(คดีจากศาลปกครอง)
แจ้ งความประสงค์ ขอเข้ าเสนอราคาไว้ ก่อนล่วงหน้ า ... ใช่ ว่าจะได้ รับโอกาสเสมอไป !
ฐิติพร ป่ านไหม
การดําเนินการจัดซื้ อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่ งพัสดุหรื อบริ การของหน่วยงานของรัฐนั้นสามารถดําเนินการ
ได้หลายวิธี ไม่ ว่าจะเป็ นการตกลงราคา การสอบราคา การประกวดราคา วิธี พิ เศษ วิธี กรณี พิ เศษ หรื อวิธี ประมู ล
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ ทั้งนีข้ ึน้ อยู่กับลักษณะของพัสดุหรื อบริ การที่ จะจัดซื ้อหรื อจัดจ้ างและความจําเป็ นรี บด่ วน
ตามหลักเกณฑ์ ที่ระเบี ยบว่ าด้ วยการพัสดุกาํ หนดไว้ ดังเช่นการจ้ างโดยวิธีพิเศษ ซึ่ งระเบียบว่าด้วยการพัสดุได้กาํ หนด
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับเหตุผลความจําเป็ นของการจ้างว่า จะต้องเป็ นงานที่ตอ้ งจ้างช่างผูม้ ีฝีมือโดยเฉพาะหรื อมีความชํานาญ
เป็ นพิเศษ เป็ นงานจ้างซ่ อมพัสดุที่จาํ เป็ นต้องถอดตรวจให้ทราบความชํารุ ดเสี ยหายเสี ยก่อนจึงจะประมาณค่าซ่ อมได้
เป็ นงานที่ต้องกระทําโดยเร่ งด่ วน หากล่ าช้ าอาจจะเสี ยหายแก่ ราชการ เป็ นงานที่ตอ้ งปกปิ ดเป็ นความลับของทางราชการ
หรื อเป็ นงานที่ได้ดาํ เนินการจ้างโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลดี เป็ นต้น
นอกจากหลักเกณฑ์ดงั กล่าวข้างต้นแล้ว หน่วยงานของรัฐยังมีหน้าที่ตอ้ งดําเนินการตามกระบวนการ
หรื อขั้นตอนที่ กฎหมายกําหนดไว้ ไม่ ว่าจะเป็ นการเสนอหัวหน้าหน่ วยงานของรั ฐให้ความเห็ นชอบหรื อการแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ โดยกระบวนการที่สาํ คัญก็คือ การคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าเป็ นคู่สัญญา ซึ่ งในทางปฏิบตั ิ
หน่วยงานของรัฐมีวธิ ีการดําเนินการโดยการมีหนังสื อเชิ ญผู้มีอาชี พรั บจ้ างทํางานรายใดรายหนึ่งมาเสนอราคาได้ โดยตรง
โดยไม่จาํ ต้องประกาศเผยแพร่ แต่อย่างใด และในบางกรณี ผ้ ูประกอบการอาจเป็ นฝ่ ายที่ มีหนังสื อแจ้ งความประสงค์ ให้
หน่ วยงานของรั ฐทราบเป็ นการล่ วงหน้ าว่ า หากหน่วยงานของรัฐจะมีการจ้างโดยวิธีพิเศษเกี่ยวกับงานจ้างใด ๆ ขอให้
หน่ วยงานของรั ฐแห่ งนั้นแจ้ งให้ ผ้ ปู ระกอบการดังกล่ าวทราบด้ วยเพื่อจะได้เข้าเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐต่อไป
อย่างไรก็ตาม หากปรากฏข้อเท็จจริ งกรณี ดงั กล่าวและหน่วยงานของรัฐมิได้มีหนังสื อเชิญผูป้ ระกอบการ
ที่แจ้งความประสงค์การเข้าเสนอราคาไว้ จะถือว่าการดําเนินการจัดจ้างชอบด้วยกฎหมายหรื อไม่ ? และหากหน่วยงาน
ของรัฐตกลงทําสัญญากับผูป้ ระกอบการรายอื่นที่ชนะการเสนอราคา จะถือเป็ นการกระทําที่ชอบด้วยกฎหมายหรื อไม่ ?
ดังเช่นคดีปกครองที่นาํ มาฝากในคอลัมน์คดีจากศาลปกครองในฉบับนี้
ข้อเท็จจริ งในคดี น้ ี ก็คือ ผูถ้ ูกฟ้ องคดี (นายกเทศมนตรี ) ได้มีคาํ สั่งอนุ มตั ิ ให้ดาํ เนิ นการจ้างเหมา
ก่อสร้างปรับปรุ งถนน ค.ส.ล. โดยวิธีพิเศษตามแผนพัฒนาเทศบาล และสภาเทศบาลได้เสนอร่ างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2544 โครงการก่อสร้างปรับปรุ งถนน ค.ส.ล. และผูว้ า่ ราชการจังหวัด
ได้อนุมตั ิให้เทศบาลใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมดังกล่าวโดยให้มีผลใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 24 กันยายน 2544
ต่อ มา เจ้าหน้าที่ พสั ดุ ได้มี ห นังสื อลงวันที่ 24 กันยายน 2544 เสนอขออนุ ม ัติจ้างเหมาก่ อ สร้ าง
ปรับปรุ งถนน ค.ส.ล. ซึ่ งเป็ นโครงการต่อเนื่ องจากงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2544
โดยวิธีพิเศษ เพื่อมิให้งบประมาณต้องมีอนั พับไป ซึ่ งผูถ้ กู ฟ้ องคดีได้มีคาํ สั่งอนุมตั ิให้ดาํ เนินการได้
คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษซึ่ งเทศบาลมีคาํ สั่งแต่งตั้งได้มีหนังสื อเชิญผูป้ ระกอบการจํานวน
9 ราย เพื่อเข้าร่ วมการเสนอราคา และได้เจรจาต่อรองกับผูเ้ สนอราคาตํ่าสุ ด 2 ราย และเห็นควรจ้างห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด ว.
เป็ นผูร้ ับจ้าง โดยทําสัญญาลงวันที่ 27 กันยายน 2544
ผูฟ้ ้ องคดีโต้แย้งว่า การดําเนินการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษดังกล่าวเป็ นการกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
โดยอ้างว่า เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2544 ก่อนที่จะมีการอนุมตั ิการจัดจ้าง ผูฟ้ ้ องคดีได้มีหนังสื อแจ้งผูถ้ ูกฟ้ องคดีวา่ หากมี
การจ้างกรณี พิเศษ ผูฟ้ ้ องคดียินดีที่จะเสนอราคาให้ทางราชการได้ผลประโยชน์ โดยมีความประสงค์จะเสนอราคา ไม่วา่
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จะเป็ นการประกาศประกวดราคา หรื อสอบราคา และกรณี พิเศษ การที่ผถู้ ูกฟ้ องคดีมีหนังสื อเชิญผูป้ ระกอบการรายอื่น
เข้าเสนอราคา โดยมิได้มีหนังสื อแจ้งผูฟ้ ้ องคดีจึงเป็ นการเลือกปฏิบตั ิโดยไม่เป็ นธรรม
ผูฟ้ ้ องคดีจึงนําคดีมาฟ้ องขอให้ศาลปกครองมีคาํ พิพากษาหรื อคําสั่งเพิกถอนคําสั่งจ้างห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด ว.
คดีน้ ีศาลปกครองสูงสุ ดได้วนิ ิจฉัยประเด็นต่าง ๆ ไว้อย่างน่าสนใจ คือ
การที่ผ้ ถู กู ฟ้ องคดีไม่ มีหนังสื อแจ้ งให้ ผ้ ฟู ้ องคดีเข้ าร่ วมเสนอราคาเป็ นการเลือกปฏิ บัติโดยไม่ เป็ นธรรม
ต่ อผู้ฟ้องคดีและเป็ นการใช้ ดุลพินิจโดยมิชอบหรื อไม่ ? ศาลปกครองสู งสุ ดวินิจฉัยว่ า การมีคาํ สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดจ้างโดยวิธีพิเศษเป็ นการดําเนิ นการตามข้อ 51 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริ หาร
ราชการส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 ที่ใช้บงั คับอยูใ่ นขณะนั้น และการมีหนังสื อเชิญผูป้ ระกอบการจํานวน 9 ราย ซึ่ งเป็ นผูม้ ี
อาชีพรับจ้างทํางานโดยตรงและเคยทํางานจ้างให้ผถู้ ูกฟ้ องคดีมาก่อน และผูถ้ ูกฟ้ องคดีเห็นว่ามีประสบการณ์ในการ
ก่อสร้างอย่างมีประสิ ทธิ ภาพประสิ ทธิ ผล กรณี ย่อมถือได้ ว่าเป็ นการแจ้ งผู้มีอาชี พรั บจ้ างทํางานโดยตรงที่ มีจาํ นวนมาก
พอสมควรที่จะทําให้ มีการแข่ งขันกันเข้ าเสนอราคาได้ อย่ างเป็ นธรรม ประกอบกับผูป้ ระกอบการที่เข้าเจรจาต่อรองราคา
อีกรายก็มิได้เป็ นผูท้ ี่ได้รับหนังสื อเชิญให้เข้าเสนอราคาแต่อย่างใด ดังนั้น แม้ผฟู้ ้ องคดีจะมีหนังสื อแจ้งความประสงค์จะ
เสนอราคา ก็เป็ นวิธีการเสนอตัวเข้ าร่ วมเสนอราคาในการประกอบการทางการค้ าตามปกติเท่ านั้น หาได้ทาํ ให้ผถู้ ูกฟ้ องคดี
มีหน้าที่จะต้องแจ้งให้ผฟู้ ้ องคดีเข้าเสนอราคา เนื่องจากการเข้ าเสนอราคาต่ อหน่ วยราชการเป็ นเรื่ องที่ ผ้ ปู ระกอบการผู้มีอาชี พ
ทํางานนั้นจะต้ องติดต่ อหน่ วยราชการผู้ว่าจ้ างอันเป็ นวิธีการในการประกอบธุรกิจการค้ าตามปกติเพื่ อประโยชน์ ของตน
นอกจากนี้ ผูฟ้ ้ องคดียงั เป็ นคู่สัญญาในโครงการก่อสร้างกับเทศบาล ซึ่ งเกิดกรณี พิพาทในประเด็นเกี่ยวกับคุณภาพของงาน
และการไม่ปฏิ บตั ิตามสัญญา และกรณี พิพาทยังไม่เป็ นที่ยุติ อีกทั้งระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของ
หน่ วยการบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 ก็มิได้มีบทบังคับให้ตอ้ งมีหนังสื อเชิ ญผูม้ ีอาชีพรับจ้างทํางานที่ได้มี
หนังสื อแจ้งความประสงค์จะเข้าเสนอราคาไว้ดว้ ย และผู้ฟ้องคดียงั มีโอกาสติดตามข่ าวสารการจัดซื ้อจัดจ้ างโดยทางอื่นได้
ดังเช่นผูม้ ีอาชีพรับจ้างทํางานรายอื่นได้เข้าเสนอราคา ทั้งที่ไม่ได้มีหนังสื อเชิญให้เข้าเสนอราคา
ดังนั้น การที่ผถู้ กู ฟ้ องคดีไม่มีหนังสื อเชิญผูฟ้ ้ องคดีเข้าเสนอราคาจึ งหาได้ เป็ นการตัดโอกาสที่ จะเข้ า
เสนอราคาต่ อผู้ถกู ฟ้ องคดีและไม่ เป็ นการจํากัดสิ ทธิ หรื อเสรี ภาพในการเสนอราคาต่ อหน่ วยราชการแต่อย่างใด ทั้งผูฟ้ ้ องคดี
ควรจะต้ องขวนขวายติดตามข้ อมูลข่ าวสารเกี่ยวกับการจัดซื ้อจัดจ้ างด้ วยตนเองอีกทางหนึ่ งด้วย มิใช่เพียงแต่มีหนังสื อ
แจ้งความประสงค์แล้วรอให้หน่วยราชการแจ้งให้มาเสนอราคาเท่านั้น กรณี จึงมิได้ เป็ นการใช้ ดุลพินิจโดยมิชอบหรื อมี
ลักษณะเป็ นการเลือกปฏิบัติที่ไม่ เป็ นธรรมต่ อผู้ฟ้องคดี
นอกจากนี้ ศาลปกครองสู งสุ ดยังได้วินิจฉัยประเด็นที่ว่า ผู้ถูกฟ้ องคดีดาํ เนิ นการจัดจ้ างด้ วยวิธีพิเศษ
ได้ หรื อไม่ ? เห็นว่า เมื่อเงินงบประมาณประจําปี ที่จะใช้ในการก่อสร้างเพิ่งจะได้รับการอนุมตั ิเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2544
และในวันเดียวกันนั้นซึ่ งผูถ้ ูกฟ้ องคดีได้มีคาํ สั่งให้จดั จ้างโดยวิธีพิเศษเป็ นวันจันทร์ ที่ ใกล้ สิ้นปี งบประมาณ พ.ศ. 2544
และวันที่ 30 กันยายน 2544 เป็ นวันอาทิ ตย์ ผู้ถกู ฟ้ องคดีจึงมีเวลาในการดําเนินการจัดจ้ างเพียงภายในวันศุกร์ ที่ 28 กันยายน
2544 รวมเวลาปฏิ บตั ิราชการก่ อนวันสิ ้ นปี งบประมาณเพี ยง 5 วัน ซึ่ งผูถ้ ูกฟ้ องคดี จะต้องก่อหนี้ ผูกพันให้ทนั ภายใน
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2544 เพื่อกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประกอบกับการจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาจะต้องมีการส่ งประกาศ
เผยแพร่ การสอบราคาและเอกสารสอบราคาไปยังผูม้ ีอาชีพรับจ้างโดยตรงก่อนวันเปิ ดซองสอบราคาไม่นอ้ ยกว่าสิ บวัน
แต่เนื่องจากระยะเวลาใกล้จะสิ้ นปี งบประมาณ ผูถ้ กู ฟ้ องคดีจึงไม่อาจดําเนินการโดยวิธีดงั กล่าวได้ และหากไม่มีการกันเงิน
ไว้เบิกเหลื่อมปี ก็ไม่อาจก่อสร้างปรับปรุ งถนน ค.ส.ล. ได้ กรณี จึงถือเป็ นงานที่ตอ้ งกระทําโดยเร่ งด่วน หากล่าช้าจะเป็ น
การเสี ยหาย ผูถ้ กู ฟ้ องคดีจึงดําเนินการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษได้
การที่ผถู้ ูกฟ้ องคดีดาํ เนิ นการจ้างโดยวิธีพิเศษโดยมิได้มีหนังสื อแจ้งให้ผฟู้ ้ องคดีเข้าร่ วมเสนอราคา
จึ งเป็ นการกระทําที่ชอบด้ วยกฎหมายแล้ว (คําพิพากษาศาลปกครองสู งสุดที่ อ. 122/2557)

๓
คําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุ ดนี้มีบรรทัดฐานการปฏิบตั ิราชการที่ดีสาํ หรับหน่วยงานของรัฐว่า
การที่เอกชนมีหนังสื อแจ้งความประสงค์ไว้เป็ นการล่วงหน้าเพื่อขอเข้าร่ วมกระบวนการเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ
เป็ นวิธีการตามปกติวสิ ัยที่ผปู้ ระกอบการทางการค้าปฏิบตั ิกนั ซึ่ งไม่มีผลผูกพันให้หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ตอ้ งแจ้งข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดจ้างแก่เอกชนผูน้ ้ นั โดยตรง แต่การมีหนังสื อแจ้งผูป้ ระกอบการที่มีอาชีพโดยตรงให้เข้าเสนอราคา
ถือเป็ นดุลพินิจของหน่วยงานของรัฐ และหากหน่วยงานของรัฐได้มีการแจ้งผูป้ ระกอบการรายอื่นที่มีอาชีพโดยตรงและ
มีจาํ นวนมากเพียงพอที่จะทําให้เกิดการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม โดยคํานึงถึงผลงานในด้านประสิ ทธิ ผลและประสิ ทธิ ภาพ
ทั้งต้องไม่เป็ นการขัดขวางหรื อกีดกันหรื อเอื้อประโยชน์ให้กบั เอกชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ งเป็ นการเฉพาะด้วย เพื่อให้การ
เสนอราคาเป็ นไปอย่างเสรี และเป็ นธรรมแล้ว ย่อมถือเป็ นการใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนั้น ยังเป็ นอุทาหรณ์
ที่ดีสําหรับเอกชนผูป้ ระกอบการว่า แม้จะได้มีหนังสื อแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่ วมกระบวนการเสนอราคากับหน่วยงาน
ของรัฐไว้ล่วงหน้าก็ตาม ผูป้ ระกอบการเองก็จาํ เป็ นต้องติดตามข้อมูลข่าวสารของทางราชการด้วย ไม่วา่ จะด้วยวิธีการ
หรื อจากแหล่งข้อมูลใด ซึ่ งเป็ นสิ่ งจําเป็ นที่สามารถกระทําได้โดยง่ายในยุคปัจจุบนั ทั้งนี้ เพื่อมิให้ถูกตัดสิ ทธิ หรื อพลาด
โอกาสที่จะเข้าร่ วมการเสนอราคาต่อไป

