ผิดสาระสาคัญหรือผิดพลาดเล็กน้อย ... ! รับราคาที่เสนอ (ไม่) ได้
นางสาววชิราภรณ์ คงกัลป์ พนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ
กลุ่มเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการและวารสาร
สานักวิจัยและวิชาการ สานักงานศาลปกครอง

ในการด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ างของส่ ว นราชการ ทั้ ง ตามระเบี ย บส านั ก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 หรือระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การ
บริ ห ารส่ ว นต าบล พ.ศ. 2538 จะก าหนดอ านาจหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการเปิ ด ซองสอบราคาหรื อ
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาไว้ประการหนึ่งว่า ให้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา
ใบเสนอราคา แคตตาล็ อ ก พั ส ดุ ตั ว อย่ า งเอกสารหลั ก ฐานต่ า งๆ หรื อ แบบรู ป และรายการละเอี ย ด
แล้วคัดเลือกผู้เสนอราคาที่ถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาหรือประกวดราคา และในกรณีที่ผู้เสนอราคา
รายใดเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารสอบราคาหรือประกวดราคาในส่วน
ที่มิใช่สาระสาคัญ และความแตกต่างนั้นไม่มีผลทาให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้เสนอราคารายอื่น
หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย ให้พิจารณาผ่อนปรนให้ผู้เข้าสอบราคาหรือประกวดราคาโดยไม่ตัดรายนั้นออก
คดีปกครองที่จะนามาเล่าสู่กันฟังฉบับนี้ เป็นเรื่องการพิจารณารายละเอียดของเอกสาร
ประกอบการเสนอราคาว่ า รายละเอี ย ดที่ มี ลั ก ษณะอย่ า งไร ? ถื อ ว่ า “เป็ น สาระส าคั ญ หรื อ มิ ใ ช่
สาระสาคัญ” และรายละเอียดที่มีลักษณะอย่างไร ? ถือว่า “เป็นการผิดพลาดเล็กน้อย” ที่คณะกรรมการ
สามารถผ่อนปรนให้กับผู้เสนอราคาได้ ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือคณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคา รวมตลอดถึงผู้มีอานาจในการอนุมัติซื้อหรือจ้างใช้เป็นแนวทางในการวินิจฉัย
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในแต่ละกรณีหรือใช้อานาจสั่งการใดๆ เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
คดีแรก เป็นกรณีที่ผู้เสนอราคาไม่ได้ส่ง แคตตาล็อกตามเงื่อนไขที่ประกาศสอบราคา
กาหนดไว้ แต่คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาพิจารณาเสนอความเห็นให้เป็นผู้ชนะการสอบราคา
ข้อเท็จจริงของคดีนี้ก็คือ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 (องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านดง) ได้ประกาศ
สอบราคาซื้อเต็นท์โครงเหล็กพร้อมผ้าใบ กาหนดเงื่อนไขให้ผู้เสนอราคาต้องส่งแคตตาล็อกพร้อมใบเสนอราคา
และตัวอย่างพัสดุ เพื่อตรวจสอบด้วย แต่ก็ไม่มีผู้เสนอราคารายใดส่งแคตตาล็อกและตัวอย่างพัสดุ ต่อมา
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้คัดเลือกให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ชนะการสอบราคาเนื่องจากเป็นผู้เสนอราคา
ต่าสุดและต่ากว่าวงเงินงบประมาณที่กาหนดไว้อันเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ และให้ผู้ฟ้องคดีไปทาสัญญา
แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้เข้าทาสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 จึงลงโทษผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทิ้งงาน
ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการมีคาสั่งดังกล่าวเป็นการไม่ชอบด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การพัสดุขององค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2538 เพราะตนเองไม่ได้ส่ง แคตตาล็อกและตัวอย่างพัสดุ ตาม
เงื่อนไขของประกาศสอบราคา จึงฟ้องขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนประกาศสอบราคาและเพิกถอนคาสั่ง
ลงโทษเป็นผู้ทิ้งงาน
ผู้เสนอราคาไม่ส่งแคตตาล็อก ถือ “เป็นการผิดพลาดเล็กน้อย” หรือไม่ ?
ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า การไม่ส่งเอกสารแคตตาล็อกหรือตัวอย่างสินค้าพร้อมใบเสนอ
ราคาเป็นเพียงข้อบกพร่องเล็กน้อย มิได้มีผลถึงขนาดทาให้การดาเนินการของคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
ไม่ชอบ และไม่ปรากฏว่าผู้เสนอราคารายใดจัดส่งเอกสารดังกล่าวพร้อมใบเสนอราคา กรณีจึงไม่อาจทาให้เกิด
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ความได้เปรียบเสียเปรียบกันในระหว่างผู้เสนอราคา การดาเนินการของคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
และคาสั่งให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทิ้งงานจึงชอบด้วยระเบียบแล้ว (คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 251/2553)
คดีที่สอง เป็นกรณีที่ผู้เสนอราคาไม่ได้ใช้ต้นฉบับเอกสารประกวดราคาจริงที่ซื้อจาก
หน่วยงานราชการผู้ประกวดราคา แต่ใช้สาเนาเอกสารในใบเสนอราคาแทน
ข้อเท็จจริงของคดีนี้ ผู้ถูกฟ้องคดี (องค์การบริหารส่วนตาบลคูคต) ได้ประกาศประกวดราคา
จ้างเหมาวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพักและรางวี กาหนดให้ผู้ เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตาม “แบบ” ที่
กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน
ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน ผู้ฟ้องคดี เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด ได้ใช้สาเนาเอกสารใบเสนอราคา
ไม่ได้ใช้ต้นฉบั บจริ งที่ซื้อเอกสารประกวดราคาไปจากผู้ ถูกฟ้องคดี และไม่สามารถนาเอกสารฉบับจริงมา
ยืนยันได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจึงมีความเห็นให้เลือกผู้เสนอราคาในลาดับรองจาก
ผู้ฟ้องคดี
ผู้ฟ้องคดีไม่เห็ นด้วยและเห็ นว่าเป็นการกระทาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงฟ้องขอให้ ศาล
มีคาพิพากษาเพิกถอนคาสั่งที่จ้างผู้เสนอราคาในลาดับรอง
ผู้เสนอราคาใช้สาเนาเอกสารในใบเสนอราคาแทนต้นฉบับเอกสารประกวดราคาจริ ง
ถือ “เป็นการผิดพลาดเล็กน้อย” หรือ “เป็นสาระสาคัญ” หรือไม่ ?
ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า คาว่า “แบบ” หมายถึง รูปแบบ รายการ และรายละเอียด
ต่างๆ ที่ระบุไว้ในใบเสนอราคา การที่ผู้ฟ้องคดี ได้ถ่ายเอกสารจากใบเสนอราคาตัวจริง รูปแบบต่างๆ จึงมี
สาระสาคัญครบถ้วนตรงตามรูปแบบ รายการ และรายละเอียดต่างๆ ที่ระบุไว้ในต้นฉบับใบเสนอราคา
ทุกประการ และผู้ฟ้องคดีได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนตรงตามสาระสาคัญที่ระบุไว้ในต้นฉบับใบเสนอราคา
และมีการลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคา และจานวนเงินที่เสนอก็ตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร จึงถือว่ามิได้มี
ความแตกต่างกันในสาระสาคัญของการเสนอราคา เป็นการเสนอราคาโดยผิดพลาดเพียงเล็กน้อยหรือผิดแผก
ไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ อีกทั้งไม่มีผลทาให้เกิดการได้เปรียบ
เสี ย เปรี ยบต่อผู้ เสนอราคารายอื่น เมื่อผู้ ฟ้องคดีเป็นผู้ เสนอราคาต่าสุด คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาจึงต้องเสนอผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อสั่งการให้จ้างผู้ฟ้องคดีต่อไป (คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่
อ. 358/2553)
คดีที่สาม เป็นกรณีที่ผู้เสนอราคาระบุจานวนเงินไม่ตรงกันในเอกสารใบเสนอราคาและ
จานวนเงินในรายละเอียดแบบแจ้งปริมาณงานที่กาหนดราคาวัสดุ รวมทั้งค่าแรงงานและค่าดาเนินการ
กาไร
ข้อเท็จจริ ง ของคดีนี้ คือ ผู้ถูกฟ้องคดี (องค์การบริห ารส่ว นตาบลมหาไชย) ได้ ประกาศ
สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้พิจารณาราคาของผู้ฟ้องคดี
แล้ ว เห็ น ว่า มีการระบุ จ านวนเงินที่เสนอราคาทั้งในใบเสนอราคาและแบบแจ้งปริมาณงานตรงกัน คือ
400,000 บาท แต่เมื่อ คานวณเงิน แต่ล ะรายการที่ระบุไว้ใ นใบแจ้งปริม าณงานแล้ ว ได้จานวนเงินสุ ท ธิ
419,920 บาท แตกต่างจากใบเสนอราคา 19,920 บาท ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้มีประกาศผลการพิจารณาการเปิดซอง
สอบราคาโดยให้ห้างหุ้นส่วนจากัด ส. เป็นผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้าทาสัญญา
ผู้ฟ้องคดีเห็ นว่า ผู้ ฟ้องคดีเป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และเป็น การบวกลบตัวเลขผิดพลาด
เล็กน้อยมิใช่สาระสาคัญ การคัดเลือกผู้เสนอราคารายอื่นทาให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย จึงขอให้ศาล
มีคาพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหาย
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ผู้เสนอราคาระบุจานวนเงินไม่ตรงกันในเอกสารการสอบราคา “เป็นสาระสาคัญ” ที่ทาให้
เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่นหรือไม่ ?
ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า ผู้ฟ้องคดีเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากจานวนเงินที่
เสนอไว้ในเอกสารสอบราคา ทาให้ไม่อาจทราบได้ว่าผู้ฟ้องคดีเสนอราคาเท่าใดซึ่งไม่เป็นไปตามเอกสาร
สอบราคาและในการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาของทางราชการจะพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าสอบราคาจาก
การเสนอราคาที่เป็นจานวนตัวเลขที่แน่นอนและถือว่าเป็นสาระสาคัญ เมื่อผู้ฟ้องคดีเสนอราคา 400,000 บาท
แต่ในแบบแจ้งปริมาณงานกลับปรากฏว่ามีการกาหนดราคาวัสดุ รวมทั้งค่าแรงงานและค่าดาเนินการ กาไร
เป็นเงินทั้งสิ้น 419,920 บาท แตกต่างไปจากใบเสนอราคาถึง 19,920 บาท จึง ถือว่าเป็นการผิดเงื่อนไข
เอกสารสอบราคาเป็นสาระสาคัญหรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น และ
กรณีนี้แตกต่างกับการที่ผู้เสนอราคาได้มีหมายเหตุลดราคาไว้ในใบแจ้งปริมาณงานหรือมีหมายเหตุลดราคา
ไว้ในใบเสนอราคา แต่ได้เสนอเพียงราคาเดียวและแจ้งความประสงค์ว่าสามารถที่จะลดราคาที่เสนอลงได้
ดังนั้น การที่คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาไม่พิจารณาราคาของผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดี
ได้มีคาสั่งไม่พิจารณาราคาของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทาที่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นการกระทาละเมิดต่อ
ผู้ฟ้องคดี
จากคดีที่ยกมาเป็นตัวอย่างทั้งสามคดีข้างต้น แม้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2538
โดยตรงก็ ตาม แต่ ก็ ส ามารถน ามาใช้เป็ นแนวทางส าหรับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้ างตามระเบียบส านั ก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 หรือระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างอื่ นๆ ที่กาหนดเงื่อนไขหรือ
อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการผู้มีอานาจพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคาไว้ทานองเดียวกันได้ นอกจากนี้
ถึง แม้ ก ารพิ จ ารณาคัด เลื อ กผู้ เสนอราคารายใดมี คุณ สมบั ติ ครบถ้ ว นถู กต้ อ งหรื อ ไม่ จ ะเป็ น อานาจของ
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาหรือคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาและผู้มีอานาจอนุมัติซื้อ
หรือจ้างในขั้นตอนสุดท้ายก็ตาม การใช้อานาจในขั้นตอนต่างๆ ก็ควรใช้อย่างตรงไปตรงมา พินิจพิเคราะห์
ข้อมูลข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบโดยคานึงถึงผลประโยชน์ของราชการและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้เสนอราคา
โดยเฉพาะความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน เป็นสาคัญ ขณะเดียวกันผู้เสนอราคาเอง
ก็จาเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ตามประกาศประกวดราคาหรือประกาศสอบราคาอย่างเคร่งครัด
เพื่อมิให้เกิดปัญหาข้อโต้แย้งไม่ว่าเรื่องใดก็ตาม หรือหากมีปัญหาโต้แย้งเกิดขึ้นก็ควรที่จะชี้แจงและทาความ
เข้าใจกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับราชการ ทั้งในแง่งบประมาณที่นามาใช้และประสิทธิภาพ
ของการบริหารราชการแผ่นดิน

