(บทความ/สาระกฎหมายน่ารู้ ประจาเดือนมกราคม 2560 ฉบับที่ 2)
การจัดส่ง“ประกาศสอบราคา” สาคัญอย่างไร
กลุ่มงานวินัยและนิติการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุทัยธานี เขต 2
ปัจจุบันหน่วยงานราชการหลาย ๆ หน่วยงาน ต้องกลายเป็นผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะผู้ดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง ถึงแม้ว่าการจัดซื้อจัดจ้างได้มีการกาหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ไว้เป็นระเบียบไม่ว่าจะเป็นระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 หรือหากเป็นหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นก็จะกาหนด
ให้ ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยการพั ส ดุ ข องหน่ ว ยการบริ ห ารส่ ว นท้ อ งถิ่ น
พ.ศ. 2535 แต่สาหรับแนวทางปฏิบัติไม่ได้มีความแตกต่างกันแต่ประการใด แต่หลาย ๆ ครั้งกลับพบว่า
หน่วยงานที่ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีการดาเนินการที่ไม่ถูกต้องและเป็นเหตุนาความเสียหายให้กั บหน่วยงาน
ราชการ และขั้นตอนหนึ่งที่สาคัญก็คือขั้นตอนการประกาศสอบราคา จะมีแนวทางจัดส่งอย่างไรให้ถูกต้อง
ซึ่งวัน นี้ ได้น าอุทาหรณ์ คดีป กครอง กรณี การประกาศสอบราคามาฝากเป็น แนวปฏิ บัติ โดยมี ใจความว่ า
“ในกระบวนการจั ดซื้อหรื อจั ดจ้ างของหน่ ว ยงานราชการ ระเบียบส านักนายกรัฐ มนตรี ว่าด้ว ยการพัส ดุ
พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้กาหนดวิธีการซื้อหรือการจ้างไว้ ๖ วิธีได้แก่ (๑) วิธีตกลงราคา (๒) วิธีสอบราคา (๓) วิธี
ประกวดราคา (๔) วิธีพิเศษ (๕) วิธีกรณีพิเศษ และ (๖) วิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์
ที่กระทรวงการคลังกาหนด
สาหรับการซื้อหรือการจ้างด้วยวิธีสอบราคานั้น ข้อ ๔๑ ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และข้อ ๓๔ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้กาหนดหลักเกณฑ์การประกาศเผยแพร่การสอบราคาไว้ในทานอง
เดียวกันว่า “การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคา ให้ดาเนินการดังนี้ (๑) ก่อนวันเปิดซองสอบราคาไม่น้อยกว่า
สิ บ วั น ส าหรั บ การสอบราคาในประเทศหรื อ ไม่ น้ อ ยกว่ า สี่ สิ บ ห้ า วั น ส าหรั บ การสอบราคานานาชาติ
ให้เจ้าหน้าที่พัสดุส่งประกาศเผยแพร่การสอบราคาและเอกสารสอบราคาไปยังผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้าง ทางาน
นั้นโดยตรง หรือโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้กับให้ปิดประกาศเผยแพร่ การสอบ
ราคาไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทาการของหน่วยงานราชการนั้น”
คดี ป กครองที่ จ ะน ามาเล่ า สู่ กั น ฟั ง ในคอลั ม น์ ก ฎหมายใกล้ ตั ว ฉบั บ นี้ เ ป็ น เรื่ อ งเกี่ ย วกั บ
ผู้ประกอบกิจการพาณิชย์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองว่าได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการประกาศสอบราคา
ของหน่วยงานราชการ เนื่องจากหน่วยงานไม่แจ้งประกาศสอบราคาให้ทราบ ทาให้ไม่ได้เข้าร่วมในการแข่งขัน
เสนอราคา
ข้อเท็จจริงในคดีนี้คือ ผู้ฟ้อ งคดีเป็นผู้ประกอบพาณิชยกิจ จดทะเบียนพาณิชย์จาหน่ายวัสดุ
อุป กรณ์ก่อสร้ างทุกชนิ ด วัส ดุอุป กรณ์ไฟฟ้า ประปาทุกชนิด สิ นค้าเบ็ดเตล็ ดทุกชนิด เหล้ า บุห รี่ ... ได้มี
หนังสือลงวันที่ ๑๒ และวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๒ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ (นายกเทศมนตรีตาบล) ขอทราบ ข้อมูล
ข่าวสารของราชการเกี่ยวกับการประกาศจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ แต่ได้รับแจ้ง ด้วยวาจา
ว่ายังไม่มีการขายแบบรูปรายการเอกสารสอบราคา
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ต่อมา ผู้ฟ้องคดีทราบว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ (เทศบาลตาบล) ได้มีประกาศสอบราคา ซื้อรถยนต์
บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๗ ลูกบาศก์เมตร ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๒
กาหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๑๑ ถึงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๒ และกาหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่
๒๕ มีนาคม ๒๕๕๒ โดยผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่ได้จัดส่งประกาศดังกล่าวให้ ผู้ฟ้องคดีทราบ ทาให้ผู้ฟ้องคดีได้รับ
ความเสียหายเนื่องจากไม่ได้เข้าร่วมเสนอราคา และเป็นการกีดกันไม่ให้ผู้ฟ้องคดีเข้ามีส่วนร่วม ในการแข่งขัน
เสนอราคาอย่างเสรีและเป็นธรรม
จึงนาคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสั่งเพิกถอนประกาศสอบราคา
และยกเลิกกระบวนการในการสอบราคาดังกล่าว
คดีนี้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ให้ข้อเท็จจริงว่าได้ส่งประกาศสอบราคาไปยังผู้มีอาชีพค้าขาย พัสดุ
ตามประเภทที่จะจัดซื้อและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และส่งก่อนวันเปิดซอง สอบราคา
ไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน ทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ทาการของหน่วยงานผู้ประกาศสอบราคา และผู้ฟ้องคดี
ไม่ได้เป็นผู้ประกอบอาชีพด้านการจาหน่ายพัสดุตามที่ประกาศ
ประเด็นปัญหาก็คือ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่จัดส่งประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก ขยะ
มูลฝอยให้ผู้ฟ้องคดีเป็นการกระทาที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ?
ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า ในการเผยแพร่การสอบราคาดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มี
หนังสือขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การสอบราคาไปยังศูนย์รวมข่าวจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอาเภอ
และผู้จัดการห้าง ร้าน และบริษัท รวม ๗ ราย ปรากฏตามหลักฐานไปรษณีย์ตอบรับระบุฝากส่ง ณ ที่ทาการ
ไปรษณีย์มีผู้ลงลายมือชื่อรับไว้แทนจานวน ๖ ราย และยังได้จัดให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การสอบราคา
ไปยั งหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง และปิ ดประกาศ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารซื้อ/จ้าง โดยกระทาต่อหน้าพยาน
สองคน จึงถือได้ว่าได้เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคากันอย่างเป็นธรรมมิได้กระทาการโดยจงใจ หรือประมาท
เลินเล่อไม่ปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว หรือมีพฤติกรรมที่เอื้ออานวยแก่ผู้เสนอราคาหรือเสนองาน ให้มีการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมแต่อย่างใด จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ดาเนินการซื้อครุภัณฑ์
โดยวิธีสอบราคาตามข้อ ๓๔ (๑) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่ว ยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕
นอกจากนี้ ถึงแม้ผู้ฟ้องคดีจะได้จดทะเบียนพาณิชย์โดยระบุขอบวัตถุที่ประสงค์ไว้ว่า จาหน่าย
วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนิด วั สดุอุปกรณ์ไฟฟ้า ประปาทุกชนิด สินค้าเบ็ดเตล็ดทุกชนิด เหล้า บุหรี่ ... และ
อ้างว่าสามารถจาหน่ายสินค้าอย่างอื่นนอกเหนือจากที่จดทะเบียนไว้ซึ่งรวมถึงรถยนต์บรรทุก ขยะมูลฝอยด้วย
ก็ตาม แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีมิได้มีอาชีพขายพัสดุที่จะจัดซื้อโดยตรง ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึง ไม่มีหน้าที่ต้องส่งประกาศ
เผยแพร่การสอบราคาและเอกสารการสอบราคาให้แก่ผู้ฟ้องคดี
ดั ง นั้ น การที่ ผู้ ถู ก ฟ้ อ งคดี ที่ ๒ ไม่ มี ห นั ง สื อ แจ้ ง ผู้ ฟ้ อ งคดี ใ ห้ ท ราบถึ ง ประกาศสอบราคา
ซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ไม่ทาให้การดาเนินการสอบราคาดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย
แต่อย่างใด พิพากษายกฟ้อง (คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ. ๖๑๕/๒๕๕๖)
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ค าพิ พ ากษาศาลปกครองสู ง สุ ด นี้ ไ ด้ ว างบรรทั ด ฐานการปฏิ บั ติ ร าชการที่ ดี เ กี่ ย วกั บ การ
ประกาศเผยแพร่การสอบราคา ซึ่งหน่วยงานราชการที่ประกาศสอบราคามีหน้าที่ในการจัดส่งและปิดประกาศ
เผยแพร่การสอบราคาตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๓๔ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือตามข้อ ๔๑ ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ
พัสดุพ.ศ. ๒๕๓๕ โดยเฉพาะการจัดส่งให้ผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้างทางานนั้นโดยตรง บทบัญญัติ ดังกล่าวมิได้
บังคับว่าจะต้องจัดส่งประกาศสอบราคาหรือเอกสารสอบราคาให้แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด โดยเฉพาะเจาะจง
เพียงแต่ต้องจัดส่งไปยังผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้างทางานนั้นให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ จึงย่อมเป็นดุลพินิจของ
หน่วยงานราชการที่จะจัดส่งเผยแพร่ประกาศสอบราคาไปยังผู้มีอาชีพขายหรือ รับจ้างรายใดก็ได้โดยพิจารณา
ถึงความเหมาะสมและประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ โดยไม่จาต้องจัดส่งให้กับผู้ประกอบการพาณิชย์
ที่มิได้มีอาชีพขายพัสดุโดยตรงหรือมิได้มีอาชีพในงานที่รับจ้างโดยตรง และการที่หน่วยงานราชการมิได้จัดส่ง
ประกาศสอบราคาและเอกสารสอบราคาให้แก่ผู้มีอาชีพรายใดรายหนึ่ง หรือผู้ที่มิได้ประกอบอาชีพนั้นโดยตรง
ก็มิใช่การกระทาที่เป็นการกีดกันการมีส่วนร่วมในการเสนอราคา แต่อย่างใด”1
กลุ่มงานวินัยและนิติการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บทความที่ได้นามาเผยแพร่นี้จะเป็นประโยชน์กับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งผู้สนใจ ที่อาจจะมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้าง หรืออาจจะไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการประกาศสอบราคาโดยตรง ซึ่งการที่ได้มีการหยิบยกบทความ
ดังกล่ า วมาน าเสนอก็เ พราะต้ อ งการให้ การปฏิ บัติ ห น้ าที่ ของข้า ราชการจะเป็ นไปโดยชอบด้ว ยกฎหมาย
และหน่วยงานราชการจะได้รับประโยชน์สูงสุดจาการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรของรัฐนั่นเอง
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