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ในการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ ทั้งตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 หรือระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2538 จะก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาไว้ประการหนึ่งว่า ให้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา  
ใบเสนอราคา แคตตาล็อก พัสดุตัวอย่างเอกสารหลักฐานต่างๆ หรือแบบรูปและรายการละเอียด  
แล้วคัดเลือกผู้เสนอราคาที่ถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาหรือประกวดราคา และในกรณีที่ผู้เสนอราคา
รายใดเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคาหรือประกวดราคาในส่วน 
ที่มิใช่สาระส าคัญ และความแตกต่างนั้นไม่มีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้เสนอราคารายอ่ืน
หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย ให้พิจารณาผ่อนปรนให้ผู้เข้าสอบราคาหรือประกวดราคาโดยไม่ตัดรายนั้นออก  

 คดีปกครองที่จะน ามาเล่าสู่กันฟังฉบับนี้ เป็นเรื่องการพิจารณารายละเอียดของเอกสาร
ประกอบการเสนอราคาว่า รายละเอียดที่ มีลักษณะอย่างไร ? ถือว่า “เป็นสาระส าคัญหรือมิใช่
สาระส าคัญ” และรายละเอียดที่มีลักษณะอย่างไร ? ถือว่า “เป็นการผิดพลาดเล็กน้อย” ที่คณะกรรมการ
สามารถผ่อนปรนให้กับผู้เสนอราคาได้  ทั้งนี้ เพ่ือให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือคณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคา รวมตลอดถึงผู้มีอ านาจในการอนุมัติซื้อหรือจ้างใช้เป็นแนวทางในการวินิจฉัย
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในแต่ละกรณหีรือใช้อ านาจสั่งการใดๆ เพ่ือให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

คดีแรก เป็นกรณีที่ผู้เสนอราคาไม่ได้ส่งแคตตาล็อกตามเงื่อนไขที่ประกาศสอบราคา
ก าหนดไว้ แต่คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาพิจารณาเสนอความเห็นให้เป็นผู้ชนะการสอบราคา   

ข้อเท็จจริงของคดีนี้ก็คือ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 (องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านดง) ได้ประกาศ
สอบราคาซื้อเต็นท์โครงเหล็กพร้อมผ้าใบ ก าหนดเงื่อนไขให้ผู้เสนอราคาต้องส่งแคตตาล็อกพร้อมใบเสนอราคา
และตัวอย่างพัสดุเพ่ือตรวจสอบด้วย แต่ก็ไม่มีผู้เสนอราคารายใดส่งแคตตาล็อกและตัวอย่างพัสดุ ต่อมา
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้คัดเลือกให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ชนะการสอบราคาเนื่องจากเป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและต่ ากว่าวงเงินงบประมาณท่ีก าหนดไว้อันเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ และให้ผู้ฟ้องคดีไปท าสัญญา 
แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้เข้าท าสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 1 จึงลงโทษผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทิ้งงาน   

ผู้ฟ้องคดเีห็นว่าการมีค าสั่งดังกล่าวเป็นการไม่ชอบด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การพัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2538 เพราะตนเองไม่ได้ส่งแคตตาล็อกและตัวอย่างพัสดุตาม
เงื่อนไขของประกาศสอบราคา จึงฟ้องขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนประกาศสอบราคาและเพิกถอนค าสั่ง
ลงโทษเป็นผู้ทิ้งงาน 

ผู้เสนอราคาไม่ส่งแคตตาล็อก ถือ “เป็นการผิดพลาดเล็กน้อย” หรือไม่ ? 
ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า การไม่ส่งเอกสารแคตตาล็อกหรือตัวอย่างสินค้าพร้อมใบเสนอ

ราคาเป็นเพียงข้อบกพร่องเล็กน้อย มิได้มีผลถึงขนาดท าให้การด าเนินการของคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
ไม่ชอบ และไม่ปรากฏว่าผู้เสนอราคารายใดจัดส่งเอกสารดังกล่าวพร้อมใบเสนอราคา กรณีจึงไม่อาจท าให้เกิด
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ความได้เปรียบเสียเปรียบกันในระหว่างผู้เสนอราคา การด าเนินการของคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
และค าสั่งให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทิ้งงานจึงชอบด้วยระเบียบแล้ว (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 251/2553) 

คดีที่สอง เป็นกรณีที่ผู้เสนอราคาไม่ได้ใช้ต้นฉบับเอกสารประกวดราคาจริงที่ซื้อจาก
หน่วยงานราชการผู้ประกวดราคา แต่ใช้ส าเนาเอกสารในใบเสนอราคาแทน  

ข้อเท็จจริงของคดีนี้ ผู้ถูกฟ้องคดี (องค์การบริหารส่วนต าบลคูคต) ได้ประกาศประกวดราคา
จ้างเหมาวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพักและรางวี ก าหนดให้ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตาม “แบบ” ที่
ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน 
ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน ผู้ฟ้องคดี เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ได้ใช้ส าเนาเอกสารใบเสนอราคา 
ไม่ได้ใช้ต้นฉบับจริงที่ซื้อเอกสารประกวดราคาไปจากผู้ถูกฟ้องคดี และไม่สามารถน าเอกสารฉบับจริงมา 
ยืนยันได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจึงมีความเห็นให้เลือกผู้เสนอราคาในล าดับรองจาก 
ผู้ฟ้องคด ี

ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยและเห็นว่าเป็นการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงฟ้องขอให้ศาล 
มีค าพิพากษาเพิกถอนค าสั่งที่จ้างผู้เสนอราคาในล าดับรอง 

ผู้เสนอราคาใช้ส าเนาเอกสารในใบเสนอราคาแทนต้นฉบับเอกสารประกวดราคาจริง  
ถือ “เป็นการผิดพลาดเล็กน้อย” หรือ “เป็นสาระส าคัญ” หรือไม่ ? 

 ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า ค าว่า “แบบ” หมายถึง รูปแบบ รายการ และรายละเอียด
ต่างๆ ที่ระบุไว้ในใบเสนอราคา การที่ผู้ฟ้องคดีได้ถ่ายเอกสารจากใบเสนอราคาตัวจริง รูปแบบต่างๆ จึงมี
สาระส าคัญครบถ้วนตรงตามรูปแบบ รายการ และรายละเอียดต่างๆ ที่ระบุไว้ในต้นฉบับใบเสนอราคา  
ทุกประการ และผู้ฟ้องคดีได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนตรงตามสาระส าคัญที่ระบุไว้ในต้นฉบับใบเสนอราคา 
และมีการลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคา และจ านวนเงินที่เสนอก็ตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร จึงถือว่ามิได้มี
ความแตกต่างกันในสาระส าคัญของการเสนอราคา เป็นการเสนอราคาโดยผิดพลาดเพียงเล็กน้อยหรือผิดแผก
ไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ   อีกทั้งไม่มีผลท าให้เกิดการได้เปรียบ
เสียเปรียบต่อผู้เสนอราคารายอ่ืน เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาจึงต้องเสนอผู้ถูกฟ้องคดีเพ่ือสั่งการให้จ้างผู้ฟ้องคดีต่อไป (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่  
อ. 358/2553) 

คดีที่สาม เป็นกรณีที่ผู้เสนอราคาระบุจ านวนเงินไม่ตรงกันในเอกสารใบเสนอราคาและ
จ านวนเงินในรายละเอียดแบบแจ้งปริมาณงานที่ก าหนดราคาวัสดุ รวมทั้งค่าแรงงานและค่าด าเนินการ 
ก าไร  

ข้อเท็จจริงของคดีนี้คือ ผู้ถูกฟ้องคดี (องค์การบริหารส่วนต าบลมหาไชย) ได้ประกาศ 
สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้พิจารณาราคาของผู้ฟ้องคดี
แล้วเห็นว่า มีการระบุจ านวนเงินที่เสนอราคาทั้งในใบเสนอราคาและแบบแจ้งปริมาณงานตรงกัน คือ 
400,000 บาท แต่เมื่อค านวณเงินแต่ละรายการที่ระบุไว้ในใบแจ้งปริมาณงานแล้วได้จ านวนเงินสุทธิ 
419,920 บาท แตกต่างจากใบเสนอราคา 19,920 บาท ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้มีประกาศผลการพิจารณาการเปิดซอง
สอบราคาโดยให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส. เป็นผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้าท าสัญญา 

ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็นการบวกลบตัวเลขผิดพลาด
เล็กน้อยมิใช่สาระส าคัญ การคัดเลือกผู้เสนอราคารายอ่ืนท าให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย จึงขอให้ศาล 
มีค าพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหาย 
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ผู้เสนอราคาระบุจ านวนเงินไม่ตรงกันในเอกสารการสอบราคา “เป็นสาระส าคัญ” ที่ท าให้
เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืนหรือไม่ ?   

 ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า ผู้ฟ้องคดีเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากจ านวนเงินที่
เสนอไว้ในเอกสารสอบราคา ท าให้ไม่อาจทราบได้ว่าผู้ฟ้องคดีเสนอราคาเท่าใดซึ่งไม่เป็นไปตามเอกสาร 
สอบราคาและในการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาของทางราชการจะพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าสอบราคาจาก
การเสนอราคาที่เป็นจ านวนตัวเลขที่แน่นอนและถือว่าเป็นสาระส าคัญ เมื่อผู้ฟ้องคดีเสนอราคา 400,000 บาท 
แต่ในแบบแจ้งปริมาณงานกลับปรากฏว่ามีการก าหนดราคาวัสดุ รวมทั้งค่าแรงงานและค่าด าเนินการ ก าไร 
เป็นเงินทั้งสิ้น 419,920 บาท แตกต่างไปจากใบเสนอราคาถึง 19,920 บาท จึงถือว่าเป็นการผิดเงื่อนไข
เอกสารสอบราคาเป็นสาระส าคัญหรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน และ
กรณีนี้แตกต่างกับการที่ผู้เสนอราคาได้มีหมายเหตุลดราคาไว้ในใบแจ้งปริมาณงานหรือมีหมายเหตุลดราคา
ไว้ในใบเสนอราคา แต่ได้เสนอเพียงราคาเดียวและแจ้งความประสงค์ว่าสามารถท่ีจะลดราคาท่ีเสนอลงได้ 

ดังนั้น การที่คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาไม่พิจารณาราคาของผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดี
ได้มีค าสั่งไม่พิจารณาราคาของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระท าที่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นการกระท าละเมิดต่อ
ผู้ฟ้องคด ี

จากคดีท่ียกมาเป็นตัวอย่างทั้งสามคดีข้างต้น แม้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2538 
โดยตรงก็ตาม แต่ก็สามารถน ามาใช้เป็นแนวทางส าหรับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 หรือระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างอ่ืนๆ ที่ก าหนดเงื่อนไขหรือ
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการผู้มีอ านาจพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคาไว้ท านองเดียวกันได้  นอกจากนี้
ถึงแม้การพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องหรือไม่จะเป็นอ านาจของ
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาหรือคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาและผู้มีอ านาจอนุมัติซื้อ
หรือจ้างในขั้นตอนสุดท้ายก็ตาม การใช้อ านาจในขั้นตอนต่างๆ ก็ควรใช้อย่างตรงไปตรงมา พินิจพิเคราะห์
ข้อมูลข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของราชการและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้เสนอราคา
โดยเฉพาะความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกันเป็นส าคัญ ขณะเดียวกันผู้เสนอราคาเอง 
ก็จ าเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ตามประกาศประกวดราคาหรือประกาศสอบราคาอย่างเคร่งครัด
เพ่ือมิให้เกิดปัญหาข้อโต้แย้งไม่ว่าเรื่องใดก็ตาม หรือหากมีปัญหาโต้แย้งเกิดขึ้นก็ควรที่จะชี้แจงและท าความ
เข้าใจกับผู้เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับราชการ ทั้งในแง่งบประมาณที่น ามาใช้และประสิทธิภาพ
ของการบริหารราชการแผ่นดิน   

     


