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 นางสาววชิราภรณ์ คงกัลป์ พนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ 
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ส านักวิจัยและวิชาการ ส านักงานศาลปกครอง 
 
 

  กรณีที่ เป็นการซื้อหรือการจ้างที่ต้องการเฉพาะผู้ที่มีความสามารถอย่างแท้จริง  
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๕๐ วรรคหนึ่ง (๑) ก าหนดให้คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคามีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ใบเสนอราคา เอกสาร
หลักฐานต่างๆ พัสดุตัวอย่าง แคตตาล็อก หรือแบบรูปและรายการละเอียด แล้วคัดเลือกผู้เสนอราคาที่
ถูกต้องตามเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคา ในกรณีที่ผู้เสนอราคารายใดเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจาก
เงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ และความแตกต่างนั้นไม่มีผลท าให้เกิด
การได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้เสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย ให้พิจารณาผ่อนปรนให้ 
ผู้เข้าประกวดราคา โดยไม่ตัดผู้เข้าประกวดราคารายนั้นออก  ดังนั้น การที่ผู้เสนอราคาเสนอรายละเอียด
แตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคาในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาจึงอาจไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคานั้นได้  แต่รายละเอียดของผลงาน 
ในลักษณะอย่างใดที่จะถือเป็น “สาระส าคัญ” และหากผู้เสนอราคาเสนอรายละเอียดของผลงานที่ไม่ตรงตาม
เงื่อนไขแต่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน และเป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
จะไม่รับพิจารณาผู้เสนอราคารายนั้นได้หรือไม่ ปรากฏตามตัวอย่างค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่  
อ. ๒๗๗/๒๕๕๔ ดังต่อไปนี้ 
  ผู้ถูกฟ้องคดี (กรมทรัพยากรน้ า) ได้ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปา
ผิวดินขนาดใหญ่ โดยเอกสารประกวดราคา ข้อ ๒.๕ ก าหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาว่า ต้องเป็นนิติบุคคล
มีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาหรือก่อสร้างระบบประปาที่มีหอถังสูงคอนกรีตเสริมเหล็ก 
และมีหนังสือรับรองผลงานจากหน่วยงานคู่สัญญา ผู้ฟ้องคดี เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและได้ยื่นหนังสือ
รับรองผลงานการก่อสร้างฝายทดน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กและระบบท่อส่งน้ าพร้อมอาคารประกอบระบบ
ท่อส่งน้ า แต่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเห็นว่าหนังสือรับรองผลงานของผู้ฟ้องคดี 
ไม่ถูกต้องตามเง่ือนไขข้อ ๒.๕ ของเอกสารประกวดราคา จึงมีมติให้ว่าจ้างผู้เสนอราคารายอื่น  
  ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสืออุทธรณ์ค าสั่งต่อผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่า หนังสือรับรอง
ผลงานของผู้ฟ้องคดีไม่ปรากฏผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาหรือก่อสร้างระบบประปาที่มี
หอถังสูงคอนกรีตเสริมเหล็ก ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามประกาศประกวดราคา 
การไม่รับพิจารณาราคาดังกล่าวเป็นการถูกต้องแล้ว ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการใช้ดุลพินิจออกค าสั่งของ 
ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นการกีดกันผู้เสนอราคามิให้แข่งขันราคากันอย่างเป็นธรรม  
จ ากัดเสรีภาพในการประกอบอาชีพและการแข่งขันโดยเสรีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ จึงน าคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง ขอให้เพิกถอนค าสั่งไม่รับพิจารณาราคาของ 
ผู้ฟ้องคดี 
  การเสนอผลงานการก่อสร้างฝายทดน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก และระบบท่อส่งน้ าพร้อม
อาคารประกอบระบบท่อส่งน้ า ซึ่งมีรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคา
ถือเป็น “สาระส าคัญ” หรือไม่? 
  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า การที่ผู้ฟ้องคดีส่งผลงานก่อสร้างฝายทดน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กและระบบท่อส่งน้ าพร้อมอาคารประกอบระบบท่อส่งน้ า  เป็นงานพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือ
การเกษตร มีลักษณะงานก่อสร้างเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขวางแนวล าน้ าเพ่ือยกระดับน้ าเข้าสู่



 ๒ 

ระบบส่งน้ า ส่วนงานก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ เป็นงานพัฒนาน้ าสะอาดเพ่ือการอุปโภค
บริโภค อันมีลักษณะงานก่อสร้างระบบประปาที่มีกระบวนการน าน้ าจากแหล่งผิวดินมาผ่านขั้นตอนการ
ปรับปรุงคุณภาพน้ า โดยการท าให้น้ าดิบตกตะกอนด้วยกระบวนการทางเคมี จากนั้นจะไหลเข้าสู่การกรอง 
ไหลเข้าสู่ถัง เป็นกระบวนการที่อาศัยหลักการของแรงโน้มถ่วงของโลก เมื่อท าการฆ่าเชื้อโรคด้วย
สารละลายคลอรีนแล้วสูบน้ าประปาจากถังด้วยเครื่องสูบน้ าขึ้นหอถัง จากนั้นจึงจ่ายประปาจากหอถังเข้าสู่
ท่อจ่ายน้ าประปา เพ่ือจ่ายให้แก่ประชาชน เป็นหลักวิชาการที่มีกระบวนการที่น ามาใช้เพ่ือประโยชน์ทาง
ราชการและประชาชนที่แตกต่างกัน จึงเป็นการส่งผลงานคนละประเภทกับที่เงื่อนไขข้อ ๒.๕ ของ
เอกสารประกวดราคาก าหนดไว้ ท าให้การเสนอราคาของผู้ฟ้องคดีมีรายละเอียดแตกต่างไปจาก
เงื่อนไขที่ก าหนดในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ  ดังนั้น การที่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
เห็นว่าผู้ฟ้องคดมีีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง และไม่อาจรับพิจารณาราคาของผู้ฟ้องคดีได้ จึงเป็นไปโดยชอบตาม
ข้อ ๕๐ วรรคหนึ่ง (๑) ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕  
  ส่วนกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีก าหนดเงื่อนไขข้อ ๒.๕ ของเอกสารประกวดราคา เฉพาะเจาะจง
ให้ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาหรือก่อสร้าง 
ระบบประปาที่มีหอถังสูงคอนกรีตเสริมเหล็กก็เป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหน้าที่ก าหนดคุณสมบัติของ 
ผู้เสนอราคาให้เป็นไปตามข้อ ๓๐ วรรคหนึ่ง ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ประกอบกับการที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวการประกวดราคาในเว็บไซต์และทาง
วิทยุกระจายเสียงให้ผู้สนใจทราบโดยเปิดเผย จึงมิได้เป็นการกีดกัน และได้เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม แต่เนื่องจากผู้ฟ้องคดีมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้อ ๒.๕ ของเอกสารประกวดราคา  
ผู้ถูกฟ้องคดีจึงพิจารณาคัดเลือกผู้ เสนอราคารายอ่ืนที่ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขเพ่ือเข้าท าสัญญา 
กับผู้ถูกฟ้องคดี การกระท าของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวจึงมิได้เป็นการจ ากัดเสรีภาพในการประกอบอาชีพ
และการแข่งขันโดยเสรีตามมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
  จากค าพิพากษาดังกล่าว ศาลปกครองสูงสุดได้วางหลักการส าคัญในการพิจารณา
คัดเลือกผู้เสนอราคาเพ่ือเข้าท าสัญญากับหน่วยงานทางปกครอง ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ไว้ ๒ ประการ ดังนี้  
  ๑. กรณีที่หน่วยงานทางปกครองได้ก าหนดคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้มีสิทธิเข้ารับ 
การคัดเลือกไว้เป็นเงื่อนไขส าคัญในการพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคา เนื่องจากเป็นการจัดซื้อหรือจัดจ้าง 
ทีจ่ าเป็นต้องจ ากัดเฉพาะผู้ที่มีความสามารถ โดยได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก และประกาศให้
ผู้ที่สนใจทราบโดยเปิดเผยเป็นการทั่วไป ย่อมถือไม่ได้ว่าเป็นการกีดกันการแข่งขันราคาอย่าเป็นธรรม  
ตามข้อ ๓๐ วรรคหนึ่ง ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  ๒. ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาจะต้องเสนอรายละเอียดของผลงานให้ถูกต้องตรงตาม
เงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคา โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของงาน ลักษณะงานที่ต้องด าเนินการ 
และกระบวนการในการท างานของงานที่ประกวดราคาและงานที่เสนอเป็นผลงาน ถือเป็นสาระส าคัญที ่
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอรายละเอียดให้ตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ หากผู้เสนอราคาเสนอรายละเอียด
ของผลงานแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ ถือได้ว่าผู้เสนอราคามีคุณสมบัติ 
ไม่ถูกต้อง และคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาย่อมไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 
แม้ผลงานที่เสนอจะมีลักษณะที่ใกล้เคียงกันและเป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดก็ตาม ตามข้อ ๕๐ วรรคหนึ่ง (๑) 
ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕              
 
 

     

(บทความ) สาระส าคญั/ประชาสัมพันธ์ (วชิราภรณ์)  


