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วิทยานิพนธฉบับนี้มีวัตถุประสงคในการศึกษาปญหาเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางพัสดุ

ภาครัฐดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 และขอพิพาทเกี่ยวกับการริบหลักประกันซองอันเปนหลักประกันท่ี
ผูมีสิทธิเสนอราคาใหไวแกสวนราชการเพ่ือเปนการรับรองวาจะเขาสูกระบวนการประกวดราคา

และปฏิบัติตามเง่ือนไขในการประกวดราคาตามท่ีสวนราชการกําหนด  
จากการศึกษาพบวา สถานะทางกฎหมายของประกาศประกวดจัดซื้อจัดจางมีลักษณะ 

ไมเจาะจงตัวบุคคลผูอยูในบังคับของประกาศดังกลาว กลาวคือ มิไดมุงหมายใหใชบังคับกับบุคคล

หนึ่งบุคคลใดเปนการเฉพาะอันเขาลักษณะนิยามของ กฎ แตมีผลใชบังคับกับการซื้อหรือจางคร้ัง

นั้นเพียงคร้ังเดียว ซึ่งเปนลักษณะเฉพาะนิยามของ คําส่ังทางปกครอง ซึ่งในระบบกฎหมาย

ตางประเทศเชน ระบบกฎหมายเยอรมันมีการกําหนดให กรณีกฎเกณฑขอกําหนดท่ีมีลักษณะเปน

รูปธรรมเก่ียวของกับขอเท็จจริงเฉพาะเร่ือง (Concrete) แตมีลักษณะเปนการท่ัวไป คือ กําหนด

จํานวนผูรับคําส่ังไมได (General) เปนคําส่ังท่ัวไปทางปกครองโดยใหถือเปนคําส่ังทางปกครอง 

เพ่ือเปนการยืดหยุนองคประกอบของคําส่ังทางปกครองในกรณีเกิดปญหาดังกลาว แตระบบ

กฎหมายไทยไมมีบัญญัติไวเปนลายลักษรอักษร จึงเกิดปญหาในการปรับบทกฎหมายใชบังคับแก

คดี นอกจากนี้ ยังพบปญหาสถานะทางกฎหมายเก่ียวกับการริบหลักประกันซอง ซึ่งเกิดจากสิทธิ
และหนาท่ีตามหนังสือแสดงเง่ือนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสมีลักษณะเปน

ขอตกลงระหวางหนวยงานของรัฐผูจัดซื้อจัดจางกับผูมีสิทธิเสนอราคา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหผู

มีสิทธิเสนอราคาตองไปเสนอราคาตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนดและยินยอมปฏิบัติตาม

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 โดยวาง

หลักประกันซองเพื่อเปนการรับรองวาจะเขาสูกระบวนการประกวดราคาและปฏิบัติตามเง่ือนไขใน

การประกวดราคาตามท่ีสวนราชการดังกลาวกําหนด แตอยางไรก็ตาม หนังสือกรมบัญชีกลาง  

ท่ี กค (กวพอ) 0408.4/ว 365 ลงวันท่ี 22 ตุลาคม 2550 เร่ือง การซักซอมความเขาใจและการ

เพ่ิมความคลองตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุดวยวิธีการทาง

                                                            
*
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อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 แจงใหสวนราชการที่อยูในบังคับของระเบียบดังกลาวทราบวา “คําส่ัง
ในการยึดหลักประกันซอง เปนการใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาท่ีท่ีมีผลกระทบตอ

สถานภาพของสิทธิหรือหนาท่ีของบุคคล จึงถือเปนคําส่ังทางปกครองตามนัยพระราชบัญญัติวิธี

ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 จึงเกิดปญหาในการกําหนดขอพิพาทเก่ียวกับการริบ

หลักประกันซองดังกลาว 
เห็นควรมีการเพ่ิมเติมกฎกระทรวง ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2543) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซึ่งเปนการกําหนดใหการดําเนินการ

ของเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับกระบวนการกอนการทําสัญญาพัสดุใหเปนคําส่ังทางปกครองเพ่ือเปน 

แนวทางการพิจารณาในช้ันเจาหนาท่ีของรัฐฝายปกครองในการออกประกาศจัดซื้อจัดจาง แนวทาง

ในการรับคําฟองไวพิจารณาของศาลปกครองและเปนแนวทางในการฟองคดีของคูกรณีท่ีนํามา

ฟองตอไป สวนปญหาขอพิพาทเกี่ยวกับการริบหลักประกันซองในกระบวนการคัดเลือกคูสัญญา

กับหนวยงานทางปกครอง เพ่ือเปนการแกปญหาของความไมชัดเจนของสถานะของขอพิพาท

เก่ียวกับการริบหลักประกันซองอันเกิดมาจากการผิดขอตกลงตามหนังสือแสดงเง่ือนไขการซือ้และ 

การจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จึงเห็นมีการเพ่ิมเติมนิยามของสัญญาทางปกครอง โดยให

หมายความถึง สัญญาท่ีจัดทําข้ึนตามข้ันตอนกอนการทําสัญญาจัดหาพัสดุหรือสัญญาท่ีจัดทําข้ึน

ตามตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา ดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และตามระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 เปนสัญญาทางปกครอง

เพ่ือสะดวกแกคูสัญญาในการนําคดีพิพาทข้ึนสูศาลปกครองเชนเดียวกับประเทศฝร่ังเศสตอไป 
 
1. บทนํา 

สวนราชการตางๆ ไมวาจะเปนราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค หรือราชการ 

สวนทองถ่ิน ตางก็ตองมีเคร่ืองไมเคร่ืองมือท่ีจําเปนในการปฏิบัติภารกิจหนาท่ีท่ีอยูในความ

รับผิดชอบของตน ไมวาจะเปนท่ีดิน อาคารสถานท่ี วัสดุสํานักงาน ยานพาหนะ รวมถึงระบบ

สาธารณูปโภคตางๆ ซึ่งการจัดใหมีพัสดุหรืองานจางบริการของสวนราชการท้ังหลายเหลานั้น ตอง

ผานกระบวนการจัดหาพัสดุ หรือท่ีเรียกวา การจัดซื้อจัดจางของสวนราชการ ดวยการทําสัญญา

เชนเดียวกับเอกชนท่ัวไป โดยสวนราชการไมสามารถใชอํานาจฝายเดียวบังคับใหบุคคลหรือนิติ

บุคคลใดเขาทําสัญญากับตนโดยท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นไมยินยอมดังเชนการออกคําส่ังทาง

ปกครองได อยางไรก็ตาม ในการทําสัญญาจัดซื้อจัดจางหรือท่ีเรียกวา สัญญาพัสดุของสวน

ราชการนั้น สวนราชการไมไดมีเสรีภาพในการคัดเลือกคูสัญญาเหมือนเชนเอกชนท่ัวไป ท้ังนี้ 

เนื่องจากตองปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการพัสดุ อันไดแก ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย

การพัสดุ พ.ศ. 2535 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 ท้ังนี้ ตามหลักความชอบดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครอง 
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โดยในอดีตจนถึงปจจุบัน ประเทศไทยมีระเบียบท่ีกําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ 

ในการจัดซื้อจัดจางของสวนราชการอยูหลายฉบับ แตท่ียังใชบังคับอยูในปจจุบัน ไดแก ระเบียบ 

สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ซึ่งใชบังคับกับราชการสวนกลางและราชการ 

สวนภูมิภาค และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการ 

สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2535 ซึ่งใชบังคับกับราชการสวนทองถ่ิน และตอมาเพ่ือใหการจัดซื้อจัดจาง 

ของสวนราชการเปนไปโดยโปรงใสและเปนธรรม ลดปญหาการทุจริต ตลอดจนเพ่ือเปนการ

ประหยัดงบประมาณของแผนดินใหบังเกิดความคุมคา จึงไดมีการนําวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสมา

ใช กับการจัดซื้อจัดจางของสวนราชการ โดยปจจุบันอยูภายใตบังคับของระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 สําหรับใชกับการจัดหา

พัสดุของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน และหนวยงานอ่ืนของรัฐท่ีอยูในสังกัดการ

บังคับบัญชา หรือการกํากับดูแลของฝายบริหารตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ

แผนดินหรือกฎหมายจัดตั้งหนวยงานดังกลาว สําหรับกิจการ โครงการ หรือการกอสรางท่ีมีมูลคา

ตั้งแต 2 ลานบาทข้ึนไป สวนราชการสวนทองถ่ินนั้น ขอ 12 วรรคสอง ของระเบียบระทรวง

มหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2535 กําหนดใหหนวย

การบริหารราชการสวนทองถ่ินจัดซื้อหรือจัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสตามหลักเกณฑท่ีกรม

สงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด ในกรณีท่ีไมมีหลักเกณฑในเร่ืองดังกลาวกําหนดไว ใหนํา

หลักเกณฑตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 

2549 มาบังคับใช โดยอนุโลม 

โดยท่ีกฎกระทรวง ฉบับท่ี 12 ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ 

ทางปกครอง พ.ศ. 2539 ไดกําหนดให การดําเนินการเก่ียวกับการจัดหาหรือใหสิทธิประโยชน 

ดังตอไปนี้ เปนคําส่ังทางปกครอง 1) การสั่งรับหรือไมรับคําเสนอขาย รับจาง แลกเปล่ียน ใหเชา 

ซื้อ เชา หรือใหสิทธิประโยชน 2) การอนุมัติส่ังซื้อ จาง แลกเปลี่ยน เชา ขาย ใหเชา หรือให 

สิทธิประโยชน 3) การสั่งยกเลิกกระบวนการพิจารณาคําเสนอหรือการดําเนินการอ่ืนใดในลักษณะ

เดียวกัน และ 4) การส่ังใหเปนผู ท้ิงงาน ดังนั้น ขอพิพาทในกระบวนการคัดเลือกคูสัญญา 

ของสวนราชการไมวาสัญญาท่ีมุงจัดทํานั้นจะเปนสัญญาทางแพงหรือสัญญาทางปกครองก็ตาม  

จึงเปนคดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐออกคําส่ังโดยไมชอบ

ดวยกฎหมาย อันเปนคดีพิพาทตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล

ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ซึ่งอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาล

ปกครองท้ังส้ิน ตัวอยางเชน ขอพิพาทเก่ียวกับคําส่ังอนุมัติใหผูเสนอราคารายอ่ืนเปนผูชนะการ

ประกวดราคาแทนผูฟองคดีซึ่งเปนผูเสนอราคาต่ําสุด กรณีดังกลาวศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา 

การอนุมัติส่ังจางผูเสนอราคารายอ่ืนมีผลเปนคําส่ังไมรับราคาของผูฟองคดีไปดวยในตัว ถือเปน

คําส่ังทางปกครองตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 เม่ือผูฟองคดีฟองขอใหศาลพิพากษาเพิกถอนคําส่ัง
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อนุมัติส่ังจางดังกลาว จึงเปนคดีพิพาทตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง

ศาลปกครองฯ เปนตน และหากขอพิพาทท่ีเกิดข้ึนเปนการฟองเรียกคาเสียหายจากกระบวนการ

คัดเลือกคูสัญญาท่ีไมชอบดวยกฎหมายดังกลาว ก็จะเปนคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของ

หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐอันเกิดจากคําส่ังทางปกครอง อันเปนคดีพิพาทตาม

มาตรา 9 วรรคหน่ึง (3) แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน ตัวอยางเชน ขอพิพาทเก่ียวกับกรณีฟอง

ขอใหชดใชคาเสียหายอันเกิดจากการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุเปนการกีดกันผูเสนอ

ราคาบางราย ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา กรณีดังกลาวเปนคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิด

ของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐอันเกิดจากการออกคําส่ังตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง 

(3) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เปนตน  

 
สภาพปญหา 

กรณีท่ีสวนราชการที่จัดใหมีการซื้อจัดจางกําหนดหลักเกณฑในประกาศประกวดราคา

เปนการเอ้ือประโยชนกับผูเสนอราคารายหนึ่งรายใด แลวผูมีอาชีพบริการหรือคาขายพัสดุตามท่ี

ประกาศประกวดราคากําหนด ซึ่งไมสามารถเขาแขงขันเพ่ือเสนอราคาหรือเขาทํางานกับสวน

ราชการได นําคดีมาฟองตอศาลปกครองเพื่อขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนประกาศ

ประกวดราคานั้น ศาลปกครองสูงสุดมีคําวินิจฉัยเปนไปในแนวทางเดียวกันมาโดยตลอดวา 

ประกาศประกวดราคามีผลใชบังคับกับผูเสนอราคาเปนการท่ัวไป โดยมิไดเจาะจงผูเสนอราคาราย

หนึ่งรายใดเปนการเฉพาะ จึงมีสถานะทางกฎหมายเปนคําส่ังทางปกครองท่ัวไปหรือคําส่ังท่ัวไป

ทางปกครอง ซึ่งมิไดอยูภายใตบังคับของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 

2539 ประกอบกับในระบบกฎหมายไทยไมไดบัญญัติคํานิยามของคําวา “คําส่ังทางปกครองท่ัวไป

หรือคําส่ังท่ัวไปทางปกครอง” ไว กรณีดังกลาวจึงกอใหเกิดปญหากับผูท่ีจะนําคดีมาฟองตอศาล

ปกครอง วาจะตองดําเนินการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายกอนนําคดีมาฟองหรือไม และ

จะตองนําคดีมาฟองภายในระยะเวลาการฟองคดีอยางไร 

สําหรับสัญญาระหวางสวนราชการและเอกชนหรือระหวางสวนราชการดวยกันเอง  

ท่ีเกิดจากกระบวนการจัดซื้อจัดจางของสวนราชการตามกฎหมายวาดวยการพัสดุนั้น จะเปน

สัญญาทางปกครองหรือสัญญาทางแพง ตองพิจารณาจากวัตถุแหงสัญญาวาเปนการใหจัดทํา

บริการสาธารณะ หรือเปนเคร่ืองมืออันจําเปนในการจัดทําบริการสาธารณะของสวนราชการนั้น

หรือไม หากวัตถุแหงสัญญามิไดเปนการใหจัดทําบริการสาธารณะ และไมใชเปนเคร่ืองมืออัน

จําเปนในการจัดทําบริการสาธารณะของสวนราชการ สัญญานั้นจะไมใชสัญญาทางปกครอง แต

เปนสัญญาทางแพงท่ีอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม ท้ังนี้ ตามแนวคําวินิจฉัยของ

ศาลปกครองสูงสุด รวมท้ังคําวินิจฉัยช้ีขาดของคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหนาท่ีระหวาง

ศาล ซึ่งกอใหเกิดปญหาแกท้ังสวนราชการและเอกชนท่ีจะนําขอพิพาทตามสัญญาดังกลาวมาฟอง

ตอศาล วาจะตองฟองคดีภายในอายุความตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หรือตองฟอง
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คดีภายในระยะเวลาการฟองคดีตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี

ปกครอง พ.ศ. 2542 เนื่องจากกําหนดระยะเวลาของกฎหมายท้ังสองฉบับไมเทากัน ซึ่งอาจ

กอใหเกิดความเสียหายตอผูฟองคดีได 

นอกจากนั้น ภายหลังจากมีการประกาศใชระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ

พัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 มีขอพิพาทข้ึนสูการพิจารณาพิพากษาของศาล

ปกครองเปนจํานวนมาก ซึ่งสวนใหญจะเปนขอพิพาทเก่ียวกับการยึดหรือริบหลักประกันซองตาม

หนังสือแสดงเ ง่ือนไขการซื้อและการจางโดยการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
 
โดย

กรมบัญชีกลางไดวางแนวทางในการปฏิบัติเก่ียวกับการยึดหลักประกันซองตามหนังสือท่ี กค  

(กวพอ) 0408.4/ว0365ไววา “คําส่ังยึดหลักประกันซองเปนการใชอํานาจตามกฎหมายของ

เจาหนาท่ีท่ีมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิและหนาท่ีของบุคคล จึงถือเปนคําส่ังทางปกครอง” 

อยางไรก็ตาม ในประเด็นนี้ สวนใหญแลวศาลปกครองสูงสุดจะมีคําวินิจฉัยวา ปญหาขอโตแยง

กรณีการยึดหลักประกันซองระหวางสวนราชการท่ีจัดซื้อจัดจางกับเอกชนท่ีถูกยึดหลักประกันซอง 

มีลักษณะเปนขอพิพาทเกี่ยวกับสัญญา ซึ่งตางจากแนวทางปฏิบัติของกรมบัญชีกลาง กรณีจึงนํามา

ซึ่งปญหาไมวาจะเปนปญหาเก่ียวกับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายกอนการฟองคดีวา

จะตองดําเนินการอุทธรณภายในฝายปกครองกอนการฟองคดีหรือไม ปญหาเก่ียวกับระยะเวลา

การฟองคดี รวมทั้งปญหาในการกําหนดคําบังคับของศาลปกครอง ท้ังนี้ เนื่องจากหากเปนการ

กําหนดคําบังคับในการฟองขอใหคืนหลักประกันซอง อันเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทาง

ปกครองตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง (4) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แลว ศาล

ปกครองสูงสุดถือวาหลักประกันซองนั้น เปนการกําหนดคาเสียหายไวลวงหนา อันเขาลักษณะการ

เปนเบี้ยปรับตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซึ่งหากมีจํานวนสูงเกินสวน ศาลสามารถใช

ดุลพินิจปรับลดลงไดตามมาตรา 383 แหงประมวลกฎหมายเดียวกัน แตหากเปนการกําหนดคํา

บังคับในการฟองขอเพิกถอนคําส่ังทางปกครองตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) แหงพระราชบัญญัติ

จัดตั้งศาลปกครองฯ ศาลมีอํานาจเพียงพิพากษาเพิกถอนคําส่ังยึดหลักประกันซองเทานั้น ท้ังนี้ 

ตามมาตรา 72 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แตศาลไมมีอํานาจกาวลวงไปพิจารณา

เร่ืองของจํานวนเงินในการยึดหลักประกันซองวา มีจํานวนเหมาะสมหรือไมได โดยหากศาล

ปกครองวินิจฉัยวาคําส่ังยึดหลักประกันซองไมชอบดวยกฎหมาย ก็จะมีคําพิพากษาใหคืน

หลักประกันซองท้ังจํานวน แตหากศาลปกครองวินิจฉัยวาคําส่ังยึดหลักประกันซองชอบดวย

กฎหมายแลว ก็จะตองมีคําพิพากษายกฟอง สวนราชการก็จะไดหลักประกันซองไปท้ังจํานวน  

ปญหาตางๆ ขางตน ไมวาจะเปนปญหาเก่ียวกับสถานะของประกาศจัดซื้อจัดจาง 

ปญหาเก่ียวกับสัญญาพัสดุ รวมท้ังปญหาเก่ียวกับคําส่ังยึดหลักประกันซองตามหนังสือแสดง

เง่ือนไขการซื้อและการจางโดยการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ผูศึกษาเห็นวา เปนปญหาซ่ึง

เกิดจากความไมชัดเจนของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และระเบียบ

สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 ท้ังในเร่ืองของการ
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แกไขความเดือดรอนหรือเสียหายซึ่งเกิดจากกระบวนการในการคัดเลือกคูสัญญา สถานะของ

สัญญาพัสดุ รวมท้ังสถานะของคําส่ังยึดหลักประกันซองตามหนังสือแสดงเง่ือนไขการซื้อและการ

จางโดยการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ซึ่งวิทยานิพนธฉบับนี้ไดนําแนวคิดและทฤษฎีใน

ตางประเทศมาเปนแนวทางในการปรับใชในการกําหนดสถานะขอพิพาทแหงคดี ท้ังนี้ เพ่ือ

ประโยชนในการนําคดีมาฟองของคูกรณีซึ่งจะจัดซื้อจัดจางกับภาครัฐของไทยตอไป 

 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

จากสภาพปญหาท่ีไดกลาวไปขางตน จึงขอเสนอแนวทางแกไขปญหาดังนี้ 

1. ควรบัญญัติเพ่ิมเติมกฎกระทรวง ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2543) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซึ่งเปนการกําหนดใหการดําเนินการ

ของเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับกระบวนการการทําสัญญาท้ังกอนและหลังการทําสัญญาใหเปนคําส่ัง

ทางปกครอง อันเปนการยอมรับคํา ส่ังทางปกครองท่ีสามารถแยกออกจากสัญญา ตาม

แนวความคิดนิติกรรมทางปกครองท่ีแยกออกจากสัญญาตามหลักกฎหมายฝร่ังเศส ท่ีเดิมกําหนด

เฉพาะ (ก) การสั่งรับหรือไมรับคําเสนอขาย รับจาง แลกเปล่ียน ใหเชา ซื้อ เชา หรือใหสิทธิ

ประโยชน (ข) การอนุมัติส่ังซื้อ จาง แลกเปล่ียน เชา ขาย ใหเชา หรือใหสิทธิประโยชน (ค) การ

ส่ังยกเลิกกระบวนการพิจารณาคําเสนอหรือการดําเนินการอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน (ง) การส่ัง

ใหเปนผูท้ิงงาน เปนคําส่ังทางปกครอง โดยเพ่ิมการประกาศจัดซื้อจัดจางใหเปนคําส่ังทาง

ปกครองดวย อีกกรณีหนึ่ง ท้ังนี้ เพ่ือเปนแนวทางการพิจารณาในช้ันเจาหนาท่ีของรัฐฝายปกครอง

ในการออกประกาศจัดซื้อจัดจางใด เปนแนวทางในการรับคําฟองไวพิจารณาของศาลปกครอง

และเปนแนวทางในการฟองคดีของคูกรณีท่ีนํามาฟองตอไป  

2. ปญหาขอพิพาทเก่ียวกับการริบหลักประกันซองในกระบวนการคัดเลือกคูสัญญา

กับหนวยงานทางปกครอง การริบหลักประกันซอง เปนการใชสิทธิหนาท่ีท่ีเกิดจากขอตกลงตาม

หนังสือแสดงเง่ือนไขการซื้อหรือการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส อันเปนขอพิพาทเร่ือง

สัญญา ท่ีกําหนดใหผูมีสิทธิเสนอราคามีหนาท่ีตองมาเสนอราคา ณ วัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด

ตามวัตถุประสงคหนวยงานท่ีประสงคจะเปดทําการประกวดราคาดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  

ตามรายละเอียดขอกําหนดหรือประกาศประกวดราคา ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และเพ่ือเปน

การแกปญหาของความไมชัดเจนของสัญญาทางปกครอง จึงเห็นมีการเพิ่มนิยามของสัญญาทาง

ปกครอง ใหหมายความถึงสัญญาท่ีจัดทําข้ึนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา ดวยการพัสดุ 

พ.ศ. 2535 และการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุดวยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 เปนสัญญาทางปกครองเพ่ือสะดวกแกคูสัญญาในการนําคดีพิพาท

ข้ึนสูศาลปกครองเชนเดียวกับประเทศฝร่ังเศสตอไป 
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