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บทคดัย่อ 

ในบทความน้ีจะเป็นการศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการก าหนดค่าสินไหมทดแทนในคดีพิพาท

เกี่ยวกับการพัสดุ กรณีข้อพิพาทก่อนท าสัญญา โดยศึกษาเปรียบเทียบจากแนวคิด ทฤษฏี และ

วิวัฒนาการที่เกี่ยวข้องในเร่ืองความรับผิดก่อนสัญญา หลักการเยียวยาความเสียหาย และแนวคิด

ของการก าหนดค่าสนิไหมทดแทนของสาธารณรัฐฝร่ังเศสและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

จากการศึกษาพบว่า คดีพิพาทเกี่ยวกับการพัสดุในข้ันตอนก่อนท าสัญญายังไม่มีการ

ก าหนดหลักเกณฑ์ไว้เป็นที่แน่นอนว่า หากเอกชนผู้เสนอราคาได้รับความเสียหายจากการกระท า

ของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว จะเรียกร้องค่าสินไหม

ทดแทนความเสียหายจากหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้หรือไม่ ถ้าเรียกร้องได้ 

จะเรียกร้องโดยอาศัยลักษณะหลักกฎหมายใด และควรจะได้รับการเยียวยาค่าเสียหายจากการกระท า

ดังกล่าวอย่างไร เพ่ือที่จะเป็นการเยียวยาความเสียหายที่เกิดข้ึน เน่ืองจากในกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง

พัสดุตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ซ่ึงเป็นการด าเนินการเพ่ือคัดเลือก

คู่สัญญาที่จะมาท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐ หากหน่วยงานของรัฐกระท าการอย่างหน่ึงอย่างใด

โดยมิชอบด้วยกฎหมาย เป็นเหตุให้เอกชนผู้เสนอราคาเกิดความเสียหาย เอกชนจะสามารถเรียกร้อง

โดยอาศัยลักษณะของกฎหมายใด เมื่อความสัมพันธ์ในช้ันน้ีระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชน 

ผู้เสนอราคาเป็นเพียงการเจรจาเพ่ือเตรียมการเข้าท าสญัญา โดยที่ระบบกฎหมายไทยยังไม่มีบทบัญญัติ

เกี่ยวกบัเร่ืองความรับผิดก่อนสัญญา ดังเช่นที่สาธารณรัฐฝร่ังเศสและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ได้มีการน าหลักความรับผิดก่อนสญัญามาใช้ อกีทั้ง ในกรณีการฟ้องคดีปกครองเกี่ยวกับการพัสดุ 

ที่มีการฟ้องคดีเกี่ยวกับการกระท าละเมิดหรือความรับผิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่

ของรัฐ ในกระบวนการเพ่ือจัดท าสญัญาทางปกครอง ตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง (3) แห่งพระราชบัญญัติ

จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ยังไม่มีการก าหนดหลักเกณฑ์ในการ

ก าหนดค่าสนิไหมทดแทนไว้เป็นการเฉพาะ และมีปัญหาในการก าหนดค่าสินไหมทดแทนในกรณี

ที่มีการขอให้หน่วยงานของรัฐรับผิดชดใช้ค่าขาดก าไรจากการไม่ได้เข้าท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐ 

ซ่ึงศาลปกครองมีความเหน็เป็นสองแนวทางในกรณีดังกล่าว ควรจะเป็นอย่างไร เพ่ือให้เกิดความ

เป็นธรรมแก่คู่กรณี 
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ดังน้ัน ภายหลังจากที่ได้ท าการศึกษาวิเคราะห์และเปรียบเทยีบแล้ว ผู้วิจัยจึงได้เสนอ

แนวทางในการแก้ไขปัญหาเพ่ือก าหนดลักษณะของความรับผิดที่เกิดข้ึนในข้ันตอนต่าง ๆ ใน

กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ว่าควร 

จะเป็นความรับผิดในลักษณะความรับผิดทางละเมิด หรือความรับผิดทางสัญญา หรือจะเป็นการ

น าเอาความรับผิดเอกเทศสัญญามาปรับใช้กับกรณีที่เป็นปัญหาในการวิจัย พร้อมทั้งน าเสนอ

หลักเกณฑ์ที่น่าจะมาใช้เพ่ือเป็นหลักเกณฑ์ในการก าหนดค่าสินไหมทดแทนในคดีพิพาทเกี่ยวกับ

การพัสดุ และการก าหนดค่าสนิไหมทดแทน ควรจะมีการก าหนดให้ค่าเสียหายใดบ้าง หากจะต้อง

ใช้ดุลพินิจในการก าหนดควรจะน าหลักเกณฑ์ใดมาปรับใช้เพ่ือก่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่คู่กรณี 

ในกรณีที่เกดิช่องว่างทางกฎหมายศาลจะน านิติเศรษฐศาสตร์มาปรับใช้กบักรณีน้ีได้หรือไม่ 

 

1. บทน า 
การด าเนินการเกี่ยวกบัการพัสดุเป็นการจัดหาเพ่ือให้ได้มาซ่ึงวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน หรือ

สิ่งก่อสร้าง โดยใช้งบประมาณแผ่นดินหรือเงินกู้จากต่างประเทศ โดยอาศัยการจัดซ้ือ การจัดจ้าง

ให้ท า เพ่ือจะได้น าพัสดุดังกล่าวมาใช้ในราชการ หรือเพ่ือเป็นสาธารณูปโภคส าหรับประชาชน  

ให้ได้ใช้สอยประโยชน์ เน่ืองจากระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และ  

ที่แก้ไขเพ่ิมเติม เป็นระเบียบกลางที่ใช้ในการด าเนินการเกี่ยวกับการพัสดุของส่วนราชการเพ่ือให้

เกดิความเหมาะสมถูกต้องและปฏบัิติเป็นแนวทางเดียวกนั จึงได้ก าหนดขั้นตอนในการด าเนินการ

จัดหาพัสดุโดยมีหลักการว่า การจัดหาพัสดุจะต้องให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส 

เพ่ือจะท าให้หน่วยงานราชการได้ประโยชน์สูงสุดจากการได้พัสดุที่ดีในราคาที่ต ่าสุด จึงมีปัญหา

เป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับการด าเนินการเกี่ยวกับการพัสดุหรือจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ในข้ันตอนก่อนท า

สัญญา อาทเิช่น  การก าหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ การแจ้งประกาศประกวดราคา

หรือสอบราคา การย่ืน (รับ) ซองและเปิดซองเสนอราคา การพิจารณาผลการอนุมัติผู้ชนะการ

ประกวดราคาหรือสอบราคา รวมถึงในขั้นตอนภายหลังการท าสัญญา เป็นต้นว่า การท าสัญญา 

การวางหลักประกนัตามสญัญา การตรวจรับพัสดุหรือตรวจการจ้าง การจ่ายค่าจ้าง การคืนหนังสือ

ค า้ประกันการปฏิบัติตามสัญญา ฯลฯ ซ่ึงเป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญาจากการที่

เจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงานของรัฐที่ด าเนินการจัดหาพัสดุกระท าการไม่ถูกต้องตามระเบียบส านัก

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 กระท าการโดยไม่สุจริต การกระท าโดยล่าช้า เกิดเป็น

ข้อพิพาทระหว่างเอกชนผู้เข้าแข่งขันหรือผู้เสนอราคากับเจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงานของรัฐหรือ

หน่วยงานของรัฐ เป็นข้อพิพาทเกี่ยวกบัการพัสดุ 

กรณีที่หน่วยงานของรัฐมีค าสั่งไม่รับค าเสนอราคาเป็นเหตุให้เอกชนผู้เสนอราคาที่มี

คุณสมบัติครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต ่าสุดได้รับความเสียหาย จากการไม่ได้เข้าท าสัญญากับ

หน่วยงานของรัฐ การที่เอกชนผู้เสนอราคารายน้ันน าคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเพ่ือขอให้ศาล 

มีค าพิพากษาหรือมีค าสั่งให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ความเสียหายที่เกิดข้ึนจากการกระท าที่ไม่ชอบ
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ด้วยกฎหมาย เป็นเหตุให้เอกชนผู้เสนอราคารายน้ันเกิดความเสียหายจากการที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายไป

ในการตระเตรียมการเพ่ือเข้าร่วมการคัดเลือกตามที่หน่วยงานของรัฐได้มีการด าเนินการจัดซ้ือ

หรือจัดจ้างตามประกาศ และเสียหายจากการไม่ได้เข้าท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซ่ึงเกิดขึ้ น

จากการด าเนินการคัดเลือกคู่สญัญาเพ่ือจัดท าสัญญาพัสดุหรือในข้ันตอนที่จะมีการท าสัญญาพัสดุ

กบัหน่วยงานของรัฐ เม่ือคดีพิพาทเกี่ยวกับการพัสดุในข้ันตอนก่อนการท าสัญญายังไม่มีการก าหนด

หลักเกณฑไ์ว้เป็นที่แน่ชัดว่า หากเอกชนผู้เสนอราคาได้รับความเสียหายจากการกระท าของหน่วยงาน

ของรัฐจากกรณีดังกล่าวแล้ว เอกชนผู้เสนอราคาจะสามารถใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

ความเสยีหายจากหน่วยงานของรัฐได้หรือไม่ ถ้าหากเรียกร้องได้จะเรียกร้องโดยอาศัยลักษณะของ

กฎหมายใดในการก าหนดค่าสินไหมทดแทน เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐรับผิดชดใช้ความเสียหาย 

ที่เกดิข้ึน และจะสามารถใช้สทิธเิรียกร้องค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากอะไรได้บ้าง ในการศึกษา

ผู้วิจัยจึงมุ่งเน้นศึกษาวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการก าหนดค่าสินไหมทดแทนในคดีพิพาทเกี่ยวกับ

การพัสดุ ในกรณีข้อพิพาทก่อนท าสัญญา ซ่ึงเป็นการพิจารณาจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ

หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัการก าหนดค่าสนิไหมทดแทน ประกอบแนวค าพิพากษาศาลปกครอง

สงูสดุ ผู้วิจัยจึงขอน าเสนอปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาดังน้ี 

 

2. ปัญหาเกีย่วกบัการก าหนดค่าสินไหมทดแทนในคดีพิพาทเกีย่วกบัการพสัดุ 

2.1  ปัญหาการก าหนดลกัษณะของความรบัผดิกรณีขอ้พพิาทก่อนท าสญัญา 

ในปัญหาการก าหนดลักษณะของความรับผิดกรณีข้อพิพาทก่อนท าสัญญาเมื่อท าการ 

ศึกษาค าพิพากษาและค าสั่งของศาลปกครองสูงสุด พบว่าการฟ้องคดีเกี่ยวกับการพัสดุในข้ันตอน

การจัดท าเอกสารหรือประกาศจัดซ้ือจัดจ้าง การเผยแพร่ประกาศจัดซ้ือหรือจัดจ้าง การด าเนินการ

ของคณะกรรมการจัดซ้ือหรือจัดจ้าง การพิจารณาอนุมัติสั่งซ้ือหรือสั่งจ้าง และการยกเลิกการจัดซ้ือ

หรือจัดจ้าง เป็นการฟ้องโต้แย้งค าวินิจฉัยสั่งการของผู้มีอ านาจตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 

ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน ในขั้นตอนของการประกาศ 

ให้ทราบถึงการจัดให้มีการพัสดุและการคัดเลือกคู่สญัญา ในขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกคู่สัญญา 

ซ่ึงเป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับการพัสดุในข้ันตอนก่อนที่สัญญาทางปกครองจะเกิดข้ึนน้ัน หากเอกชน 

ผู้เข้าร่วมเสนอราคาได้รับความเสยีหายจากการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ

หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้ว เอกชนผู้เข้าร่วมเสนอราคาจะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย

จากหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ โดยอาศัยลักษณะของความรับผิดทางละเมิด เน่ืองจาก

ในขั้นตอนก่อนการท าสญัญา ซ่ึงอยู่ในช่วงของการเจรจา เมื่อสัญญายังไม่เกิด นิติสัมพันธ์ระหว่าง

หน่วยงานของรัฐกับเอกชนผู้เสนอราคายังไม่เกิดเป็นความรับผิดทางสัญญาที่จะเป็นความรับผิด

ทางสญัญาได้  
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2.2  ปัญหาหลกัเกณฑใ์นการก าหนดค่าสินไหมทดแทน 

ในปัญหาหลักเกณฑ์ในการก าหนดค่าสินไหมทดแทนน้ัน เมื่อท าการศึกษาคดีพิพาท

เกี่ยวกบัพัสดุของประเทศไทย น้ัน พบว่า กรณีฟ้องโต้แย้งเกี่ยวกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุตาม

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และระเบียบอื่น ๆ ที่มีหลักเกณฑ์เดียวกัน 

เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการพัสดุน้ัน มีทั้งข้อพิพาทที่เป็นคดีปกครองอยู่ในเขตอ านาจพิจารณา

พิพากษาคดีของศาลปกครอง และข้อพิพาทไม่อยู่ในเขตอ านาจของศาลปกครอง การที่ศาลปกครอง

จะรับค าฟ้องคดีของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา นอกจากจะต้องพิจารณาในเร่ืองเขตอ านาจในการพิจารณา

พิพากษาคดีของศาลปกครองแล้ว ยังต้องพิจารณาการเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง โดย

การเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองน้ัน จะต้องเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรือ

อาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเล่ียงได้ตามมาตรา 42 วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติ

จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ประกอบกับค าขอของผู้ฟ้องคดี

จะต้องเป็นค าขอที่ศาลสามารถก าหนดค าบังคับให้ได้ตามที่ก  าหนดในมาตรา 72 วรรคหน่ึง แห่ง

พระราชบัญญัติดังกล่าว เมื่อการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุของหน่วยงานของรัฐ ควรเป็นไปตาม

หลักกฎหมายปกครองว่าด้วยความเสมอภาคที่มีต่อการบริการสาธารณะที่ก  าหนดให้ส่วนราชการ

หรือหน่วยงานของรัฐต้องเปิดโอกาสให้เอกชนหรือบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจได้เข้าแข่งขันกับ

ผู้อื่นเพ่ือเข้าท าสญัญากบัส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐโดยเสรีและเป็นธรรม และป้องกันมิให้

มีการสมยอมกนัของเอกชนในการเสนอราคากบัทางราชการ ในการพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคา

รายที่เหมาะสมมีคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ และเสนอราคาต ่าสุด ตามข้อ 50 (2) 

ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ควรจะเป็นการจัดหาพัสดุของ 

ทางราชการมุ่นเน้นไปที่คุณภาพและคุณสมบัติของพัสดุที่จะซ้ือหรือจะจ้างที่เป็นประโยชน์ต่อ 

ทางราชการเป็นส าคัญ แต่การน าเกณฑใ์นด้านราคามาพิจารณากต่็อเม่ือมีผู้เสนอราคาที่มีคุณภาพ

และคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการใกล้เคียงกนัรายหลาย ซ่ึงจ าเป็นต้องคัดเลือกไว้เพียง

รายเดียว จึงเป็นเหตุให้ต้องใช้ราคาเป็นเคร่ืองตัดสินโดยใช้ราคาที่เสนอต ่าสุดเป็นเกณฑ์ การที่

เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการพิจารณาใช้ดุลพินิจหรือใช้อ านาจในการพิจารณาโดยไม่เป็นไป

ตามที่ระเบียบว่าด้วยการพัสดุก าหนดไว้ การกระท าน้ันย่อมเป็นการกระท าที่ไม่ชอบด้วยระเบียบ

ดังกล่าว ส่วนการพิจารณาว่าการกระท าของหน่วยงานของรัฐเป็นการละเมิดหรือไม่น้ัน ต้องพิจารณา

ก่อนว่าการกระท าของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นเหตุของข้อพิพาท เป็นการกระท า

ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และผลของการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายน้ัน ก่อให้เกดิความเสียหาย

ต่อผู้ฟ้องคดีอย่างไร การกระท าของหน่วยงานของรัฐจึงเป็นการกระท าละเมิด ตามมาตรา 420 

แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ส่วนค่าสนิไหมทดแทนในคดีละเมิดอันเกิดจากการกระท า

ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายที่จะเรียกร้องได้น้ัน จะต้องเป็นค่าเสียหายที่เป็นผลโดยตรงจากผลของ

ค าสั่งทางปกครอง และเป็นค่าเสียหายที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับความเสียหายที่ได้เกิดข้ึนแล้ว

อย่างแท้จริงและอาจพิสจูน์ได้ 
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2.3  ปัญหาการก าหนดค่าสินไหมทดแทน 

ปัญหาการก าหนดค่าสนิไหมทดแทนในคดีพิพาทเกี่ยวกับการพัสดุกรณีข้อพิพาทก่อน 

ท าสัญญา น้ัน เน่ืองจากมาตรา 9 วรรคหน่ึง (3) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี

พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 บัญญัติให้ ศาลปกครองมีอ านาจพิจารณาพิพากษาหรือมีค าสั่ง 

ในคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระท าละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือ

เจ้าหน้าที่ของรัฐอนัเกดิจากการใช้อ านาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ ค าสั่งทางปกครอง หรือค าสั่งอื่น 

หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏบัิติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้า

เกนิสมควร และมาตรา 72 วรรคหน่ึง (3) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว บัญญัติให้ ศาลปกครอง

มีอ านาจก าหนดค าบังคับโดยสั่งให้ใช้เงินหรือให้ส่งมอบทรัพย์สินหรือให้กระท าการหรืองดเว้น

กระท าการ โดยจะก าหนดระยะเวลาและเง่ือนไขอื่น ๆ ไว้ด้วยกไ็ด้ ในกรณีที่มีการฟ้องเกี่ยวกับ 

การกระท าละเมิดหรือความรับผิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือการฟ้อง

เกี่ยวกบัสัญญาทางปกครอง จากบทบัญญัติดังกล่าวจะเหน็ได้ว่า ในกรณีการฟ้องคดีปกครองเกี่ยวกับ

การพัสดุ ที่มีการฟ้องคดีเกี่ยวกับการกระท าละเมิดหรือความรับผิดของหน่วยงานทางปกครอง

หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือการฟ้องคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ยังไม่มีการก าหนดหลักเกณฑ์

หรือวิธกีารก าหนดค่าเสยีหายไว้อย่างชัดเจน ท าให้การก าหนดค่าสินไหมทดแทนค่าเสียหายที่เกิดข้ึน

แก่เอกชนผู้เสนอราคาที่ได้รับความเสียหายอันเกิดจากการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงาน

ของรัฐโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ในคดีพิพาทเกี่ยวกับการพัสดุในข้ันตอนก่อนท าสัญญามีความ

แตกต่างกนั โดยเฉพาะในเร่ืองค าขอให้หน่วยงานของรัฐรับผิดชดใช้ค่าขาดก าไรจากการไม่ได้เข้า

ท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซ่ึงมีทั้งที่ศาลก าหนดให้ค่าเสียหายและไม่ก าหนดให้ หากจะต้อง

ก าหนดให้จะน าหลักเกณฑใ์ดมาปรับใช้เพ่ือให้เกดิความเป็นธรรม 

 

3. ขอ้เสนอแนะ 
ผู้วิจัยได้ศึกษาวิเคราะห์แต่ละประเดน็ปัญหาแล้ว จึงมีข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไข

ปัญหา ดังน้ี 

3.1  เมื่อระบบกฎหมายไทยไม่ได้มีบทบัญญัติเร่ืองหลักเกณฑ์ในการพิจารณาถึงลักษณะ

ของคดีพิพาทเกี่ยวกับการพัสดุในกรณีพิพาทก่อนท าสัญญาไว้อย่างชัดเจน ผู้วิจัยจึงเหน็ควรน า

หลักความรับผิดก่อนสัญญามาปรับใช้กับหลักกฎหมายที่มีอยู่โดยอาศัยการใช้และการตีความ 

ทางกฎหมาย อย่างเช่นที่ระบบกฎหมายฝร่ังเศสได้มีการน ามาปรับใช้ โดยพิจารณาจากข้อพิพาท 

ที่เกดิข้ึน หากเป็นข้อพิพาทที่เกดิข้ึนในช่วงก่อนที่จะเกิดสัญญา ควรน าหลักความรับผิดก่อนสัญญา

มาปรับใช้กบัหลักกฎหมายละเมิดที่มีอยู่ และควรมีลักษณะเป็นคดีพิพาทที่เกิดจากการกระท าละเมิด

อันเกิดจากใช้อ านาจตามกฎหมาย หรือค าสั่งทางปกครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย แล้วแต่กรณี 

ตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง (3) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

พ.ศ. 2542 ซ่ึงรวมถึงกรณีที่มีค าสั่งปฏิเสธไม่รับค าเสนอราคาของผู้เสนอราคาด้วย หากเป็น 
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ข้อพิพาทภายหลังจากที่มีค าสนองรับค าเสนอแล้ว ควรน าหลักความรับผิดก่อนสัญญามาปรับใช้

กับหลักกฎหมายสัญญา และควรก าหนดลักษณะเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ตาม

มาตรา 9 วรรคหน่ึง (4) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

พ.ศ. 2542 

3.2  หลักเกณฑ์ในการก าหนดค่าสินไหมทดแทนในคดีพิพาทเกี่ยวกับการพัสดุ กรณี

ก่อนท าสญัญา ควรมีหลักเกณฑใ์นก าหนดค่าสนิไหมทดแทน ดังน้ี  

- เป็นคดีปกครองที่อยู่ในเขตอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง 

- เป็นผู้เสียหายหรือได้รับความเสียหายจากการกระท าของฝ่ายปกครอง 

- ความเสยีหายที่เกดิขึ้นจะต้องมีองค์ประกอบครบตามลักษณะในการพิจารณาคดีละเมิด

ทางปกครอง 

- ควรน าหลักการเยียวยาความเสียหายที่ก  าหนดโดยศาลปกครองสูงสุดของฝร่ังเศส 

มาปรับใช้ในการก าหนดค่าสินไหมทดแทนในคดีพิพาทเกี่ยวกับการพัสดุของศาลปกครองไทย 

เพ่ือให้เกดิความเป็นธรรม 

3.3  ส าหรับการก าหนดค่าสินไหมทดแทน โดยที่หลักการในวิธีพิจารณาคดีแพ่งของ

ศาลยุติธรรมที่ใช้วิธพิีจารณาคดีระบบกล่าวหา และคดีแพ่งในระบบกล่าวหาจะเป็นข้อพิพาทระหว่าง

เอกชนกบัเอกชนซ่ึงอยู่ในฐานะที่เท่าเทยีมกัน โดยคู่ความจะเป็นผู้รับภาระในการน าเสนอข้อเทจ็จริง

และพยานหลักฐานต่อศาลเพ่ือพิสูจน์ข้อกล่าวอ้างของตนเองหรือหักล้างข้อเทจ็จริงของคู่ความ 

อีกฝ่ายหน่ึง ส่วนศาลจะท าหน้าที่ช่ังน า้หนักตัดสินคดีจากข้อเทจ็จริงและพยานหลักฐานเฉพาะ 

ที่คู่ความได้น าเสนอต่อศาล แต่ส าหรับวิธพิีจารณาคดีปกครองในศาลปกครองน้ัน เป็นวิธีพิจารณา

คดีในระบบไต่สวน โดยข้อพิพาทในคดีปกครองจะเป็นข้อพิพาทระหว่างเอกชนกับรัฐ ซ่ึงมีหน่วยงาน

ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้ด าเนินการแทนรัฐ ท าให้คู่กรณีมิได้อยู่ในฐานะที่เท่าเทยีม

กัน รวมทั้งการพิจารณาช้ีขาดคดีของศาลกมั็กจะเกี่ยวข้องกับประโยชน์สาธารณะอยู่เสมอ ศาลจึง

ต้องมีบทบาทส าคัญในการแสวงหาข้อเทจ็จริงและมีอ านาจหน้าที่เรียกพยานหลักฐานต่าง ๆ ที่อยู่

ในการครอบครองของฝ่ายราชการเพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาช้ีขาดคดี และการพิจารณาช้ีขาด

คดีปกครองของศาลปกครองกไ็ม่จ าต้องผูกพันกบัข้อเทจ็จริงหรือพยานหลักฐานเพียงเท่าที่คู่กรณี

ได้น าเสนอต่อศาล ทั้งน้ี เพ่ือให้การวินิจฉัยช้ีขาดคดีของศาลปกครองเกิดดุลยภาพระหว่างประโยชน์

ส่วนตัวของเอกชนซ่ึงเป็นคู่กรณีกบัประโยชน์สาธารณะ  

ในการจัดซ้ือจัดจ้างของส่วนราชการไม่ว่าจะเป็นการสอบราคา ประกวดราคา หรือ

ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในขั้นตอนการจัดท ารายงานการขอซ้ือหรือขอจ้าง

เสนอต่อหัวหน้าส่วนเพ่ือขอให้อนุมัติเห็นชอบให้ด าเนินการตามวิธีการซ้ือหรือจ้างต่อไปน้ัน 

เจ้าหน้าที่พัสดุจะต้องจัดท ารายการขอซ้ือหรือขอจ้างโดยมีรายละเอียดตามข้อ 13 ของระเบียบ

ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 โดยรายงานดังกล่าวจะมีการก าหนดราคามาตรฐาน

หรือราคากลางของทางราชการ หรือราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสดุภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ 
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หากพิจารณาถึงหลักเกณฑก์ารค านวณราคาค่ากลางงานก่อสร้างใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณารับราคา

ของผู้เสนอราคา ในการพิจารณาก าหนดค่าสนิไหมทดแทนในส่วนของค่าเสียหายของผู้เสนอราคา

ต ่าสดุที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามเง่ือนไขแต่ไม่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน

ของรัฐ ส าหรับกรณีที่ไม่สามารถก าหนดค่าเสยีหายจากหลักเกณฑ์การก าหนดราคากลางได้ อย่างเช่น 

การก าหนดค่าเสียหายจากการสูญเสียโอกาสในการเข้าท าสัญญา เป็นค่าเสียหายที่แฝงอยู่ไม่สามารถ

ก าหนดได้วิธีทางคณิตศาสตร์ควรจะน าแนวความคิดนิติเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการก าหนดอัตรา

ของค่าเสียหายอย่างตายตัว เพ่ือเป็นการอุดช่องว่างในกรณีที่ไม่สามารถค านวณหาค่าเสียหาย 

ที่เกดิข้ึนได้ และก่อให้เกดิความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย 
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