การยึดหลักประกันซอง
อ.เชิดชัย มีคำ
นิตกิ ร 9 ชช กรมบัญชีกลาง
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม กำหนดเกีย่ วกับหลักประกันไว้เป็น 2
ลักษณะ ได้แก่ หลักประกันซองและหลักประกันสัญญา ซึง่ กำหนดให้ใช้อย่างหนึง่ อย่างใด ดังต่อไปนี้
1. เงินสด
2. เช็คทีธ่ นาคารเซ็นสัง่ จ่ายซึง่ เป็นเช็คลงวันทีท่ ใ่ี ช้เช็คนัน้ ชำระต่อเจ้าหน้าทีห่ รือก่อนวันนัน้ ไม่เกินสามวันทำการ
3. หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่ กวพ.กำหนด
4. หนังสือค้ำประกันของบริษทั เงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษทั เงินทุน หรือบริษทั เงินทุนหลักทรัพย์
ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคาร
แห่งประเทศไทย ตามรายชือ่ บริษทั เงินทุนทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้สว่ นราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลม
ให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่ กวพ.กำหนด
5. พันธบัตรรัฐบาลไทย
สำหรับการประกวดราคานานาชาติ ให้ใช้หนังสือค้ำประกันของธนาคารในต่างประเทศที่มีหลักฐานดี
และหัวหน้าส่วนราชการเชือ่ ถือเป็นหลักประกันซองได้อกี ประการหนึง่
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การกำหนดมูลค่าของหลักประกัน ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
ให้กำหนดมูลค่าเป็นจำนวนเต็มในอัตราร้อยละ 5 ของวงเงินหรือราคาที่จะจัดหาพัสดุในครั้งนั้น แล้วแต่กรณี
เว้นแต่การจัดหาพัสดุทห่ี วั หน้าส่วนราชการเห็นว่ามีความสำคัญเป็นพิเศษ จะกำหนดอัตราสูงกว่าร้อยละ 5 แต่ไม่เกิน ร้อยละ
10 ก็ได้ และการกำหนดหลักประกันดังกล่าว จะต้องระบุไว้เป็นเงือ่ นไขในเอกสารสอบราคาหรือเอกสารประกวดราคา
และหรือในสัญญาด้วย สำหรับกรณีทผ่ี เู้ สนอราคาหรือคูส่ ญ
ั ญาวางหลักประกันทีม่ มี ลู ค่าสูงกว่าทีก่ ำหนดดังกล่าวข้างต้น
ให้อนุโลมรับได้ แต่ถา้ ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเป็นผูเ้ สนอราคาหรือเป็นคูส่ ญ
ั ญา ไม่ตอ้ งวางหลักประกัน
ในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดให้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม ควบคูไ่ ปด้วย ดังนัน้ ผูท้ จ่ี ะเสนอราคาในการจัดหาพัสดุดว้ ยวิธกี ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์จงึ ต้องวางหลักประกันซองเช่นเดียวกัน
ในการวางหลักประกันซองเสนอราคาสำหรับการจัดหาพัสดุดว้ ยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ และผูท้ จ่ี ะเสนอราคา
ปฏิบตั ผิ ดิ เงือ่ นไขตามทีร่ ะบุไว้ในเอกสารประกวดราคาซือ้ ทางอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารประกวดราคาจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์
และหนังสือเงือ่ นไขในสัญญา 3 ฝ่าย จะถูกยึดหลักประกันซองตามหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขทีท่ างราชการกำหนด
การยึดหลักประกันซอง คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 ได้วางแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ยึดหลักประกันซองโดยให้กรมบัญชีกลางแจ้งเวียนแนวทางปฏิบตั ติ ามหนังสือ ด่วนทีส่ ดุ ที่ กค 0408.3/ว 302 ลงวันที่ 21
กรกฎาคม 2549 ซึง่ มีสาระสำคัญดังนี้
1. ผูม้ สี ทิ ธิเสนอราคาไม่สง่ ผูแ้ ทนมาลงทะเบียนเพือ่ เข้าสูก่ ระบวนการเสนอราคาตามวัน เวลา และสถานที่
ทีก่ ำหนด
2. ผูม้ สี ทิ ธิเสนอราคาทีม่ าลงทะเบียนแล้ว ไม่ LOG IN เข้าสูร่ ะบบ

3. ผูม้ สี ทิ ธิเสนอราคา LOG IN แล้ว แต่ไม่มกี ารเสนอราคา หรือเสนอราคาผิดเงือ่ นไขทีก่ ำหนดโดยการเสนอราคา
สูงกว่า หรือเท่ากับราคาเริม่ ต้นการประมูล
4. ผูม้ สี ทิ ธิเสนอราคาไม่ลงลายมือชือ่ ในแบบ บก. 008 แบบยืนยันราคาสุดท้ายในการเสนอราคา
ทั้งนี้เงื่อนไขการยึดหลักประกันซอง ให้กำหนดเงื่อนไขไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อทางอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารประกวดราคาจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือเงือ่ นไขในสัญญา 3 ฝ่าย ให้ชดั เจน
นับแต่ประกาศใช้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการพัสดุดว้ ยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 ตัง้ แต่วนั ที่
1 กุมภาพันธ์ 2549 เป็นต้นไป มีหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุได้หารือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการยึดหลักประกันซองไปยัง
กรมบัญชีกลางเป็นจำนวนมาก จึงเห็นว่า หากจะนำแนวทางการพิจารณาของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ
ด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ ทีใ่ ห้ความเห็นไว้ จะเป็นการช่วยให้เจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านได้เข้าใจแนวทางการปฏิบตั ไิ ด้ดยี ง่ิ ขึน้
และสามารถทีจ่ ะปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เรือ่ ง การยึดหลักประกันซอง

ข้อเท็จจริง
หน่วยงานทีจ่ ะจัดหาพัสดุ ได้ดำเนินการประกวดราคาซือ้ พัสดุดว้ ยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศลงวันที่
24 มีนาคม 2549 คณะกรรมการประกวดราคาได้ดำเนินการคัดเลือกเบือ้ งต้นได้ผมู้ สี ทิ ธิเสนอราคา ซึง่ ผ่านการพิจารณา
ทางด้านเทคนิค จำนวน 5 ราย และหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ ได้แจ้งนัดหมายวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา
การประมูลในวันที่ 20 มิถุนายน 2549 ณ สถานที่เสนอราคาของผู้ให้บริการตลาดกลาง ตามแบบที่กำหนด
และกำหนดลงทะเบียนเวลา 9.00 – 9.30 น. พร้อมทัง้ แจ้งให้ผมู้ สี ทิ ธิเสนอราคาทุกรายทราบแล้วว่า ผูม้ สี ทิ ธิเสนอราคาต้อง
แจ้งชื่อผู้แทนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาให้กรรมการตรวจสอบก่อนการลงทะเบียน หากผู้มีสิทธิเสนอราคา
มาลงทะเบียนไม่ทนั จะถูกยึดหลักประกันซองตามระเบียบของทางราชการ ปรากฏว่า บริษทั ก. ไม่ได้มาลงทะเบียน
ตามวันเวลาที่หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุกำหนด และมีหนังสือลงวันที่ 20 มิถุนายน 2549 แจ้งว่า บริษัท ก.
ไม่ได้รับเอกสารการแจ้งนัดหมาย ซึ่งผู้ที่ลงชื่อรับเอกสารในใบตอบรับมิใช่พนักงานของบริษัท ก. แต่เป็นเจ้าหน้าที่
ฝ่ า ยประชาสั ม พั น ธ์ ข องบริ ษ ั ท ข. ทำให้ ไ ม่ ส ามารถรั บ ทราบเอกสารและเข้ า ร่ ว มการเสนอราคาดั ง กล่ า วได้
ตามกำหนดนัดหมาย
ข้อหารือ
หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ จึงขอหารือว่า กรณีดังกล่าว หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุจะยึดหลักประกันซอง
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0408.3/ว 59 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2549 เรือ่ ง แนวทางการปฏิบตั ติ ามระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการพัสดุดว้ ยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 ได้หรือไม่
ความเห็น
คณะอนุกรรมการกลัน่ กรองปัญหาการพัสดุดว้ ยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ (อกพ.อ.) มีความเห็นว่าข้อเท็จจริง
หน่วยงานทีจ่ ะจัดหาพัสดุได้สง่ หนังสือ แจ้งวันเวลา และสถานทีเ่ สนอราคาการประมูลซือ้ พัสดุ พร้อมแนบแบบแจ้งวัน เวลา
และสถานทีเ่ สนอราคา เพือ่ เข้าสูก่ ระบวนการเสนอราคา (บก.005) ให้แก่บริษทั ก. ตามทีอ่ ยูห่ รือภูมลิ ำเนาทีบ่ ริษทั ฯมอบให้ไว้
ซึง่ เป็นทีอ่ ยูท่ ต่ี ามทีไ่ ด้จดทะเบียนไว้กบั กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และตรงกับทีอ่ ยูท่ ป่ี รากฏบนหัวจดหมาย
ของบริษทั ฯ เมือ่ มีการลงชือ่ รับเอกสารดังกล่าวในไปรษณียต์ อบรับ จึงถือว่า หน่วยงานทีจ่ ะจัดหาพัสดุได้ดำเนินการ
โดยชอบแล้ว และถือว่าบริษทั ฯได้รบั แจ้งกำหนดวัน เวลา และสถานทีเ่ สนอราคาแล้วตัง้ แต่ในขณะทีห่ นังสือดังกล่าวไป
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การทีบ่ ริษทั ฯ กล่าวอ้างว่า ผูท้ ล่ี งชือ่ รับเอกสารในใบตอบรับมิใช่พนักงานของบริษทั ฯ แต่เป็นเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยประชาสัมพันธ์
ของบริ ษ ั ท ข. นั ้ น เมื ่ อ ข้ อ เท็ จ จริ ง ปรากฏว่ า การส่ ง เอกสารแจ้ ง วั น เวลา สถานที ่ เ สนอราคาฉบั บ ดั ง กล่ า ว
หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุได้ดำเนินการโดยวิธีการเช่นเดียวกันกับการส่งเอกสารในครั้งก่อนๆ ประกอบกับบริษัท ก.
เป็นบริษทั ในเครือของบริษทั ข. โดยมีสถานทีท่ ำการตัง้ อยูใ่ นอาคารเดียวกัน ซึง่ เจ้าหน้าทีป่ ระชาสัมพันธ์ของบริษทั ข.
เป็นเจ้าหน้าทีส่ ว่ นกลางทีป่ ฏิบตั งิ านให้แก่ทกุ บริษทั ในอาคารของบริษทั ข. รวมถึงการรับเอกสารจากทางไปรษณียใ์ ห้กบั
ทุกบริษทั ทีอ่ ยูใ่ นอาคารของบริษทั ข. และจัดส่งต่อไปเพือ่ ทำการคัดแยกเอกสาร และส่งให้เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ต่างๆมารับไป
ประกอบกับ เจ้าหน้าทีป่ ระชาสัมพันธ์ทล่ี งชือ่ ในใบตอบรับ ได้ระบุความเกีย่ วพันกับบริษทั ก. ว่าเป็นพนักงาน ดังนัน้ การทีบ่ ริษทั
ก. อ้างเหตุดังกล่าวว่าบริษัทฯไม่สามารถรับทราบเอกสารและเข้าร่วมการเสนอราคาได้ตามกำหนดนัดหมาย
จึงถือเป็นความบกพร่องในการบริหารงานของบริษทั ฯทัง้ นี้ เมือ่ หน่วยงานทีจ่ ะจัดหาพัสดุ ได้แจ้งเงือ่ นไขไว้ในเอกสารแจ้งวัน
เวลา และสถานทีเ่ สนอราคา ด้วยแล้วว่า หากบริษทั ฯมาลงทะเบียนไม่ทนั จะถูกยึดหลักประกันซองตามระเบียบ ดังนัน้
เมือ่ บริษทั ก. ไม่มาเข้าร่วมการเสนอราคาตามกำหนดนัดหมาย หน่วยงานทีจ่ ะจัดหาพัสดุ สามารถยึดหลักประกันซอง
ของบริษทั ก. ได้ตามหลักเกณฑ์ทก่ี ำหนดไว้ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการพัสดุดว้ ยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. 2549 ข้อ 10 (1) ประกอบแนวทางปฏิบตั ติ ามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการพัสดุดว้ ยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. 2549 ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0408.3/ว 59 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2549 ข้อ 14.4 (2)

เรือ่ ง การยึดหลักประกันซอง
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ข้อหารือ
ตามที่กรมบัญชีกลางได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการยึดหลักประกันซองเพิ่มเติม จากที่กำหนดไว้ในระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการพัสดุดว้ ยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 ตามหนังสือ ด่วนทีส่ ดุ ที่ กค 0408.3/ว 302
ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2549 ดังนี้
1. ผูม้ สี ทิ ธิเสนอราคาไม่สง่ ผูแ้ ทนมาลงทะเบียนเพือ่ เข้าสูก่ ระบวนการเสนอราคาตามวัน เวลา และสถานที่
ทีก่ ำหนด
2. ผูม้ สี ทิ ธิเสนอราคาทีม่ าลงทะเบียนแล้ว ไม่ LOG IN เข้าสูร่ ะบบ
3. ผูม้ สี ทิ ธิเสนอราคา LOG IN แล้ว แต่ไม่มกี ารเสนอราคา หรือเสนอราคาผิดเงือ่ นไขทีก่ ำหนดโดยการเสนอราคา
สูงกว่า หรือเท่ากับราคาเริม่ ต้นการประมูล
4. ผูม้ สี ทิ ธิเสนอราคาไม่ลงลายมือชือ่ ในแบบ บก. 008 แบบยืนยันราคาสุดท้ายในการเสนอราคา
จากหลักเกณฑ์ดงั กล่าว กรมฯขอหารือว่า เมือ่ การเสนอราคาเสร็จสิน้ ลงแล้ว กรมฯจะสามารถยึดหลักประกันซอง
ของผูเ้ สนอราคารายต่ำถัดไปไว้ได้หรือไม่ ถ้ายึดได้ จะต้องยึดไว้กร่ี าย กรณีทก่ี รมฯได้ยดึ หลักประกันซองของผูม้ สี ทิ ธิเสนอราคา
แล้ว ผูม้ สี ทิ ธิเสนอราคาจะขอคืนหลักประกันซองได้ในกรณีใดบ้าง และอยูใ่ นอำนาจของคณะกรรมการประกวดราคา
ทีจ่ ะตัดสินใจให้คนื ได้หรือไม่ และกรมฯจะคืนให้ผมู้ สี ทิ ธิเสนอราคาในกรณีใดได้บา้ ง โดยสามารถคืนได้เลยใช่หรือไม่
ความเห็น
คณะอนุกรรมการกลัน่ กรองปัญหาการพัสดุดว้ ยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ (อกพ.อ.) มีความเห็นว่า
1. เมือ่ กระบวนการเสนอราคาสิน้ สุดลง หน่วยงานทีจ่ ะจัดหาพัสดุจะสามารถยึดหลักประกันซองของผูเ้ สนอราคา
รายต่ำถัดไปไว้ได้หรือไม่ ถ้ายึดได้ จะต้องยึดไว้กร่ี าย นัน้ เห็นว่า ตามเงือ่ นไขเอกสารประกวดราคา ข้อ 5 วรรคสอง
ได้กำหนดเงือ่ นไขในการคืนหลักประกันซองไว้วา่ “กรมจะคืนให้ผเู้ สนอราคาหรือผูค้ ำ้ ประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันทีไ่ ด้
พิจารณาในเบือ้ งต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผเู้ สนอราคารายทีค่ ดั เลือกไว้ ซึง่ เสนอราคาต่ำสุด จะคืนให้ตอ่ เมือ่ ได้ทำสัญญา
หรือข้อตกลงหรือเมือ่ ผูเ้ สนอราคาได้พน้ จากข้อผูกพันแล้ว” ซึง่ ตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว ชีใ้ ห้เห็นเจตนารมณ์ของการประมูล

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า ประสงค์ให้มีผลผูกพันเฉพาะผู้เสนอราคารายต่ำสุดเท่านั้น ดังนั้น เมื่อเสร็จสิ้น
การเสนอราคา กรมฯจะต้องดำเนินการคืนหลักประกันซองทีผ่ เู้ สนอราคารายต่ำถัดไปได้วางไว้ เว้นแต่ หลักประกันซอง
ของผูเ้ สนอราคารายต่ำสุด กรมจำต้องยึดถือไว้เพือ่ เป็นประกัน จนกว่าจะได้มกี ารทำสัญญาเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
2. สำหรับประเด็นข้อหารือที่ว่า เมื่อกรมฯได้ยึดหลักประกันซองของผู้มีสิทธิเสนอราคาตามเงื่อนไข
ที่กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งเวียนของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (กวพ.อ.)
ตามนัยหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีส่ ดุ ที่ กค 0408.3/ว 302 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2549 แล้ว ผูม้ สี ทิ ธิเสนอราคาจะ
ขอคืนหลักประกันซองได้ในกรณีใดบ้าง และคณะกรรมการประกวดราคาหรือกรมฯ มีอำนาจที่จะพิจารณาให้คืน
หลักประกันซองได้หรือไม่ และจะสามารถคืนได้เลย ใช่หรือไม่ นั้น เห็นว่า เมื่อกรมฯ ได้ยึดหลักประกันซองของ
ผูม้ สี ทิ ธิเสนอราคารายใดตามเงือ่ นไขทีก่ ำหนดไว้ตามนัยหนังสือเวียนของ กวพ.อ. ดังกล่าวข้างต้นแล้ว หากผูม้ สี ทิ ธิเสนอราคา
รายนัน้ เห็นว่า ตนไม่สมควรถูกยึดหลักประกันซองด้วยเหตุประการใด ก็สามารถยกเป็นข้อกล่าวอ้างเพือ่ ขอคืนหลักประกันซอง
ต่อหน่วยงานทีจ่ ดั หาพัสดุได้ ซึง่ หากข้อเท็จจริงปรากฏว่า เหตุทย่ี กขึน้ กล่าวอ้างนัน้ เป็นเหตุสดุ วิสยั ตามนัยประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 8 หรือ เป็นเหตุพน้ วิสยั คณะกรรมการประกวดราคาก็อาจพิจารณาเสนอความเห็น
ต่อหัวหน้าส่วนราชการเพือ่ ผ่อนผันคืนหลักประกันซองให้แก่ผมู้ สี ทิ ธิเสนอราคาได้ ทัง้ นี้ หากกรมฯประสงค์ทจ่ี ะขอให้ กวพ.อ.
เป็ น ผู ้ ว ิ น ิ จ ฉั ย ก็ ส ามารถกระทำได้ โดยในเบื ้ อ งต้ น กรมฯจะต้ อ งเป็ น ผู ้ พ ิ จ ารณาด้ ว ยว่ า เหตุ ท ี ่ ผ ู ้ เ สนอราคา
ซึง่ ถูกยึดหลักประกันซองยกขึน้ กล่าวอ้างนัน้ เป็นเหตุสดุ วิสยั หรือเป็นเหตุพน้ วิสยั อย่างไร ทัง้ นี้ เพือ่ นำมาประกอบการ
พิจารณาของ กวพ.อ. ต่อไป

ข้อหารือ
หน่วยงานทีจ่ ะจัดหาพัสดุได้ดำเนินการประกวดราคาจัดซือ้ พัสดุ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินงบประมาณ
6,575,000 บาท ตามประกาศของหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2549 โดยมีผู้ที่ผ่านการคัดเลือก
ให้เข้าเสนอราคา จำนวน 2 ราย คือ บริษทั ก. และ บริษทั ข. ซึง่ การจัดซือ้ ดังกล่าวกำหนดให้มกี ารเสนอราคาในวันที่ 29
สิงหาคม 2549 และผลปรากฏว่า บริษทั ก. เป็นผูเ้ สนอราคาต่ำสุด ในวงเงิน 5,800,000 บาท แต่เนือ่ งจากหลังจากการ
เสนอราคาเสร็จสิ้น กรมฯตรวจสอบพบว่า การกำหนดราคาเริ่มต้นของการเสนอราคามีข้อคลาดเคลื่อน กล่าวคือ
วงเงินงบประมาณทีไ่ ด้รบั จำนวน 6,575,000 บาท แต่ขอ้ มูลทีส่ ง่ ให้ผใู้ ห้บริการตลาดกลาง เมือ่ วันที่ 24 สิงหาคม 2549
ตามแบบ บก.021 เป็นวงเงิน จำนวน 6,579,600 บาท สูงกว่าวงเงินงบประมาณที่ได้รับจริงจำนวน 4,600 บาท
และในขณะทีม่ กี ารเสนอราคาของผูเ้ สนอราคาทัง้ 2 ราย ก็ไม่มผี ใู้ ดทักท้วงแต่ประการใด แต่เนือ่ งจากตามแนวทาง
การปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 ข้อ 13
กำหนดราคาเริม่ ต้นในการเสนอราคาด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์วา่ การจัดซือ้ พัสดุ ให้ใช้วงเงินงบประมาณทีม่ อี ยูเ่ ป็น
ราคาเริม่ ต้นในการประมูล ดังนัน้ การดำเนินการดังกล่าว จึงไม่เป็นไปตามระเบียบฯกำหนด กรณีเช่นนี้ หน่วยงานทีจ่ ะ
จัดหาพัสดุจะต้องดำเนินการอย่างไร
ความเห็น
ตามข้อหารือดังกล่าว หน่วยงานทีจ่ ะจัดหาพัสดุจะต้องขออนุมตั ผิ อ่ นผันการไม่ปฏิบตั ติ ามระเบียบต่อ กวพ.อ.
โดยชีแ้ จงเหตุผลและความจำเป็น
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เรือ่ ง การเคาะราคาผิด

1. ข้อเท็จจริง
1.1 หน่วยงานทีจ่ ดั หาพัสดุประกาศประกวดราคาซือ้ พัสดุดว้ ยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดราคาเริม่ ต้น
10,604,000 บาท (สิบล้านหกแสนสีพ่ นั บาทถ้วน)
1.2 ผลการเสนอราคาปรากฏว่า ผูเ้ สนอราคาต่ำสุดเสนอราคา 750,900 บาท และได้ลงชือ่ ยืนยันการเสนอราคา
สุดท้ายในแบบ บก.008 โดยชี้แจงว่า ได้เสนอราคาผิดพลาดในระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งตกเลข 0 ไปหนึ่งตัว
และได้ แ จ้ ง กั บ เจ้ า หน้ า ที ่ ข องรั ฐ ที ่ ไ ด้ ร ั บ มอบหมายให้ ไ ปประจำห้ อ งเคาะเสนอราคาก่ อ นหมดเวลาด้ ว ยแล้ ว
ซึ่งปรากฏข้อเท็จจริงตามรายละเอียดของการเสนอราคาแต่ละครั้ง (Log File) ตามหลักฐานของผู้ให้บริการ
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาดังกล่าวจึงไม่สามารถเข้าทำสัญญาได้และขอสละสิทธิ
2. ข้อหารือ
หน่วยงานทีจ่ ดั หาพัสดุจงึ ขอหารือ ดังนี้
(1) หน่วยงานทีจ่ ดั หาพัสดุควรพิจารณาเลือกราคาของผูเ้ สนอราคาต่ำสุดหรือไม่
(2) หากหน่วยงานที่จัดหาพัสดุไม่สามารถพิจารณาราคาได้ จะยกเลิกการประกวดราคาในครั้งนี้ จะถือว่า
ผูเ้ สนอราคาต่ำสุดรายนัน้ เป็นผูท้ ง้ิ งานหรือไม่ และสามารถจะดำเนินการประกวดราคาหาผูค้ า้ รายใหม่ได้เลยหรือไม่
(3) หากผูเ้ สนอราคาต่ำสุดรายนัน้ ไม่ใช่ผทู้ ง้ิ งาน จะสามารถเข้าเสนอราคาในครัง้ ต่อไปได้อกี หรือไม่

ปีท่ี 31 ฉบับที่ 206 ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2551

12

3. ข้อกฎหมายและคำพิพากษาฎีกาทีเ่ กีย่ วข้อง
แนวทางการปฏิบตั ติ ามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการพัสดุดว้ ยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.
2549 ข้อ 14.4 ว่าด้วยการปฏิบตั ขิ องผูม้ สี ทิ ธิเสนอราคา ข้อ 8.1 กำหนดว่า “กรณีไม่มกี ารขยายเวลาการเสนอราคา
ให้ยนื ยันการ เสนอราคาตามแบบ บก.008... โดยราคาทีเ่ สนอในแบบ บก.008 กับราคาสุดท้ายทีเ่ สนอด้วยวิธกี ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ต้องเป็นจำนวนทีเ่ ท่ากันหากไม่เท่ากันถือว่า การเสนอราคาของผูม้ สี ทิ ธิเสนอราคารายนัน้ เป็นโมฆะ”
ประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ มาตรา 154 บั ญ ญั ต ิ ว ่ า “การแสดงเจตนาใดแม้ ใ นใจจริ ง
ผูแ้ สดงเจตนาจะมิได้เจตนาให้ตนต้องผูกพันตามทีไ่ ด้แสดงออกมาก็ตาม หาเป็นมูลเหตุให้การแสดงเจตนานัน้ เป็นโมฆะไม่
เว้นแต่คกู่ รณีอกี ฝ่ายหนึง่ จะได้รถู้ งึ เจตนาอันซ่อนอยูใ่ นใจของผูแ้ สดงนัน้ ”
คำพิ พ ากษาฎี ก าที ่ 527/2506 วินิจฉัยว่า “จำเลยเสนอขายของตามใบประกวดราคาแก่โจทก์โดย
คำนวณราคาผิดพลาด ทัง้ ทีใ่ นใจจริงของจำเลยหาได้ตอ้ งการผูกพันตนตามราคาทีแ่ สดงออกไม่ และโจทก์กร็ คู้ วาม
ผิดพลาดของจำเลยดีอยูแ่ ล้วเช่นนี้ การแสดงเจตนาของจำเลยตกเป็นโมฆะ จำเลยไม่ตอ้ งรับผิดตามทีไ่ ด้เสนอราคาไปนัน้ ”
หมายเหตุ คดีนี้ การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย โจทก์ฟ้องบริษัท ทองไทย (1956) จำกัด เป็นจำเลยว่า
โจทก์เรียกประกวดราคาซือ้ แม่แรงและใบเลือ่ ยตัดเหล็ก จำเลยยืน่ ใบประกวดราคาเสนอขายแม่แรงราคาตัวละ 214 บาท
รวม 48 ตัว เป็นเงิน 10,272 บาท และจำเลยเสนอขายใบเลือ่ ยตัดเหล็กอันละ 2.89 บาท 200 อัน และ 2.19 บาท 300 อัน
โจทก์ตอบสนองรับซือ้ โดยให้จำเลยทำสัญญาซือ้ ขายใน 3 วัน จำเลยไม่มา โจทก์จงึ ริบมัดจำและเรียกประกวดราคาใหม่
ต้องซื้อของแพงไปรวม 92,342 บาท จึงขอให้บังคับจำเลยชำระค่าเสียหายกับดอกเบี้ย ซึ่งศาลฎีกาเห็นว่า
กรณีทจ่ี ำเลยแสดงเจตนาโดยสำคัญผิดเช่นนี้ และโจทก์กไ็ ด้ทราบความสำคัญผิดนัน้ ดีแล้ว คดีตอ้ งด้วย ป.พ.พ. มาตรา
117 (เดิม) ปัจจุบันคือมาตรา 154 กรณีนี้ จำเลยแสดงเจตนาออกมาโดยการคำนวณผิดพลาดในใจจริงของ
จำเลยหาได้ต้องการผูกพันตนตามราคาที่แสดงออกมานั้นไม่ ทั้งโจทก์ก็รู้ความผิดพลาดของจำเลยดีอยู่แล้ว
โจทก์ไม่มีสิทธิที่จะฉวยโอกาสถือเอาประโยชน์จากการแสดงเจตนาโดยผิดพลาดของจำเลย ทั้งที่รู้ดีอยู่แล้วว่า
จำเลยแสดงเจตนาโดยมิได้มงุ่ จะผูกพันตามทีไ่ ด้แสดงออกมานัน้ การแสดงเจตนาของจำเลยเป็นโมฆะ จำเลยไม่ตอ้ ง
รับผิดดังทีโ่ จทก์ฟอ้ ง
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4. ข้อพิจารณา อกพ.อ. พิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้
(1) กรณีทห่ี ารือตามข้อ 1 มีประเด็นทีต่ อ้ งวินจิ ฉัยว่า ห้างฯจำต้องผูกพันตนตามราคาทีย่ นื ยันในแบบ บก.008 หรือไม่
อกพ.อ เห็นว่า กรณีทผ่ี มู้ สี ทิ ธิเสนอราคาได้ยนื ยันราคาสุดท้ายตามแบบ บก.008 โดยมีจำนวนเงินเท่ากัน
กับราคาสุดท้ายที่เสนอด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นั้น ผู้มีสิทธิเสนอราคาจำต้องผูกพันตนตามราคาที่เสนอ
ก็ตอ่ เมือ่ ผูม้ สี ทิ ธิเสนอราคาสมัครใจหรือต้องการผูกพันตนตามราคาทีแ่ สดงออกไป มิได้มคี วามบกพร่องในการแสดงเจตนา
กรณี น ี ้ เมื ่ อพิ จ ารณารายละเอี ย ดของการเสนอราคาแต่ ล ะครั ้ ง (Log File) ปรากฏข้ อ เท็ จ จริ ง ว่ า
การประมูลโครงการดังกล่าว มีราคาเริม่ ต้น 10,604,000 บาท ซึง่ ในการเสนอราคาแต่ละครัง้ ผูเ้ สนอราคาแต่ละราย
ได้ลดจำนวนเงินลงเป็นลำดับโดยไม่มคี วามผิดปกติจนกระทัง่ เวลา 13 นาฬิกา 58 นาที 21 วินาที ห้างฯได้เคาะเสนอราคา
750,900 บาท และได้เคาะเสนอราคาในเวลาต่อมาอีก 2 ครัง้ โดยมียอดเงินเพิม่ ขึน้ คือ เสนอราคา 7,209,000 บาท
ในเวลา 13 นาฬิกา 58 นาที 38 วินาที และเสนอราคา 6,909,000 บาท ในเวลา 13 นาฬิกา 58 นาที 48 วินาที
โดยในการเสนอราคาครั้งสุดท้ายนี้ห้างฯได้แจ้งข้อผิดพลาดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับมอบหมาย ให้ไปประจำห้อง
เคาะเสนอราคาทราบก่อนหมดเวลาไม่ถงึ 30 วินาที การทีห่ า้ งฯได้ยนื ยันราคาสุดท้ายตามแบบ บก.008 ในวงเงิน 750,900
บาท เท่ากับราคาทีเ่ สนอในระบบ ก็เพือ่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทท่ี างราชการกำหนด แต่เมือ่ ห้างฯ ได้เขียนบันทึกไว้
ด้านล่างเอกสารว่า ห้างฯได้เคาะราคาในระบบอิเล็กทรอนิกส์ตกเลข 0 ไปหนึ่งตัว ราคาดังกล่าวไม่สามารถทำได้
และขอสละสิ ท ธิ นั ้ น กรณี จ ึ ง เป็ น ที ่ แ จ้ ง ชั ด ว่ า การเสนอราคาของห้ า งฯเป็ น ไปด้ ว ยความผิ ด พลาด
มิได้เป็นไปโดยเจตนา ซึ่งในใจจริงของห้างฯ หาได้ต้องการผูกพันตนตามราคาที่แสดงออกไปไม่
เนื่องจากราคาที่เสนอในระบบและราคาที่ยืนยันในแบบ บก.008 ต่ำกว่าราคาเริ่มประมูลกว่า 10 เท่า
ประกอบกั บ เจ้ า หน้ า ที ่ ข องหน่ ว ยงานที ่ จ ะจั ด หาพั ส ดุ ก็ ร ู ้ ถ ึ ง ความผิ ด พลาดของห้ า งฯ ดี อ ยู ่ แ ล้ ว
โดยปรากฏจากการที่ห้างฯได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ประจำห้องเคาะเสนอราคาทราบก่อนการเสนอราคาเสร็ จ สิ ้ น
การแสดงเจตนาของห้างฯ จึงตกเป็นโมฆะ และห้างฯ ไม่จำต้องผูกพันตนตามราคาสุดท้ายทีย่ นื ยันไว้ในแบบ บก.008
ดังนัน้ หน่วยงานทีจ่ ะจัดหาพัสดุ จึงไม่สามารถถือเอาประโยชน์จากการเสนอราคาผิดพลาดของห้างฯได้
(2) กรณีที่ขอหารือตามข้อ 2 และ 3 ที่ประชุมเห็นว่า ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
ด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 ข้อ 11 (6) ได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้สรุปได้วา่ กรณีทก่ี ระบวนเสนอราคาทาง
อิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจดำเนินต่อไปได้ให้คณะกรรมการประกวดราคาสัง่ พักกระบวนการเสนอราคา
เมือ่ แก้ไขข้อขัดข้องเสร็จแล้ว ก็ให้ดำเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไปจากขัน้ ตอนทีค่ า้ งอยู่ เว้นแต่ คณะกรรมการเห็นว่า
กระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย หรือขัดข้องจนไม่อาจแก้ไขได้ ก็ให้ประธานคณะกรรมการประกวดราคา
สัง่ ยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกำหนดวัน เวลา และสถานทีเ่ พือ่ เริม่ ต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ กรณีนห้ี ากปรากฏ
ข้อเท็จจริงว่า ผูแ้ ทนของห้างฯได้แจ้งให้เจ้าหน้าทีป่ ระจำห้องเคาะเสนอราคาทราบถึงความผิดพลาดก่อนทีจ่ ะสิน้ สุดเวลา
เสนอราคาประมาณ 30 วินาทีเป็นผลให้คณะกรรมการประกวดราคาไม่สามารถสั่งพักกระบวนการเสนอราคา
และแก้ไขข้อขัดข้องได้ทันท่วงที จนล่วงพ้นระยะเวลาการเสนอราคาแล้ว กรณีจึงไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์ข้างต้น
ประกอบกับการแสดงเจตนาโดยผิดพลาดของห้างฯถือเป็นโมฆะเฉพาะราคา 750,900 บาท เท่านั้น เมื่อปรากฏว่า
ในเวลาต่อมาห้างฯ ยังคงเสนอราคาในระบบอีก 2 ครัง้ โดยราคาครัง้ ล่าสุดทีป่ รากฏในระบบอิเล็กทรอนิกส์คอื 6,909,000
บาท ถือว่าเป็นการแสดงเจตนาทำคำเสนอโดยสมบูรณ์ แม้วา่ ระบบจะแสดงผลว่า “Reject” ก็เป็นเพียงวิธกี ารประมวลผล
ของระบบอิเล็กทรอนิกส์เพือ่ ป้องกันมิให้ผเู้ สนอราคารายใดเสนอราคาสูงกว่าราคาทีไ่ ด้แสดงเจตนาโดยสมบูรณ์ไปแล้ว
และมิให้คณะกรรมการประกวดราคาพิจารณาราคาทีเ่ สนอในครัง้ หลัง แต่ในกรณีทก่ี ารเสนอราคาครัง้ ใดเป็นโมฆะย่อม
ไม่สง่ ผลต่อการเสนอราคาอันเกิดจากการแสดงเจตนาโดยสมบูรณ์ในครัง้ ถัดมาแต่อย่างใด อีกทัง้ การประกวดราคา
ในแต่ละครั้งต้องใช้เงินงบประมาณและระยะเวลาในการเตรียมการอย่างมาก การยกเลิกการประกวดราคาอาจจะ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการได้ ดังนั้น คณะกรรมการจึงสามารถสนองรับราคา 6,909,000 บาท
และดำเนินการในขัน้ ตอนต่อไปได้โดยไม่จำเป็นต้องยกเลิกการประกวดราคาในครัง้ นีแ้ ต่อย่างใด
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