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หมดสิทธิเข้าร่วมเสนอราคา ... เพราะว่าหนังสือมอบอํานาจไม่สมบูรณ์
จัดทําโดยนางสาวสุนันทา ศรีเพ็ง พนักงานคดีปกครองชํานาญการ
กลุ่มเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการและวารสาร
สํานักวิจัยและวิชาการ สํานักงานศาลปกครอง

การที่บุคคลหนึ่งได้มอบให้ตัวแทนมีอํานาจดําเนินการใด ๆ แทนตน มีผลทางกฎหมาย
เสมือนว่าบุคคลผู้นั้นกระทําการด้วยตนเองและหากกฎหมายกําหนดให้ต้องจัดทําเป็นหนังสือ การมอบอํานาจ
เพื่อดําเนินการนั้น ๆ ก็จะต้องทําเป็นหนังสือ แต่ “การมอบอํานาจ” จะมีผลสมบูรณ์ นอกจากจะต้องมี
หลักฐานประกอบการมอบอํานาจอย่างครบถ้วนถูกต้อง เช่น เอกสารหลักฐานแสดงถึงผู้มอบอํานาจและ
ผู้รับมอบอํานาจ หนังสือมอบอํานาจจะต้องระบุรายละเอียดให้ใครเป็นผู้มีอํานาจกระทําการแทนตน
และผู้รับมอบอํานาจทํากิจการใดได้บ้างแล้ว หนังสือมอบอํานาจจะต้องปิดอากรแสตมป์ตามอัตราที่
ประมวลรัษฎากรกําหนดด้วย
คดีปกครองที่นํามาฝากกันในฉบับนี้ เป็นเรื่องการมอบอํานาจของนิติบุคคลเพื่อส่งผู้แทน
เข้าสู่กระบวนการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แต่คณะกรรมการประกวดราคาตัดสิทธิในการ
เสนอราคาเนื่องจากหนังสือมอบอํานาจไม่สมบูรณ์ และหน่วยงานผู้ประกวดราคาใช้สิทธิยึดหลักประกันซอง
และศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า หนังสือมอบอํานาจไม่สมบูรณ์และหน่วยงานมีอํานาจที่จะยึดหลักประกันซอง
คดีนี้จึงมีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับการจัดทําหนังสือมอบอํานาจให้ผู้แทนเพื่อเข้าสู่
กระบวนการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรืออาจรวมถึงการทําหนังสือมอบอํานาจเพื่อให้
ผู้แทนทํากิจการใด ๆ
ข้อเท็จจริงในคดีนี้คือ ผู้ฟ้องคดี (บริษัท) มอบอํานาจให้นาย ส. เป็นผู้ยื่นเอกสารประกวด
ราคาและกระทําการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ถูกฟ้องคดี
(การไฟฟ้ าฝ่ า ยผลิต แห่ ง ประเทศไทย) เพื่อจัดซื้ อระบบชุ ม สายโทรศัพท์ IP-PABX with Accessories
Equipment พร้อมติดตั้งจํานวน ๑ Schedule ซึ่งคณะกรรมการประกวดราคามีมติให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิ
เสนอราคาและได้แจ้งให้ส่งผู้แทนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตามแบบ บก.๐๐๖ โดยในวันเสนอราคา
ผู้ฟ้องคดีได้แจ้งชื่อนาย ส. และนาย ณ. เป็นผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาตามหนังสือมอบอํานาจลงวันที่ ๒๒
มีนาคม ๒๕๕๓ แต่เมื่อเวลา ๑๐.๔๐ น. คณะกรรมการประกวดราคาได้ตรวจสอบหนังสือมอบอํานาจแล้ว
เห็นว่า ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากระบุว่า มอบอํานาจให้นาย ป. แต่ผู้ลงลายมือชื่อคือ นาย ส. และนาย ณ. จึงแจ้งให้
จั ด ทํ า หนั ง สื อ มอบอํ า นาจฉบั บ ใหม่ ซึ่ ง ผู้ ฟ้ อ งคดี ไ ด้ จั ด ส่ ง หนั ง สื อ มอบอํ า นาจฉบั บ ใหม่ ท างโทรสาร
แต่คณะกรรมการประกวดราคามีมติให้ผู้ฟ้องคดีนําต้นฉบับมายื่นภายใน ๑๑ นาฬิกา ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถ
นําส่งต้นฉบับหนังสือมอบอํานาจได้ทันตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ คณะกรรมการประกวดราคาจึงตัดสิทธิ
เสนอราคาและยึดหลักประกันซอง
หลังจากผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์การยึดหลักประกันซอง จึงนําคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้
มีคําสั่งหรือคําพิพากษาให้เพิกถอนคําสั่งริบหลักประกันซอง โดยเห็นว่า การส่งหนังสือมอบอํานาจใหม่
โดยทางโทรสาร คณะกรรมการประกวดราคาได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว จึงถือว่าสมบูรณ์ และหลังสิ้นสุด
การเสนอราคาก็ได้ส่งมอบต้นฉบับซึ่งควรนําไปแนบกับสําเนาที่ส่งโดยทางโทรสาร
หนังสือมอบอํานาจที่ผู้ฟ้องคดีส่งโดยทางโทรสาร และภายหลังสิ้นสุดการเสนอราคา
ได้นําต้นฉบับหนังสือมอบอํานาจมอบให้คณะกรรมการประกวดราคา ถือว่ามีผลทําให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิ
เสนอราคาหรือไม่

๒
ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า ผู้ฟ้องคดีทราบล่วงหน้าว่าจะต้องแจ้งชื่อผู้แทนเพื่อเข้าสู่
กระบวนการเสนอราคาตามแบบ บก.๐๐๖ และแบบดั งกล่าวมีหมายเหตุ ระบุว่า กรณีเป็ นนิติบุคคล
ผู้มีอํานาจตามหนังสือรับรองจะต้องเป็นผู้ลงนาม แต่หากผู้มีอํานาจตามหนังสือรับรองไม่ใช่ผู้ลงนาม
ก็จะต้องมีหนังสือมอบอํานาจแนบมาด้วย เมื่อผู้มีอํานาจตามหนังสือรับรองได้มอบอํานาจให้บุคคลอื่น
มาดําเนินการเสนอราคาแทน แต่หนังสือมอบอํานาจไม่สมบูรณ์เนื่องจากระบุให้นาย ป. เป็นผู้รับมอบอํานาจ
แต่นาย ส. และนาย ณ. ได้ลงชื่อเป็นผู้รับมอบอํานาจ ซึ่งความไม่สมบูรณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจากความบกพร่อง
ของผู้ฟ้องคดีเอง อันเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้เสนอราคาที่ต้องจัดเตรียมเอกสารที่ถูกต้องมาแสดง
ในวันเสนอราคา เมื่อหนังสือมอบอํานาจไม่ได้ระบุให้นาย ส. และนาย ณ. เป็นผู้มีอํานาจเสนอราคา จึงไม่อาจ
ถือได้ว่านาย ส. และนาย ณ. เป็นผู้รับมอบอํานาจโดยถูกต้อง และการตรวจสอบหลักฐานการมอบอํานาจ
จะต้องตรวจสอบจากต้นฉบับเอกสารที่มีการปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย
ดังนั้น เมื่อครบกําหนดเวลาลงทะเบียนเสนอราคา ผู้ฟ้องคดีไม่ได้นําหนังสือมอบอํานาจ
ฉบับที่มอบอํานาจให้นาย ส. และนาย ณ. มายื่นต่อคณะกรรมการประกวดราคา จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ส่ง
ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคามาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด
ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีสิทธิยึดหลักประกันซองตามหนังสือค้ําประกันของธนาคารได้ตามข้อ ๒.๒.๑
ของหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และถือเป็นเบี้ยปรับ
ที่ศาลจะลดลงเป็นจํานวนพอสมควรก็ได้ตามมาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
โดยพิเคราะห์ถึงทางได้เสียของผู้ถูกฟ้องคดีทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมาย ไม่ใช่แต่เพียงทางได้เสียในเชิง
ทรัพย์สินเท่านั้น ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ส่งผู้แทนมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา
ก็ทําให้ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับความเสียหายไม่มากนัก อีกทั้งผู้ฟ้องคดีมิได้จงใจที่จะไม่ส่งผู้แทน เพียงแต่จัดทํา
หนังสือมอบอํานาจบกพร่องหรือมีข้อความที่อ่านไม่เข้าใจหรือผิดหลงอันเป็นเหตุให้หนังสือมอบอํานาจ
ไม่สมบูรณ์เท่านั้น เมื่อเบี้ยปรับที่ริบไว้นั้นสูงเกินส่วน จึงสมควรลดเบี้ยปรับลง (คําพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุดที่ อ. ๒๒๓/๒๕๕๗)
คดีนี้เป็นอุทาหรณ์ที่ดีแก่เอกชนในการจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ สําหรับติดต่อกับหน่วยงาน
ราชการ โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งการเข้ าสู่ กระบวนการเสนอราคา ซึ่ งหากเอกชนรายใดประสงค์ ที่ จะเข้ าร่ วม
ดําเนินการดังกล่าวจะต้องศึกษาหลักเกณฑ์วิธีการให้เข้าใจและปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศประกวดราคา
อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นการไปลงทะเบียนให้ทันตามกําหนดเวลา หรือการจัดทําหนังสือมอบอํานาจ
ซึ่งผู้รับมอบอํานาจกับผู้ลงลายมือชื่อจะต้องเป็นบุคคลเดียวกัน พร้อมทั้งปิดอากรแสตมป์ในต้นฉบับหนังสือ
มอบอํานาจที่นํามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย ซึ่งหากไม่ดําเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนด
ก็ จ ะถู ก ตั ด สิ ท ธิ เ ข้ า ร่ ว มการเสนอราคา และทํ า ให้ ห น่ ว ยงานราชการผู้ ป ระกวดราคาสามารถใช้ สิ ท ธิ
ริบหลักประกันได้ นอกจากนี้ศาลปกครองสูงสุดได้อธิบายเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของสัญญาทางปกครอง
ในกระบวนการเสนอราคาว่า ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบ
ชุมสายโทรศัพท์ IP-PABX with Accessories Equipment มีลักษณะเป็นคําเสนอและเมื่อเอกชนผู้ประสงค์
จะเข้าเสนอราคาตกลงยินยอมผูกพันตนตามประกาศด้วยการยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อและลงนาม
ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อการจ้างและวางหลักประกันซองเป็นหนังสือค้ําประกันของธนาคาร ถือเป็น
การแสดงเจตนาสนองรับคําเสนอและการได้มาซึ่งสัญญาจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบชุมสายโทรศัพท์ดังกล่าว
มีลักษณะเป็นข้อตกลงหรือสัญญาที่เป็นเครื่องมือหรือวิธีการที่จะทําให้การดําเนินกิจการทางปกครองบรรลุผล
เป็นสัญญาทางปกครองโดยสภาพ ซึ่งผู้อ่านที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคําพิพากษาดังกล่าว

