณาราคาดังกล่ าวเป็น การถูกต้องแล้ ว ผู้ฟ้องคดีเ ห็น ว่าการใช้ดุลพินิ จออกค าสั่งของ
ผู้ถูกฟ้องคดี ไม่ชอบด้ วยกฎหมาย เป็น การกีดกัน ผู้เ สนอราคามิใ ห้แ ข่งขันราคากัน อย่า งเป็น ธรรม
จากัดเสรีภาพในการประกอบอาชีพและการแข่งขัน โดยเสรีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ จึงนาคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง ขอให้เพิกถอนคาสั่งไม่รับพิจารณาราคาของ
ผู้ฟ้องคดี
การเสนอผลงานการก่อสร้างฝายทดน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก และระบบท่อส่งน้าพร้อม
อาคารประกอบระบบท่อส่งน้า ซึ่งมีรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารประกวดราคา
ถือเป็น “สาระสาคัญ” หรือไม่?
ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า การที่ผู้ฟ้องคดีส่ง ผลงานก่อสร้างฝายทดน้าคอนกรี ต
เสริ ม เหล็ ก และระบบท่ อ ส่ ง น้ าพร้ อ มอาคารประกอบระบบท่ อ ส่ ง น้ า เป็ น งานพั ฒ นาแหล่ ง น้ าเพื่ อ
การเกษตร มีลักษณะงานก่อสร้างเป็นอาคารคอนกรีต เสริมเหล็กขวางแนวลาน้าเพื่อยกระดับน้าเข้าสู่

๒
ระบบส่งน้า ส่วนงานก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ เป็นงานพัฒนาน้าสะอาดเพื่อการอุปโภค
บริโภค อันมีลักษณะงานก่อสร้างระบบประปาที่มีกระบวนการนาน้าจากแหล่งผิวดินมาผ่านขั้นตอนการ
ปรับปรุงคุณภาพน้า โดยการทาให้น้าดิบตกตะกอนด้วยกระบวนการทางเคมี จากนั้นจะไหลเข้าสู่การกรอง
ไหลเข้าสู่ ถัง เป็ น กระบวนการที่ อาศัยหลักการของแรงโน้มถ่วงของโลก เมื่อทาการฆ่าเชื้อโรคด้ว ย
สารละลายคลอรีนแล้วสูบน้าประปาจากถังด้วยเครื่องสูบน้าขึ้นหอถัง จากนั้นจึงจ่ายประปาจากหอถังเข้าสู่
ท่อจ่ายน้าประปา เพื่อจ่ายให้แก่ประชาชน เป็นหลักวิชาการที่มี กระบวนการที่นามาใช้เพื่อประโยชน์ทาง
ราชการและประชาชนที่แตกต่างกัน จึงเป็นการส่งผลงานคนละประเภทกับที่เงื่อนไขข้อ ๒.๕ ของ
เอกสารประกวดราคากาหนดไว้ ทาให้การเสนอราคาของผู้ฟ้องคดีมีรายละเอียดแตกต่า งไปจาก
เงื่อนไขที่กาหนดในส่วนที่เป็นสาระสาคัญ ดังนั้น การที่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
เห็นว่าผู้ฟ้องคดีมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง และไม่อาจรับพิจารณาราคาของผู้ฟ้องคดีได้ จึงเป็นไปโดยชอบตาม
ข้อ ๕๐ วรรคหนึ่ง (๑) ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
ส่วนกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีกาหนดเงื่อนไขข้อ ๒.๕ ของเอกสารประกวดราคา เฉพาะเจาะจง
ให้ ผู้ เ สนอราคาต้องเป็ น นิ ติบุ ค คลและมีผ ลงานประเภทเดีย วกันกั บงานที่ป ระกวดราคาหรื อก่อ สร้ า ง
ระบบประปาที่ มีห อถั งสู ง คอนกรี ต เสริ มเหล็ ก ก็ เ ป็นกรณีที่ ผู้ ถูกฟ้ องคดีมีห น้าที่ กาหนดคุณ สมบั ติของ
ผู้เสนอราคาให้เป็นไปตามข้อ ๓๐ วรรคหนึ่ง ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
ประกอบกั บ การที่ ผู้ ถู ก ฟ้ อ งคดี ไ ด้ เ ผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ข่ า วการประกวดราคาในเว็ บ ไซต์ แ ละทาง
วิทยุกระจายเสียงให้ผู้สนใจทราบโดยเปิดเผย จึงมิได้เป็นการกีดกัน และได้เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม แต่เนื่องจากผู้ฟ้องคดีมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้อ ๒.๕ ของเอกสารประกวดราคา
ผู้ ถู ก ฟ้ อ งคดี จึ ง พิ จ ารณาคั ด เลื อ กผู้ เ สนอราคารายอื่ น ที่ ป ฏิ บั ติ ถู ก ต้ อ งตามเงื่ อ นไขเพื่ อ เข้ า ท าสั ญ ญา
กับผู้ถูกฟ้องคดี การกระทาของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวจึงมิได้เป็นการจากัดเสรีภาพในการประกอบอาชีพ
และการแข่งขันโดยเสรีตามมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
จากค าพิ พ ากษาดั ง กล่ า ว ศาลปกครองสู งสุ ด ได้ ว างหลั ก การส าคั ญ ในการพิ จ ารณา
คัดเลือกผู้เสนอราคาเพื่อเข้าทาสัญญากับหน่วยงานทางปกครอง ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ไว้ ๒ ประการ ดังนี้
๑. กรณี ที่ ห น่ ว ยงานทางปกครองได้ ก าหนดคุ ณ สมบั ติ เ บื้ อ งต้ น ของผู้ มี สิ ท ธิ เ ข้ า รั บ
การคัดเลือกไว้เป็นเงื่อนไขสาคัญในการพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคา เนื่องจากเป็น การจัดซื้อหรือจัดจ้าง
ทีจ่ าเป็นต้องจากัดเฉพาะผู้ที่มีความสามารถ โดยได้กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก และประกาศให้
ผู้ที่สนใจทราบโดยเปิ ดเผยเป็นการทั่วไป ย่อมถือไม่ได้ว่าเป็นการกีดกันการแข่งขัน ราคาอย่าเป็นธรรม
ตามข้อ ๓๐ วรรคหนึ่ง ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
๒. ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาจะต้องเสนอรายละเอียดของผลงานให้ถูกต้องตรงตาม
เงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารประกวดราคา โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของงาน ลักษณะงานที่ต้องดาเนินการ
และกระบวนการในการทางานของงานที่ประกวดราคาและงานที่เสนอเป็นผลงาน ถือเป็น สาระสาคัญที่
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอรายละเอียดให้ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ หากผู้เสนอราคาเสนอรายละเอียด
ของผลงานแตกต่างไปจากเงื่อ นไขที่กาหนดในส่วนที่เป็นสาระสาคัญ ถือได้ว่าผู้เสนอราคามีคุณสมบัติ
ไม่ถูกต้อง และคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาย่อมไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น
แม้ผลงานที่เสนอจะมีลักษณะที่ใกล้เคียงกันและเป็นผู้เสนอราคาต่าสุดก็ตาม ตามข้อ ๕๐ วรรคหนึ่ง (๑)
ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕

(บทความ) สาระสาคัญ/ประชาสัมพันธ์ (วชิราภรณ์)

