
  

แนวคดิ หลักกฎหมาย และนิติวธีิในการรวบรวมเป็นประมวลกฎหมายการพัสด ุ

ของสาธารณรัฐฝร่ังเศส 

  

พชัฌา จิตรมหึมา* 
 

แนวคิดในการรวบรวมกฎหมาย0

๑ (codification) เก่ียวกบัการพสัดุของสาธารณรัฐฝร่ังเศส

โดยจัดทาํเป็นประมวลกฎหมาย (code) ท่ีเรียกว่า ประมวลกฎหมายการพสัดุ (Code des marchés 

publics) นั้น อาจพิจารณาไดจ้ากหลกัพื้นฐาน1

๒ (principes fondamentaux) ท่ีสําคญัของประมวล

กฎหมายฉบบัน้ี คือ การท่ีกฎหมายน้ีกาํหนดให้มีการดาํเนินการในเร่ืองการประกวดแข่งขนัราคา 

อยา่งเป็นระบบ (concurrence systématique) และมีหลกัความเป็นธรรม (équitable) 

                                                         

* Docteur en droit, Droit public, Mention : Très honorable (Université Paul Cézanne–Aix-Marseille III)  

ผูอ้าํนวยการฝ่ายวิเคราะห์และคดีปกครอง กองกฎหมายปกครอง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อาจารยพิ์เศษ 

หลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
๑การรวบรวมกฎหมายโดยจดัทาํเป็นประมวลกฎหมาย (codification) เป็นการรวบรวมบทบญัญติักฎหมาย  

โดยนําบรรดาหลักเกณฑ์ท่ีเป็นบรรทัดฐานทางกฎหมาย (toutes les normes juridiques) ซ่ึงเก่ียวข้องกันมารวมไว้เป็น 

กฎหมายฉบบัเดียวกนั (domaine particulier) เช่น การจดัทาํประมวลกฎหมายแพ่ง (Code civil) ประมวลกฎหมายอาญา 

(Code pénal) ประมวลกฎหมายเขตปกครองเทศบาล (Code des communes) ประมวลกฎหมายไปรษณียแ์ละการส่ือสาร 

(Code des postes et télécommunication) ในกรณีท่ีเป็นการรวบรวมกฎหมายระหว่างประเทศ (droit international) นั้ น 

การจัดทาํเป็นประมวลกฎหมายถือเป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการกฎหมายระหว่างประเทศ (Commission du droit 

international) ของบรรดาชาติต่าง ๆ ท่ีตั้ งข้ึนโดยมีการประชุมร่วมกัน (conférence) เพ่ือจดัทาํประมวลกฎหมาย  เช่น 

กรณีการจดัตั้งท่ีประชุมแห่งกรุงเวียนนา ค.ศ. ๑๙๖๗ ว่าดว้ยกฎหมายสนธิสัญญา (Conférence de Vienne de 1967 sur  

le droit des traités) โดยให้มีอาํนาจหน้าท่ีในการรวบรวมและจดัทาํอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าดว้ยกฎหมายสนธิสัญญา 

ค.ศ. ๑๙๖๙ (Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969) ซ่ึงเป็นสนธิสัญญาเก่ียวกับกฎหมายระหว่างประเทศ

แผนกคดีเมืองในเร่ืองสนธิสัญญาท่ีทาํข้ึนระหว่างรัฐต่อรัฐ โดยเป็นการนํากฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ 

มารวบรวมและประมวลไวใ้ห้เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
๒ประมวลกฎหมายการพสัดุ (แก้ไขเพ่ิมเติม ค.ศ. ๒๐๐๖) (Code des marchés publics (édition 2006))  

เป็นประมวลกฎหมายท่ีมีผลใช้บงัคับอยู่ในขณะน้ี ซ่ึงในประมวลกฎหมายน้ีมีการบญัญัติหลักพ้ืนฐาน (principes 

fondamentaux) ของกฎหมายการพสัดุฝร่ังเศสน้ีไวใ้นภาค ๑ บทบญัญัติท่ีใชบ้งัคับกับหน่วยงานท่ีมีอาํนาจในการจัด 

ให้มีการประกวดราคา  (Première partie : Dispositions applicable aux pouvoirs adjudicateurs) หมวด ๑ ขอบเขต

ของการใชบ้งัคบักฎหมายและหลกัพ้ืนฐาน (Titre Ier : Champ d’application et principes fondamentaux) ส่วนท่ี ๑ 

คําจ ํากัดความและหลักพ้ืนฐาน (Chapitre Ier : Définitions et principes fondamentaux) โดยมีหลักการสําคัญ

บญัญติัไวใ้นมาตรา ๑ ถึงมาตรา ๒ (Article 1 à 2) 



๒ 

 

ตามกฎหมายฝร่ังเศส  การพสัดุ (marchés publics) จะตอ้งอยู่ภายใตห้ลกัพื้นฐานท่ีสําคญั 

สามประการ2

๓ (soumis au respect de trois principes fondamentaux) ดงัน้ี 

๑. หลกัเสรีภาพในการเขา้ดาํเนินการตามคาํส่ังมหาชน (liberté d’accès à la commande 

publique) กล่าวคือ ฝ่ายผูเ้สนอราคาหรือผูป้ระสงค์จะเข้าทาํการพสัดุกับผูมี้อาํนาจในการจัดทาํ 

การพสัดุนั้ นย่อมมีเสรีภาพในการท่ีจะเลือกเข้าทาํการพสัดุกับฝ่ายปกครองได้ โดยเป็นไปตาม

หลกัความเป็นอิสระในการเลือกท่ีจะเขา้ทาํการพสัดุซ่ึงเป็นไปดว้ยความสมคัรใจ 

๒. หลกัการปฏิบติัอนัเท่าเทียมกนัต่อผูเ้สนอราคา (égalité de traitement des candidats) 

ฝ่ายปกครองผูมี้อาํนาจในการจดัทาํการพสัดุจะตอ้งไม่กระทาํการเลือกปฏิบติั (non discrimination) 

หรือเอ้ือประโยชน์ต่อผูเ้สนอราคาหรือผูท่ี้ประสงค์จะเขา้ทาํการพสัดุกบัฝ่ายปกครองดงักล่าว 

๓. หลกัความโปร่งใสของวธีิดาํเนินการ (transparence des procédures) กล่าวคือ การจดัทาํ

พสัดุต้องเป็นการดําเนินการท่ีสามารถตรวจสอบได้ โดยมีหลักเกณฑ์  การเข้าถึงข้อมูล  และ 

วธีิปฏิบติัท่ีเปิดเผยได ้

การพสัดุมกัจดัทาํเป็นสัญญา จึงมีผูเ้ห็นวา่การพสัดุเป็นสัญญา (contrats) ท่ีเก่ียวกบัการจดัหา

ทรัพยสิ์น (biens) หรือบริการ (services) ซ่ึงฝ่ายปกครองเป็นผูค้วบคุมในดา้นของราคา (moyennant 

un prix)  ทั้งน้ี ในทางวิชาการ มีนกักฎหมายฝร่ังเศสเห็นว่าการพสัดุอาจแบ่งไดเ้ป็นลกัษณะต่าง  ๆ

ดงัน้ี3

๔ 

(๑) การพสัดุท่ีเก่ียวกับงานก่อสร้างทางมหาชน (marchés de travaux publics) เป็นกรณีท่ี

ฝ่ายปกครองมอบหมายให้วิสาหกิจของเอกชน (entrepreneur privé) ดําเนินการก่อสร้าง 

(construction) หรือซ่อมแซมอาคาร (immeuble) หรือทาํงานก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์(ouvrage 

immobilier) โดยเป็นงานก่อสร้างท่ีมีวตัถุประสงคเ์พือ่ประโยชน์ส่วนรวม 

(๒) การพสัดุในการจดัหา (marchés de fournitures) เป็นการดาํเนินการซ่ึงมีวตัถุประสงค์

เพือ่ให้ไดม้า (acquisition) ซ่ึงทรัพยสิ์นต่าง ๆ ท่ีเป็นสังหาริมทรัพย ์(biens mobiliers) 

(๓) การพสัดุดา้นการขนส่ง (marchés de transport) การพสัดุในลกัษณะน้ีมกัจะกาํหนด 

ช่ือเรียกเพื่อให้สอดคลอ้งกับวตัถุประสงค์ในด้านการขนส่ง เช่น การพสัดุขนส่งระหว่างบริษทั

                                                         
๓หลกัพ้ืนฐานทั้งสามประการน้ี เป็นหลกัการท่ีเกิดจากขอ้ตกลงตามสนธิสัญญาแห่งสหภาพยุโรป (Traité de 

l’Union Européenne) ซ่ึงปรากฏอยู่ในสนธิสัญญาแห่งสหภาพยุโรป ลงวนัท่ี ๗ กุมภาพนัธ์ ค.ศ. ๑๙๙๒ (Traité sur 

l’Union Européenne (Maastricht, 7 février 1992)) โดยมีการวางขอ้กาํหนดให้รัฐภาคีตอ้งดาํเนินการในดา้นการพสัดุ 

(marchés publics) ของแต่ละรัฐโดยคาํนึงถึงหลกัพ้ืนฐานทั้งสามประการดงักล่าว 
๔Jean RIVERO et Jean WALINE, Droit administratif, 18 e édition, Paris : Dalloz, Coll. « Précis Dalloz. Droit 

public-Science politique », 2000, p. 116. 



๓ 

 

เดินเรือทางทะเลโดยขนส่งบุคคลหรือทรัพยสิ์นทางมหาชน (marché passé avec une compagnie 

de navigation en vue du transport par mer de personnes ou de biens de caractère public) 

(๔)  การพสัดุในการประกนัภยั (marchés publics d’assurance) เป็นการพสัดุท่ีมุ่งหมาย

ในการทาํสัญญาประกนัภยัให้แก่บุคคลทางมหาชน (contrats d’assurances des personnes publiques)๕ 

ประมวลกฎหมายการพสัดุจะกาํหนดหลักเกณฑ์สําคัญเก่ียวกับหน่วยงานท่ีมีอาํนาจ 

ในการจัดให้มีการประกวดราคา (pouvoir adjudicateur) ซ่ึงอาํนาจดังกล่าวจะเก่ียวข้องกับ 

การเสนอราคา (condidature) โดยหากมีกรณีท่ีกฎหมายกาํหนดให้การพสัดุใดต้องดาํเนินการ

เรียกให้มีการเสนอราคาแลว้ ฝ่ายปกครอง (administration) ผูมี้อาํนาจในการจัดทาํการพสัดุท่ีมี

ความประสงค์จะจัดหาคู่ สัญญาเพื่อเข้าทําการพัสดุกับตนจะต้องดําเนินการในลักษณะของ 

การประกาศจัดซ้ือจัดจ้าง ซ่ึงต้องดําเนินการตามหลักเกณฑ์ท่ีอยู่ภายใต้บังคับแห่งประมวล

กฎหมายการพสัดุ  นอกจากน้ี การจดัทาํการพสัดุทุกคร้ังจะตอ้งคน้หาหลกัการประนีประนอมท่ีมี

เหตุผลโดยคาํนึงถึงความมีประสิทธิภาพ ความรวดเร็ว และเสรีภาพในการเลือกคู่สัญญา รวมทั้ง

ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย  ทั้ งน้ี เพื่อป้องกันมิให้มีการใช้อาํนาจ 

ตามอาํเภอใจและก่อให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ ซ่ึงจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์

ส่วนรวม5

๖ (intérêt général) โดยข้อความคิดพื้นฐานของกฎหมายมหาชน (notion fondamental 

du droit public) นั้ นเป็นหลักกฎหมายท่ีใช้กําหนดหน้าท่ีของฝ่ายปกครอง ซ่ึงหน้าท่ีของ 

ฝ่ายปกครองมีวตัถุประสงค์ท่ีสําคญั คือ การปฏิบติัและดาํเนินการท่ีจกัตอ้งคาํนึงถึงประโยชน์

ส่วนรวม (intérêt général)๗ 

ประวัติการจัดทําประมวลกฎหมายการพัสดุฝร่ังเศส 

เดิมการพัสดุฝร่ังเศสนั้ นมีกฎหมายกระจัดกระจายอยู่หลายฉบับ ต่อมาจึงมีแนวคิด 

ในการรวบรวมกฎหมายให้เป็นระบบ และให้มีบทบญัญติัของกฎหมายการพสัดุอยู่ในกฎหมาย

                                                         
๕François LLORENS, « Les tribulations des marchés publics d’assurance », Revue française de droit 

administratif, No 1, 2000, p. 29. 
๖ประโยชน์ส่วนรวม เป็นแนวคิดพ้ืนฐานของกฎหมายมหาชน (notion fondamentale du droit public)  

ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัอาํนาจหน้าท่ีของฝ่ายปกครองท่ีจะตอ้งคาํนึงถึงและแสดงออกโดยมีวตัถุประสงค์ขั้นสุดทา้ย (finalité)  

น้ีเสมอ  กล่าวคือ ความมุ่งหมายอนัเป็นขั้นสุดทา้ยท่ีฝ่ายปกครองจะตอ้งพิจารณาและปฏิบติัอยูเ่สมอ คือ การดาํเนินการ

เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
๗Georges DUPUIS, Marie-José GUÉDON et Patrice CHRÉTIEN, Droit administratif, 7e édition, Paris : 

Armand Colin, Coll. « U. Droit », 2007, p. 460. 



๔ 

 

ฉบบัเดียวกนั เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารและจดัการด้านการพสัดุ  ทั้งน้ี ประมวลกฎหมาย

การพสัดุของสาธารณรัฐฝร่ังเศสมีประวติัการจดัทาํเป็นประมวลกฎหมายการพสัดุ (histoire du 

Code des marchés publics) ซ่ึงอาจสรุปได ้ดงัน้ี 

๑. การไดรั้บอิทธิพลแห่งแนวคิดของประชาคม (communauté) ในยุโรป โดยภายหลัง

การก่อตั้งประชาคมเป็นสหภาพยุโรป (Union Européenne : UE) กลุ่มประเทศในสหภาพยุโรปได้

วางหลักการของสนธิสัญญาแห่งสหภาพยุโรป (principe du traité de l’Union Européenne)  

ซ่ึงกาํหนดให้ประเทศสมาชิกจะตอ้งปฏิบติัต่อกนั โดยหลกัการสาํคญัท่ีส่งผลกระทบต่อกฎหมาย

การพัสดุเป็นหลักการท่ีปรากฏอยู่ในสนธิสัญญาแห่งสหภาพยุโรป ลงวนัท่ี ๗ กุมภาพันธ์  

ค.ศ. ๑๙๙๒7

๘ (Traité sur l’Union Européenne (Maastricht, 7 février 1992))  ทั้งน้ี หลักการดงักล่าว 

ไดแ้ก่ 

-หลกัการในเร่ืองเสรีภาพในการประกวดแข่งขนัราคา (libre concurrence) ตามมาตรา ๓ g๙) 

โดยกําหนดให้การดําเนินการของรัฐภาคีในประชาคม (communauté) ต้องมีหลักเกณฑ์ตาม

กฎหมายท่ีมีการประกันในการจัดให้มีการประกวดราคาท่ีไม่มีการทุจริตในการจัดทําพัสดุ

ภายในประเทศ (marché intérieur) ของรัฐภาคี 

-หลกัการกาํหนดให้มีเสรีภาพในการให้บริการ (libre prestation de services) ตามท่ีบญัญติั

ไวใ้นมาตรา ๗๓ C 

-หลกัการไม่เลือกปฏิบติั (non discrimination) ตามมาตรา ๖ มาตรา ๗ และมาตรา ๗๓ D๑๐ 

                                                         
๘สหภาพยุโรปมีจุดกําเนิดมาจากการก่อตั้ งประชาคมถ่านหินและเหล็กกล้าแห่งยุโรป (Communauté 

Européenne du Charbon et de l’Acier : CECA) ใน ค.ศ. ๑๙๕๑ โดยต่อมามีการเปล่ียนแปลงเป็นประชาคมเศรษฐกิจ

ยโุรป (Communauté Économique Européenne : CEE) ใน ค.ศ. ๑๙๕๘ และมีการก่อตั้งเป็นสหภาพยุโรปโดยสนธิสัญญา

แห่งสหภาพยโุรป (Traité sur l’Union Européenne : TUE) ซ่ึงลงนาม ณ เมือง Maastricht ของราชอาณาจกัรเนเธอร์แลนด ์

เม่ือวนัท่ี ๗ กุมภาพนัธ์ ค.ศ. ๑๙๙๒ โดยสนธิสัญญาน้ีมีผลใชบ้งัคบั (en vigueur) ในวนัท่ี ๑ พฤศจิกายน ค.ศ. ๑๙๓๓  

ทั้งน้ี ไดมี้การแกไ้ขสนธิสัญญาของสหภาพยโุรปอีกคร้ัง ณ เมือง  Lisbonne ของสาธารณรัฐโปรตุเกส ซ่ึงมีการลงนาม

เม่ือวนัท่ี ๑๓ ธนัวาคม ค.ศ. ๒๐๐๗ และให้มีผลใชบ้งัคบัในวนัท่ี ๑ ธนัวาคม ค.ศ. ๒๐๐๙ 
๙Article 3 Aux fins énoncées à l’article 2, l’action de la Communauté comporte, dans les conditions et 

selon les rythmes prévus par le présent traité : 

 … 

 g) un régime assurant que la concurrence n’est pas faussée dans le marché intérieur, 

 … 
๑๐รายละเอียดของมาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๗๓ C และมาตรา ๗๓ D นั้น โปรดดู บทบญัญติัดงักล่าว

ในสนธิสัญญาแห่งสหภาพยโุรป ลงวนัท่ี ๗ กุมภาพนัธ์ ค.ศ. ๑๙๙๒ (Traité sur l’Union Européenne (Maastricht, 

7 février 1992)   



๕ 

 

-หลกัความโปร่งใส (transparence) ดังเช่นท่ีปรากฏในหมวดคาํประกาศว่าดว้ยสิทธิ 

ในการไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร (Déclaration relative au droit d’accès à l’information๑๑) 

บทบญัญติัท่ีเป็นหลกัการสําคญัเหล่าน้ีส่งผลให้สาธารณรัฐฝร่ังเศสตอ้งอนุวตักฎหมาย 

ให้เป็นไปตามสนธิสัญญาโดยกําหนดกฎหมายภายในประเทศท่ีเก่ียวกับการพสัดุให้เป็นไป 

ตามหลกัการดังกล่าว  ดงันั้น สาธารณรัฐฝร่ังเศสจึงมีแนวคิดท่ีจะจดัทาํการพสัดุซ่ึงรวบรวมเป็น

ประมวล และนาํหลกัการดงักล่าวไปบญัญติัไวใ้นประมวลกฎหมายการพสัดุ 

๒. การปฏิบติัตามระเบียบของสหภาพยุโรป (directives européennes) ท่ีดาํเนินการ 

โดยสภาแห่งประชาคมยุโรป (Conseil des Communautés européennes) หรือสภาแห่งยุโรป 

(Parlement européen) ซ่ึงไดว้างบรรทดัฐานของการประกาศและดาํเนินการในเร่ืองการประกวด

แข่งขนัราคา (normes de publicité et de mise en concurrence) โดยเฉพาะกรณีท่ีเก่ียวกับการพสัดุ 

โดยระเบียบดงักล่าว ไดแ้ก่ 

-ระเบียบของสภาแห่งประชาคมยุโรป ลงวนัท่ี ๑๘ มิถุนายน ค.ศ. ๑๙๙๒ เก่ียวกับ 

ความร่วมมือในการดาํเนินการร่างการพสัดุบริการ11

๑๒ 

-ระเบียบของสภาแห่งประชาคมยุโรป ลงวนัท่ี ๑๔ มิถุนายน ค.ศ. ๑๙๙๓ เก่ียวกับ 

ความร่วมมือในการดาํเนินการร่างการพสัดุจดัหา12

๑๓ 

-ระเบียบของสภาแห่งประชาคมยุโรป ลงวนัท่ี ๑๔ มิถุนายน ค.ศ. ๑๙๙๓ เก่ียวกับ 

ความร่วมมือในการดาํเนินการร่างการพสัดุก่อสร้าง13

๑๔ 

 

 

 

                                                         
๑๑คําประกาศดังกล่าวน้ี คือ Déclaration n° 17 relative au droit d’accès à l’information (Maastricht,  

7 février 1992) เป็นสนธิสัญญาแห่งสหภาพยโุรป (Traité sur l’Union européenne) 
๑๒La directive du Conseil des Communautés européennes 92/50/CEE du 18 juin 1992 portant coordination des 

procédures de passation des marchés publics de services, modifiée par la directive 97/52/CE du Parlement européen et du 

Conseil du 13 octobre 1997 
๑๓La directive du Conseil des Communautés européennes 93/36/CEE du 14 juin 1993 portant coordination des 

procédures de passation des marchés publics de fournitures, modifiée par la directive 97/52/CE du Parlement européen et 

du Conseil du 13 octobre 1997 
๑๔La directive du Conseil des Communautés européennes 93/37/CEE du 14 juin 1993 portant coordination des 

procédures de passation des marchés publics de travaux, modifiée par la directive 97/52/CE du Parlement européen et du 

Conseil du 13 octobre 1997 



๖ 

 

-ระเบียบของสภาแห่งประชาคมยุโรป ลงวนัท่ี ๑๔ มิถุนายน ค.ศ. ๑๙๙๓ เก่ียวกับ 

ความร่วมมือในการดาํเนินการร่างการพสัดุในส่วนการจัดการนํ้ า พลงังาน การขนส่ง และ 

การส่ือสาร14

๑๕ 

-ระเบียบของสภาแห่งยุโรปและสภาแห่งประชาคมยุโรป ลงวนัท่ี ๒๙ มิถุนายน  

ค.ศ. ๒๐๐๐ เก่ียวกบัการป้องกนัความล่าชา้ในการชาํระเงินในดา้นธุรกิจพาณิชย์15

๑๖ 

๓. ใน ค.ศ. ๑๙๙๖ คณะกรรมการในการจัดทาํร่างประมวลกฎหมายการพสัดุได้เสนอ

รายงานต่อรัฐบาลฝร่ังเศสเร่ืองการรวบรวมประมวลกฎหมายการพัสดุว่า การจัดทาํกฎหมาย

ดงักล่าวโดยมีการรวบรวมเป็นประมวลกฎหมาย (codification) จะส่งผลดีต่อการปฏิบติังานของ

ภาครัฐ (secteur public) เพราะมีการรวบรวมเป็นระบบและนาํมาบญัญติัไวใ้นกฎหมายฉบบัเดียวกนั 

ซ่ึงต่อมาประมวลกฎหมายการพสัดุฉบับน้ีก็ได้รับความเห็นชอบโดยรัฐกฤษฎีกา หมายเลข 

๒๐๐๑-๒๑๐ ลงวนัท่ี ๗ มีนาคม ค.ศ. ๒๐๐๑ เก่ียวกับประมวลกฎหมายการพัสดุ 16

๑๗ (Décret  

n° 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics) โดยการรวบรวมเป็นประมวล

กฎหมายการพสัดุน้ีมีขอ้ดีต่าง  ๆซ่ึงไดแ้ก่ 

-ช่วยลดจาํนวนบทบญัญติัท่ีมีหลายมาตราลงไป  

-เป็นผลให้กฎหมายการพัสดุต่าง ๆ ท่ีมีอยู่หลายฉบับได้รับการรวบรวมมาอยู ่

ในฉบบัเดียวกนั  

-มีบทบญัญติัของกฎหมายท่ีเป็นหลกัเกณฑใ์นการปฏิบติัเดียวกนั 

-ทาํให้กฎหมายได้รับการบัญญัติไวใ้นระดับท่ีเป็นบรรทัดฐานทางกฎหมาย (norme 

juridique) กล่าวคือ เป็นกฎหมายในระดบัรัฐบญัญติัท่ีอยูใ่นรูปแบบของประมวลกฎหมาย  

-ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารจดัการดา้นการพสัดุ  

                                                         
๑๕La directive du Conseil des Communautés européennes 93/38/CEE du 14 juin 1993 portant coordination des 

procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications, 

modifiée par la directive 98/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 
๑๖La directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 concernant la lutte contre  

le retard de paiement dans les transactions commerciales 
๑๗รัฐกฤษฎีกา หมายเลข ๒๐๐๑-๒๑๐ ประกาศในรัฐกิจจานุเบกษาแห่งสาธารณรัฐฝร่ังเศส หมายเลข ๕๗  

ลงวนัท่ี ๘ มีนาคม ค.ศ. ๒๐๐๑ หน้า ๓๗,๐๐๓ เล่มท่ี ๖ (Journal Officiel de la République Française (JORF) n° 57 du  

8 mars 2001, page 37003, texte n° 6) โดยมาตรา ๑ วรรคสอง ของรัฐกฤษฎีกา หมายเลข ๒๐๐๑-๒๑๐ กาํหนดให้

บทบญัญติัตามประมวลกฎหมายการพสัดุน้ีมีผลใชบ้งัคบัเม่ือพน้กาํหนดระยะเวลาหกเดือน (expiration d’un délai 

de six mois) นบัแต่วนัท่ีประกาศในรัฐกิจจานุเบกษาแห่งสาธารณรัฐฝร่ังเศส 



๗ 

 

-นอกจากน้ี ยงัสามารถเพิ่มเติมวิธีการต่าง ๆ ในการจัดให้มีการยื่นเสนอราคาอย่างเป็น

ระบบ และยงัสามารถสร้างหรือกําหนดหลักท่ีประกันความเป็นธรรมในการประกวดราคา 

ไดอี้กดว้ย 

๔. การใชบ้งัคบัประมวลกฎหมายการพสัดุตามรัฐกฤษฎีกา หมายเลข ๒๐๐๑-๒๑๐ 

ลงวนัท่ี ๗ มีนาคม ค.ศ. ๒๐๐๑ ในระยะแรกนั้นยงัพบว่ามีปัญหาบางประการ เน่ืองจากประมวล

กฎหมายฉบบัน้ีมีหลกัเกณฑ์ใหม่ท่ีบญัญติัข้ึน โดยมีการกาํหนดบทบญัญติัซ่ึงมีผลต่อการยื่น

เสนอราคาของผูส้นใจท่ีจะยื่นเสนอเพื่อขอรับงานจากภาครัฐ ทาํให้มีกระบวนการและขั้นตอนท่ีมี

ความสลับซับซ้อนหลายประการ เกิดความยุ่งยากในการดําเนินการ ซ่ึงผลกระทบดังกล่าว 

ยงัก่อให้เกิดค่าใชจ่้ายเพิม่ข้ึน จึงทาํให้ตอ้งมีแนวทางพฒันากฎหมายโดยปรับปรุงและแกไ้ขเพิ่มเติม

กฎหมายการพสัดุให้มีหลกัเกณฑท่ี์เหมาะสมยิ่งข้ึน 

๕. สาธารณรัฐฝร่ังเศสไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายการพสัดุท่ีตราข้ึนใน  

ค.ศ. ๒๐๐๑ โดยมีการปฏิรูประบบกฎหมายการพสัดุข้ึนใหม่ ซ่ึงมีประเด็นพิจารณาว่า ในกรณีท่ี 

ผ่านมานั้นมีความยุ่งยากและปล่อยปละละเลยในเร่ืองการจดัทาํพสัดุ ซ่ึงก่อให้เกิดความเสียหาย

อย่างมากในภาครัฐ จึงควรมีการปฏิรูปกฎหมายดงักล่าว  ทั้งน้ี การปฏิรูปใหม่น้ีไดเ้ปิดให้มี 

การโต้แยง้ทั้งภาควิชาการและภาคปฏิบติัของนกักฎหมายฝร่ังเศสอย่างกวา้งขวาง ซ่ึงไดข้อ้สรุป

ทางวิชาการและแนวทางปฏิบติั โดยมีผลทาํให้ตอ้งมีการแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายการพสัดุ

อีกคร้ัง โดยประกาศให้มีผลใชบ้งัคบัในวนัท่ี ๑๐ มกราคม ค.ศ. ๒๐๐๔ ซ่ึงเป็นไปตามรัฐกฤษฎีกา 

หมายเลข ๒๐๐๔-๑๕ ลงวนัท่ี ๗ มกราคม ค.ศ. ๒๐๐๔ เก่ียวกับประมวลกฎหมายการพสัดุ17

๑๘ 

(Décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 portant code des marchés publics)  ทั้ งน้ี การปฏิรูปกฎหมาย

การพสัดุใหม่ใน ค.ศ. ๒๐๐๔ น้ี ได้มีการแสดงให้เห็นถึงการยกเลิกและขจัดข้อขัดแยง้ 

ในการกาํหนดการซ้ือขาย และมีการผ่อนปรนหลักเกณฑ์ในการยื่นคาํเสนอราคา ซ่ึงต่อมาไดมี้

การปรับปรุงและแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายการพสัดุอีกคร้ัง โดยมีการประกาศรัฐกฤษฎีกา 

หมายเลข ๒๐๐๖-๙๗๕ ลงวนัท่ี ๑ สิงหาคม ค.ศ. ๒๐๐๖ เก่ียวกับประมวลกฎหมายการพสัดุ18

๑๙ 

(Décret n° 2006-975 du 1 août 2006 portant code des marchés publics) ซ่ึงประกอบดว้ยภาคผนวก 

คือ ประมวลกฎหมายการพสัดุฉบบัใหม่ โดยกาํหนดให้มีผลใช้บังคับในวนัท่ี ๑ กันยายน  

                                                         
๑๘รัฐกฤษฎีกา หมายเลข ๒๐๐๔-๑๕ ประกาศในรัฐกิจจานุเบกษาแห่งสาธารณรัฐฝร่ังเศส หมายเลข ๖ ลงวนัท่ี 

๘ มกราคม ค.ศ. ๒๐๐๔ หนา้ ๗๐๓ เล่มท่ี ๑๙ (JORF n° 6 du 8 janvier 2004, page 703, texte n° 19) 
๑๙รัฐกฤษฎีกา หมายเลข ๒๐๐๖-๙๗๕ ประกาศในรัฐกิจจานุเบกษาแห่งสาธารณรัฐฝร่ังเศส หมายเลข ๑๗๙  

ลงวนัท่ี ๔ สิงหาคม ค.ศ. ๒๐๐๖ หนา้ ๑๑,๖๒๗ เล่มท่ี ๒๐ (JORF n° 179 du 4 août 2006, page 11627, texte n° 20)  



๘ 

 

ค.ศ. ๒๐๐๖19

๒๐ ซ่ึงประมวลกฎหมายการพสัดุ (แก้ไขเพิ่มเติม ค.ศ. ๒๐๐๖) น้ี เป็นฉบบัท่ีมี 

ผลใช้บังคับอยู่ในขณะน้ี และได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติบางประการในประมวล

กฎหมายน้ีเร่ือยมาเพือ่ให้เกิดความเหมาะสมยิง่ข้ึน 

หลักพืน้ฐานและคาํจํากัดความของการพัสดุ  

กฎหมายเก่ียวกบัการพสัดุของสาธารณรัฐฝร่ังเศสมีการจดัทาํเป็นประมวลกฎหมาย 

(code) เรียกว่า ประมวลกฎหมายการพสัดุ (Code des marchés publics) โดยมีการรวบรวม

หลกัเกณฑ์และวิธีปฏิบติัต่าง  ๆท่ีเก่ียวกบัการพสัดุ ซ่ึงบรรดาฝ่ายปกครอง (administrations) และ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (collectivités locales) ของสาธารณรัฐฝร่ังเศสจะตอ้งปฏิบติัตาม

ประมวลกฎหมายน้ีเม่ือมีการออกคาํส่ังในการจดัการเก่ียวกบัทรัพยสิ์น (biens) หรือบริการต่าง  ๆ

(services) โดยการจดัการดงักล่าวน้ี กฎหมายฝร่ังเศสรวมเรียกว่า การพสัดุ (marchés publics๒๑) 

หากวิเคราะห์เปรียบเทียบกับกฎหมายไทยแล้วจะพบว่า การพัสดุ (marchés publics)  

ตามกฎหมายฝร่ังเศสจะมีลักษณะท่ีอาจนําไปเปรียบเทียบได้ในแง่มุมบางประการกับการพสัดุ

ของไทย ซ่ึงตามคําจาํกัดความในข้อ ๕21

๒๒ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพสัดุ  

พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้บัญญัติคาํว่า “การพสัดุ” หมายความว่า การจัดทาํเอง การซ้ือ การจ้าง การจ้าง 

ท่ีปรึกษา การจา้งออกแบบและควบคุมงาน การแลกเปล่ียน การเช่า การควบคุม การจาํหน่าย และ

การดําเนินการอ่ืน ๆ ท่ีกาํหนดไวใ้นระเบียบน้ี หรือคํานิยามตามท่ีปรากฏในพระราชบัญญัติ 

การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่ีกาํหนดว่า “พสัดุ” หมายความว่า 

สินคา้ งานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างท่ีปรึกษาและงานจา้งออกแบบ หรือควบคุมงานก่อสร้าง 

                                                         
๒๐ผลการใช้บังคับดังกล่าวเป็นไปตามมาตรา ๘ ของรัฐกฤษฎีกา หมายเลข ๒๐๐๖-๙๗๕ ท่ีบัญญัติว่า 

บทบญัญติัตามรัฐกฤษฎีกาน้ี ให้มีผลใชบ้งัคบัในวนัท่ี ๑ กนัยายน ค.ศ. ๒๐๐๖ (Les dispositions du présent décret 

entrent en vigueur le 1er septembre 2006) 
๒๑ท่ีจริงแล้ว คาํว่า marchés publics เป็นศพัท์กฎหมายฝร่ังเศส ซ่ึงหมายถึง การดาํเนินการทางการค้า 

ในรูปแบบสัญญาท่ีกระทาํโดยฝ่ายปกครอง (opérations commerciales contractuelles passés par des administrations) 

ซ่ึงในท่ีน้ีจะเรียกว่า การพัสดุ  ทั้ งน้ี  ผลแห่งสัญญาเป็นการกระทําโดยฝ่ายปกครองเพ่ือให้ได้มาซ่ึงการจัดหา 

(fournitures) การบริการ (services) หรือการก่อให้เกิดงานก่อสร้าง (travaux) โปรดดู Laurent RICHER, Droit des 

contrats administratifs, Paris : LGDJ, Coll. « Manuel », 1995, p. 277. 
๒๒ขอ้ ๕ ในระเบียบน้ี 

 “การพสัดุ” หมายความว่า การจดัทาํเอง การซ้ือ การจา้ง การจา้งท่ีปรึกษา การจา้งออกแบบและควบคุมงาน 

การแลกเปล่ียน การเช่า การควบคุม การจาํหน่าย และการดาํเนินการอ่ืน  ๆท่ีกาํหนดไวใ้นระเบียบน้ี 

ฯลฯ ฯลฯ 



๙ 

 

รวมทั้งการดาํเนินการอ่ืนตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง (มาตรา ๔22

๒๓) อย่างไรก็ตาม คาํจาํกดัความ

ในขอ้ ๕ หรือคาํนิยามตามมาตรา ๔ น้ีก็ไม่ได้มีเน้ือหาและสาระสอดคลอ้งและตรงกับคาํจาํกัด

ความของการพสัดุ (marchés publics) ตามกฎหมายฝร่ังเศสเสียทีเดียว  ทั้งน้ี บทบญัญติัท่ีเก่ียวกับ

การจัดทาํการพสัดุตามกฎหมายไทยนั้นมิได้มีวิวฒันาการและปรัชญาแนวคิดในการก่อให้เกิด

กฎหมายในลกัษณะน้ีเหมือนอย่างการจดัทาํประมวลกฎหมายการพสัดุฝร่ังเศส 

หากพิจารณากฎหมายการพสัดุของไทยเฉพาะกรณีของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 

วา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ แลว้จะพบวา่ การกาํหนดกฎหมายเป็นระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี

วา่ดว้ยการพสัดุฯ นั้นสามารถดาํเนินการในทางนิติบญัญติัไดส้ะดวกและรวดเร็วกวา่การตราเป็น

พระราชบัญญัติหรือจัดทําเป็นประมวลกฎหมาย โดยกฎหมายฉบับน้ี เป็นผลมาจาก 

การปรับปรุงระเบียบสํานักนายกรัฐม นตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ .ศ. ๒ ๕ ๒ ๑ ระเบียบ

กระทรวงการคลงัว่าดว้ยการซ้ือ การจา้ง และการจา้งท่ีปรึกษา ภายใตโ้ครงการท่ีดาํเนินการ

ด้วยเงินกู้จากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๒๗ และระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับการพสัดุ เพื่อให้เป็น

ระเบียบเดียวกนัและเพือ่สะดวกในการปฏิบติัยิง่ข้ึน 

ประมวลกฎหมายการพสัดุฝร่ังเศสวางหลกัพื้นฐาน (principes fondamentaux) ในการใช้

บงัคับประมวลกฎหมายน้ีไวใ้นมาตรา ๑-I วรรคหน่ึง โดยวางหลักว่า บทบญัญติัแห่งประมวล

กฎหมายการพสัดุน้ีให้ใชบ้ังคับกับการพสัดุ (marchés publics) และขอบเขตของข้อตกลง 

(accords-cadres) รวมทั้งการจาํกัดความ (définis) ท่ีกาํหนดไวใ้นมาตราน้ีดว้ย23

๒๔ พิจารณาแล้ว 

จะเห็นได้ว่าการใช้บงัคับประมวลกฎหมายการพสัดุฝร่ังเศสมีประเด็นสําคญัท่ีควรพิจารณา คือ 

ความหมายของการพสัดุ และขอบเขตของขอ้ตกลง ซ่ึงต่อไปจะไดพ้เิคราะห์ประเด็นทั้งสองกรณีน้ี 

ความหมายของคาํว่าการพัสดุตามประมวลกฎหมายการพัสดุฝร่ังเศส 

ประมวลกฎหมายการพสัดุฝร่ังเศส มาตรา ๑-I วรรคสอง ให้คาํจาํกดัความของการพสัดุ 

(définition des marchés publics) ว่า หมายความถึง สัญญาท่ีรวมถึงการใชจ่้ายระหว่างหน่วยงาน

                                                         
๒๓มาตรา ๔ ในพระราชบญัญติัน้ี 

ฯลฯ ฯลฯ 

 “พัสดุ” หมายความว่า สินค้า งานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างท่ีปรึกษาและงานจ้างออกแบบ  

หรือควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งการดาํเนินการอ่ืนตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง 

ฯลฯ ฯลฯ 
๒๔Les dispositions du présent code s’appliquent aux marchés publics et aux accords-cadres ainsi 

définis : … 



๑๐ 

 

ท่ีมีอาํนาจในการจดัให้มีการประกวดราคา (pouvoirs adjudicateurs) ตามท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา ๒ 

กบัผูด้าํเนินการด้านเศรษฐกิจทางมหาชนหรือทางแพ่ง (opérateurs économiques publics ou 

privés) เพือ่ตอบสนองความตอ้งการในลกัษณะของการก่อสร้าง การจดัหา หรือการบริการ24

๒๕ 

คาํว่า ผูด้าํเนินการด้านเศรษฐกิจทางมหาชนหรือทางแพ่ง (opérateurs économiques 

publics ou privés) จะครอบคลุมถึงแนวคิดทางวิสาหกิจทางมหาชนหรือทางแพ่งทั้งในดา้น 

การจัดหา การบริการ หรือการก่อสร้าง ซ่ึงหมายถึง บุคคลท่ีอาจเป็นบุคคลธรรมดา (personnes 

physiques) หรือนิติบุคคล (personnes morales) โดยรวมถึงนิติบุคคลทางมหาชน (personnes 

publiques) และกลุ่มของนิติบุคคลเหล่าน้ีดว้ย (groupements de telles personnes) โดยเป็นผูท่ี้เสนอ

ดาํเนินงานในดา้นการจดัหา การบริการ หรือการก่อสร้างตามท่ีกฎหมายการพสัดุกาํหนดไว้25

๒๖ 

มาตรา ๒26

๒๗ หน่วยงานท่ีมีอาํนาจในการจัดให้มีการประกวดราคาท่ีอยู่ภายใต้ประมวล

กฎหมายน้ี เป็นหน่วยงานดงัต่อไปน้ี 

๑.  รัฐ (État) และองค์การมหาชน (établissements publics) อ่ืนใดของรัฐท่ีมิได้มี 

การดาํเนินการในลกัษณะการอุตสาหกรรมและการคา้ (caractère industriel et commercial) 

๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (collectivités territoriales) และองค์การมหาชน 

ส่วนทอ้งถ่ิน (établissements publics locaux) 

เวน้แต่จะมีบทบญัญติักฎหมายเป็นอยา่งอ่ืน (sauf dispositions contraires) หลกัเกณฑ์ท่ีใช้

บังคับต่อรัฐให้นํามาใช้บังคับกับองค์การมหาชนของรัฐด้วย โดยให้เป็นไปตามบทบัญญัติ 

แห่งประมวลกฎหมายน้ี ในทํานองเดียวกัน เวน้แต่จะมีบทบัญญัติกฎหมายกําหนดไวเ้ป็น 

                                                         
๒๕Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs 

définis à l’article 2  et des opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à leurs besoins en matière 

de travaux, de fournitures ou de services. 
๒๖โปรดดู ข้อ ๑ [๘°] ระเบียบของสภาแห่งยุโรปและสภาแห่งประชาคมยุโรป ลงวนัท่ี ๓๑ มีนาคม  

ค.ศ. ๒๐๐๔ เก่ียวกบัความร่วมมือในการดาํเนินการร่างการพสัดุก่อสร้าง การพสัดุจดัหา และการพสัดุบริการ 

(article 1 [8°] de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la 

coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services) 
๒๗Article 2 Les pouvoirs adjudicateurs soumis au présent code sont : 

 1° L’État et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial ; 

 2°  Les collectivités territoriales et les établissements publics locaux. 

 Sauf dispositions contraires, les règles applicables à l’État le sont également à ceux de ses 

établissements publics auxquels s’appliquent les dispositions du présent code. De même, sauf dispositions 

contraires, les règles applicables aux collectivités territoriales le sont également aux établissements publics locaux. 



๑๑ 

 

อย่างอ่ืน หลักเกณฑ์ท่ีใชบ้งัคบัต่อองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้ใช้บงัคับกบัองค์การมหาชน 

ส่วนทอ้งถ่ินดว้ย 

พเิคราะห์จากบทบญัญติัมาตรา ๑ ประกอบมาตรา ๒ แลว้จึงเห็นไดว้่า การพสัดุ (marchés 

publics) ตามประมวลกฎหมายการพสัดุฝร่ังเศสนั้น อาจมีความหมายแยกไดส้องประเด็น ดงัน้ี 

ประเด็นท่ีหน่ึง พจิารณาในดา้นองคก์ร 

การพัสดุเป็นสัญญาท่ีเกิดจากหน่วยงานท่ีมีอาํนาจในการจัดให้มีการประกวดราคา

ระหว่างนิติบุคคลทางมหาชน คือ รัฐ (État) องค์การมหาชน (établissements publics) องค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (collectivités territoriales) และองค์การมหาชนส่วนทอ้งถ่ิน (établissements 

publics locaux) กบัผูด้าํเนินการดา้นเศรษฐกิจทางมหาชนหรือทางแพง่ (opérateurs économiques 

publics ou privés)  

ประเด็นท่ีสอง พเิคราะห์ในดา้นลกัษณะของการดาํเนินการ 

การพสัดุเป็นสัญญา (contrats) เพื่อตอบสนองความต้องการ (pour répondre à leurs 

besoins) ในลกัษณะของการก่อสร้าง การจดัหา หรือการบริการ 

ในด้านลักษณะดําเนินการของการพสัดุจะเป็นสัญญาท่ีมีการแบ่งออกเป็นการพัสดุ 

ดา้นการก่อสร้าง การจดัหา หรือการบริการ ส่วนในดา้นองค์กรจะเก่ียวขอ้งกับกรณีอาํนาจ 

ในการจดัให้มีการประกวดราคาของนิติบุคคลทางมหาชน 

อํานาจในการจัดให้มีการประกวดราคาของนิติบุคคลทางมหาชน 

นิติบุคคลทางมหาชนท่ีประมวลกฎหมายการพสัดุฝร่ังเศสกาํหนดให้มีอาํนาจในการจดั

ให้มีการประกวดราคา (pouvoir adjudicateur) ตามมาตรา ๒ แห่งประมวลกฎหมายการพสัดุ 

คือ รัฐ องค์การมหาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และองค์การมหาชนส่วนท้องถ่ิน  

ซ่ึงนิติบุคคลมหาชนเหล่าน้ีอาจแยกพจิารณาในแต่ละองคก์รได ้ดงัน้ี 

๑. รัฐ (État) ตามกฎหมายมหาชนฝร่ังเศสถือว่ารัฐเป็นนิติบุคคลทางกฎหมายมหาชน 

(personne morale de droit public)27

๒๘ และมีฐานภาพเป็นรัฏฐาธิปัตย ์(souveraine) ซ่ึงมีอาํนาจ

สูงสุดในการปกครองประเทศ โดยรัฐมีความเก่ียวขอ้งกบัอาํนาจทางการเมือง (pouvoir politique) 

ซ่ึงจะมีการนําอาํนาจดังกล่าวไปใช้ภายในขอบเขตของรัฐโดยผ่านองค์กรท่ีมีการจัดตั้ งเป็น

                                                         
๒๘ตามกฎหมายฝร่ังเศส นิติบุคคล (personnes morales) แบ่งออกเป็นสองประเภท คือ (๑) นิติบุคคล 

ทางกฎหมายแพ่ง (personnes morales de droit privé) และ (๒) นิติบุคคลทางกฎหมายมหาชน (personnes morales de  

droit public) ซ่ึงเป็นการแบ่งนิติบุคคลโดยอาศยัความแตกต่างระหว่างกฎหมายเอกชน (droit privé) กบักฎหมายมหาชน 

(droit public) โปรดดู Jean RIVERO et Jean WALINE, Droit administratif, pp. 40-45. 



๑๒ 

 

สถาบนัต่าง ๆ (institutions) ซ่ึงเง่ือนไขของการปรากฏข้ึนของรัฐ (conditions d’existence de l’État) 

มีสามประการ คือ ดินแดน (territoire) ประชากร (population) และองค์การทางการเมือง 

(organisation politique) โดยรัฐจะมีข้ึนไดจ้ะตอ้งมีทั้งสามองค์ประกอบน้ี28

๒๙  ทั้งน้ี รัฐถือเป็น

ปรากฏการณ์ทางสังคมและวฒันธรรมอย่างหน่ึง ซ่ึงอนุสัญญา Montevideo ว่าดว้ยสิทธิและ

หน้าท่ีของรัฐ (Montevideo convention on rights and duties of State) ค.ศ. ๑๙๓๓  มาตรา ๑29

๓๐ ได้

บญัญัติถึงองค์ประกอบของรัฐเพื่อวตัถุประสงค์ในทางกฎหมายระหว่างประเทศว่ารัฐจะต้อง

ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ ดงัน้ี  

(๑) มีประชากรท่ีอยูร่วมกนัอย่างถาวร  

(๒) มีดินแดนท่ีกาํหนดไวอ้ย่างชดัเจน  

(๓)  มีรัฐบาล  

(๔) มีความสามารถท่ีสถาปนาความสัมพนัธ์กับต่างรัฐได้ (หรือท่ีเรียกว่ามีอาํนาจ

อธิปไตย)  

องค์ประกอบข้างต้นเป็นท่ียอมรับกันเป็นการทั่วไป โดยหากขาดองค์ประกอบข้อใด 

ขอ้หน่ึงไป ยอ่มไม่ถือเป็นรัฐ 

คาํว่า รัฐ ตามมาตรา ๒ ของประมวลกฎหมายการพสัดุฝร่ังเศส จะหมายถึง สาธารณรัฐ

ฝร่ังเศส (République française) ซ่ึงมีสถาบนั (institutions) และองคก์รต่าง ๆ ของรัฐ (organes de 

l’État) ท่ีมีอาํนาจกระทาํการในนามของรัฐหรือดาํเนินการแทน30

๓๑ 

๒. องคก์ารมหาชน (établissements publics : EP) เป็นนิติบุคคลทางกฎหมายมหาชน 

(personne morale de droit public) ซ่ึงได้รับเงินอุดหนุนจากเงินทุนของรัฐ โดยให้มีหน้าท่ี

ดําเนินงานท่ีเป็นการรักษาประโยชน์ส่วนรวม โดยทั่วไปแล้ว องค์การมหาชนจะมีหน้าท่ี 

ในการจัดการด้านบริการสาธารณะ (chargée de la gestion d’un service public) กฎหมาย 

                                                         
๒๙Pierre PACTET, Institutions politiques, droit constitutionnel, 22e édition, Paris : Armand Colin, 

Coll. « U. Droit public », 2003, pp 40-43. 
๓๐อนุสัญญา Montevideo ว่าดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของรัฐ ค.ศ. ๑๙๓๓ 

 มาตรา ๑ รัฐเป็นบุคคลตามกฎหมายระหว่างประเทศซ่ึงมีองค์ประกอบดังต่อไปน้ี (a) ประชากรท่ีอยู่

รวมกนัอย่างถาวร (b) ดินแดนท่ีกาํหนดไดแ้น่นอน (c) รัฐบาล และ (d) ความสามารถท่ีสถาปนาความสัมพนัธ์กบัต่างรัฐ

ได ้(อาํนาจอธิปไตย) 

 Montevideo convention on rights and duties of State, signed at Montevideo, December 26, 1933  

 Article 1.  The State as a person of international law should possess the following qualifications: (a) a 

permanent population; (b) a defined territory; (c) government; and (d) capacity to enter into relations with the other states. 
๓๑Francis HAMON et Michel TROPER, Droit constitutionnel, 30e édition, Paris : LGDJ, 2007, pp. 44-45. 



๑๓ 

 

จะกาํหนดให้องค์การมหาชนมีอิสระในการบริหารจัดการและการงบประมาณ  ทั้งน้ี เพื่อให้ทาํ

หน้าท่ีในการรักษาประโยชน์ส่วนรวมไดโ้ดยปราศจากการแทรกแซงจากองค์กรอ่ืนใด องค์การ

มหาชนในฝร่ังเศส ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยั (université) พิพิธภณัฑสถาน (musée) โรงพยาบาล 

(hôpital)๓๒  อยา่งไรก็ตาม องคก์ารมหาชนท่ีจะมีอาํนาจในการจดัให้มีการประกวดราคาในกรณี

การพสัดุได้นั้ น ประมวลกฎหมายการพสัดุ มาตรา ๒ ได้กาํหนดลักษณะเพิ่มเติมไวว้่าจะต้อง 

ไม่เป็นองค์การมหาชนท่ีมีการดาํเนินการในลักษณะการอุตสาหกรรมและการค้า (établissement 

public à caractère industriel et commercial : EPIC) ซ่ึงองค์การมหาชนในลักษณะน้ีจะเป็น 

นิติบุคคลทางกฎหมายมหาชน (personne morale de droit public) ท่ีจัดตั้ งข้ึนโดยมีวตัถุประสงค ์

ในการดาํเนินกิจการบริการสาธารณะ (gestion d’une activité de service public) และสามารถ

ดาํเนินกิจกรรมทางอุตสาหกรรมและการพาณิชยไ์ด้32

๓๓ โดยการดาํเนินการขององค์การมหาชนท่ีมี

การดําเนินการในลักษณะการอุตสาหกรรมและการค้าเหล่าน้ียงัคงอยู่ภายใต้การควบคุมและ

ตรวจสอบทางตุลาการโดยศาลปกครอง3 3

๓๔  อย่างไรก็ตาม การดาํเนินกิจกรรมขององคก์ารมหาชน

ในลักษณะน้ี แม้จะมีอาํนาจในการทาํกิจกรรมทางอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ได้ แต่ก็ยงัมี

ขอ้จาํกดับางประการ  กล่าวคือ กฎหมายกาํหนดให้ตอ้งดาํเนินการเพื่อบริการสาธารณะ (service 

public) ซ่ึงถือเป็นหน้าท่ีขององค์การมหาชนเหล่าน้ีด้วย  ทั้งน้ี องค์การมหาชนประเภทน้ี ได้แก่ 

สํานักงานฝร่ังเศสเพื่อการพฒันา (Agence française de développement : AFD) สํานักงานฝร่ังเศส

เพื่อการลงทุนระหว่างประเทศ (Agence française pour les Investissements Internationaux : AFII) 

สถาบันแห่งชาติด้านการบริโภค (Institut national de la consommation : INC) สถาบันแห่งชาติ

ดา้นส่ิงแวดลอ้มอุตสาหกรรมและความเส่ียงภยั (Institut national de l’environnement industriel et 

des risques : INERIS) สถาบนัป้องกันสารกมัมันตรังสีและความปลอดภยัจากนิวเคลียร์ (Institut 

de radioprotection et de sûreté nucléaire : IRSN) บริษทัทางรถไฟแห่งชาติฝร่ังเศส (Société 

nationale des chemins de fer français : SNCF) 

                                                         
๓๒Georges DUPUIS, Marie-José GUÉDON et Patrice CHRÉTIEN, Droit administratif, p. 93.  
๓๓องค์การมหาชน (établissements publics) ตามกฎหมายฝร่ังเศสแบ่งออกเป็นองค์การมหาชนท่ีมีหน้าท่ีเพียง

การดําเนินการกิจกรรมทางปกครอง (établissements publics à caractère administratif : EPA) และองค์การมหาชนท่ีมี

อาํนาจดาํเนินการในลกัษณะการอุตสาหกรรมและการคา้ (établissement public à caractère industriel et commercial : 

EPIC) ได ้
๓๔คาํวินิจฉัยสภาแห่งรัฐ ลงวนัท่ี ๑๓ มกราคม ค.ศ. ๑๙๙๕ (CE, 13 janvier 1995, C.C.I. de la Vienne, 

Quot. Jur. 20 juillet 1995, p. 5, note Moreno)  



๑๔ 

 

๓. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (collectivités territoriales) การจาํแนกองค์กรเหล่าน้ี

พิจารณาไดจ้ากมาตรา ๗๒ วรรคหน่ึง34

๓๕ ของรัฐธรรมนูญฝร่ังเศส ลงวนัท่ี ๔ ตุลาคม ค.ศ. ๑๙๕๘ 

(Constitution française du 4 octobre 1958) ซ่ึงบัญญัติว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่ง

สาธารณรัฐ คือ บรรดาเขตปกครองเทศบาล (communes) เขตปกครองจังหวัด (départements)  

เขตปกครองภาค (régions)๓๖ องค์กรปกครองท่ีตั้ งข้ึนโดยเฉพาะ (collectivités à statut particulier) 

และองค์กรปกครองดินแดนโพน้ทะเล (collectivités d’outre-mer) ตามท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรา ๗๔ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบอ่ืนจะจัดตั้ งข้ึนได้ก็แต่โดยรัฐบัญญัติ ในกรณีจาํเป็น  

อาจจดัตั้งและแทนท่ีองคก์รใดตามรูปแบบท่ีกล่าวมาแลว้ในวรรคน้ีได ้

พิเคราะห์จากมาตรา ๗๒ วรรคหน่ึง ของรัฐธรรมนูญฝร่ังเศสแล้วจะเห็นได้ว่า องค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามกฎหมายฝร่ังเศสจะหมายถึงองคก์รดงัต่อไปน้ี 

(๑) เขตปกครองเทศบาล (communes)   

(๒) เขตปกครองจงัหวดั (départements)  

(๓) เขตปกครองภาค (régions)  

(๔) องคก์รปกครองท่ีตั้งข้ึนโดยเฉพาะ (collectivités à statut particulier)  

(๕) องคก์รปกครองดินแดนโพน้ทะเล (collectivités d’outre-mer) และ 

(๖) นอกจากองค์กรดังกล่าวข้างต้นแล้ว บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญฝร่ังเศสยงัให้

อาํนาจแก่ฝ่ายนิติบญัญัติตรารัฐบัญญัติ (loi) เพื่อกาํหนดให้มีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ในรูปแบบอ่ืนได้อีก  ทั้ งน้ี  บทบัญญัติรัฐธรรมนูญดังกล่าวได้กําหนดให้อํานาจแก่รัฐสภา 

ในการตดัสินใจท่ีจะกาํหนดรูปแบบองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน ๆ ไดต่้อไปในอนาคต 

ตามวถีิทางแห่งระบอบประชาธิปไตยในระบบผูแ้ทน 

เพื่อเป็นการกระจายอาํนาจ (décentralisation) โดยให้ประชาชนในทอ้งถ่ินของสาธารณรัฐ

ฝร่ังเศสมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง สามารถบริหารงานในทอ้งถ่ินได้เองโดยอิสระ รวมทั้ง

                                                         
๓๕Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les 

collectivités à statut particulier et les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74. Toute autre collectivité territoriale est 

créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d’une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa. 
๓๖ท่ีเรียก “communes” ว่า เขตปกครองเทศบาล “départements” ว่า เขตปกครองจงัหวดั และ “régions” ว่า 

เขตปกครองภาค โดยการใช้ค ําว่า “เขตปกครอง” ประกอบ เพ่ือให้เห็นว่าสาธารณรัฐฝร่ังเศสมีกฎหมายแบ่งเขต 

การปกครองออกเป็นลกัษณะต่าง ๆ ท่ีแตกต่างไปจากกฎหมายไทย และเพ่ือมิให้เขา้ใจสับสนกบักฎหมายไทยในกรณี

การปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีการใชค้าํว่า เทศบาล การจดัระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาคท่ีมีการใชค้าํว่า จังหวดั 

และการแบ่งภาคเป็นภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย เน่ืองจากรูปแบบการปกครองส่วนทอ้งถ่ินของสาธารณรัฐฝร่ังเศส

มีแง่มุมหลายประการท่ีแตกต่างจากการปกครองส่วนทอ้งถ่ินของไทย 



๑๕ 

 

ปรับปรุงการปกครองทอ้งถ่ินในเขตปกครองเทศบาลและเขตปกครองจงัหวดั รัฐสภา (Parlement) 

จึงได้ตรากฎหมายกระจายอํานาจ ลงวนัท่ี ๒ มีนาคม ค.ศ. ๑๙๘๒36

๓๗ ซ่ึงกฎหมายฉบับน้ีได้

กาํหนดให้เขตปกครองภาคเป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน37

๓๘ มีอาํนาจบริหารอยา่งเต็มท่ี โดยมี

การบริหารและดาํเนินการในรูปแบบของสภาเขตปกครองภาค (Conseil régional) ซ่ึงกฎหมาย

ฝร่ังเศสไดก้าํหนดให้สภาผูแ้ทนของประชาชนในเขตปกครองภาค (assemblée représentative de la 

population régionale) มีอาํนาจตามกฎหมายในการดาํเนินการเลือกตั้งโดยการออกเสียงเลือกตั้ ง

ทางตรงแบบเป็นการทัว่ไป (suffrage universel direct) 

๔. องค์การมหาชนส่วนทอ้งถิ่น (établissements publics locaux) องค์การมหาชน 

แต่ละองค์การจะอยู่ภายใต้การควบคุม (contrôle) ของฝ่ายปกครอง โดยองค์การมหาชนจะ

แบ่งเป็นสองประเภท คือ  

(๑) องคก์ารมหาชนของรัฐ ซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารดาํเนินการและควบคุมโดยรัฐ (État) และ  

(๒) องค์การมหาชนส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงจะอยู่ภายใต้การดําเนินการขององค์กรปกครอง 

ส่วนทอ้งถ่ินต่าง ๆ (collectivités territoriales)  ทั้งน้ี องค์การมหาชนส่วนทอ้งถ่ินจะมีนิติฐานะเป็น 

นิติบุคคลทางกฎหมายมหาชน (personne morale de droit public) เช่นเดียวกบัองค์การมหาชนของ

รัฐ แต่สถานะขององค์การมหาชนส่วนทอ้งถ่ินจะได้รับการกาํหนดโดยมติ (délibération) ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ี มีอํานาจหน้าท่ี ในการควบคุมดูแล  ซ่ึ งองค์การมหาชน 

ส่วนทอ้งถ่ิน ได้แก่ องค์การมหาชนท่ีดินในท้องถ่ิน (établissement public foncier local) กองทุน

ดา้นการศึกษาของโรงเรียน (Caisse des écoles) องค์การมหาชนทอ้งถ่ินทางดา้นการศึกษา 

(établissements publics locaux d’enseignement : EPLE)๓๙ 

ความหมายของ “ขอบเขตของข้อตกลง” ตามประมวลกฎหมายการพัสดุฝร่ังเศส 

ส่วนขอบเขตของข้อตกลง (accords-cadres) หรือกรอบแห่งข้อตกลงนั้ น เป็นสัญญาท่ี

รวมถึงกรณีระหว่างหน่วยงานท่ีมีอาํนาจในการจดัให้มีการประกวดราคาตามท่ีกาํหนดไวใ้น

มาตรา ๒ กับผูด้ ําเนินการด้านเศรษฐกิจทางมหาชนหรือทางแพ่ง โดยมีวตัถุประสงค์ท่ีจะ

                                                         
๓๗รัฐบญัญติั หมายเลข ๘๒-๒๑๓ ลงวนัท่ี ๒ มีนาคม ค.ศ. ๑๙๘๒ เก่ียวกบัสิทธิและเสรีภาพของเขตปกครอง

เทศบาล เขตปกครองจังหวัด และเขตปกครองภาค (Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des 

communes, des départements et des régions) 
๓๘เป็นไปตามท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา ๕๙ แห่งรัฐบญัญติั หมายเลข ๘๒-๒๑๓ ลงวนัท่ี ๒ มีนาคม ค.ศ. ๑๙๘๒ 
๓๙ตวัอย่างขององค์การมหาชนทอ้งถ่ินทางดา้นการศึกษา เช่น วิทยาลัย (collèges) และโรงเรียนมธัยมศึกษา 

(lycées) ในทอ้งถ่ิน 



๑๖ 

 

ก่อให้เกิดข้อตกลงท่ีดาํเนินการด้านการพสัดุโดยเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกาํหนดไว ้ซ่ึงในกรณี

จาํเป็นนั้นจะตอ้งทาํการพิจารณาเก่ียวกบัเร่ืองของราคา (prix) และปริมาณ (quantités) ดว้ย  

ทั้งน้ี มาตรา ๑-I วรรคสาม39

๔๐ บญัญติัว่า ขอบเขตของข้อตกลง (accords-cadres) เป็น

สัญญาท่ีรวมถึงกรณีระหว่างหน่วยงานท่ีมีอาํนาจในการจดัให้มีการประกวดราคาตามท่ีกาํหนด

ไวใ้นมาตรา ๒ กับผูด้าํเนินการด้านเศรษฐกิจทางมหาชนหรือทางแพ่ง ซ่ึงมีวตัถุประสงค์ท่ีจะ

ก่อให้เกิดข้อตกลงท่ีดําเนินการด้านการพสัดุโดยเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว ้(période 

donnée) ในกรณีจาํเป็น โดยเฉพาะกรณีท่ีเก่ียวกบัราคาและปริมาณท่ีพิจารณาได ้(ซ่ึงในกรณี

จาํเป็นนั้นจะตอ้งทาํการพจิารณาเก่ียวกบัเร่ืองของราคาและปริมาณดว้ย) 

พิเคราะห์จากมาตรา ๑ ประกอบมาตรา ๒ แล้ว ขอบเขตของข้อตกลง (accords-cadres) 

ตามประมวลกฎหมายการพสัดุฝร่ังเศสนั้น ตอ้งอยู่ในขอบเขตของขอ้ตกลงท่ีจาํกดัในดา้นองค์กร

และในดา้นการดาํเนินการ ซ่ึงแยกไดเ้ป็นสองประเด็น ดงัน้ี 

ประเด็นท่ีหน่ึง พจิารณาในดา้นลกัษณะขององคก์ร 

ข้อตกลงตามท่ีกาํหนดไวจ้ะต้องเป็นสัญญาท่ีเกิดข้ึนระหว่างหน่วยงานท่ีมีอาํนาจ 

ในการจัดให้มีการประกวดราคาของรัฐ องค์การมหาชนอ่ืนใดของรัฐ องค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน และองค์การมหาชนส่วนทอ้งถ่ิน กบัผูด้าํเนินการดา้นเศรษฐกิจทางมหาชนหรือทางแพ่ง 

(มาตรา ๒) 

ประเด็นท่ีสอง พเิคราะห์ในดา้นลกัษณะของการดาํเนินการ 

ขอบเขตของข้อตกลงนั้ นต้องมีวตัถุประสงค์ท่ีจะก่อให้เกิดข้อตกลงท่ีดาํเนินการด้าน 

การพสัดุโดยเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกาํหนดไว ้ซ่ึงหากมีกรณีอนัจาํเป็นก็จะตอ้งทาํการพิจารณา

เก่ียวกบัเร่ืองของราคาและปริมาณดว้ย (มาตรา ๑-I วรรคสาม) 

กล่าวโดยสรุปแล้ว ขอบเขตของข้อตกลง หรือกรอบแห่งข้อตกลง (accords-cadres)  

ในประเด็นท่ีหน่ึงนั้นจะมีความหมายเช่นเดียวกบัท่ีปรากฏในประเด็นท่ีหน่ึงของความหมายของ

คาํว่า การพสัดุ (marchés publics) ดังท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ แต่ความหมายในประเด็นท่ีสองจะมี 

ความแตกต่างออกไป โดยจะมุ่งเน้นการก่อให้เกิดขอ้ตกลงท่ีมีกาํหนดระยะเวลา และหากจาํเป็น 

ก็จะตอ้งมีการควบคุมโดยพจิารณาในดา้นราคาและปริมาณดว้ย 

 

                                                         
๔๐Les accords-cadres sont les contrats conclus entre un des pouvoirs adjudicateurs définis à l’article 2  et des 

opérateurs économiques publics ou privés, ayant pour objet d’établir les termes régissant les marchés à passer au cours 

d’une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées. 



๑๗ 

 

ความหมายอื่น ๆ ตามการจํากัดความในมาตรา ๑ 

ความหมายอ่ืน ๆ ตามการจาํกัดความในมาตรา ๑ น้ี ปรากฏอยู่ในมาตรา ๑-II  และ 

มาตรา ๑-III ซ่ึงไดแ้ก่ 

๑. หลกัการเคารพต่อเสรีภาพ (liberté) ความเสมอภาค (égalité) และความโปร่งใส 

(transparence) 

มาตรา ๑-II๔๑ บญัญติัว่า การพสัดุและขอบเขตของขอ้ตกลงตามประมวลกฎหมายน้ี 

จกัต้องเคารพต่อหลักเสรีภาพในการยื่นข้อเสนอตามการประกาศจัดซ้ือจดัจา้ง (principes de 

liberté d’accès à la commande publique) ความ เสมอภาคในการปฏิบัติ ต่อผู้เสนอราคา 

(d’égalité de traitement des candidats) และความโปร่งใสของวธีิดาํเนินการ41

๔๒ (transparence 

des procédures) โดยหลักการเหล่าน้ีจะต้องดําเนินการโดยยอมรับให้มีการประกันด้าน

ประสิทธิภาพในการประกาศจดัซ้ือจดัจา้ง และการใช้เงินทุนของรัฐให้เกิดประโยชน์ ซ่ึงความ

ผกูพนัดงักล่าวน้ีเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไวต้ามประมวลกฎหมายการพสัดุน้ี 

๒. การพสัดุในงานก่อสร้าง (marchés publics de travaux) 

การพสัดุในเร่ืองงานก่อสร้าง (การโยธา) เป็นการดาํเนินการท่ีประกอบดว้ยคู่สัญญา

ซ่ึงมีวตัถุประสงค์ท่ีจะปฏิบติัการ ร่วมดาํเนินการ และกระทาํการสร้างหรือก่อสร้างอาคาร 

หรืองานดา้นวิศวกรรมโยธาท่ีตอบสนองความต้องการซ่ึงเป็นอาํนาจหน้าท่ีของหน่วยงาน 

ท่ี มีอํานาจในการจัดให้ มีการประกวดราคาท่ีต้องใช้ความชํานาญในการดําเนินงาน  

โดยการดาํเนินงานเป็นผลท่ีรวมทั้งงานก่อสร้างอาคารหรืองานวิศวกรรมโยธาท่ีต้องทาํให้

บริบรูณ์โดยตนเองตามหนา้ท่ีทางเศรษฐกิจหรือทางเทคนิค (มาตรา ๑-III๔๓) 

                                                         
๔๑Les marchés publics et les accords-cadres soumis au présent code respectent les principes de liberté d’accès à 

la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Ces principes permettent 

d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. Ces obligations sont mises en 

œuvre conformément aux règles fixées par le présent code. 
๔๒ความโปร่งใสของวิธีดาํเนินการตามมาตราน้ี เป็นหลกัท่ีบญัญติัข้ึนเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัหลกัความโปร่งใส 

(transparence) ท่ีปรากฏในหมวดคาํประกาศว่าดว้ยสิทธิในการไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร (Déclaration relative au droit d’accès 

à l’information) ในสนธิสัญญาแห่งสหภาพยุโรป ลงวนัท่ี ๗ กุมภาพันธ์ ค.ศ. ๑๙๙๒  (Traité sur l’Union Européenne 

(Maastricht, 7 février 1992)) 
๔๓Les marchés publics de travaux sont les marchés conclus avec des entrepreneurs, qui ont pour objet soit 

l’exécution, soit conjointement la conception et l’exécution d’un ouvrage ou de travaux de bâtiment ou de génie civil 

répondant à des besoins précisés par le pouvoir adjudicateur qui en exerce la maîtrise d’ouvrage. Un ouvrage est le 



๑๘ 

 

๓. การพสัดุในกรณีการจดัหา (marchés publics de fournitures) 

การพสัดุในกรณีการจดัหาเป็นการพสัดุท่ีเก่ียวกบัผูจ้ดัหาซ่ึงมีวตัถุประสงค์เพือ่การจดัซ้ือ 

การให้เช่า การเช่า การเช่าซ้ือผลิตภณัฑห์รือวสัดุต่าง ๆ (มาตรา ๑-III วรรคสอง43

๔๔) 

๔. การพสัดุดา้นบริการ (marchés publics de services) 

การพสัดุดา้นบริการเป็นการพสัดุท่ีเก่ียวกบัการจดัหาบริการซ่ึงมีวตัถุประสงค์เพื่อให ้

การจดัหาบริการบรรลุผล (มาตรา ๑-III วรรคสาม44

๔๕) 

๕. กรณีท่ีมีปัญหาวา่จะเป็นการพสัดุประเภทใด 

เน่ืองจากการพสัดุตามประมวลกฎหมายการพสัดุมีการให้คาํจาํกัดความไวท้ั้ งการพสัดุ 

ในงานก่อสร้าง (marchés publics de travaux) การพสัดุในกรณีการจดัหา (marchés publics de 

fournitures) และการพสัดุด้านบริการ (marchés publics de services) ซ่ึงปรากฏว่าบางกรณีนั้ น  

การดําเนินการพัสดุอาจมีความเก่ียวข้องกันหลายกรณี จึงเป็นปัญหาว่าจะมีหลักเกณฑ์ใด 

ในการพิจารณาแยกแยะว่าการพสัดุดังกล่าวจะเข้าลักษณะเป็นการพัสดุประเภทใด กรณีเกิด

ปัญหาดงักล่าวข้ึน กฎหมายการพสัดุฝร่ังเศสมีหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดแนวทางในการแก้ไขไวแ้ล้ว 

โดยมีการบญัญติัไวใ้นมาตรา ๑-III ซ่ึงแยกพจิารณาได ้ดงัน้ี 

(๑) เม่ือการพสัดุใดมีทั้ งด้านการบริการ และด้านการจัดหา หากปรากฏว่ามูลค่าของ 

การบริการมีมากกว่ามูลค่าของการจัดหา ให้ถือว่าการพัสดุนั้ นเป็นการพสัดุด้านการบริการ 

(มาตรา ๑-III วรรคส่ี45

๔๖) 

(๒) เม่ือการพสัดุใดมีทั้งดา้นการบริการและดา้นการก่อสร้าง หากวตัถุประสงคห์ลกันั้น

เป็นการมุ่งหมายเพื่อให้การก่อสร้างนั้ นสัมฤทธิผล ให้ถือว่าการพัสดุนั้ นเป็นการพัสดุด้าน 

การก่อสร้าง (มาตรา ๑-III วรรคห้า46

๔๗) 

                                                                                                                                                                 

résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique 

ou technique. 
๔๔Les marchés publics de fournitures sont les marchés conclus avec des fournisseurs qui ont pour objet l’achat, 

la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente de produits ou matériels. 
๔๕Les marchés publics de services sont les marchés conclus avec des prestataires de services qui ont pour objet 

la réalisation de prestations de services. 
๔๖Lorsqu’un marché public a pour objet à la fois des services et des fournitures, il est un marché de services si 

la valeur de ceux-ci dépasse celle des fournitures achetées. 
๔๗Lorsqu’un marché public porte à la fois sur des services et des travaux, il est un marché de travaux si son 

objet principal est de réaliser des travaux. 



๑๙ 

 

(๓) การพสัดุใดมีข้ึนเพื่อวตัถุประสงค์ให้ได้มาซ่ึงการพสัดุจดัหา โดยมีทั้งการก่อสร้าง

และติดตั้ งพัสดุท่ีจัดหามา ให้ ถือว่าการพัสดุนั้ นเป็นการพัสดุด้านการจัดหา (มาตรา ๑-III  

วรรคหก47

๔๘) 

องค์ประกอบสําคญัของประมวลกฎหมายการพัสดุ 

ประมวลกฎหมายการพัสดุกําหนดให้วิธีปฏิบัติในการจัดให้มีคําเสนอทางมหาชน 

(procédures d’appels d’offres publics) ของฝ่ายปกครองจะต้องยึดถือปฏิบัติตามบทบัญญัติ 

ในประมวลกฎหมายการพสัดุ การปฏิบติัดงักล่าวตอ้งพิจารณาถึงองค์ประกอบท่ีกฎหมายบญัญติั

ไว ้โดยประมวลกฎหมายน้ีมีองคป์ระกอบ (composition) ท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ 

๑. มีการกําหนดองค์กร (organismes) ท่ีมีอาํนาจในการจัดซ้ือจัดจ้างซ่ึงเป็นองค์กร 

ท่ีจะตอ้งอยูภ่ายใตป้ระมวลกฎหมายน้ี โดยมาตรา ๒ บญัญติัให้เป็นอาํนาจขององคก์รดงัต่อไปน้ี 

 (๑) องค์กรส่วนกลาง คือ รัฐ (État) และองค์การมหาชน (établissements publics)  

อ่ืนใดของรัฐท่ีมิไดมี้การดาํเนินการในลกัษณะการอุตสาหกรรมและการคา้ 

 (๒) องค์กรส่วนทอ้งถ่ิน คือ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (collectivités territoriales) 

และองคก์ารมหาชนส่วนทอ้งถ่ิน (établissements publics locaux) 

๒. มีบทบญัญติัท่ีใช้บงัคับกบัสัญญาท่ีเก่ียวขอ้ง (contrats concernés) กับกรณีของ 

การพสัดุหรือขอ้ตกลงในลกัษณะต่าง  ๆในการจดัทาํการพสัดุ  

๓. มีหลักเกณฑ์ในการประกวดราคา ซ่ึงได้แก่ การยื่นเสนอราคา (seuils) การจัดให้มี

ประกาศ (publicité) การกําหนดระยะเวลา (délais) ในการยื่นประกวดราคา กําหนดให้ มี

คณะกรรมการเรียกให้ทาํการยื่นคําเสนอ (commissions d’appel d’offres) รวมทั้ งกําหนดให้มี

คณะกรรมการพจิารณา (jury) ดา้นการประกวดราคา 

๔. มีหลักเกณฑ์การปฏิบัติทางเทคนิคและทางการเงิน (règles d’exécution technique et 

financière) ในเร่ืองการพสัดุ เช่น มีการกาํหนดหลักเกณฑ์อนัเก่ียวกับการพสัดุตามกระบวนการ 

ท่ีเป็นความเหมาะสม (Marchés Passés selon la Procédure Adaptée : MPPA) ซ่ึงเป็นการให้อาํนาจ

แก่นิติบุคคลทางมหาชนในการจดัทาํการพสัดุท่ียืดหยุ่นและไม่มีความสลับซับซ้อน (procédure 

souple et simplifiée) เช่น กาํหนดให้มีขอ้ยกเวน้ในการท่ีไม่ตอ้งดาํเนินการประกาศ หรือการจดัให้

มีการประกวดราคาอนัถือเป็นหลักปฏิบติัทางเทคนิคท่ีมอบหมายให้แก่นิติบุคคลทางมหาชน 

                                                         
๔๘Un marché public ayant pour objet l’acquisition de fournitures et, à titre accessoire, des travaux de pose et 

d’installation de celles-ci, est considéré comme un marché de fournitures. 



๒๐ 

 

ในการดาํเนินการดา้นการพสัดุ ส่วนหลกัเกณฑ์การปฏิบติัทางการเงิน คือ การจาํกดัขอบเขตหรือ

อาํนาจของฝ่ายปกครองในทางการเงินท่ีเก่ียวกับการจัดการพัสดุ ซ่ึงมีบัญญัติไวใ้นประมวล

กฎหมายการพัสดุในหลายมาตรา ซ่ึงได้แก่  มาตรา ๑๑ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘  

มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๐ มาตรา ๕๖ มาตรา ๗๗ มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๕ เป็นตน้ 

๕. มีหลกัเกณฑ์กรณีอ่ืน ๆ เพิ่มเติม เช่น บนัทึกขอ้ตกลงทางปกครองทัว่ไป (cahiers des 

clauses administratives générales) ท่ีเรียกโดยย่อว่า CCAG ซ่ึงไม่ได้มีการบังคับ แต่เป็นเพียง

แนวทางเพื่อให้ ฝ่ายปกครองสามารถนําไปใช้ดําเนินการทางสัญญาท่ีเก่ียวกับการพัสดุได ้ 

โดยบนัทึกขอ้ตกลงน้ีไดก้าํหนดหลกัเกณฑ์การดาํเนินการทางสัญญาตามลกัษณะการจดัหาพสัดุ

ท่ีเก่ียวขอ้ง (เช่น การโยธา การบริการ การศึกษา ฯลฯ) และยงัมีบนัทึกขอ้ตกลงทางเทคนิคทัว่ไป 

(cahiers des clauses techniques générales) ท่ี เรียกโดยย่อว่า CCTG (ซ่ึงเป็นแนวทางให้แก่ 

ฝ่ายปกครอง) อีกดว้ย 

ข้อแตกต่างระหว่างสัญญาทางปกครองกับการพัสดุ 

ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ว่า การพสัดุเป็นสัญญาท่ีเก่ียวกบัการจดัหาทรัพยสิ์น (biens) หรือ

บริการ (services) ซ่ึงฝ่ายปกครองเป็นผูค้วบคุมในดา้นของราคา (moyennant un prix) การพสัดุ 

จึงมีความเก่ียวขอ้งกบัสัญญา (contrats) และเก่ียวขอ้งกบัฝ่ายปกครอง (administrations) 

อนัท่ีจริงแลว้ สัญญาท่ีฝ่ายปกครองใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการดาํเนินการนั้นมีอยู่หลากหลาย

ประเภทและมีจาํนวนมากมาย การทาํนิติกรรมของฝ่ายปกครอง48

๔๙ (actes de l’administration)  

บางกรณีมีความจาํเป็นท่ีฝ่ายปกครองจะต้องใชสั้ญญาเพื่อให้เกิดความผูกพนัซ่ึงกันและกันกับ

คู่กรณี ซ่ึงการใช้สัญญาเป็นเคร่ืองผูกพนันั้ นมีข้อดี คือ เป็นการดําเนินการโดยความสมัครใจ 

(volonté)  ทั้งน้ี สัญญาท่ีใชอ้าจเป็นสัญญาทางแพ่ง สัญญาทางปกครอง หรือสัญญาพสัดุ ซ่ึงอาจ

เรียกสัญญาพสัดุว่าการพสัดุก็ได ้สัญญาทางแพ่ง (contrats privés) ย่อมอยู่ภายใต้การควบคุมและ

ตรวจสอบโดยองค์กรศาลยุติธรรม แต่สัญญาทางปกครอง (contrats administratifs) และการพสัดุ 

(marchés publics) นั้น มีประเด็นท่ีคลา้ยคลึงกันในประเด็นท่ีว่าทั้งสองกรณีน้ีจะอยู่ภายใตอ้าํนาจ

การควบคุมและตรวจสอบของตุลาการศาลปกครอง จึงมี ปัญหาท่ีน่ าพิจารณาว่าสัญญา 

ทางปกครองกบัการพสัดุนั้นจะมีความแตกต่างกนัหรือไม่ อยา่งไร 

                                                         
๔๙ตามกฎหมายฝร่ังเศส มีการจาํแนกนิติกรรมของฝ่ายปกครอง (classification des actes de l’administration) 

ออกเป็นสองลักษณะ คือ (๑) นิติกรรมฝ่ายเดียว (acte unilatéral) และ (๒) สัญญา (contrat) ซ่ึงเป็นการเสนอข้อตกลง 

(accord) ตั้ งแต่สองฝ่ายข้ึนไป หรือท่ีเรียกว่า นิติกรรมหลายฝ่าย (acte plurilatéral) โปรดดู Georges DUPUIS, Marie-José 

GUÉDON et Patrice CHRÉTIEN, Droit administratif, pp. 144-149.  



๒๑ 

 

พิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่า สัญญาทางปกครองนั้ นอาจเป็นสัญญาทางปกครองโดย 

การกาํหนดของกฎหมาย (contrat administratif par la loi) หรือเป็นสัญญาทางปกครองท่ีเกิดจาก

แนวคําพิพากษาของศาล (contrat administratif par la jurisprudence) แต่การพสัดุ (marché public) 

นั้น มีบญัญติัไวใ้นประมวลกฎหมายการพสัดุ (code des marchés publics) โดยมีการบญัญติัไวใ้น

มาตรา ๑ ว่า การพสัดุ หมายความถึง สัญญาท่ีรวมถึงการใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานท่ีมีอาํนาจ 

ในการจัดให้มีการประกวดราคา (pouvoirs adjudicateurs) ของนิติบุคคลทางมหาชน (personne 

publique) ตามท่ีกฎหมายกาํหนดไว ้กบัผูด้าํเนินการด้านเศรษฐกิจทางมหาชนหรือทางแพ่ง 

เพือ่ตอบสนองความตอ้งการในลกัษณะของการก่อสร้าง การจดัหา หรือการบริการ 

วิเคราะห์แล้วจะเห็นได้ว่าสัญญาทางปกครองและการพสัดุจะมีความแตกต่างกัน โดย 

ขอ้แตกต่างท่ีสาํคญัระหว่างสัญญาทางปกครองกบัการพสัดุนั้น ไดแ้ก่  

๑. สัญญาทางปกครองอาจเกิดข้ึนจากการท่ีกฎหมายบญัญติัรับรองไว ้หรือเกิดข้ึนโดย 

แนวคาํวินิจฉัยของศาล แต่การพสัดุนั้นจะเกิดข้ึนไดแ้ต่โดยอาศยับทบญัญติัของกฎหมายเท่านั้น 

ซ่ึงตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นประมวลกฎหมายการพสัดุ  

๒. สัญญาทางปกครองตามกฎหมายฝร่ังเศสไม่มีบทบญัญัติกฎหมายท่ีให้คํานิยามไว ้ 

แต่การพสัดุมีการให้คาํนิยามไวใ้นมาตรา ๑ ซ่ึงเป็นคาํจาํกดัความท่ีกฎหมายบญัญติัไวโ้ดยเฉพาะ 

๓. ความแตกต่างในเร่ืองอาํนาจการจัดให้มีการประกวดราคา โดยสัญญาทางปกครอง 

ไม่มีหลักเกณฑ์ท่ีจะต้องพิจารณาในเร่ืองอาํนาจการจัดให้มีการประกวดราคา แต่การพสัดุนั้ น 

มาตรา ๑ ประกอบมาตรา ๒ แห่งประมวลกฎหมายการพัสดุกําหนดให้การใช้อํานาจของ 

ฝ่ายปกครองในเร่ืองการพสัดุจะตอ้งคาํนึงถึงอาํนาจการจดัให้มีการประกวดราคาดว้ย โดยอาํนาจ 

การจดัให้มีการประกวดราคานั้น กฎหมายกาํหนดให้เป็นอาํนาจของนิติบุคคลทางมหาชน ดงัน้ี 

 ๓.๑ รัฐ และองค์การมหาชนอ่ืนใดของรัฐท่ีมิได้มีการดําเนินการในลักษณะ 

การอุตสาหกรรมและการคา้ 

 ๓.๒ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และองคก์ารมหาชนส่วนทอ้งถ่ิน 

๔. องค์กรท่ีจัดทาํในฐานะฝ่ายปกครอง ในกรณีสัญญาทางปกครองไม่มีการกําหนด 

ไวว้่าองค์กรของฝ่ายปกครองท่ีจะจัดทาํสัญญาทางปกครองต้องเป็นองค์กรใด แต่การพสัดุนั้ น 

ประมวลกฎหมายการพสัดุจะจาํกดัองค์กรฝ่ายปกครองไวว้า่ องคก์รท่ีจะทาํการพสัดุไดน้ั้นจะตอ้ง

เป็นนิติบุคคลทางมหาชนเท่าท่ีจาํกดัไวใ้นประมวลกฎหมายการพสัดุ โดยองค์กรดังกล่าวมีเพียง 

ส่ีประเภทเท่านั้น คือ (๑) รัฐ (๒) องค์การมหาชนอ่ืนใดของรัฐท่ีมิไดมี้การดาํเนินการในลกัษณะ

การอุตสาหกรรมและการค้า (๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และ (๔) องค์การมหาชน 

ส่วนทอ้งถ่ิน 



๒๒ 

 

หลักเกณฑ์เหล่าน้ีเป็นผลมาจากอาํนาจการจัดให้มีการประกวดราคาตามท่ีบัญญัติไว ้

ในประมวลกฎหมายการพสัดุ ซ่ึงเป็นอาํนาจเฉพาะของนิติบุคคลทางมหาชนท่ีกฎหมายกาํหนดไว้

โดยเฉพาะเท่านั้ น  ดังนั้ น หากพิจารณาในแง่ขององค์กรท่ีจัดทําในฐานะฝ่ายปกครองแล้ว  

การพสัดุจะมีแง่มุมท่ีจาํกดักว่าสัญญาทางปกครอง 

๕.  แบบของสัญญาทางปกครอง โดยหลักของสัญญาทางปกครองนั้นไม่มีการกาํหนด

แบบของสัญญาไว้  ดังนั้ น สัญญาทางปกครองจึงอาจทําเป็นหนังสือหรือทําด้วยวาจาก็ได ้ 

แต่การพสัดุอาจมีการกําหนดแบบไว ้ซ่ึงหากเข้าเง่ือนไขในเร่ืองแบบตามท่ีประมวลกฎหมาย 

การพสัดุบญัญัติไวแ้ล้ว นิติบุคคลทางมหาชนท่ีจะทาํการพสัดุตามเง่ือนไขนั้นก็ตอ้งดาํเนินการ

ตามแบบท่ีกฎหมายกําหนดไว้เป็นการเฉพาะด้วย เช่น มาตรา ๑๑49

๕๐ วรรคหน่ึง วางหลักว่า  

การพสัดุท่ีมีจาํนวนเท่ากบัหรือมากกว่า ๑๕,๐๐๐ ยโูร ไม่รวมภาษี (montant égal ou supérieur à  

15 000 euros HT : Hors Taxes) จะตอ้งจดัทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษร (sous forme écrite) 

๖. เง่ือนไขการจํากัดอํานาจของฝ่ายปกครองในทางการเงิน โดยทั่วไปแล้ว สัญญา 

ทางปกครองไม่ มีการจํากัดอํานาจทางการเงินของฝ่ายปกครองในการเข้าทําสัญญา ซ่ึง 

ฝ่ายปกครองจะต้องพิจารณาจากกําลังและความสามารถทางการเงินของตน แต่การพัสดุนั้ น 

มีการจํากัดอํานาจทางการเงินของนิติบุคคลทางมหาชนไว้ เช่น กรณีท่ีนิ ติบุคคลมหาชน 

จะดาํเนินการพสัดุตามกระบวนการท่ีเป็นความเหมาะสม (Marchés Passés selon la Procédure 

Adaptée : MPPA) ซ่ึงเป็นการพสัดุท่ียืดหยุ่นและไม่มีความสลับซับซ้อน (procédure souple et 

simplifiée) เท่าไรนัก กรณีน้ีมีมาตรา ๒๘-III๕๑ วางหลักว่า ในการจัดให้มีการทาํคําเสนอ 

ในการพสัดุนั้ น นิติบุคคลทางมหาชนท่ีมีอาํนาจในการจัดให้มีการประกวดราคาอาจไม่ต้อง

ดาํเนินการประกาศ (sans publicité) หรือไม่ตอ้งจดัให้มีการแข่งขนัประกวดราคาเสียก่อน (ni mise 

en concurrence préalables) ก็ได ้โดยมีเง่ือนไขวา่ การพสัดุนั้นตอ้งมีการจาํกดัวงเงินไว ้โดยตอ้ง

อยูภ่ายในวงเงิน ๑๕,๐๐๐ ยโูร ไม่รวมภาษี (inférieur à 15 000 euros HT) 

                                                         
๕๐Les marchés et accords-cadres d’un montant égal ou supérieur à 15 000 euros HT sont passés sous 

forme écrite. 
๕๑Le pouvoir adjudicateur peut également décider que le marché sera passé sans publicité ni mise en 

concurrence préalables si son montant estimé est inférieur à 15 000 euros HT. Lorsqu’il fait usage de cette faculté, il 

veille à choisir une offre répondant de manière pertinente au besoin, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à 

ne pas contracter systématiquement avec un même prestataire lorsqu’il existe une pluralité d’offres potentielles 

susceptibles de répondre au besoin. 



๒๓ 

 

๗. สัญญาทางปกครองไม่ มี การจํากัดว่าฝ่ ายปกครองต้องดําเนิ นการโดยผ่าน

กระบวนการท่ีตอ้งให้ความเคารพต่อหลักเสรีภาพในการยื่นขอ้เสนอเพื่อเขา้ทาํสัญญา ซ่ึงเป็นผล

ให้ฝ่ายปกครองมีอิสระโดยสามารถเลือกคู่ สัญญาท่ีพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความสามารถและ

เหมาะสมในการดาํเนินการ  ทั้งน้ี เพื่อให้การบริการสาธารณะสําเร็จลุล่วงไปได ้แต่การพสัดุนั้น  

มาตรา ๑ กําหนดให้ ฝ่ายปกครองต้องให้ความเคารพต่อหลักเสรีภาพในการยื่นข้อเสนอ 

ตามการประกาศจัดซ้ือจัดจ้าง (principes de liberté d’accès à la commande publique) และต้องมี

ความเสมอภาคในการปฏิบัติต่อผูเ้สนอราคา (égalité de traitement des candidats)  ดังนั้ น 

อิสระในการคดัเลือกคู่สัญญาของการจดัทาํสัญญาทางปกครองจึงมีมากกวา่การพสัดุ 

แนวคดิในการกําหนดกฎหมายการพัสดุให้มีการเช่ือมโยงกับประชาคม 

ประมวลกฎหมายการพัสดุฝร่ังเศสท่ี มี ผลใช้บังคับอยู่ ในขณะน้ี มี บทบัญญั ติ 

ในการเช่ือมโยงกับประชาคม (communité) โดยเฉพาะการเช่ือมกับกฎหมายแห่งสหภาพยุโรป 

(droit européen) ซ่ึงมีระเบียบของสภาแห่งยุโรปและสภาแห่งประชาคมยุโรป ลงวนัท่ี ๓๑ มีนาคม 

ค.ศ. ๒๐๐๔ เก่ียวกับความร่วมมือในการดาํเนินการร่างการพสัดุก่อสร้าง การพสัดุจัดหา และ 

การพสัดุบริการ5 1

๕๒ โดยเป็นแนวทางในการกาํหนดหลกัเกณฑ์การดาํเนินการท่ีสําคญัสามประการ 

คือ  

๑. หลกัเสรีภาพในการเขา้ดาํเนินการตามคาํส่ังมหาชน52

๕๓ (libre accès à la commande 

publique) 

๒. ความเสมอภาคในการปฏิบติัต่อผูเ้สนอราคา53

๕๔ (égalité de traitement des candidats) 

๓. หลกัความโปร่งใสของวธีิดาํเนินการ54

๕๕ (transparence des procédures)  

                                                         
๕๒La directive 2 0 0 4 /1 8 /CE du Parlement européen et du Conseil du 3 1  mars 2 0 0 4  relative à la 

coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services 
๕๓หลกัเสรีภาพน้ียงัสอดคลอ้งกบัหลกัการในเร่ืองเสรีภาพในการประกวดแข่งขันราคา (libre concurrence) 

ตามมาตรา ๓ g) และหลกัการกาํหนดให้มีเสรีภาพในการให้บริการ (libre prestation de services) ตามท่ีบญัญัติไวใ้น

มาตรา ๗๓ C ของสนธิสัญญาแห่งสหภาพยโุรป ลงวนัท่ี ๗ กุมภาพนัธ์ ค.ศ. ๑๙๙๒ 
๕๔หลกัความเสมอภาคน้ีเป็นหลักการท่ีคลา้ยคลึงกับหลักการไม่เลือกปฏิบติั (non discrimination) ตามท่ี

บญัญัติไวใ้นมาตรา ๖ มาตรา ๗ และมาตรา ๗๓ D ของสนธิสัญญาแห่งสหภาพยุโรป ลงวนัท่ี ๗ กุมภาพนัธ์  

ค.ศ. ๑๙๙๒ 
๕๕หลักความโปร่งใสของวิธีดําเนินการน้ีเป็นหลักการในทาํนองเดียวกันกับหลักความโปร่งใส 

(transparence) ตามท่ีบญัญติัไวใ้นหมวดคาํประกาศว่าดว้ยสิทธิในการไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร (Déclaration relative 

au droit d’accès à l’information) ของสนธิสัญญาแห่งสหภาพยโุรป ลงวนัท่ี ๗ กุมภาพนัธ์ ค.ศ. ๑๙๙๒ 



๒๔ 

 

นอกจากน้ี สาธารณรัฐฝร่ังเศสได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายการพสัดุ โดยมี

การแก้ไขเพิ่มเติมอย่างต่อเน่ืองในช่วง ค.ศ. ๒๐๐๑ ค.ศ. ๒๐๐๔ และ ค.ศ. ๒๐๐๖ ซ่ึงมีการใช้

บงัคบัและพิจารณาตามขอ้เท็จจริงท่ีว่านิติวิธีตามกฎหมายปกครองฝร่ังเศสในเร่ืองการประกาศ

จัดซ้ือจัดจ้างนั้ นได้มีความพยายามท่ีจะรับรองและอนุวตักฎหมายให้เป็นไปตามแนวทางของ

สหภาพยุโรป (Union européenne : UE) และยอมรับท่ีจะผ่อนปรนหลักเกณฑ์เฉพาะของตน โดย

ให้เป็นไปตามแนวทางของประชาคมยุโรป  ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์แห่งการบญัญติักฎหมายในระดบั

นานาชาติ 

ประมวลกฎหมายการพสัดุของฝร่ังเศสมีพฒันาการโดยมีการแกไ้ขเพิ่มเติมปรับปรุงให้

เหมาะสมยิ่งข้ึน บางคร้ังมีการแกไ้ขถอ้ยคาํในลกัษณะคาํต่อคาํในบทบญัญติัตามกฎหมายเพื่อให้

สอดคล้องกับกฎหมายของสหภาพยุโรป โดยเฉพาะกรณีท่ีเก่ียวข้องกับความเป็นไปได้ท่ีจะ

พฒันาให้เกิดความยัง่ยนืและความร่วมมือท่ีมีต่อกนั ซ่ึงต่อมาจะดาํเนินการรวบรวมโดยจดัทาํให้

เป็นประมวลกฎหมายฉบบัใหม่ท่ีมีการเพิ่มเติมบทบญัญติัโดยการริเร่ิมจดัทาํขอ้สัญญาการจดัซ้ือ

จดัจา้งท่ีเป็นสากลและสอดคล้องกบัประชาคมโดยให้มีพฒันาการท่ีมีความสอดคล้องในระดับ

สากล มีความถาวร และมีความยัง่ยนืยิง่ข้ึน 

นอกจากน้ี ประมวลกฎหมายการพสัดุฝร่ังเศสยงัมีพลวตั (dynamique) ในการปรับปรุง

และแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้ระบบประมวลกฎหมายการพสัดุฝร่ังเศสมีความสอดคล้องกบัองค์กร 

ท่ีสําคญัในระดับสากลอ่ืน ๆ เช่น องค์การสหประชาชาติ (Organisation des Nations Unies : ONU 

หรือ United Nations: UN) โครงการส่ิงแวดลอ้มแห่งสหประชาชาติ (Programme des Nations 

unies pour l’environnement : PNUE หรือ United Nations Environment Programme: UNEP) 

สํานักงานโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติ (Programme des Nations unies pour le 

développement : PNUD หรือ  United Nations Development Programme: UNDP) สห ภาพยุโรป 

(Union européenne : UE หรือ European Union: EU) และองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

และการพัฒ น า (Organisation de coopération et de développement économiques : OCDE ห รื อ 

Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD) 

นอกจากน้ี สาธารณรัฐฝร่ังเศสยงัได้พยายามแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายการพสัดุ

ฝร่ังเศสโดยกาํหนดให้มีการสนับสนุนความเป็นไปได้ในการร่วมมือท่ีมีต่อข้อตกลงอนัดีงาม

ร่วมกันในทางสังคมแห่งประชาคม มีการคาํนึงถึงสภาวะแวดล้อม หรือสังคมส่ิงแวดล้อม ซ่ึงมี

การเรียกร้องให้หลายประเทศสร้างหลักประกันต่อความเป็นธรรมและความโปร่งใส 

ในการจดัสรรการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติให้เพิ่มมากยิ่งข้ึน โดยภาคมหาชนจะตอ้งคาํนึงถึง

การเลือกซ้ือเคร่ืองมือเคร่ืองใช้เฉพาะท่ีไม่ก่อให้เกิดปัญหามลภาวะต่อส่ิงแวดล้อม และให้ 



๒๕ 

 

การสนับสนุนผลิตภณัฑ์หรือการพสัดุโดยรวมถึงวิธีการผลิต การขนส่ง และการใช้ท่ีไม่ทาํลาย

หรือส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม คุณภาพชีวิต หรือทาํลายระบบนิเวศน์ ซ่ึงเป็นท่ีมาของปัญหา

มลภาวะในวงจรชีวติของมนุษย ์ 

แนวคิด หลกักฎหมาย และนิติวิธีในการรวบรวมเป็นประมวลกฎหมายการพสัดุของ

สาธารณรัฐฝร่ังเศส รวมทั้งหลกัการสําคญัของประมวลกฎหมายการพสัดุฝร่ังเศสท่ีมีแนวทาง

และกลไกในการปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับวิถีการดําเนินการของประชาคมและ

ส่ิงแวดล้อม จึงเป็นข้อความคิดประการหน่ึงท่ีอาจนํามาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุง

พระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในอนาคต เพื่อให้

พระราชบัญญัติน้ีเป็นกฎหมายท่ีมีมิติอนัสอดคล้องกับประชาคมอาเซียน สามารถรักษา

ส่ิงแวดลอ้ม และป้องกนัการทุจริตในภาครัฐไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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