รายงานการศึกษาส่วนบุคคล
(Individual Study)
เรื่อง กรณีศึกษาปัญหาของการจัดทาสัญญาแบบรัฐต่อรัฐ
(Government to Government Contract)
เฉพาะกรณีที่ไม่เป็นสนธิสัญญา

จัดทาโดย นางสาวนาถสินี ยุติธรรมดารง
รหัส 7030

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม
หลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 7 ปี 2558
สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
ลิขสิทธิ์ของกระทรวงการต่างประเทศ

รายงานการศึกษาส่วนบุคคล
(Individual Study)

เรื่อง กรณีศึกษาปัญหาของการจัดทาสัญญาแบบรัฐต่อรัฐ
(Government to Government Contract)
เฉพาะกรณีที่ไม่เป็นสนธิสัญญา

จัดทาโดย นางสาวนาถสินี ยุติธรรมดารง
รหัส 7030

หลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 7 ปี 2558
สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
รายงานนี้เป็นความคิดเห็นเฉพาะบุคคลของผู้ศึกษา

เอกสารรายงานการศึกษาส่วนบุคคลนี้ อนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม
หลักสูตรนักบริหารการทูตของกระทรวงการต่างประเทศ

ลงชื่อ
(เอกอัครราชทูต เพ็ญศักดิ์ ชลารักษ์)
อาจารย์ที่ปรึกษา

ลงชื่อ
(เอกอัครราชทูต จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล)
อาจารย์ที่ปรึกษา

ลงชื่อ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรทัย ก๊กผล)
อาจารย์ที่ปรึกษา

ง

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
เนื่องจากการจัดหาพัสดุตามสัญญาแบบรัฐต่อรัฐ หรือรัฐบาลต่อรัฐบาล หรือที่เรียกย่อๆ ว่า
G to G นั้นมีความแตกต่างจากสัญญาภาครัฐโดยทั่วไป กล่าวคือ หากรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐ
อ้างว่าการดาเนินการจัดหาพัสดุนั้นเป็นการดาเนินการตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการจะจัดหาพัสดุ
แบบรัฐต่อรัฐกับมิตรประเทศ โดยเหตุผลเพื่อความมั่นคง หรือเป็นนโยบายด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศหรือความสัมพัน ธ์ทางการค้าแล้ ว การดาเนินการจัดหาดังกล่าวมักจะได้รับการยกเว้นให้
ไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือ
มิต้ อ งด าเนิ น การตามระเบี ย บขั้น ตอนของกฎหมายอื่ น ๆ รวมทั้ งมติ ค ณะรัฐ มนตรีที่ เกี่ ยวข้ องกั บ
การจัดซื้อพัสดุนั้นๆ ซึ่งหากสัญญาที่ทาขึ้น ดังกล่าวไม่ใช่สัญญาแบบ G to G ที่แท้จริง แต่กลับได้รับ
ประโยชน์จากการขอยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี
โดยเฉพาะอย่างยิ่งระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ ซึ่งมีขึ้นเพื่อให้เกิดการแข่งขันราคา
กันอย่างเป็นธรรมและเพื่อรักษาประโยชน์ของทางราชการ ตลอดจนเพื่อป้องกันการทุจริตประพฤติ
มิชอบในการจัดหาของภาครัฐแล้ว ย่อมเป็นการมิชอบและเป็นปัจจัยเอื้อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นได้
จากข้อเท็จจริงดังกล่ าวจึงน ามาซึ่งประเด็นของการทาเอกสารทางวิช าการฉบับนี้ที่ต้องการศึกษา
เพื่อให้ทราบถึงหลักการสาคัญของสัญญาแบบรัฐต่อรัฐที่แท้จริง รวมทั้งปัญหาและแนวทางในการขจัด
ปัญหาอื่นๆ ของการจัดทาสัญญาแบบรัฐต่อรัฐดังกล่าว
รายงานการศึก ษาส่ วนบุ ค คลฉบั บ นี้เป็ นการศึ กษาข้อมู ล จากหนั งสื อ วารสาร เอกสาร
บทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการทาสัญญาแบบ G to G รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
คาวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา คาวินิจฉัยตอบข้อหารือของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ
คาพิพากษาของศาลฎีกา คาวินิจฉัยของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
คาวินิ จฉัยของศาลรัฐธรรมนู ญ และการสืบค้นสารวจร่างสัญ ญาและข้อหารือเกี่ ยวกับสัญ ญาแบบ
G to G ของหน่วยงานราชการที่นาส่งให้สานักงานอัยการสูงสุดตรวจร่างหรือตอบข้อหารือ ในช่วง
ระหว่างปี พ.ศ. 2537-2557 ซึ่งผลของการศึกษาทาให้ส ามารถเห็ นถึงสภาพปัญ หาของการจัดทา
สัญญาแบบรัฐต่อรัฐโดยรวมได้ 3 ประการ โดยปัญหาประการแรก คือ ปัญหาความไม่ชัดเจนของ
นิยามและหลักการสาคัญของสัญญาแบบรัฐต่อรัฐ ปัญหาประการที่สอง คือ ปัญหาการขาดระเบียบ
วิธี ป ฏิ บั ติ ห รื อ หลั ก เกณฑ์ ว่ าด้ ว ยเรื่อ งการจั ด ท าสั ญ ญาแบบรั ฐ ต่ อ รัฐ เป็ น การเฉพาะ และปั ญ หา
ประการที่สาม คือ ปัญหาความไม่ชัดเจนว่าในสัญญาแบบ รัฐต่อรัฐควรมีการกาหนดข้อสัญญาที่เป็น
สาระสาคัญอะไรบ้าง และจากการศึกษาคาวินิจฉัยข้อหารือของหน่วยงานของรัฐที่มีอานาจหน้าที่
ในการวินิ จฉัยปั ญ หาข้อกฎหมายและการตรวจร่างสัญ ญาทาให้ได้ข้อสรุปของหลั กการสาคัญ ของ
สัญญาแบบรัฐต่อรัฐที่แท้จริงว่าต้องเป็นการทาสัญญาระหว่างรัฐต่อรัฐ หรือระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาล
หรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานหรือนิติบุคคลที่รัฐบาลของอีกรัฐหนึ่งมอบหมายให้ดาเนินการในนาม
ของรัฐบาลนั้นอย่างแท้จริง โดยเงื่อนไขของสัญญานั้นจะมีการผ่อนปรนกันมากน้อยแค่ไหนเพียงไร
ย่อมเป็นไปตามนโยบายและการเจรจาต่อรองระหว่างรัฐบาลคู่สัญญา ทั้งนี้ เอกสารวิชาการฉบับนี้

จ
มีข้อจากัดว่า สัญญาแบบรัฐต่อรัฐที่ศึกษานี้ เป็นการศึกษาเฉพาะสัญญาซื้อขายแบบรัฐต่อรัฐ ซึ่งมิใช่
กรณีที่เป็นสนธิสัญญาเท่านั้น (ดังได้กล่าวในบทที่ 2 และบทที่ 3)
ในบทที่ 4 ของรายงานการศึกษาฉบับนี้ ได้เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญ หาต่างๆ
ที่พบจากการศึกษา รวมทั้งเสนอแนะถึงสาระสาคัญที่พึงมีหรือเงื่อนไขที่พึงใช้ความระมัดระวังในการ
เจรจาสัญญาแบบรัฐต่อรัฐด้วย เพื่อให้รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐสามารถนาไปใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติราชการได้ ทั้งนี้ เห็นว่ารัฐบาลควรจัดทาแนวทางปฏิบัติ (Guideline) เกี่ยวกับหลักการหรือ
สาระส าคัญ ของการจั ด ท าสั ญ ญาซื้อ ขายแบบรัฐ ต่ อรัฐ เพื่ อเผยแพร่แก่ ส่ ว นราชการ รัฐ วิส าหกิ จ
หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ซึ่งควรมีหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพในการจัดทา Guideline
ดังกล่าว โดยอาจจะเป็นสานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานอื่นใดที่รัฐบาลเห็น สมควร
เพราะการจัดท าสั ญ ญาซื้อขายแบบรัฐต่อรัฐ โดยส่ วนใหญ่ เกิดขึ้นจากนโยบายของรัฐ บาล ซึ่งการ
เผยแพร่ความรู้และการมีแนวทางปฏิบัติราชการดังกล่ าวจะช่วยลดปัญหาของการจัดทาสัญญาแบบ
รัฐต่อรัฐ ทั้งยังแสดงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ และยังเป็นอีกปัจจัยหนึ่ง
ที่ช่วยลดปัญหาการทุจริตประพฤติชอบของประเทศไทยได้

ฉ

กิตติกรรมประกาศ
รายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้มิอาจสาเร็จได้หากมิได้ความกรุณาจากอาจารย์ที่ปรึกษา
ทั้งสามท่าน คือ เอกอัครราชทูต เพ็ญศักดิ์ ชลารักษ์ เอกอัครราชทูต จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล ที่สละเวลาอันมีค่าในการอ่านต้นฉบับ ให้คาปรึกษา ข้อคิดเห็น
และคาแนะนาอันทรงคุณค่าตั้งแต่เริ่มต้นจนสาเร็จเป็นรายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับสมบูรณ์นี้
ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณและสานึกในพระคุณของท่านอาจารย์ทั้งสามอย่างมิรู้ลืม
นอกจากนี้ ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณบิดามารดาที่คอยให้กาลังใจและข้อคิดเห็นในการ
จัดทารายงานฉบับนี้ ขอขอบพระคุณ นายวีรพล ปานะบุตร รองอัยการสูงสุด นายเข็มชัย ชุติวงศ์
ผู้ตรวจการอัยการ สานักงานอัยการสูงสุด นายกุศล แย้มสอาด อัยการพิเศษฝ่ายสัญญาและหารือ 1
สานักงานที่ปรึกษากฎหมาย นายมรกต จรูญวรรธนะ ผู้อานวยการกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด
สานั กงานคณะกรรมการอาหารและยา และนายพิษ ณุ เหรียญมหาสาร อดีตรองปลั ดกระทรวง
พาณิชย์ ที่ให้ความอนุเคราะห์และสละเวลาอันมีค่าในการให้สัมภาษณ์เพื่อให้ได้ข้อคิดเห็นในประเด็น
ต่างๆ สาหรับการศึกษานี้ และขอขอบพระคุณ นายกฤษฎา บุณยสมิต รองอธิบดีอัยการ สานักงาน
ที่ปรึกษากฎหมาย นายทวีสิน หิรัญวัฒน์ศิริ อัยการพิเศษฝ่ายสัญญาและหารือ 2 สานักงานที่ปรึกษา
กฎหมาย ที่ให้ ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะจากประสบการณ์ ในการตรวจร่างสั ญ ญาภาครัฐ และ
ขอขอบคุณ นายคถา สถลสุ ต อัย การจังหวัดประจาส านักงานอัยการสู งสุด ที่ให้ ความช่วยเหลื อ
ในการหาข้อมูลและให้คาแนะนาอย่างดียิ่งในการจัดทารายงานการศึกษาฉบับนี้จนสาเร็จลุล่วง
ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดทาสัญญาแบบรัฐต่อรัฐ
ของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ให้ มี ค วามถูก ต้ อ งรัด กุ ม และตั้ งอยู่ บ นพื้ น ฐานของความชอบด้ ว ยกฎหมาย
ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ทั้งนี้ หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย
นาถสินี ยุติธรรมดารง
กรกฎาคม 2558
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สารบัญ
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
บทที่ 1 บทนา
1.1 ภูมิหลังและความสาคัญของปัญหา
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1.3 ขอบเขตการศึกษา วิธีการดาเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
1.4 ประโยชน์ของการศึกษา
1.5 นิยามศัพท์และการจากัดความหมายของคาศัพท์ที่สาคัญ
บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดทฤษฎี
2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.3 สรุปกรอบแนวคิด
บทที่ 3 ผลการศึกษา
3.1 หลักการสาคัญ
3.2 ผลการสารวจแนวคิดจากคาพิพากษาของศาลฎีกา ศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง คาวินิจฉัยคณะกรรมการกฤษฎีกา
คาวินิจฉัยคาตอบข้อหารือและข้อสังเกตจากการตรวจร่างสัญญาของ
สานักงานอัยการสูงสุด คาวินิจฉัยคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้องกับการ
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ภูมิหลังและความสาคัญของปัญหา
1.1.1 ภูมิหลัง
ภายหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ในปี ค.ศ. 1945 หรือ พ.ศ. 2488 อาจกล่าวได้ว่า
โลกได้แบ่งออกเป็นสามกลุ่ม ภายใต้การนาของจีน สหภาพโซเวียต และสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้ต่อสู้กัน
ด้วยวิธีการต่างๆ นานา ที่เรียกกันว่า “สงครามเย็น” และประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ประกาศตน
อยู่ข้างสหรัฐอเมริกาอย่างเปิ ดเผย ในสมัยจอมพลสฤษฎ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี รัฐบาลได้
โน้มน้าวประชาชนให้เชื่อว่าสหรัฐอเมริกาเป็นมหามิตรของไทยและในยุคนั้น ประเทศไทยได้รับการ
ช่วยเหลือทั้งด้านเศรษฐกิจและทางทหารจากสหรัฐอเมริกาเป็นอันมาก รวมทั้งการช่วยเหลือ ในด้าน
อาวุ ธ ยุ ท โธปกรณ์ แ บบให้ เปล่ าด้ ว ย เพื่ อ ใช้ ป้ อ งกั น ประเทศจากระบอบคอมมิ ว นิ ส ต์ แต่ ก ารให้
ความช่วยเหลือแบบให้เปล่านั้นบางครั้งอาจไม่ตรงกับความต้องการหรือไม่เหมาะสมกับการใช้งาน
ในประเทศ ซึ่งสหรัฐอเมริกาได้ให้ความช่วยเหลือทางด้านอาวุธยุทโธปกรณ์แก่ประเทศไทยเรื่อยมา
ตั้งแต่รัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ จนถึงรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร และในขณะนั้น แม้อาวุธ
ยุทโธปกรณ์ที่ได้มาจะไม่ตรงตามความต้องการก็ตาม แต่ฐานะของประเทศไทยก็ยังไม่ดีพอที่จะจั ดซื้อ
อาวุธยุทโธปกรณ์ราคาแพงมาใช้เอง จนกระทั่งปลายสมัยรัฐบาลจอมพลถนอมฯ ซึ่งเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้น
จึงได้เริ่มที่จะขอเปลี่ยนการให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่ามาเป็นการขอซื้อในราคาถูก ประจวบกับ
ในขณะนั้นประเทศสหรัฐอเมริกาเองได้มีการออกกฎหมายภายในประเทศให้สามารถจาหน่า ยอาวุธ
ยุ ท โธปกรณ์ ในราคาถู ก ให้ แ ก่ มิ ต รประเทศได้ โดยเรีย กว่ าการขายแบบ FMS (Foreign Military
Sales) ซึ่งมีกฎหมายภายในของประเทศสหรัฐอเมริกาชื่อว่า Foreign Military Sales Act of 1968
(Amended 1971) กาหนดขั้นตอนในการจัดซื้อไว้เป็นการเฉพาะ 1 ด้วยเหตุดังกล่าวในการจัดซือ้ ตาม
1วีรพล

ปานะบุตร, "สัญญาจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์,” ใน เอกสารสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพและความเชื่อมั่นในการตรวจร่างสัญญา จัดโดยสานักงานที่ปรึกษากฎหมาย สานักงานอัยการสูงสุด
วันที่ 21-22 มีนาคม 2552 กรุงเทพฯ.
นอกจากนี้ นายวีรพลฯ ยังได้กล่าวเพิ่มเติมถึงรายละเอียดของการขายแบบ FMS (Foreign Military
Sales) ตามกฎหมายภายในของประเทศสหรัฐอเมริกาว่า กาหนดขัน้ ตอนในการจัดซื้อไว้ โดยมีหลักการ คือ
1. ขายในราคาถูก (เพราะกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริการวบรวมการสั่งซื้อจากมิตรประเทศเป็นจานวนมากไป
ซื้อจากโรงงานผลิต จึงได้ราคาต่ากว่าที่ประเทศไทยจะไปซื้อเองโดยตรงจากผูผ้ ลิต)
2. เป็นการขายในราคาต้นทุน ไม่บวกกาไร แต่อาจมีการบวกค่าดาเนินการเพียง 3-5%
3. สามารถผ่อนส่งระยะยาวได้ 10-12 ปี
4. กฎหมายสหรัฐอเมริกากาหนดว่าไม่ต้องทาสัญญาตามแบบสัญญาการค้าทั่วๆไป (Commercial Contract)
เพียงแต่ทาตามแบบฟอร์ม LOA (Letter of Offer and Acceptance) อันเป็นหนังสือ คาเสนอและคาสนอง ซึ่ง
ก่อให้เกิดสัญญาขึ้น

2
โครงการ FMS จึงไม่สามารถที่จะดาเนินการตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุฯ ของประเทศไทยได้ แต่
ต้องดาเนินการตามขั้นตอนที่กาหนดไว้ตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเห็นได้ว่าการทาสัญญา
ของรัฐโดยเฉพาะเพื่อการจั ดหาพัสดุแบบรัฐต่อรัฐหรือ G to G เริ่มเด่นชัดขึ้นจากการจั ดซื้ออาวุธ
ยุทโธปกรณ์แบบ FMS ระหว่างกระทรวงกลาโหมของประเทศสหรัฐอเมริกา กับกระทรวงกลาโหม
ของรัฐบาลไทยนี่เอง
ต่อ มาเมื่ อสมั ย ม.ร.ว.คึ ก ฤทธิ์ ปราโมชย์ เป็ น นายกรัฐ มนตรี ราว พ.ศ. 2518
ขณะนั้ น ประเทศเวีย ดนามอยู่ภ ายใต้การปกครองระบอบคอมมิวนิส ต์แล้ ว และประเทศกัมพูชาก็
เปลี่ยนการปกครองเป็นระบอบคอมมิวนิสต์ด้วย ในขณะนั้น นักวิชาการและนักการทหารของไทย
ต่างเชื่อในทฤษฎี DOMINO โดยเชื่อว่าประเทศไทยอาจพ่ายแพ้คอมมิวนิสต์เป็นรายต่อไป จึงมีความ
จาเป็นที่ประเทศไทยต้องเพิ่มศักยภาพและสมรรถนะในการป้องกันตนเองจากประเทศคอมมิวนิสต์
เป็นเหตุให้ต้องจัดซื้ออาวุธมาเพื่อการดังกล่าวเป็นจานวนมาก คณะรัฐมนตรีในสมัย ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ฯ
จึงได้มีมติเมื่อวันที่ 14 มิถุน ายน พ.ศ. 2518 เพื่อยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุฯ
ในการซื้อแบบ FMS ดังนั้น ตั้งแต่นั้นมาในการซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์แบบ G to G ตามโครงการ FMS
จากกระทรวงกลาโหมของประเทศสหรัฐอเมริกาจึงไม่ต้องทาตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุฯ 2
สมัยต่อมาในปลายสมัยรัฐบาลพลเอก เปรม ติณณสูลานนท์ รัฐบาลจีน เริ่มเสนอ
ขายอาวุธ ให้ ไทยในราคามิตรภาพ ซึ่งเหตุที่รัฐ บาลไทยเริ่มผู กมิตรกับรัฐ บาลจีนก็เป็นพลวัตรจาก
นโยบายด้านต่างประเทศของประเทศสหรัฐอเมริกาเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในสมัยประธานาธิบดี ริชาร์ด
นิกสัน โดยคาแนะนาของ ดร.เฮนรี คิสซิงเจอร์ รัฐมนตรีต่างประเทศ ที่ว่าการต่อสู้กับ สหภาพโซเวียต
มีความจาเป็นต้องผูกมิตรกับประเทศจีนก่อน และเมื่อสหรัฐอเมริกาสามารถ มีสัมพันธไมตรีกับจีนได้
เป็นผลสาเร็จ ก็เป็นเหตุให้ประเทศต่างๆ ที่เคยเดินตามสหรัฐอเมริกา รวมทั้งประเทศไทย ก็ต้องหันมา
ทบทวนนโยบายด้านต่างประเทศของตนใหม่ ซึ่งประเทศไทยเริ่มมี ความพยายามสานสัมพันธ์กับ
รัฐบาลจีนมาตั้งแต่ปลายรัฐบาลจอมพลถนอมฯ และประสบผลสาเร็จ ในสมัยรัฐบาล ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ฯ
โดย ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ฯ สามารถลงนามเปิดความสัมพันธ์ทางการทูต กับจีนอย่างเป็นทางการในวันที่
1 กรกฎาคม 2518 อย่างไรก็ดี การซื้ออาวุธจากรัฐบาลจีนก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกับโครงการ FMS
ที่ทากับสหรัฐอเมริกา คือไม่สามารถทาตามระเบียบว่าด้วย การพัสดุฯ ได้ คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อ
วันที่ 13 มกราคม 2530 ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2521
และที่ แ ก้ไขเพิ่ มเติ ม รวมทั้ งมติ คณะรัฐ มนตรี ที่ เกี่ยวข้ อง ให้ แก่ก ารจัด ซื้อ อาวุธ ยุท โธปกรณ์ และ
การบริการทางทหารจากมิตรประเทศอื่นๆ นอกจากสหรัฐอเมริกาได้ โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักการ
จัดหายุทโธปกรณ์และการบริการทางทหาร โดยวิธี FMS ดังนั้น นับแต่นั้นมาการซื้อขายอาวุธแบบ
G to G ไม่ว่าจากประเทศใดๆ ที่เป็น มิตรประเทศจึงได้รับยกเว้นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วย
การพัสดุฯ ทั้งสิ้น3
สาหรับการจัดหาพัสดุประเภทอื่นๆ นอกจากอาวุธยุทโธปกรณ์ อาทิเช่น การซื้อขาย
ผลิตภัณฑ์มันสาปะหลัง หรือการซื้อลาไยอบแห้งเพื่อแลกกับยุทโธปกรณ์ หรือการซื้อขายข้าว ระหว่าง
2 เรื่องเดียวกัน, 18.
3 เรื่องเดียวกัน, 18.
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รัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ ในสมัยต่อๆ มาโดยเฉพาะภายหลังมีระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ใช้บังคับ กอปรกับมีคาวิ นิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่
873/2551 โดยมีความเห็นวางเป็นหลักการไว้ว่าการขอยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ ต้องขอผ่อนผันหรือยกเว้นต่อคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ
ซึ่งการจัดหาพัสดุตามสัญญาแบบ G to G นี้ แม้จะเป็นสัญญาที่ตกอยู่ภายใต้มติคณะรัฐมนตรีว่าด้วย
การซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ โดยวิธี FMS หรือการจัดซื้อตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มกราคม
2530 หน่วยงานผู้ดาเนินการก็จะขอยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุฯ ต่อคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วย
1.1.2 สภาพและความสาคัญของปัญหา
การศึกษาเรื่องนี้มีที่มาจากสัญญาแบบสัญญารัฐต่อรัฐ หรือสัญญาระหว่างรัฐบาล
ต่ อ รั ฐ บาล (Government to Government Contract) หรื อ ที่ เรี ย กย่ อ ๆ ว่ า G to G โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งสัญญาเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุนั้น ถูกกล่าวถึงบ่อยครั้งในการดาเนินนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล
และหน่วยงานของรัฐ และหลายๆ ครั้งก็ถูกนามาเป็นประเด็นทางการเมืองถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้
และความถูกต้องแท้จริงของสัญญาที่รัฐบาลไทยหรือหน่วยงานของรัฐได้จัดทาขึ้นว่า เป็นสัญญาแบบ
รัฐต่อรัฐ หรือ G to G จริงหรือไม่ เพราะสัญญา G to G มักถูกใช้เป็นข้อกล่าวอ้างเพื่อเป็นเหตุในการ
ขอยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ซึ่งทาให้เกิดข้อสงสัย
แก่สังคมและประชาชนในวงกว้างว่า สัญญาที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐ กล่าวอ้างว่าเป็นสัญญา
แบบ G to G นั้น เป็นสัญญาแบบ G to G ที่แท้จริงหรือไม่ เช่น สัญญาขายข้าวแก่รัฐบาลจีน สัญญา
โครงการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต) ให้กับนักเรียนชั้น ป.1 ตามนโยบายของรัฐบาลไทย
โดยกระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร (ไอซี ที ) หรือ สั ญ ญาซื้ อ รถและเรือ ดั บ เพลิ ง
ของกรุงเทพมหานครจากประเทศออสเตรีย หรือสั ญ ญาจัดซื้อเครื่องบินขับ ไล่อเนกประสงค์แบบ
Gripen 39C ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสวีเดน เป็นต้น ซึ่งหากสัญญาที่ทาขึ้นดังกล่าวไม่ใช่สัญญา
แบบ G to G ที่ แท้จ ริง แต่กลั บ ได้รับ ประโยชน์จากการขอยกเว้น หรือผ่ อนผั น การไม่ปฏิ บัติตาม
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีขึ้นเพื่อ ประโยชน์
ในการบริ หารจั ดการที่ เหมาะสมกั บการจั ดหาภาครัฐตามหลั กการบริ หารจั ดการบ้ านเมื องที่ ดี การ
หลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามระเบียบฯ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องดังกล่าว ย่อมเอื้อต่อการทุจริต
คอร์รัปชั่นได้ ดังนั้น การวิเคราะห์ถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการจัดทาสัญญาแบบ G to G และ
ขจัดปัญหาดังกล่าว เพื่อทาให้เกิดความชัดเจนว่าสัญญาแบบ G to G นั้นมีความหมายหรือหลักการ
ส าคั ญ อย่ างไร มี ขอบเขตเพี ย งใด มี กฎหมายหรือ หลั ก เกณฑ์ ของทางราชการที่ เกี่ ย วข้ อ งหรือไม่
อย่างไร และสาระสาคัญที่พึงมีในสัญญาแบบ G to G ควรมีอะไรบ้าง จึงมีความสาคัญและจาเป็น
อย่างมิอาจหลีกเลี่ยงได้
นอกจากนี้ หากปรากฏว่าสัญญาแบบ G to G ไม่มีกระบวนการจัดทาสัญญาที่ระบุ
ไว้ชัดเจนตามระเบียบฯ หรือข้อกาหนดของทางราชการที่เกี่ยวข้องเช่นเดียวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
ของภาครัฐโดยทั่วไปแล้ว ย่อมเกิดปัญหาว่าสัญญาแบบ G to G ที่ทาขึ้นนั้นมีความรอบคอบรัดกุม
โปร่ งใส ตรวจสอบได้ มีค วามคุ้ มค่ าและเป็ น ธรรม มากน้ อ ยแค่ไหน เพี ยงใด ซึ่งหากรัฐ บาลหรือ
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หน่วยงานของรัฐไม่สามารถตอบคาถามต่างๆ ดังกล่าวข้างต้ นได้ ก็จะนามาซึ่งการถูกตรวจสอบโดย
กระบวนการทางกฎหมาย และอาจจบลงที่การถูกดาเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญากับผู้ที่เกี่ยวข้อง
และท้ายที่สุดอาจกระทบถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับรัฐซึ่งเป็ นคู่สัญญากับรัฐบาลไทย หรือ
รัฐที่ถูกกล่าวอ้างว่าเป็นคู่สัญญากับรัฐบาลไทย (ในกรณีที่ปรากฏว่าสัญญาที่ทาขึ้นมิใช่สัญญาแบบ G to G
ที่แท้จริง) อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่อให้ทราบถึงปัญหาของการจัดทาสัญญาแบบรัฐต่อรัฐ หรือ G to G เฉพาะกรณีที่มิใช่
สนธิ สั ญ ญา และแนวทางการขจั ด ปั ญ หาต่ า งๆ ดั ง กล่ า ว และเพื่ อ ให้ ส ามารถก าหนดแนวท าง
(Guideline) ในการจัดทาสัญญาซื้อขายแบบรัฐต่อรัฐได้อย่างถูกต้อง ทาให้การจัดทาสัญญามีความ
รอบคอบรัดกุม เหมาะสม และเป็นธรรม
1.3 ขอบเขตการศึกษา วิธีการดาเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
1.3.1 ขอบเขตการศึกษา
1) ในประเด็นศึกษาเรื่องปัญหาของการจัดทาสัญญาแบบรัฐต่อรัฐ หรือ G to G
เฉพาะกรณีที่ไม่เป็นสนธิสัญญานี้ จะจากัดขอบเขตแต่เฉพาะสัญญาซื้อขายเท่านั้น โดยจะศึกษาจาก
หนังสือ วารสาร เอกสารบทความทางวิชาการทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับ
การทาสัญญาแบบ G to G รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง คาวินิจฉัยข้อหารือ และร่างสัญญา
ที่ผ่านการตรวจร่างจากส านั กงานอัยการสูงสุด คาวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา คาวินิจฉัย
ตอบข้อหารือของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ คาพิพากษาของศาลฎีกา คาวิ นิจฉัยของศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง และคาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
2) ในประเด็นศึกษาเรื่องการกาหนดแนวทาง (Guideline) ในการจัดทาสัญญา
ซื้อขายแบบรัฐต่อรัฐ เพื่อให้เกิดความรอบคอบรัดกุม เหมาะสม และเป็นธรรมนั้น จะมุ่งเน้นศึกษา
บรรดาร่างสัญญาและข้อหารือเกี่ยวกับสัญญาแบบ G to G และที่ถูกกล่าวอ้างว่าเป็นสัญญาแบบ
G to G ของหน่วยงานราชการที่นาส่งให้สานักงานอัยการสูงสุดตรวจร่างหรือตอบข้อหารือ ในช่วง
ระหว่างปี พ.ศ. 2537-2557
1.3.2 วิธีการดาเนินการศึกษาและระเบียบวิธีการศึกษา
1) ในประเด็นศึกษาเรื่องปัญ หาของทาสัญญาซื้อขายแบบรัฐต่อรัฐ จะมุ่งเน้นการ
วิจั ย เชิงคุณ ภาพ (Qualitative Research) จากแหล่ งข้อมูล ทุ ติยภูมิ (Secondary Data) เป็นหลั ก
โดยอาจได้จากการค้นคว้าข้อมูลจากมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องคาวินิจฉัยข้อหารือและ แนวทางการ
ตรวจร่างสัญญาของสานักงานอัยการสูง สุด คาวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา คาวินิจฉัยตอบ
ข้อหารือของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ คาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คาพิพากษาของศาลฎีกา
และคาวินิจฉัยของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง รวมทั้งหนังสือ เอกสาร
บทความทางวิช าการ วารสาร หนั งสื อพิ ม พ์ รวมทั้ งเว็ป ไซด์ต่ างๆ ผนวกกั บ แหล่ งข้อมู ล ปฐมภู มิ
(Primary Data) จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผล
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2) สาหรับประเด็นศึกษาเรื่องการกาหนดแนวทาง (Guideline) ในการทาสัญญา
ซื้อขายแบบรัฐต่อรัฐ เพื่อให้เกิดความรอบคอบรัดกุม เหมาะสม และเป็นธรรมนั้น จะมุ่งเน้นการศึกษา
วิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตัวอย่างร่างสัญญา
และข้อหารือที่เกี่ยวกับสัญญาแบบรัฐต่อรัฐ หรือ G to G ประกอบกับแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary
Data) จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อรวบรวมข้อมูลและวิ เคราะห์ผลว่าสัญญา แบบรัฐต่อรัฐนั้น
ควรมีข้อสัญญาที่เป็นสาระสาคัญหลักๆ อะไรบ้าง
1.4 ประโยชน์ของการศึกษา
การทราบถึงปัญหาของการจัดทาสัญญาซื้อขายแบบรัฐต่อรัฐ และกาหนดแนวทางในการ
ขจัดปัญหาต่างๆ ดังกล่าวได้ ก็จะทาให้รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐมีความเข้าใจในการจัดทาสัญญา
แบบ G to G ได้ อย่ างถูกต้ องชัด เจนยิ่งขึ้น ท าให้ การท าสั ญ ญามี ความรอบคอบรัดกุ ม เหมาะสม
เป็นธรรม และเกิดความคุ้มค่าในการบริหารงบประมาณแผ่นดิน ทั้งยังทาให้ภาคประชาชนมีความ
เข้าใจที่ถูกต้องถึงหลักการของ “สัญญาแบบ G to G” ที่แท้จริงและสามารถตรวจสอบการทาสัญญาแบบ
รัฐต่อรัฐของรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐได้ ทาให้เกิ ดความโปร่งใส และอาจนามาซึ่งการลดปัญหา
ทุจริตคอร์รัปชั่นในวงราชการ
นอกจากนี้ การศึกษายังทาให้สามารถกาหนดแนวทาง (Guideline) ในการจัดทาสัญญาซื้อขาย
แบบ G to G ได้อย่างถูกต้อง ทาให้การจัดทาสัญญาเกิดความรอบคอบรั ดกุม เหมาะสม และเป็นธรรม
ซึ่งจะเกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนโดยรวม
1.5 นิยามศัพท์
สาหรับคาว่า “สัญญาแบบรัฐต่อรัฐ” มีความหมายเช่นเดียวกับคาว่า “สัญญาแบบรัฐบาล
ต่อรัฐบาล” “สัญญาแบบ G to G” และ “สัญญา G to G” และหมายถึงสัญญาแบบรัฐต่อรัฐ ที่จากัด
ขอบเขตอยู่เฉพาะสัญญาซื้อขายเท่านั้น

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดทฤษฏี
2.1.1 ทฤษฎีว่าด้วย “รัฐ” และความหมายของคาว่า “รัฐ”
2.1.1.1 ความหมายของคาว่า “รัฐ” ในมุมมองของศาสตราจารย์ ดร.ชัยอนันต์
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สมุทวณิช
ศาสตราจารย์ ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิช ได้กล่าวถึงความหมายของรัฐตาม
ทัศนะของ เบนจามินและดูวาล (Roger Benjamin and Raymond Duvall) ซึ่งได้เสนอว่ามีแนวคิด
เกี่ ย วกั บ รั ฐ อยู่ 4 แนวทาง คื อ (1) รั ฐ ในฐานะที่ เป็ น รั ฐ บาล (The state as government) ซึ่ ง
หมายถึงกลุ่มบุคคลที่ดารงตาแหน่งซึ่งมีอานาจในการตัดสิ นใจในสังคมการเมือง และ (2) รัฐ ในฐานะ
ที่ เป็ น ระบบราชการ (The state as public bureaucracy) หรื อ เครื่อ งมื อ ทางการบริห ารที่ เป็ น
ปึกแผ่นและเป็นระเบียบทางกฎหมายที่มีความเป็นสถาบัน ทั้งสองความหมายนี้เป็นการมองรัฐตาม
แนวคิดของนักสังคมศาสตร์ที่มิใช่มาร์กซิส ต์ (3) รัฐ ในฐานะที่เป็นชนชั้นปกครอง (The State as
ruling class) เป็ น ความหมายในแนวคิ ด มาร์ ก ซิ ส ต์ และ (4) รั ฐ ในฐานะที่ เป็ น โครงสร้ า งทาง
อุดมการณ์ (The State as normative order) ซึ่งเป็นแนวคิดของนักมนุษยวิทยา5
2.1.1.2 ความหมายของคาว่า “รัฐ” ในมุมมองของรองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย6
รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย ได้กล่าวถึงคาว่า “รัฐ” ไว้ในวารสาร
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน 2530 ไว้ว่า “คาสอนว่าด้วยรัฐ
ในลักษณะทั่วไปโดยไม่เจาะจงกล่าวถึงรัฐใดรัฐหนึ่งโดยเฉพาะในประเทศเยอรมันเรียกว่า “ทฤษฎี ว่า
ด้ ว ยรั ฐ ทั่ ว ไป” (Die allgemeine Staatslehre) เนื้ อ หาของทฤษฎี ว่ า ด้ ว ยรั ฐ ทั่ ว ไปนี้ จะกล่ า วถึ ง
ข้อความคิด (Begriff, concept) ลักษณะธาตุแท้ (Wesen) และโครงสร้างของรัฐ ตลอดจนลักษณะ
รูปแบบการทางานของรัฐ และรัฐธรรมนูญของรัฐ แต่ในที่นี้จะกล่าวถึงรัฐในขอบเขตที่จากัด เฉพาะรัฐ
ที่เราเรียกว่า “รัฐสมัยใหม่” ซึ่งเป็นสังคมการเมืองที่จัดตั้งขึ้นเหนืออาณาเขตแห่งใดแห่งหนึ่ง หลังจาก
สิ้ น ยุ ค ของสมั ย กลาง” ซึ่ ง ในที่ นี่ ผู้ เขี ย นสรุ ป สาระส าคั ญ ของ “รั ฐ สมั ย ใหม่ ” ในมุ ม มองของ
รองศาสตราจารย์สมยศฯ ตามทฤษฎีว่ารัฐทั่วไป ได้ดังนี้

4 วิกีพีเดีย, ความหมายของคาว่า “รัฐ” [ออนไลน์], แหล่งที่มา:

www.th.m.wikipedia.org [20 พฤษภาคม

2558].
5 ชัยอนันต์ สมุทวณิช, รัฐ, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535).
6 สมยศ เชื้อไทย, “รัฐ: ปัญหาเกี่ยวกับข้อความคิดและสาระสาคัญ,” วารสารนิติศาสตร์ 15,3 (กันยายน 2530): 102.
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1) ข้อความคิด (Begriff) และลักษณะที่เป็นธาตุแท้ (Wesen) ของรัฐ
(1) ภายในสังคมการเมืองที่เรียกว่า “รัฐ” กลุ่มคนหรือสังคมของ
คนถูกจัดตั้งขึ้นเป็นองค์การเหนืออาณาเขตแห่งใดแห่งหนึ่ง ถ้าพิจารณารัฐในแง่กฎหมาย รัฐอยู่ใน
ฐานะเป็นหน่วยในทางกฎหมายหรือบุคคลในทางกฎหมาย มีการกระทาเป็นของตนเองโดยผ่านทาง
องค์กรและมีเจตนาของตนเอง ซึ่งแยกออกต่างหากจากเจตนาของราษฎรแต่ละคนที่เป็นสมาชิกของ
ตน แต่รัฐก็มิใช่เป็นเพียงสิ่งที่มีตัวตนในทางความคิดหรือในทางกฎหมายเท่านั้น “รัฐ” ยังมีการแสดง
เจตนาหรือการกระทาที่เป็นปรากฏการณ์ในทางความเป็นจริงทางสังคมและในทางการเมืองอีกด้วย
ดังนั้น “รัฐ” จึงเป็น “หน่วยในทางการเมือง” หรือ “สังคมการเมือง” ด้วย
(2) ไม่ว่าเราจะพิจารณารัฐในทางกฎหมาย หรือในฐานะที่เป็นใน
สภาพความเป็ น จริงซึ่งเป็ น การมองในแง่สั งคมและการเมือง “รัฐ ” จะต้องเป็นปรากฏการณ์ ของ
อานาจปกครองซึ่งจัดตั้งกลุ่มบุคคลหรือสังคมของคนขึ้นเป็นปึกแผ่นในลักษณะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ในอาณาเขตแห่งใดแห่งหนึ่ง เพราะฉะนั้น ณ ที่ใดที่สิ่งต่อไปนี้รวมตัวเป็นอันหนึ่งอันเดียว คือ กลุ่มคน
ชุ ม ชนอาณาเขต และอ านาจปกครองซึ่ งจั ด ตั้ งกลุ่ ม คนเข้ า เป็ น สั งคมการเมื อ งหรือ หน่ ว ยในทาง
การเมือง ณ ที่ นั้นเราเรียกว่า “รัฐ” ดังนั้น รัฐจึงเป็นหน่วยในทางการเมืองหรือ สังคมการเมืองที่มี
สาระสาคัญที่เป็นองค์ประกอบ 3 ประการ คือ ราษฎรหรือกลุ่มคนที่เป็นสมาชิกของรัฐ ดินแดนหรือ
อาณาเขตของรัฐ และอานาจปกครองหรืออานาจรัฐ
2) ราษฎรและดินแดน เป็นองค์ประกอบพื้นฐานของรัฐ กล่าวคือ เป็น
เงื่ อ นไขของการปรากฏตั ว ของรั ฐ ถ้ า ขาดองค์ ป ระกอบทั้ ง สองรั ฐ ก็ มี อ ยู่ ไ ม่ ไ ด้ เช่ น องค์ ก าร
สหประชาชาติ (UN) และองค์การระหว่างประเทศอื่นๆ ที่ไม่มีราษฎรที่เป็นสมาชิกและไม่มีดินแดน
หรืออาณาเขต องค์การเหล่านี้จึงไม่ใช่รัฐ ซึ่งทั้งราษฎรและดินแดนเป็นองค์ประกอบในทางข้อเท็จจริง
ตามธรรมชาติและสังคมวิทยา แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นสิ่งที่เกี่ยวกับแบบแผนในทางกฎหมายด้วย
(1) คาว่า “ราษฎร” ในความหมายทางกฎหมาย หมายถึงกลุ่มคน
ที่จัดตั้งอยู่ภายใต้อานาจของรัฐ ราษฎรของรัฐใดก็คือบุคคลที่เป็นสมาชิกของรัฐนั้น ในทางกฎหมาย
เรียกว่าเป็นบุคคลที่มีสัญชาติของรัฐนั้นๆ ราษฎรจึงเป็นส่วนหนึ่งของรัฐ ไม่มีราษฎร โดยปราศจากรัฐ
เพราะราษฎรคือกลุ่มคนที่ถูกจัดตั้งขึ้นโดยรั ฐนั่นเอง และในขณะเดียวกัน ราษฎรก็มีลักษณะในด้าน
สั ง คมวิ ท ยาด้ ว ย โดยในทางสั ง คมวิ ท ยา ราษฎรหมายถึ ง กลุ่ ม คนที่ เราเรี ย กว่ า “ชาติ ” หรื อ
“ประชาชาติ ” (Nation) แต่ ช าติห รือประชาชาติ นั้ น ไม่ ถือ ดิน แดนหรือ อาณาเขตเป็ น สาระส าคั ญ
เหมือนกับรัฐ เพราะชาติย่อมครอบคลุมไปถึงคนชาติเดียวกันที่อาศัยอยู่ในรัฐหรือ ประเทศอื่นด้วย
เนื่ องจากชาติเดียวกัน อาจถูกจัดตั้งขึ้นเป็ นรัฐหลายรัฐได้ เช่น สาธารณรัฐออสเตรีย และสหพัน ธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี นอกจากนี้ ชนชาติที่ไม่มีดินแดนก็ย่อมมีอยู่ได้ เช่น ชนชาติยิวก่อนตั้งประเทศ
อิสราเอลหรือชนชาติปาเลสไตน์
(2) “ดินแดน” ถือเป็นสาระสาคัญประการหนึ่งของรัฐ ไม่มีรัฐโดย
ไม่มีดินแดนหรืออาณาเขตที่แน่นอน และระเบียบของรัฐเป็นระเบียบที่เกี่ยวกับพื้นที่ ความคิดเกี่ยวกับ
ความหมายของรัฐจึงเป็นความคิดที่เกี่ยวข้องกับระเบียบทางพื้นที่ คือเป็นระเบียบที่เกี่ยวกับกลุ่มคนที่
อาศัยอยู่ในดินแดนแห่งใดแห่งหนึ่งที่แน่นอน ความหมายของดินแดนในทางกฎหมาย จึงแตกต่างจาก
ความหมายในทางธรรมชาติ (เช่น เดียวกับความหมายของราษฎร) ในทางกฎหมาย ดินแดนหรือ
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อาณาเขตของรัฐหรืออานาจปกครองทั้งในความสัมพันธ์ภายในและภายนอก ซึ่งเราเรียกว่า "อานาจ
เหนื ออาณาเขต” (Gebietshoheit) ซึ่ ง แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ อ านาจเหนื อของรั ฐ มี 2 ทฤษฎี 7 ซึ่ ง
รองศาสตราจารย์สมยศฯ เห็นว่าการเลือกแนวคิดทฤษฎีในทางใดทางหนึ่งยังมีข้อบกพร่ อง จึงได้นา
ความเห็นของทฤษฎีที่ 1 มาปรับปรุง โดยเห็นว่า ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับว่า อานาจเหนืออาณาเขต
เป็นอานาจเหนือบุคคลและทรัพย์สินทั้งหลายที่อยู่ภายในอาณาเขตของรัฐ อานาจเหนืออาณาเขต
ไม่จากัดอยู่เฉพาะการใช้อานาจบังคับบัญชาต่อราษฎรเท่านั้น ซึ่งอานาจเหนืออาณาเขตดังกล่าวมี
ลักษณะที่เรียกว่าเป็นลักษณะในทาง positive แต่อานาจเหนืออาณาเขตของรัฐยังมีลักษณะในทาง
negative ด้วยเช่นกัน กล่าวคือ ภายในอาณาเขตของรัฐ อานาจรัฐอื่นย่อมไม่อาจเข้าไปก้าวก่ายหรือ
แทรกแซงได้ แต่ ก็ มี ข้ อ ยกเว้ น ตามกฎหมายระหว่ า งประเทศที่ เรี ย กว่ า “ภารจ ายอมของรั ฐ ”
(Staatsserituten)
3) อานาจรัฐ เป็นสิ่งที่รัฐใช้ในการจัดระเบียบภายในรัฐ ภายในรัฐ มีแต่
รัฐเท่านั้นที่มีอานาจบังคับบัญชา อานาจที่ถูกใช้อยู่ภายในรัฐล้วนเป็นอานาจรัฐหรืออานาจสาธารณะ
และอานาจรั ฐเป็ น อานาจที่ ต่างจากอานาจเอกชนซึ่ งเป็ นความสั มพั น ธ์ระหว่างเอกชนกับ เอกชน
ด้วยกันเอง อานาจรัฐเป็นอานาจเหนือเอกชนทุกคนซึ่งเป็นสมาชิกของรัฐ เป็นอานาจที่เรียกว่า อานาจ
ปกครองบ้านเมือง และอานาจปกครองบ้านเมืองนี้ต้องเป็นอานาจดั้งเดิม คือ เป็นอานาจที่รัฐไม่ได้
รับโอนมาจากผู้อื่นและใครจะมาเรียกคืนไม่ได้8 ลักษณะนี้ทาให้รัฐแตกต่างจากองค์การปกครองตนเอง
เช่นเทศบาล แม้เทศบาลจะมีองค์ประกอบคล้ายรัฐคือมีราษฎร ดินแดน และอานาจปกครอง แต่
อานาจปกครองของเทศบาลมิใช่อานาจรัฐ เพราะเป็นอานาจที่รับมอบไปจากรัฐซึ่งรัฐจะเรียกคืน
เมื่อใดก็ได้ ด้วยเหตุนี้เทศบาลจึงไม่ใช่รัฐ9
คุณ สมบั ติ ข องอ านาจรัฐ ที่ ส าคั ญ อี ก ประการคื อ อ านาจที่ ส ามารถจั ด
องค์การของตนเองได้ (Verfassungsautonomie) กล่าวคือ มีความสามารถที่จะใช้อานาจ โดยอาศัย
สิทธิของตนเอง ความสามารถในการกาหนดตนเองนี้มีเงื่อนไขที่สาคัญ คือมีความสามารถที่จะให้
7 หยุด

แสงอุทัย, วิชาการเมือง เล่ม 2 (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2482), 45-47.
การพิจารณาว่า “อานาจเหนืออาณาเขต” มีลักษณะอย่างไรในทางกฎหมาย มีความเห็นที่แตกต่างกันอยู่
2 ทฤษฎี ทฤษฎีแรกถือว่าอาณาเขตเป็นวัตถุในการปกครองของรัฐ รัฐมีอานาจจาหน่ายจ่ายโอนอาณาเขตแห่งนี้ได้
เช่นเดียวกับอานาจของเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินต่างๆ อานาจเหนืออาณาเขตจึงเป็นทรัพยสิทธิของรัฐ อานาจนี้
ทาให้รัฐมีอานาจปกครองเหนือทรัพย์โดยตรง ส่วนอานาจปกครองคนนั้นรัฐมีอานาจโดยทางอ้อม
ส่วนอีกทฤษฎีหนึ่งเห็นว่า อานาจเหนือรัฐเป็นเพียงอานาจปกครองบังคับบัญชา (Imperium) และรัฐจะมี
อานาจบังคับบัญชาได้ก็แต่คนเท่านั้น วัตถุแห่งอานาจปกครองของรัฐจึงมิใช่ดินแดนหรืออาณาเขต แต่เป็นราษฎร
ที่อาศัยอยู่ในอาณาเขตของรัฐนั้น
8 สมยศ เชื้อไทย, เรื่องเดียวกัน.
ภาระจายอมของรัฐ อาจแยกพิจารณาได้ 2 ลักษณะ โดยลักษณะแรกเป็นลักษณะในทาง positive คือ รัฐ
มีภาระผูกพันที่จะต้องอนุญาตให้รฐั อื่นมีอานาจเหนืออาณาเขตในรัฐของตนบางประการ เช่น อนุญาตให้กองทหาร
ต่างชาติมาตั้งประจาการ หรือเดินผ่านดินแดนของรัฐ อนุญาตให้มีการใช้ท่าเรือโดยเสรี เป็นต้น และสาหรับใน
ลักษณะทีส่ อง เป็นลักษณะในทาง negative คือ รัฐต้องสละสิทธิการใช้อานาจภายในอาณาเขตของตนบางประการ
เช่น ต้องจากัดอาวุธหรือกาลังพลทางทหาร หรือต้องยอมให้มีเขตปลอดทหารภายในอาณาเขตของรัฐ
9 หยุด แสงอุทัย, วิชาการเมือง เล่ม 1 (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2482), 16-18.
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รัฐธรรมนูญและแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ด้วยตนเองประการหนึ่ง และอีกประการหนึ่ง องค์กรที่ใช้อานาจรัฐ
ต้องมิใช่องค์กรของรัฐอื่น นอกจากนี้ อานาจรัฐต้องเป็นอานาจที่เป็นอันหนึ่งอันเดียว ซึ่งลักษณะนี้
ถือเป็นคุณสมบัติที่สาคัญของรัฐสมัยใหม่ แต่ลักษณะข้อนี้จะต้องไม่สับสนกับการใช้อานาจรัฐ ซึ่งตาม
หลักการแบ่งแยกอานาจ สามารถให้องค์กรต่างๆ ของรัฐหลายองค์กรมาร่วมใช้อานาจรัฐได้ ทั้งนี้มี
ข้อสังเกตว่าผู้ถืออานาจรัฐและผู้ใช้อานาจรัฐนั้นแตกต่างกัน เช่น ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ผู้ถืออานาจแห่ งรัฐคือราษฎร ดังปรากฏอยู่ในรัฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ ชั่ วคราว)
พุทธศักราช 2557 มาตรา 310 ซึ่งสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
มาตรา 311 ที่บัญญัติว่า “อานาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย....” ส่วนผู้ใช้อานาจคือองค์กรของ
รัฐซึ่งเป็นบุคคลธรรมดามีกฎหมายกาหนดให้เป็นผู้ก่อตั้งเจตนาของรัฐและกระทาการในนามของรัฐ
อาจเป็ น บุ ค คลเดี ย ว เช่ น พระมหากษั ต ริ ย์ หรื อ กลุ่ ม คน เช่ น สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร หรื อ
คณะรัฐมนตรีก็ได้ องค์กรของรัฐไม่ใช่เป็ นตัวแทนของรัฐ แต่เป็นส่วนหนึ่ง ของรัฐซึ่งมีความสามารถ
ดาเนินกิจการเพื่อให้มีผลผูกพันรัฐได้ตามกฎหมาย
คุ ณ สมบั ติ อี ก ป ระการห นึ่ งของอ าน าจรั ฐ คื อ อ าน าจอธิ ป ไตย
(Sovereignty) ซึ่งอานาจอธิป ไตยในฐานะเป็ นข้อความคิด (concept) ในทางกฎหมาย หมายถึ ง
อานาจสูงสุด แต่แนวความคิดเกี่ยวกับอานาจสูงสุดเด็ดขาดไม่มีขอบเขตจากัดนั้น มีลักษณะที่ขัดแย้ง
ต่อธรรมชาติของกฎหมาย ดังนั้ น ในเรื่องอานาจอธิปไตยของรัฐจะต้องมีเขตแดนหรือขอบเขตที่
แน่นอน แม้แต่ Bodin ซึ่งเน้นความสาคัญของอานาจอธิปไตยและเน้นว่าคุณสมบัติของรัฐอยู่ที่อานาจ
ในการออกกฎหมาย ก็ยั งอธิบ ายว่าอานาจอธิปไตยนี้แม้ว่าจะเด็ดขาดและเป็นนิรันดร แต่ก็ยังอยู่
ภายใต้อานาจของพระผู้เป็นเจ้าและกฎหมายธรรมชาติ แสดงว่าอานาจอธิปไตยไม่สูงสุดเด็ดขาดจริง12
ซึ่งในปัจจุบัน รัฐที่มีอานาจอธิปไตยทั้งหลายก็อยู่ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ จึงเห็นได้ว่าอานาจ

10 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 3 บัญญัติว่า “อานาจอธิปไตยเป็น

ของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อานาจนั้นทางสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี
และศาล ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี”้
11 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 3 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “อานาจอธิปไตยเป็นของ
ปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ผทู้ รงเป็นประมุขทรงใช้อานาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตาม
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี”้
12 สมยศ เชื้อไทย, เรื่องเดียวกัน, 113.
ระบุให้ดรู ายละเอียดเพิ่มเติมที่ G. Jellinek, Allgemeine Staatslehre, 1966, S.475 ซึ่งเน้นอธิบายว่า
อานาจอธิปไตยไม่ใช่อานาจสูงสุดเด็ดขาดแต่เป็นหลักเกณฑ์ (Kategorie) ที่เกิดขึ้น ในทางประวัติศาสตร์
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อธิปไตยหรืออานาจสูงสุดจะมีความหมายในทางกฎหมายก็ต่อเมื่อมีขอบเขตจากัด 13 ดังนั้น จึงอาจ
สรุ ป ได้ ว่า อ านาจอธิ ป ไตยเป็ น ลั ก ษณะอย่ า งหนึ่ งของการใช้ อ านาจรั ฐ และหากพิ จ ารณาในแง่
ความสัมพันธ์กับรัฐอื่นๆ หรือในขอบเขตของกฎหมายระหว่างประเทศ รัฐที่มีอานาจอธิปไตยคือรัฐที่
สามารถใช้อานาจรัฐติดต่อสัมพันธ์กับรัฐอื่นได้โดยอิสระไม่ตกอยู่ภายใต้บังคับของรัฐอื่น ถ้าพิจารณา
ในแง่ภ ายในหรือในขอบเขตของกฎหมายมหาชนภายใน รัฐที่มีอานาจอธิปไตยคือรัฐที่ส ามารถใช้
อานาจบังคับบัญชาราษฎรได้โดยอิสระโดยไม่มีอานาจอื่นใดอยู่ในฐานะเหนือกว่า
2.1.2 ความหมายของ “สนธิสัญญา”
2.1.2.1 ความหมายของสนธิสัญญาตามอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมาย
สนธิสัญญา ค.ศ. 1969 (Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969)
ในเบื้ อ งต้ น ต้ อ งเข้ า ใจถึ ง ขอบเขตของอนุ สั ญ ญากรุ ง เวี ย นนาว่ า ด้ ว ย
กฎหมายสนธิสัญญาฯ เสียก่อนว่า จากัดอยู่เฉพาะสนธิสัญญาที่ทาขึ้นระหว่างรัฐกับรัฐเท่านั้น ตาม
มาตรา 1 ของอนุ สั ญ ญาฯ 14 อนุ สั ญ ญานี้ ไม่ใช้บั งคับต่อสนธิสั ญ ญาที่ท าขึ้นระหว่างรัฐกับ องค์การ
ระหว่างประเทศ หรือสนธิสัญญาซึ่งทาขึ้นระหว่างองค์การระหว่างประเทศด้วยกัน ซึ่งจะอยู่ในบังคับ
ของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญาระหว่างรัฐและองค์การระหว่างประเทศ หรือ
ระหว่างองค์การระหว่างประเทศ ค.ศ. 1986 (Vienna Convention on the Law of Treaties between
States and International Organizations or between International Organizations, 1986) และ

13 สมยศ

เชื้อไทย, เรื่องเดียวกัน, 113.
อธิบายเพิ่มเติมถึงอานาจอธิปไตยในทางกฎหมายว่าอาจแยกพิจารณาได้ ใน 2 ขอบเขต คือในขอบเขตของ
กฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายมหาชนภายใน (1) อานาจอธิปไตยในขอบเขตของกฎหมายระหว่างประเทศ
หมายถึง อานาจที่เป็นอิสระ กล่าวคือ โดยนิตินัย รัฐย่อมสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับกิจการภายในและภายนอกได้ด้วย
ตนเอง รัฐแต่ละรัฐจะมีรัฐธรรมนูญและองค์กรของรัฐตามกฎหมายของตนเอง รวมทั้งมีสิทธิที่จะกาหนดตนเองและ
ผูกพันตนเองได้อย่างเป็นอิสระ แต่อานาจสูงสุดของแต่ละรัฐจะถูกจากัดโดยกฎหมายระหว่างประเทศ เพราะจะต้อง
ยอมรับว่ามีรัฐอื่นที่มีอานาจอธิปไตยที่เท่าเทียมกัน ซึ่งมีผลทาให้อานาจอธิปไตยเป็นอานาจที่มลี ักษณะจากัด มิได้
สมบูรณ์เด็ดขาดแต่อย่างใด เช่น ตามกฎบัตรสหประชาชาติ มาตรา 2 กาหนดว่าองค์การสหประชาชาติตั้งอยู่บน
พืน้ ฐานของ “ความเสมอภาค ในอธิปไตย” ของรัฐสมาชิกทั้งหลาย (2) อานาจอธิปไตยในขอบเขตของกฎหมาย
มหาชนภายใน หมายถึง อานาจการตัดสินใจสูงสุดภายในรัฐ กล่าวคือ รัฐมีอานาจบังคับบัญชาบุคคล คณะบุคคล
หรือองค์กรต่างๆ ที่อยู่ภายในอาณาเขตของรัฐได้ โดยทีร่ ัฐเป็นผู้ถืออานาจปกครองสูงสุดแต่ผู้เดียว และองค์กรต่างๆ
ที่ใช้อานาจปกครองภายในรัฐต่างก็ได้รับมอบอานาจไปจากรัฐอีกทอดหนึ่ง หรือได้รับความยินยอมจากรัฐในการใช้
อานาจดังกล่าว นอกจากนี้ ตามกฎหมายมหาชน รัฐทุกรัฐมิใช่ว่าจะมีอานาจอธิปไตยเสมอไป ภายในอาณาเขต
เดียวกันอาจมีอานาจรัฐหลายๆ อานาจอยู่คู่เคียงกัน เช่น ภายในรัฐ ที่เรียกว่าสหพันธรัฐหรือสหรัฐ อานาจรัฐของ
สหพันธรัฐหรือสหรัฐ จะอยู่เหนือรัฐสมาชิกทั้งหมด อย่างไรก็ตาม รัฐสมาชิกหรือที่เรียกว่ามลรัฐก็ยังคงเป็นรัฐอยู่
ความเป็นรัฐมิได้หมดไป แต่เป็นรัฐที่ไม่มีอานาจอธิปไตยเพราะถูกจากัดการใช้อานาจจากภายนอก ทาให้ไม่มีความ
สมบูรณ์ในการใช้อานาจของตนเอง
14 Article 1 Scope of the present Convention
The present Convention applies to treaties between States
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สนธิสัญญาต้องทาขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น ซึ่งเมื่อพิจารณาตามมาตรา 2 ของอนุสัญญาฯ15 แล้ว
พบว่า “สนธิสัญญา” (treaty) ตามอนุสัญญากรุงเวียนนาฯ หมายถึง “ความตกลงระหว่างประเทศ
(International agreement) ที่ ท าขึ้น ระหว่างรัฐ เป็ นลายลั กษณ์ อักษร และอยู่ภ ายใต้บั งคั บของ
กฎหมายระหว่างประเทศไม่ว่าจะรวมอยู่ในตราสารฉบับเดียว หรือตราสารที่เกี่ยวข้องกันสองฉบับ
หรือมากกว่านั้น และไม่ว่าจะเรียกชื่อเฉพาะว่าอย่างไรก็ตาม”16
2.1.2.2 ความหมายของสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศทั่วไป
เนื่องจากอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969
มิได้ปฏิเสธถึงการมีผลใช้บังคับตามกฎหมายระหว่างประเทศของความตกลงระหว่างประเทศซึ่งมิได้
อยู่ภ ายใต้นิ ยามของ “สนธิสัญ ญา” ตามอนุสั ญ ญากรุงเวียนนาดังกล่ าว และตามมาตรา 3 17 ของ
อนุ สั ญ ญาฉบั บ ดังกล่ าว ยังยอมรั บอีกว่า ความตกลงระหว่างประเทศซึ่งมิได้อยู่ภ ายใต้บั งคับ แห่ ง
อนุสัญญากรุงเวียนนาฯ อาจตกอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ หรือ
หลักกฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับสนธิสัญญาได้ ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า สนธิสัญญาในความหมายอย่าง
กว้าง หมายถึงความตกลงระหว่างประเทศ ซึ่งทาขึ้นไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจาก็ตาม
ระหว่างบุคคลในกฎหมายระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นรัฐกับรัฐ หรือรัฐกับองค์การระหว่างประเทศ
หรือแม้แต่ระหว่างองค์การระหว่างประเทศด้วยกันก็ตาม หากความตกลงระหว่างประเทศเช่นว่านั้น
อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นจารีตประเพณีระหว่างประเทศ สนธิสัญญา
หรือหลักกฎหมายทั่วไปก็ตาม18

15 Article 2 Use of terms

(a) “Treaty” means an international agreement concluded between States in written
form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or
more related instruments and whatever its particular designation;
16 จุมพต สายสุนทร, กฎหมายระหว่างประเทศ (Public International Law), โครงการตาราและเอกสาร
ประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มิถุนายน 2539): 493-494.
17 Article 3 International agreements not within the scope of the present Convention
The fact that the present Convention does not apply to international agreements
concluded between States and other subjects of international law or between such other
subjects of international law, or to international agreements not in written form, shall not affect:
(a) The legal force of such agreements;
(b) The application to them of any of the rules set forth in the present Convention of
which they would be subject under international law independently of the Convention;
(c) The application of the Convention to the relations of States as between themselves
under international agreements to which other subjects of international law are also parties.
18 เรื่องเดียวกัน, 496-497.
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2.1.3 แนวคิ ด จากค าวิ นิ จ ฉั ย ของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ เกี่ ย วกั บ นิ ย ามค าว่ า “หนั งสื อ
สัญญา” ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
คาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 6-7/2551 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2551 เรื่อง ขอให้
ศาลรัฐธรรมนู ญ วินิ จฉัยชี้ขาดเกี่ย วกับคาแถลงการณ์ร่วม ไทย-กัมพูชา ฉบับลงวันที่ 18 มิถุนายน
2551 เป็นหนังสือสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 190 หรือไม่
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉั ยว่า “หนังสือสัญญาตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย หมายถึง ความตกลงระหว่างประเทศทุกประเภทที่จัดทาขึ้นระหว่างประเทศไทย
กับต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศในรูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรและอยู่ภายใต้บังคับ
ของกฎหมายระหว่างประเทศ เมื่อแถลงการณ์ร่วมไทย-กัมพูชา ได้กระทาเป็นลายลักษณ์อักษรและ
เป็นการกระทาระหว่างรัฐต่อรัฐ มีการลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทย
มุ่ งให้ เกิ ด ผลในทางกฎหมายระหว่ างประเทศ ค าแถลงการณ์ ร่ว มดั งกล่ าวจึงเป็ น หนั งสื อ สั ญ ญา
ประกอบกับเนื้อหาของคาแถลงการณ์ร่วมนั้น ได้มีการกล่าวอ้างถึงเขตทางพื้นที่แต่มิ ได้ระบุชัดเจนว่า
พื้นที่นั้นครอบคลุมส่วนใดของประเทศใดจานวนเท่าใด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออาณาเขตประเทศไทย
ดังนั้น คาแถลงการณ์ร่วมดังกล่าวจึงเป็นหนังสือสัญญาที่อาจมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตของประเทศ
ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาก่อนตามมาตรา 190 วรรคสองของรัฐธรรมนูญ”19
2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.2.1 หนังสือ “สัญญาของรัฐ (Government Contract) ” ของศาสตราจารย์พิเศษ
จุลสิงห์ วสันตสิงห์20
กล่าวถึงสัญญาของรัฐแบบรัฐต่อรัฐ (G to G) สาหรับการจัดหายุทโธปกรณ์และ
บริก ารทางการทหารเป็ น หลั ก และยังกล่ าวถึงสั ญ ญาแบบรัฐ ต่อรัฐในกรณี ที่เป็ นสนธิสั ญ ญาตาม
อนุ สั ญ ญากรุ งเวีย นนาว่าด้ ว ยกฎหมายสนธิ สั ญ ญา ค.ศ. 1969 รวมทั้ งหลั ก การในการพิ จ ารณา
ตรวจร่างสัญญาของรัฐแบบ G to G เช่น ผู้มีอานาจลงนามในฐานะคู่สัญญา หลักประกันสัญญาและ
หลักประกันล่วงหน้า กฎหมายที่ใช้บังคับแก่สัญญา และการระงับข้อพิพาทสาหรับสัญ ญาของรัฐแบบ
G to G แต่มิได้พิจารณาในรายละเอียดให้ได้ความชัดเจนถึงคุณลักษณะเฉพาะของสัญญาแบบ G to G
ในกรณีที่มิใช่สนธิสัญญา ทั้งไม่ได้กล่าวถึงปัญหาในการจัดทาสัญญา G to G แต่อย่างใด
2.2.2 เอกสารวิจั ยส่วนบุ ค คลของนายเพิ่ มสิน วิชิ ตนาค เรื่อง สัญ ญาจัดหาอาวุธ
ยุทโธปกรณ์กับความมั่นคง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ประจาปีการศึกษา พ.ศ. 2556-2557
เอกสารฉบั บ ดังกล่ าว เน้นการศึกษาวิจัยในเรื่องสั ญ ญาจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์
ทั้งหมด โดยมิได้เฉพาะเจาะจงถึงอัตลักษณ์ของสัญญาแบบรัฐต่อรัฐเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งในภาพรวมได้
กล่าวถึงหลักการทาสั ญญาของรัฐ การตรวจร่างสัญญาของสานักงานอัยการสูงสุด ขั้นตอนการทา
สัญญา และกล่าวถึงสัญญาของรัฐแบบรัฐต่อรัฐเฉพาะเรื่องการจัดหายุทโธปกรณ์และบริการทางทหาร
19 สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา [ออนไลน์], แหล่งที่มา:

www.krisdika.go.th [22 พฤษภาคม 2558].
20 จุลสิงห์ วสันตสิงห์, สัญญาของรัฐ (Government Contract) (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2554), 54-59.

13
จากมิตรประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2530 และได้กล่าวถึงเรื่องผู้มีอานาจ
ลงนามสัญญา หลักประกั นสัญญา หลักประกันเงินล่วงหน้า กฎหมายที่ใช้บังคับแก่สัญญา และการ
ระงับข้อพิพาท แต่ก็มิได้วิเคราะห์ ถึงความหมายและคุณลักษณะของสัญญาแบบรัฐต่อรัฐ ที่แท้จริง
ทั้งมิได้วิเคราะห์ให้ครอบคลุมถึงกรณีสัญญาแบบรัฐต่อรัฐประเภทอื่นนอกเหนือจากสัญญาจัดซื้ออาวุธ
ยุทโธปกรณ์จากมิตรประเทศ
2.2.3 เอกสารทางวิชาการของนายปรวิชย์ มะกรวัฒนะ เรื่อง สัญญาระหว่างรัฐต่อรัฐ
ในการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ หรือ Government to Government (G to G)21
เอกสารดังกล่าววิเคราะห์โดยเน้นเฉพาะหลักในการตรวจร่างสัญญาซื้อขายอาวุธ
ยุทโธปกรณ์ระหว่างรัฐต่อรัฐ (G to G Agreement) ภายใต้หลักการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
13 มกราคม 2530 แต่ก็ได้มีการแยกลักษณะสาคัญ เพื่อประโยชน์ในการตรวจร่างสัญญาซื้อขายอาวุธ
ยุทโธปกรณ์แบบ G to G ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวไว้ในรายละเอียดว่าด้วยเรื่อง (1) การซื้อขายที่
ต้องเป็นการซื้อตรงจากรัฐบาลต่างประเทศเท่านั้น ซึ่งอาจเป็นหน่วยงานของรัฐ หรือบริษัทที่รัฐของ
ประเทศนั้นๆ ได้ถือหุ้นหรือมีอานาจบริหารในบริษัท เทียบเคียงกับการซื้อขายอาวุธยุทโธปกรณ์ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยวิธี FMS (2) การวางหลักประกันและค่าปรับ (3) การชาระเงินล่วงหน้า
(4) การยกเว้ น ไม่ ต้ อ งเปิ ด ซองประมู ล (5) ราคา (6) อ านาจในการท าสั ญ ญา (7) การพิ จ ารณา
เอกสารแนบท้าย (8) มาตรฐานสินค้า (9) การรับประกันสินค้า (10) การแจ้งข้อสังเกต รวมทั้งข้อพึงระวัง
ในการตรวจร่างสัญญาซื้อขายอาวุธยุทโธปกรณ์แบบ G to G
แต่เอกสารดั งกล่ าวก็ยั งมิ ได้ มี การวิเคราะห์ ถึงความหมายและคุณ ลั กษณะของ
สัญญาแบบรัฐต่อรัฐที่แท้จริงอย่างครอบคลุม ทั้งมิได้วิ เคราะห์ไปถึงกรณีสัญญาซื้อขายแบบรัฐต่อรัฐ
สาหรับพัสดุประเภทอื่นนอกเหนือจากสัญญาจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์จากมิตรประเทศ
2.2.4 บทความเรื่ อง “ข้อ กฎหมายเกี่ยวกั บการจัดซื้ อจัดหาอาวุธ ยุท โธปกรณ์ ของ
กองทั พ ไทยที่ ส าคั ญ และน่ า สนใจ” ของพั น เอก กฤษณะ บวรรั ต นารั ก ษ์ รองผู้ อ านวยการ
กองกฤษฎีกาทหารและการต่างประเทศ กรมพระธรรมนูญ22
บทความได้กล่าวถึงการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพไทยภายใต้บริบทของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ภายใต้หลักกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ ที่ดาเนินการ ในรูปแบบรัฐบาลต่อ
รัฐบาล
สาหรับประเด็นการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ในรูปแบบรัฐบาลต่อรัฐบาลนั้น พันเอก
กฤษณะฯ มีความเห็นว่า การทาสัญญาดังกล่าวตกอยู่ภายใต้หลักกฎหมายระหว่ างประเทศ ต้องเป็น
การทาสัญญาระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาล หรือหน่วยงานราชการของรัฐกับหน่วยงานราชการของรัฐ
21 ปรวิชย์

มะกรวัฒนะ, "สัญญาระหว่างรัฐต่อรัฐในการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์," ใน เอกสารประกอบการบรรยาย
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สัญญาจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ จัดโดยสานักงานที่ปรึกษากฎหมาย สานักงาน
อัยการสูงสุด, 21 มีนาคม 2552.
22 กฤษณะ บวรรัตนารักษ์, "ประเด็นข้อกฎหมายเกีย่ วกับการจัดซื้อจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพไทยที่สาคัญ
และน่าสนใจ," วารสารนาวิกศาสตร์ (พฤศจิกายน 2547) [ออนไลน์], แหล่งที่มา: http://www.navy.mi.th/
navic/document/901003.html [17 พฤษภาคม 2558].
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เท่านั้น โดยไม่มีบริษัทเอกชนเข้ามาเกี่ยวข้อง และการพิจารณาหรือยกร่างสัญญา คณะรัฐมนตรีมีมติ
มอบหมายให้กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ เนื่องจากการทาสั ญญาแบบ
G to G นี้เป็นเรื่องสนธิสัญญา และการฟ้องร้องดาเนินคดีหากมีการบิดพริ้วต้องไปฟ้องยังศาลโลก
โดยรัฐ คู่ภ าคีต้องยอมให้ ศาลโลกมีอานาจพิ จารณาพิพ ากษาด้ว ย และการทาความตกลงระหว่าง
ประเทศภายใต้สัญญา G to G ไม่เปิดช่องให้อนุญาโตตุ ลาการเข้ามามีบทบาทในการวินิจฉัย ชี้ขาด
ข้อ พิ พ าทได้ นอกจากนี้ ในเรื่ อ งสาระส าคั ญ ของสั ญ ญาแบบ G to G นี้ จะไม่ มี ก ารก าหนดเรื่อ ง
หลักประกันสัญญา ค่าปรับและเงื่อนไขการปรับ แต่พันเอก กฤษณะฯ เห็นว่าหากมีการกาหนดไว้ก็จะ
เป็นหลักประกันที่ดีสาหรับผู้ซื้อ (กองทัพไทย) หากคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญา
2.3 สรุปกรอบแนวคิด
การดาเนินการศึกษาวิจัยรายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้ จะนาหลักการอันเกิดขึ้นจาก
การวินิ จ ฉัย โดยหน่ ว ยงานที่ มีอานาจหน้าที่ในการบังคั บใช้และตี ความกฎหมายของประเทศไทย
เป็นสาคัญ มาวิเคราะห์ภายใต้กรอบของกฎหมายและนโยบายของรัฐว่าเป็นแนวทางที่ถูกต้องหรือไม่
อย่างไร โดยนาเอาแนวคิดทฤษฎีต่างๆ มาเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ เมื่อได้ข้อสรุปแล้ว จะนา
หลักการดังกล่าวไปวิเคราะห์ถึงปัญหาของการทาสัญญาซื้อขายแบบ G to G และแนวทางในการขจัด
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น หลังจากนั้น ก็จะนาแนวทางในการขจัดปัญหาดังกล่าวไปขอข้อคิ ดเห็นจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ทั้งในด้านกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาแบบ G to G และผู้ที่ต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมายและจัดทาสัญญาแบบ G to G เพื่อให้ได้ถึงความชัดเจนของปัญหาและแนวทางแก้ไข
ปัญหาที่ถูกต้อง เหมาะสม และปฏิบัติได้ โดยหลังจากได้รับข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจากผู้ทรงคุณวุฒิข้างต้น
แล้ว ก็จะนามาปรับปรุงแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ และท้ายที่สุดจะได้นาเอาแนวทางดังกล่าว
มาประเมินประสิทธิภาพโดยนามาปรับใช้กับกรณีศึกษาซึ่งเป็นร่างสัญญา หรือประเด็นข้อกฎหมายที่
ผ่านการพิจารณาของสานักงานอัยการสูงสุด คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมการว่ าด้วยการพัสดุ
และคณะรัฐมนตรีแล้ว เพื่อทดสอบว่าแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวใช้ได้จริงหรือไม่ อย่างไร

บทที่ 3
ผลการศึกษา
3.1 หลักการสาคัญ
ในการศึกษารายงานส่วนบุคคลฉบับนี้ ได้กาหนดขอบเขตไว้อย่างชัดเจนว่า จะศึกษาเฉพาะ
ปัญหาการจัดทาสัญญาแบบรัฐต่อรัฐ เฉพาะกรณีที่ไม่เป็นสนธิสัญญา และศึกษาเฉพาะกรณีที่เป็น
สัญญาซื้อขายเท่านั้น ดังนั้น ในเบื้องต้น จึงควรทาความเข้าใจเสียก่อนว่า สัญญาแบบรัฐต่อรัฐที่ตกอยู่
ภายใต้ ข อบเขตรายงานการศึ ก ษาส่ ว นบุ ค คลนี้ ต้ อ งไม่ ใช่ ก รณี ก ารท าสั ญ ญาแบบรัฐ ต่ อ รัฐ ที่ เป็ น
สนธิสัญญา
เมื่อพิจารณาจากความหมายของคาว่า “สนธิสัญญา” ตามอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วย
กฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969 (Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969) มาตรา 2
พบว่ า ค าว่ า “สนธิ สั ญ ญา” (treaty) หมายถึ ง “ความตกลงระหว่ า งประเทศ (International
agreement) ที่ทาขึ้นระหว่างรัฐ เป็นลายลั กษณ์อักษร และอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่าง
ประเทศไม่ว่าจะรวมอยู่ในตราสารฉบับเดียว หรือตราสารที่เกี่ยวข้องกันสองฉบับ หรือมากกว่านั้น
และไม่ว่าจะเรียกชื่อเฉพาะว่าอย่างไรก็ตาม” และเนื่องจากอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมาย
สนธิสัญญา ค.ศ. 1969 มิได้ปฏิเสธถึงการมีผลใช้บังคับตามกฎหมายระหว่างประเทศของความตกลง
ระหว่างประเทศซึ่งมิได้อยู่ภายใต้นิยามของ “สนธิสัญญา” ตามอนุสัญญากรุงเวียนนาดังกล่าว และ
ตามมาตรา 3 ของอนุ สัญญาฉบับ ดังกล่ าว ยังยอมรับอีกว่า ความตกลงระหว่างประเทศซึ่งมิได้ อยู่
ภายใต้บังคับแห่งอนุสัญญากรุงเวียนนาฯ อาจตกอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายจารีตประเพณี ระหว่าง
ประเทศ หรื อหลั กกฎหมายทั่ว ไปเกี่ยวกับสนธิสั ญ ญาได้ ดังนั้ น จึงอาจกล่ าวได้ว่า สนธิสัญ ญาใน
ความหมายอย่างกว้าง หมายถึงความตกลงระหว่างประเทศ ซึ่งทาขึ้นไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษร
หรือด้ว ยวาจาก็ตาม ระหว่างบุ คคลในกฎหมายระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็น รัฐ กับรัฐ หรือรัฐกั บ
องค์การระหว่างประเทศ หรือแม้แต่ระหว่างองค์การระหว่างประเทศด้วยกันก็ตาม หากความตกลง
ระหว่างประเทศเช่นว่านั้นอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นจารีตประเพณี
ระหว่างประเทศ สนธิสัญญา หรือหลักกฎหมายทั่วไปก็ตาม
นอกจากหลักกฎหมายระหว่างประเทศดังกล่าวจะได้กล่าวถึงนิยามคาว่าสนธิสัญญาแล้ว
ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคาวินิจฉัยที่ 6-7/2551 วินิจฉัยถึงประเภทของหนังสือสัญญาที่ต้องได้รับความ
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เห็นชอบจากรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจั กรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 190 23 โดย
วินิจฉัยสอดคล้องกับหลักกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยเรื่องสนธิสัญญาด้วยในกรณีแถลงการณ์ร่วม
ไทย-กัมพูชาว่า “หนังสือสัญญาตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย หมายถึง
ความตกลงระหว่างประเทศทุกประเภทที่จัดทาขึ้นระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศหรือองค์การ
ระหว่างประเทศในรูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรและอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ
เมื่อแถลงการณ์ร่วมไทย-กัมพูชา ได้กระทาเป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นการกระทาระหว่างรัฐต่อรัฐ
มีการลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทย มุ่งให้ เกิดผลในทางกฎหมาย
ระหว่างประเทศ คาแถลงการณ์ร่วมดังกล่าวจึงเป็นหนังสือสัญญา” ซึ่งจากคาวินิจฉัยดังกล่าวก็อาจ
แปลความได้ว่า คาว่า “หนังสือสั ญญา” ตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 น่าจะหมายถึงกรณีหนังสือสัญญาที่เป็นสนธิสัญญา
ซึ่ งคณะกรรมการกฤษฎี ก าได้ น าแนวคิ ด จากค าวิ นิ จ ฉั ย ของศาลรัฐ ธรรมนู ญ ซึ่ งถื อ เป็ น
เด็ดขาด และมีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองค์กรอื่นของรัฐ ตามมาตรา 216 วรรคห้า
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่ได้วินิจฉัยวางหลักเกณฑ์ไว้ในคาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ 6-7/2551 ประกอบกับหลักการตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 2 วรรคหนึ่ง (a) ของอนุสัญญากรุงเวียนนา
ว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา และมาตรา 2 วรรคหนึ่ง (a) ของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมาย
สนธิสัญญาระหว่างรัฐกับองค์การระหว่างประเทศ หรือระหว่างองค์การระหว่างประเทศด้วยกันเอง
ค.ศ. 1986 มาวินิ จ ฉั ย ตอบปั ญ หากฎหมายแก่ก รณี ที่ ห น่ ว ยงานราชการต่างๆ ที่ ส อบถามปั ญ หา
การปฏิบัติตามมาตรา 190 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ด้วย ยิ่งไปกว่านั้น
คณะกรรมการกฤษฎีกายังได้วินิจฉัยในทางกลับกันว่า หากคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมิได้มีสถานะเป็นรัฐ
หรือองค์การระหว่างประเทศ และบันทึกข้อตกลงหรือหนัง สือสัญญานั้นๆ มิได้ก่อให้เกิดผลผูกพัน
ทางกฎหมายระหว่างกันตามกฎหมายระหว่างประเทศแล้ว บันทึกข้อตกลงหรือหนังสือสัญญาดังกล่าว
ก็ไม่เป็ น หนั งสือสัญ ญาตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญ ฯ ดังปรากฏตามเรื่องเสร็จที่ 388/2552
เรื่องเสร็จที่ 448/2552 และเรื่องเสร็จที่ 197/2555
จากแนวคิดและคาวินิ จ ฉัยขององค์กรต่างๆ ดังกล่ าวข้างต้น ย่อมสรุป ได้ชัดเจนว่า หาก
หนังสือสัญญาที่รัฐจัดทาขึ้นระหว่างรัฐต่อรัฐหรือรัฐต่อองค์การระหว่างประเทศ และรัฐภาคีประสงค์
ให้หนังสือสัญญาดังกล่าวตกอยู่ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศแล้ว หนังสือสัญญาดังกล่าวย่อมเป็น
สนธิสัญญา และไม่อยู่ในขอบเขตของรายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้ แต่หากสัญญาซื้อขายแบบ
รัฐต่อรัฐนั้น แม้จะจัดทาขึ้นระหว่างคู่สัญญาที่มีสถานะเป็นรั ฐต่อรัฐ แต่การที่รัฐทั้งสองฝ่ายได้ตกลง
23 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 190 วรรคสองและวรรคหก บัญญัติว่า

(วรรคสอง) หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมี
สิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอานาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือจะต้องออกพระราชบัญญัติ
เพื่อให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญา หรือมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่าง
กว้างขวาง หรือมีผลผูกพันด้านการค้า การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศอย่างมีนัยสาคัญ ต้องได้รับความ
เห็นชอบของรัฐสภา ในการนี้ รัฐสภาจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องดังกล่าว
(วรรคหก) ในกรณีทมี่ ีปัญหาตามวรรคสอง ให้เป็นอานาจของศาลรัฐธรรมนูญที่จะวินิจฉัยชี้ขาด โดยให้นา
บทบัญญัตติ ามมาตรา 154 (1) มาใช้บังคับกับการเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยอนุโลม”
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ทาสัญญากันก็เพื่อซื้อขายสินค้าระหว่างกัน ซึ่งมีลักษณะเป็นเรื่องในทางเศรษฐกิจ หรือการค้าและอยู่
บนพื้นฐานของความเสมอภาคที่เท่าเทียมกันระหว่างคู่ สัญญาทั้งสองฝ่าย หรือกาหนดให้ความตกลง
อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายภายในของประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นการเฉพาะเจาะจง หรือมีเนื้อหาอื่นใด
ที่แสดงว่าความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญามิได้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ หรือเป็น
เพี ย งการท าสั ญ ญาซื้ อ ขายระหว่างกัน ภายใต้ ธ รรมเนี ย มปฏิ บั ติ ท างการค้ าระหว่างประเทศอัน มี
ลักษณะเป็ นการทาสัญ ญาทานองเดียวกับการทาสั ญ ญาระหว่างเอกชนต่อเอกชน หนังสื อสั ญ ญา
ในกรณีดังกล่าวย่อมมิใช่สนธิสัญญา ทั้งนี้ตามนัยเรื่องเสร็จที่ 1413/2555 และตกอยู่ภายใต้ขอบเขต
ของรายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้
3.2 ผลการสารวจแนวคิดจากคาพิพากษาของศาลฎีกา ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมือง คาวินิจฉัยคณะกรรมการกฤษฎีกา คาวินิจฉัยคาตอบข้อหารือและข้อสังเกต
จากการตรวจร่ างสัญ ญาของสานักงานอัยการสูงสุด ค าวินิ จฉั ยคณะกรรมการกฤษฎีก า
ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด ท าสั ญ ญาแบบรั ฐ ต่ อ รั ฐ และแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การ
บ้านเมืองที่ดี
3.2.1 แนวคิดจากคาพิพากษาศาลฎีกา
ศาลฎี กาได้มีคาพิ พากษาฎีก าที่ 724/2490 วินิจฉัยในประเด็น ฐานะความเป็ น
นิติบุคคลตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของ “รัฐบาล” และการกระทาสัญญาทางแพ่งในนามรัฐบาล
ว่าจะต้องกระทาการโดยหน่วยงานของรัฐหรือทบวงการเมืองที่เป็นนิติบุคคล คือ กระทรวง ทบวง
กรม โดยคาพิพากษาฎีกาดังกล่าวมีรายละเอียดว่า พระยาปรีดานฤเบศร์ เป็นโจทก์ฟ้องรัฐบาลของ
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว โดยอธิ บ ดี ก รมอั ย การและพนั ก งานอั ย การประจ ากรมอั ย การ
ผู้ดาเนินคดีแทนจาเลย โดยฟ้องว่า การกระทาของญี่ปุ่น เครื่องบินของอังกฤษ สหรัฐอเมริกาและ
สหประชาชาติ และการประกาศของรัฐบาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม
2484 ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2488 ซึ่งระหว่างนั้นลูกระเบิดได้ตกถูก เคหะสถานบ้านเรือนของโจทก์
ทั้งเครื่ องใช้เครื่อ งประกอบเสี ย หายเป็ น ราคาไม่น้ อยกว่า 500,000 บาท การกระท าของรัฐ บาล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นเหตุที่เกิดขึ้นโดยตรงและโดยเหตุใกล้ชิดให้อังกฤษและสหรัฐอเมริกา
และสหประชาชาติเข้าทาลายทรัพย์สมบัติของประชาชนชาวไทย ซึ่ งรวมทั้งโจทก์ได้รับความเสียหาย
โดยไม่ ควรและไม่ช อบ การกระทาของรัฐ บาลเช่ นนั้ น เป็น การกระท าละเมิ ด ซึ่ งรัฐ บาลจาต้อ งใช้
ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น โจทก์ได้มีหนังสือแจ้งไปยังนายกรัฐมนตรีแล้ว ก็ไม่ได้รับตอบ จึงขอให้
ศาลบังคับ
ศาลแพ่งวินิจฉัยว่า คู่ความต้องเป็นบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 73 ทบวงการเมืองที่เป็น นิติบุคคลนั้น คือ กระทรวงและกรมในรัฐบาล ที่โจทก์ขอให้เรียก
รัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นจาเลยนั้น รั ฐบาลหาใช่นิติบุคคลตามกฎหมาย คาฟ้อง
ของโจทก์จึงไม่เป็นฟ้องที่จะรับไว้ จึงให้ยกเสีย โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์ฎีกา
ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ผู้ที่จะฟ้องหรือถูกฟ้ องเป็นจาเลยในศาลนั้น จะต้องเป็น บุคคล
คือ บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล คาว่า รัฐบาล แม้ในความหมายของรัฐอันเป็นหน่วยแห่งประเทศชาติ
หรือหมายถึงคณะบุคคลซึ่งมีหน้าที่ดาเนินนโยบายการปกครองรัฐอยู่ในขณะใดๆ ไม่อาจเป็นนิติบุคคล
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ตามบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้ สาหรับกฎหมายอื่นนั้นไม่ปรากฏว่าได้มี
บทบัญญัติให้รัฐบาลเป็นนิติบุคคล ที่โจทก์อ้างพระราชบัญญัติพนักงานอัยการ พ.ศ. 2478 มาตรา 19
ซึ่งบั ญญัติให้พนักงานอัยการมีอานาจหน้าที่ดาเนินคดีแพ่ งแทนรัฐบาลในศาลทั้งปวงขึ้นสนับสนุน
ข้อเถียงของโจทก์ว่า รัฐบาลเป็นนิติบุคคลนั้น ศาลฎีกาได้พิเคราะห์แล้ว ข้อความในพระราชบัญญัติ
พนั กงานอัยการนี้ เห็ น ได้ชัดว่ามิใช่บทบัญ ญั ติให้ รัฐ บาลเป็นนิติบุคคล หากแต่ เป็นเรื่องให้ อานาจ
พนั ก งานอั ย การที่ จ ะด าเนิ น คดี แ ทนใครได้ บ้ า ง และเมื่ อ หลั ก กฎหมายและประมวลกฎหมาย
วิธีพิ จ ารณาความแพ่ งบั ญ ญั ติไว้แล้ ว ว่า คู่ค วามต้อ งเป็ นบุ ค คล ค าว่า รัฐ บาล ในพระราชบัญ ญั ติ
พนักงานอัยการนั้น จึงเป็นที่เห็นได้ว่า หมายถึง บุคคลในรัฐบาลนั้นเอง จะแปลว่าเป็นบทบัญญัติ ที่
ทาให้รัฐบาลมีฐานะเป็นนิติบุคคลนั้นหาได้ไม่ อนึ่ง รัฐบาลอาจมีความหมายถึงลักษณะการปกครอง
แห่งรัฐอันเป็นนามธรรม หรือหมายถึงรัฐอันเป็นหน่วยแห่งประเทศชาติหรือคณะบุคคล ซึ่งมีหน้าที่
ดาเนินนโยบายปกครองรัฐ ฉะนั้นเมื่อมีกฎหมายในส่วนอาญาบัญญัติวางโทษผู้กระทาผิดต่อรัฐบาลไว้
การกระทาของบุคคลนั้นๆ ก็ย่อมเป็นความผิดอาญาได้ ที่โจทก์เสนอว่าที่เป็นความผิดเพราะรัฐบาล
เป็นนิติบุคคลนั้น เห็นได้ว่าไม่ถูกต้อง เพราะปัญหาเรื่องจะเป็นนิติบุคคลหรือไม่ อยู่ที่จะเป็นคู่ความได้
หรือไม่เท่านั้น แต่สิ่งที่จะต้องถูกกระทาร้ายในทางอาญานั้น ไม่จาเป็นต้องเป็นบุคคล และทั้งกฎหมาย
ในส่ ว นอาญาก็ ไม่ ท าให้ เป็ น บุ ค คลขึ้ น ได้ เช่ น มี ก ฎหมายส่ ว นอาญาบั ญ ญั ติ เป็ น ความผิ ด ในการ
ประทุษร้ายต่อทรัพย์ หรือในการทาอันตรายต่อธงของประเทศ ทรัพย์หรือธงนั้นกลายเป็นบุคคลหรือ
นิติบุคคลขึ้นมาหาได้ไม่ ศาลฎีกาจึงเห็นว่าฎีกาโจทก์ในข้อนี้ฟังไม่ขึ้น คาพิพากษาศาลอุทธรณ์ชอบแล้ว
3.2.2 แนวคิดจากมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
3.2.2.1 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2518 เห็ นชอบให้ จัดหาอาวุธ
ยุทโธปกรณ์และบริการทางทหารจากกระทรวงกลาโหม ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยวิธี FMS (Foreign
Military Sales) และยกเว้น ให้ การดาเนิน การดังกล่ าวไม่ต้องปฏิ บั ติตามระเบียบว่าด้ว ยการพั ส ดุ
รวมถึงมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
3.2.2.2 มติ ค ณะรัฐ มนตรีเมื่ อ วั น ที่ 13 มกราคม 2530 24 นั้ น มี เหตุ เนื่ อ งจาก
กระทรวงกลาโหมเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในหลักการว่า กองทัพไทยยังขาดแคลนยุทโธปกรณ์
ตามอัตราสารองสงครามอยู่เป็นจานวนมาก และหากสามารถจัดหายุทโธปกรณ์และการบริการทาง
ทหารจากมิตรประเทศที่เสนอขายให้แล้ว จะเกิดประโยชน์ต่อกองทัพหลายประการ เช่น สามารถ
จัดหาได้รวดเร็ว ราคาถูก เพราะเป็นการซื้อขายแบบรัฐต่อรัฐ มีความเชื่อถือได้แน่นอน ไม่ผ่านพ่อค้า
คนกลาง เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระทางด้านงบประมาณลงได้อีกทางหนึ่ง แต่การจัดซื้อจัดจ้างนั้นต้อง
ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการพั ส ดุ พ.ศ. 2521 รวมทั้ งมติ ค ณะรั ฐ มนตรี
ที่เกี่ยวข้อง ไม่อ่อนตัวพอที่จะดาเนินการจัดหาฉันท์มิตรประเทศที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลต่อกันได้ เพราะ
ตามระเบียบฯ นั้น มุ่งเน้นการซื้อขายเชิงธุรกิจที่กระทาต่อเอกชนมากกว่าที่จะกระทาระหว่างรัฐต่อรัฐ
นอกจากนี้ ยังเห็นว่า การที่มิตรประเทศเสนอขายยุทโธปกรณ์และบริการทางทหารให้แก่เหล่าทัพใน
ลักษณะรัฐต่อรัฐ โดยมิได้มุ่งหวังผลกาไรเชิงธุรกิ จการค้า และมีลักษณะเช่นเดียวกับ การจัดหาสิ่ ง
อุปกรณ์และบริการทางทหารจากกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา โดยวิธี FMS (Foreign Military
24 สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, หนังสือ ที่ นร 0202/549, 13 มกราคม 2530.
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Sales) แต่ก ารจั ด หาแบบ FMS เป็ น การจัด หากั บ สหรัฐ อเมริกาเพี ย งประเทศเดีย วโดยตรง ซึ่ งมี
ข้อแตกต่างบางประการกับการดาเนินการจัดหาจากมิตรประเทศ ดังนี้
1) การจัดหาโดยวิธี FMS ต้องอนุโลมใช้แบบฟอร์มของสหรัฐอเมริกาที่
เรียกว่า “Letter of Offer and Acceptance (LOA) ” แต่การทาสัญญากับมิตรประเทศอื่นๆ ไม่มี
แบบฟอร์มแน่นอน เช่น LOA จึงควรใช้ข้อตกลงตลอดจนเงื่อนไขรายละเอียดต่างๆ ที่กาหนดขึ้นด้วย
ความเห็นชอบระหว่างกันแทนการทาสัญญา
2) การขนส่งยุทโธปกรณ์จากการจัดหาด้วยวิธี FMS คณะรัฐมนตรีมีมติ
อนุมัติให้ใช้บริการขนส่งของกระทรวงกลาโหมสหรัฐ หรือสายการเดินเรือเอกชนสาหรับการขนส่ง
ยุทธภัณฑ์อันตรายแทนการใช้บริการของ รสพ. ในบางกรณี แต่การขนส่งยุทโธปกรณ์จากการจัดหา
จากมิตรประเทศ ประเทศผู้ ขายอาจจะทาการขนส่ งยุทโธปกรณ์ ที่สั่ งซื้อให้ ทุกประเภท โดยไม่ใช้
บริการขนส่งโดยเรือไทยได้ตามแต่จะตกลงกัน
คณะรัฐมนตรีจึงได้อนุมัติตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอทั้ง 3 ข้อ คือ
1) ให้ ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม จัดหายุทโธปกรณ์ และ
บริ การทางทหารจากมิ ตรประเทศอื่น ๆ นอกจากสหรัฐ อเมริก าได้ โดยยกเว้น ไม่ ต้ อ งปฏิ บั ติ ตาม
ระเบี ย บส านั กนายกรัฐ มนตรี ว่าด้ว ยการพั ส ดุ ที่ คณะรัฐ มนตรีมีม ติอนุ มั ติใ ช้ และที่ แก้ไขเพิ่ ม เติ ม
รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักการจัด หายุทโธปกรณ์และการบริการ
ทางทหารโดยวิธี FMS ซึ่งคณะปฏิวัติและคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติไว้แล้ว
2) การดาเนินการข้อ 1 ให้ใช้ข้อตกลงที่กาหนดขึ้นด้วยความเห็นชอบ
ระหว่างกันแทนการทาสัญญาได้
3) การขนส่งยุทโธปกรณ์จากมิตรประเทศผู้ขายในบางครั้งอาจใช้บริการ
ขนส่งที่ประเทศผู้ขายเป็นผู้จัดให้ โดยไม่จาเป็นต้องใช้บริการขนส่งของเรือไทยเสมอไป
3.2.2.3 มติ ค ณะรัฐ มนตรีที่ แ จ้ ง ตามหนั งสื อ ส านั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ที่
นร 0205/ว.138 ลงวันที่ 9 กันยายน 2535 ซึ่งกาหนดให้ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจส่งร่างสัญญา
ให้ ส านั กงานอัย การสู งสุ ดตรวจพิจารณา และโดยปกติการท าสั ญ ญาให้ ท าเป็ นภาษาไทย ยกเว้น
ในกรณีจาเป็นต้องทาเป็นภาษาต่างประเทศให้ทาเป็นภาษาอังกฤษ เว้นแต่
1) การทาสัญญาตามแบบที่เคยผ่านการตรวจพิจารณาของสานักงาน
อัย การสู งสุ ด มาแล้ ว หรื อการท าสั ญ ญาที่จ าเป็ น ต้อ งมีข้ อความหรือรายการแตกต่างไปจากแบบ
ดั ง กล่ าวเพี ย งเล็ ก น้ อ ยในประเด็ น ที่ มิ ใช่ ส าระส าคั ญ และไม่ ท าให้ ส่ ว นราชการหรื อ รั ฐ วิ ส าหกิ จ
เสียเปรียบ
2) การท าสั ญ ญ าของส่ ว นราชการ หรื อ รั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ ตั้ ง อยู่ ใ น
ต่างประเทศ ซึ่งผ่านการตรวจพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญท้องถิ่น หรือผู้รู้กฎหมายของส่วนราชการ หรือ
รัฐวิสาหกิจนั้นแล้ว
3.2.3 แนวคิ ด จากค าวิ นิ จ ฉั ย ของศาลฎี ก าแผนกคดี อ าญาของผู้ ด ารงต าแหน่ ง
ทางการเมือง
ค าวิ นิ จ ฉั ย ที่ อม.7/2556 (คดี ร ถเรื อ ดั บ เพลิ ง ) ซึ่ ง ในค าพิ พ ากษาได้ ก ล่ า วถึ ง
ข้ อ เท็ จ จริ งในทางน าสื บ และการวิ นิ จ ฉั ย ของศาลซึ่ งเกี่ ย วข้ อ งกั บ สั ญ ญาแบบรั ฐ ต่ อ รั ฐ สรุป ได้ ว่ า

20
โครงการจัดซื้อรถและเรือดับเพลิงฯ ของกรุงเทพมหานคร เริ่มจากข้อเสนอของ ดร.เฮอเบิรท ทรักเซิล
(Dr.Herbert Traxl) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรียประจาประเทศไทยที่มีถึง นายวันมูหะมัด
นอร์ มะทา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เสนอโครงการขายรถดับเพลิงและอุปกรณ์บรรเทา
สาธารณภัย โดยให้ดาเนินการในลักษณะรัฐต่อรัฐ ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐออสเตรีย กับ
ข้อเสนอให้ความช่วยเหลือจัดหาแหล่งเงินทุนให้ โดยยอมรับพันธะการค้าต่างตอบแทนในสัดส่วน
ร้อยละ 100 พร้อมใบเสนอราคาของบริษัท สไตเออร์ เดมเลอร์ พุค สเปเชียล ฟาห์รซอย เอจี แอนด์
โค เคจี หรือ บริษัท จีดี ยูโรเปียน แลนด์ซีสเต็ม -สไตเออร์ จากัด (จาเลยที่ 5) สาหรับสินค้ารถและ
เรือดับเพลิงเป็นเงินทั้งสิ้น 156,953,203 ยูโร และในที่สุดคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ โดยมีการจัดทา
Agreement of Understanding (A.O.U) และข้อตกลงซื้อขาย (Purchase/Sale Agreement) แต่
A.O.U ได้กาหนดภาระหน้าที่ที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย มีหน้าที่ต้องผูกพันในการทาสัญญาซื้อขายต่อกัน
โดยระบุตัวคู่สัญญาไว้ ล่วงหน้า คือ รัฐบาลไทย โดยกรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทย ต้องซื้อ
สินค้าจากจาเลยที่ 5 ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนต่างประเทศที่รัฐบาลออสเตรียกาหนด รวมถึงการกาหนด
จานวนเงินที่ต้องชาระไว้ด้วย และการซื้อขายตามข้อตกลงนี้กาหนดอัตราดอกเบี้ยไว้ล่วงหน้าในอัตรา
ร้อยละ 3.5 ต่อปี สาหรับการผ่อนชาระรวม 9 งวด รวมเป็นเงินที่ต้องชาระทั้งสิ้น 133,749,780 ยูโร
คิดเป็นเงินไทย 6,687,489,000 บาท ในการชาระเงิน กรุงเทพมหานครได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ไทยร้อยละ 60 และในส่วนเงินงบประมาณของกรุงเทพมหานครร้อยละ 40 ซึ่งเป็นการซื้อขายกัน
ตามปกติ เท่ านั้ น ศาลฎี กาแผนกคดีอ าญาฯ เห็ น ว่า “ข้อ ตกลงซื้อ ขายดังกล่ าวถือ ไม่ได้ ว่ารัฐ บาล
สาธารณรัฐออสเตรียได้ให้ความช่วยเหลือรัฐบาลไทยในส่วนทุน (เหมือนที่จาเลย) กล่าวอ้าง”
สาหรับประเด็นที่กรุงเทพมหานครต้องซื้อต่างตอบแทนตาม A.O.U นั้น ศาลฎีกา
แผนกคดี อ าญาฯ วิ นิ จ ฉั ย ว่ า เมื่ อ พิ จ ารณาจากสั ญ ญาซื้ อ ตอบแทนที่ ท าขึ้ น ระหว่ า งกรมการค้ า
ต่างประเทศกับจาเลยที่ 5 เมื่อได้ความว่าจาเลยที่ 5 มอบให้บริษัท CPM ซึ่งเป็นบริษัทผู้ส่งออกไทยที่
ส่งออกสินค้าเป็นปกติธุรกิจอยู่แล้วให้ดาเนินการแทน โดยบริษัท CPM เพียงแต่ใช้มูลค่าสินค้าส่งออก
ตามปกติของตนมาตัดยอดตามสัญญาการค้าต่างตอบแทน เมื่อจาเลยที่ 5 มอบหมายให้บริษัท CPM
ดาเนิน การเกี่ยวกับ การค้าต่างตอบแทนแล้ว ภาระการดาเนินการก็ตกแก่บริษัท CPM “เท่ากับว่า
รั ฐ บาลสาธารณรั ฐ ออสเตรี ย หรื อ จ าเลยที่ 5 ซึ่ งเป็ น บริษั ท เอกชนที่ รัฐ บาลสาธารณรัฐ ออสเตรี ย
มอบหมาย ไม่ได้เข้ามามีส่ว นในการซื้อสินค้าไทยโดยตรงจากบริษัทที่ดาเนินธุรกิจของไทยให้เป็นไป
ตามข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนอย่างแท้จริง เป็นแต่เพียงว่าจ้างบริษัทผู้ส่งออกของไทยเข้าบริหาร
จัดการแทนเท่านั้น ...ฯลฯ... จึงถือไม่ได้ว่ารัฐบาลสาธารณรัฐออสเตรียเข้ามารับพันธะการค้าต่างตอบแทน
ตามข้อเสนอที่มีมาแต่แรก การดาเนินการในลักษณะรัฐต่อรัฐที่ทาอยู่ในคดีนี้ อย่างน้อยที่สุดต้องมี
ลักษณะการดาเนินการที่มีวัตถุประสงค์พิเศษที่ชัดเจนอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งอาจเป็นความร่วมมือหรือ
ความช่วยเหลือกันในด้านใดด้านหนึ่งที่ให้แก่กันอันเป็นประโยชน์ที่จะได้ด้วยกันทั้งสองฝ่ายซึ่งความข้อนี้
ได้ จ ากค าเบิ ก ความของ ...ฯลฯ... พยานเสนอให้ ดาเนิ นการแบบรัฐ ต่อ รัฐ และกาหนดการค้าต่าง
ตอบแทนเป็ น เงื่อ นไขในการเจรจานั้ น เพราะเห็ น ว่ าจะได้ มี ค วามโปร่งใสในการด าเนิ น การและ
เมื่ อประเทศไทยซื้ อสิ น ค้ าจากสาธารณรัฐ ออสเตรีย แล้ ว สาธารณรัฐ ออสเตรียก็ จะซื้ อ สิ น ค้ าไทย
ตอบแทนในมูลค่าสินค้าที่เท่ากันด้วย แต่ท้ายที่สุดก็ไม่เป็นไปตามหลักการดังกล่าว”
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3.2.4 แนวคิดจากคาวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา
มีสาระสาคัญดังนี้
1) องค์ ก รที่ มี อ านาจยกเว้ น หรื อ ผ่ อ นผั น การไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บส านั ก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 คือ คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ตามที่ได้กาหนดไว้ ใน
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ข้อ 12 (1) และ (2) คณะรัฐมนตรีจึงไม่มี
อานาจยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ ดังกล่าว (เรื่องเสร็จที่ 873/2551)
2) แนวคิดในการพิจารณาว่าบันทึกข้อตกลงหรือหนังสื อสัญ ญาใดเป็นหนังสื อ
สัญญาตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซึ่งคณะกรรมการ
กฤษฎีกามีแนวคิดสรุปได้ว่า ในการพิจารณาคณะกรรมการกฤษฎีกาจะนาแนวคิดจากคาวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญซึ่งถือเป็นเด็ดขาด และมีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองค์กรอื่นของรัฐ
ตามมาตรา 216 วรรคห้า ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่ได้วินิจฉัยวางหลักเกณฑ์ไว้ใน
คาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 6-7/2551 สรุปความได้ว่า “หนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญมีความหมาย
ครอบคลุ มถึงความตกลงทุก ประเภทที่ ประเทศไทยท าขึ้ นกับ นานาประเทศหรือ องค์การระหว่าง
ประเทศ โดยมีความมุ่งหมายเพื่อให้ เกิดผลผู กพันทางกฎหมายระหว่างกัน ตามกฎหมายระหว่าง
ประเทศ หนังสือสัญญาดังกล่าวต้องมีลักษณะทาขึ้นเป็นหนังสือและเป็นสัญญาที่อยู่ภายใต้บังคับของ
กฎหมายระหว่างประเทศ” ประกอบกับหลั กการตามที่บัญ ญั ติไว้ในมาตรา 2 วรรคหนึ่ ง (a) ของ
อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา ลงวันที่ 23 พฤษภาคม ค.ศ. 1969 และมาตรา 2
วรรคหนึ่ง (a) ของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญาระหว่างรัฐกับองค์การระหว่าง
ประเทศ หรือระหว่างองค์การระหว่างประเทศด้วยกันเอง ค.ศ. 1986 ซึ่งได้ให้ คานิยามของคาว่า
“สนธิ สั ญ ญา” (Treaty) ซึ่ งมี ค วามหมายเช่ น เดี ย วกั น กั บ ค าว่ า “หนั งสื อ สั ญ ญา” ไว้ ว่ าหมายถึ ง
“ข้อตกลงระหว่างประเทศที่ได้ทาขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างรัฐต่างๆ หรือระหว่างรัฐกับองค์การ
ระหว่างประเทศ หรือระหว่างองค์การระหว่างประเทศด้วยกันเอง และอยู่ภายใต้กฎ หมายระหว่าง
ประเทศไม่ว่าจะทาขึ้น เป็น ฉบั บเดียวหรือหลายฉบับหรือหลายฉบับผนวกเข้าด้วยกันและไม่ว่าจะ
เรียกชื่อเช่นใด” ดังนั้น หากคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมิได้มีสถานะเป็นรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ และ
บันทึกข้อตกลงหรือหนังสือสัญญานั้นๆ มิได้ก่อให้เกิดผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างกันตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศ” บันทึกข้อตกลงหรือหนังสือสัญญาดังกล่าวจึงไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 190
ของรัฐธรรมนูญฯ (เรื่องเสร็จที่ 388/2552 เรื่องเสร็จที่ 448/2552 และเรื่องเสร็จที่ 197/2555)
3) แนวคิดเกี่ยวกับการลงนามสัญญาซื้อขายระหว่างรัฐต่อรัฐนั้น ต้องลงนามโดย
ผู้ แ ทนของหน่ ว ยงานของรั ฐ ซึ่ ง มี ฐ านะเป็ น นิ ติ บุ ค คล และผู้ ล งนามในสั ญ ญาต้ อ งเป็ น ผู้ ไ ด้ รั บ
มอบอานาจให้ลงนามแทนรัฐ เช่น ร่างบันทึกความตกลงว่า ด้วยการซื้อขายข้าวระหว่างรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจั ก รไทยกั บ รั ฐ บาลแห่ ง สาธารณรั ฐ ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ จ ะท าเป็ น หนั ง สื อ และลงนาม โดย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของฟิลิปปินส์ โดยได้รับ
มอบอานาจจากรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ตามลาดับ (เรื่องเสร็จที่
448/2552) และสั ญ ญาซื้ อ ขายมั น ส าปะหลั ง ไปยั ง ต่ า งประเทศโดยวิ ธี รั ฐ ต่ อ รั ฐ (เรื่ อ งเสร็ จ ที่
449/2552)
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4) แนวทางในการพิจารณาว่ากรณีใดถือเป็นสัญญาซื้อขายแบบรัฐต่อรัฐ ในมิติ ที่
เชื่อมโยงกับมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2250 ซึ่งคณะกรรมการ
กฤษฎีกาได้มีแนวคิดสรุปในสาระสาคัญได้ว่า “จากความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (ตามบันทึก
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อ ง การจัดทาบันทึกความตกลงว่าด้วยการซื้อขายข้าวระหว่าง
รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (เรื่องเสร็จที่ 448/2552) และตาม
บันทึกสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง ร่างสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์ มันสาปะหลังโดยวิธีรัฐต่ อรัฐ
(เรื่องเสร็จที่ 449/2552)) สามารถสรุปแนวทางของคณะกรรมการกฤษฎีกาในเรื่องการพิจารณา
ความตกลงในการซื้อขายสินค้าระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาลหรือรัฐต่อรัฐ กล่าวคือ ในกรณีที่รัฐบาลได้ทา
ความตกลงกับรัฐบาลต่างประเทศหรือกับรัฐต่างประเทศเพื่อซื้อขายสินค้าระหว่างกัน ซึ่ งมีลักษณะ
เป็นเรื่องในทางเศรษฐกิจหรือการค้าและอยู่บนพื้นฐานของความเสมอภาค โดยมีข้อบทกาหนดให้ใช้
วิธีการหารือหรือเจรจาฉันมิตรในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการตีความหรือการปฏิบัติตามความตกลง
ซึ่ งเป็ น เรื่ อ งการเจรจาอย่ า งมี อั ธ ยาศั ย ไมตรี (International comity) บนพื้ น ฐานที่ เท่ าเที ย มกั น
ระหว่างคู่ภาคีทั้งสองฝ่าย หรือกาหนดให้ ความตกลงอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายภายในของประเทศใด
ประเทศหนึ่ งเป็ น การเฉพาะเจาะจง หรือมีเนื้อหาอื่นใดที่แสดงว่า พัน ธกรณี ระหว่างคู่ภ าคีมิได้อยู่
ภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ ความตกลงนั้นจะไม่ครบองค์ประกอบเป็นหนังสือสัญญา
ตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญฯ และนัยคาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 6-7/2551 และเมื่อไม่
เป็ น หนั งสื อสั ญญาแล้ว กรณี จึ งไม่มีประเด็นต้องเสนอความตกลงดังกล่ าวต่อรัฐ สภาเพื่อขอความ
เห็นชอบตามมาตรา 190 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญฯ แต่ทั้งนี้ การนาแนวทางข้างต้นไปใช้ในการ
พิจารณาว่าความตกลงระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาลหรือรัฐต่อรัฐเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 190 ของ
รัฐ ธรรมนู ญ ฯ หรื อไม่ นั้ น จะต้ องพิ จารณาจากเนื้ อหาของความตกลงแต่ล ะฉบั บ เป็ น รายกรณี ”
(เรื่องเสร็จที่ 1413/2555 และเรื่องเสร็จที่ 1154/2555) หรือ “หากสัญญาที่ทาเป็ นสัญญาซื้อขาย
แบบรั ฐต่อรัฐ ที่เป็ น การท าสัญ ญาซื้อขายระหว่างกันภายใต้ธรรมเนียมปฏิ บัติทางการค้าระหว่าง
ประเทศอันมีลักษณะเป็นการทาสัญญาทานองเดียวกับการทาสัญญาระหว่างเอกชนต่อเอกชน” ก็มิใช่
กรณีตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญฯ เช่นกัน (เรื่องเสร็จที่ 148/2556)
3.2.5 แนวคิดจากคาตอบข้อหารือและการแจ้งข้อสังเกตประกอบการตรวจร่างสัญญา
ของสานักงานอัยการสูงสุด (สารบัญชื่อเรื่องข้อหารือและร่างสัญญาที่เกี่ยวข้องปรากฏตาม ตารางที่
1 และตารางที่ 2 ของภาคผนวก ก และภาคผนวก ข ตามลาดับ)
มีหลักการสาคัญต่างๆ ดังนี้
1) การลงนามสั ญ ญาซื้ อ ขายแบบรัฐ ต่ อ รัฐ ในฐานะผู้ แ ทนรัฐ บาลของประเทศ
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายนั้น ต้องมีความชัดเจนว่าผู้ลงนามสัญญามีหลักฐานการมอบอานาจของรัฐบาลให้
เป็นผู้ลงนามสัญญาหรือความตกลงแบบความตกลงระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาลในฐานะผู้แทนรัฐบาล
ของประเทศคู่สัญญานั้นๆ ได้ หากหลักฐานดังกล่าวยังไม่มีความชัดเจน สานักงานอัยการสูงสุดอาจ
พิจ ารณาตรวจร่างสั ญ ญาดังกล่ าวเป็ นแบบความตกลงระหว่างหน่วยงานของรัฐกับบริษัทเอกชน
โดยตรงได้ (ข้อหารือที่ ห.94/2556 กรณีการลงนามในข้อตกลงว่าด้วยการซื้อขาย สะพานหนุนมั่น
ขนาดหนัก ในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทย)
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2) สัญญาซื้อขายระหว่างรัฐต่อรัฐ (G to G) ได้แก่ สัญญาซื้อขายที่คู่สัญญาทั้งสอง
ฝ่ า ยต่ า งเป็ น รั ฐ บาลหรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ โดยในกรณี ที่ เป็ น การซื้ อ ขายอาวุ ธ ยุ ท โธปกรณ์ จ าก
มิตรประเทศในแบบรัฐ บาลต่อรัฐบาลนั้น ได้มีมติคณะรัฐ มนตรียกเว้นไว้เป็นกรณี พิเศษว่าไม่ต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ ส่วนการจัดซื้อสิ่งของอื่นๆ แบบรัฐบาลต่อ
รั ฐ บาล ยั งไม่ มี ม ติ ค ณะรั ฐ มนตรี ห รือ ระเบี ย บของทางราชการก าหนดไว้ แต่ อ ย่ างใด (ข้ อ หารือ ที่
ห.55/2553 กรุงเทพมหานคร ขอทราบรายละเอียด ขั้นตอน วิธีการ ข้อกฎหมาย และระเบียบในการ
ทาสัญญาซื้อขายระหว่างรัฐต่อรัฐ (G to G))
3) ในการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายแบบรัฐต่อรัฐที่ได้มีการลงนามสัญญาแล้ว
เห็ น ว่าโดยหลั กแล้ ว สั ญ ญาหรือความตกลงเป็ นหนังสื อที่ ได้ ล งนามแล้ วจะแก้ไขเปลี่ ยนแปลงมิได้
เว้นแต่การแก้ไขนั้นจะเป็นความจาเป็นโดยไม่ทาให้ทางราชการต้องเสียประโยชน์หรือเป็นการแก้ไข
เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
ข้อ 136 แต่เนื่องจากการทาความตกลงในการจัดซื้ อระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาล ได้รับ การยกเว้นตาม
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวัน ที่ 13 มกราคม 2530 ให้ ไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐ มนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ดังนั้น หากหน่วยงานของรัฐเห็นว่ามีความจาเป็น ก็สามารถใช้ดุลพินิจ
น าเรี ย นเสนอคณะรัฐ มนตรีพิ จารณาอนุมั ติการแก้ไขความตกลงดังกล่ าวได้ อย่างไรก็ตามการใช้
ดุลพินิจดังกล่าวก็ควรอยู่ในหลักการที่ระเบียบฯ ข้อ 136 กาหนดไว้ (ข้อหารือที่ ห.73/2553 เรื่อง
กรมส่งกาลังบารุงทหารบก หารือการแก้ไขความตกลงในการจัดซื้อยานเกราะล้อยาง BTR-3E1 ซึ่ง
เป็นความตกลงแบบรัฐต่อรัฐ ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย โดยกรมส่งกาลังบารุงทหารบก
(ฝ่ายไทย) กับรัฐบาลประเทศยูเครน โดยบริษัท UKRSPETSEXPROT ซึ่งเป็นบริษัทของรัฐบาลยูเครน
(ฝ่ายยูเครน))
4) การจัดซื้อซึ่งเป็นการจัดซื้อแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล คณะรัฐมนตรีได้มีมติยกเว้น
ให้ไม่ต้องถือปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ส่วนปัญหาว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้ลงนามในเอกสารข้อตกลงการซื้อ ขายและสัญญาการส่งมอบในฐานะ
ผู้ แ ทนรั ฐ บาลไทย เป็ น กรณี อ ยู่ ในดุ ล ยพิ นิ จ ของคณะรั ฐ มนตรี (ข้ อ หารื อ ที่ ห. 68/2551 กรณี
กระทรวงกลาโหม ขออนุมัติลงนามในเอกสารข้อตกลงซื้อขายจรวดขนาด 40 มิลลิเมตร ชนิดระเบิด
ต่อสู้รถถัง แบบ 69 หรือแบบ PG-7 จานวน 5,500 นัด)
5) กรณีคู่สัญญาคือหน่วยงานของรัฐบาลไทยในฐานะผู้ซื้อ กับบริษัทเอกชน ซึ่งมี
รัฐบาลของฝ่ายผู้ขายเป็นผู้กากับดูแลหรือถือหุ้นอยู่ เช่น ร่างสัญญาระหว่างกระทรวงกลาโหม กับ
บริษัท Royal Ordnance Plc ซึ่งเป็ นบริษัทในเครือของ BAE SYSTEMS ของประเทศสหราชอาณาจักร
หรื อ ร่ า งสั ญ ญ าระหว่ า งกระท รวงกลาโหมกั บ บริ ษั ท Israel Military Industries Ltd. (IMI)
ของประเทศอิสราเอล 25 หากข้อเท็จจริงไม่ชัดเจนว่า สัญญาดังกล่าวมีลักษณะเป็นสั ญญาระหว่าง
25 ร่างสัญญาตามสานวนร่างสัญญาของสานักงานที่ปรึกษากฎหมาย ที่ ร.68/2556 นี้เป็นร่างสัญญาจัดซื้อ

ยุทโธปกรณ์พร้อมการติดตั้งและมีการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยมีกระทรวงกลาโหม เป็นผู้แทนฝ่ายไทยเป็นผู้ซื้อ และ
ฝ่ายผู้ขายคือ รัฐบาลแห่งรัฐอิสราเอล ซึ่งกากับดูแลและถือหุ้นในบริษัท Israel Military Industries Ltd. (IMI) และ
ได้แต่งตั้งให้ IMI เป็นตัวแทนที่ได้รบั มอบหมายในการดาเนินการตามร่างสัญญานี้ โดยรัฐบาลอิสราเอลในฐานะที่
กากับดูแลบริษัท IMI จะมีหน้าที่และความรับผิดตามสัญญา
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รัฐบาลไทยกับรัฐบาลของประเทศผู้ขาย แต่ข้อเท็จจริงมีเพียงว่ารัฐบาลประเทศผู้ขายมอบหมายให้
บริษัทดังกล่าว เข้าทาสัญญาและยิ นยอมที่จะแก้ไขปัญหาอันเกิดจากสัญญาระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย
กรณีอาจถือได้ว่ารัฐบาลประเทศผู้ขายได้รับรู้และสนับสนุนในการซื้อขายตามสัญญาดังกล่าวได้ ดังนั้น
หากเห็นว่าการดาเนินการตามสัญญาดังกล่าวประเทศไทยได้รับประโยชน์ เป็นการสมควร และเชื่อมั่น
ว่ารัฐบาลประเทศผู้ ขายสามารถดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามสัญ ญาโดยไม่ก่อให้ เกิดความเสียหายแก่
คู่สัญญาฝ่ายไทยได้ คณะรัฐมนตรีก็อาจพิจารณาอนุมัติให้หน่วยงานของรัฐลงนามในร่างสัญญา โดย
ให้ ได้ รั บ ยกเว้ น ไม่ ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรีว่ า ด้ ว ยการพั ส ดุ พ.ศ. 2535 ได้
(ข้อหารือที่ ห.29/2547 การจัดหาและส่งมอบมอบปืนใหญ่เบา 105 มม. ระหว่างรัฐบาลไทย โดย
กระทรวงกลาโหมและรัฐบาลสหราชอาณาจักรฯ ภายใต้โครงการตอบแทนกลับคืนทางเศรษฐกิจและ
ร.68/2556 ร่างข้ อตกลงการจั ด ซื้อ วัส ดุอุ ป กรณ์ พ ร้อมการติด ตั้งและถ่ายทอดเทคโนโลยี ส าหรับ
โครงการเพิ่ มขีดความสามารถในการผลิ ตกระสุ นปื นรถถังเพื่อสนับสนุนเหล่ าทัพ และเพื่อส่ งออก
ต่างประเทศระยะที่ 1 และข้อหารือที่ ห.68/2551)
แต่อย่างไรก็ดี ก่อนลงนามสัญ ญา หน่วยงานของรัฐควรพิจารณาตรวจสอบ
เอกสารการมอบอานาจของรัฐบาลประเทศนั้น และตรวจสอบเอกสารการถือหุ้นของบริษัทดังกล่าว
ซึ่งแสดงถึงการเป็นความตกลงในระดับรัฐบาลต่อรัฐบาล (G to G) ให้ชัดเจนด้วย (ร.68/2556 และ
ร. 228/2552 ร่างสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์มันสาปะหลัง โดยรัฐบาลต่อรัฐบาล)
6) แม้ ก ารซื้ อ ขายตามร่างความตกลงนี้ จ ะเป็ น แบบรัฐ บาลต่ อ รัฐ บาล แต่ เมื่ อ
รัฐบาลต่างประเทศผู้ขาย ได้มอบหมายให้บริษัท (ซึ่งอาจเป็นรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลฝ่ายผู้ขายหรือเป็น
บริษัทที่รัฐบาลผู้ถือหุ้น กากับดูแล หรือเป็นบริษัทเอกชน) เป็นผู้ดาเนินการตามข้อตกลงนี้ หน่วยงาน
ของรัฐฝ่ายไทยก็ควรเจรจาให้รัฐบาลต่างประเทศซึ่งเป็นคู่สัญญาจัดหาหนังสือค้าประกันการปฏิบัติ
ตามสัญญา รวมทั้งกาหนดข้อสัญญาเรื่องค่าปรับในกรณีที่มีการผิดสัญญาหรือส่งมอบล่าช้าไว้ด้วย26
ก็จะเป็นการคุ้มครองฝ่ายไทยยิ่งขึ้น และเนื่องจากผู้แทนฝ่ายรัฐบาลต่างประเทศเป็นบริษัทฯ จึงต้อง
ตรวจสอบหลักฐานการมอบอานาจของรัฐบาลต่างประเทศดังกล่าวอย่างเป็นทางการแก่ผู้ที่จะลงนาม
ในข้อตกลงให้แน่ชัดด้วย (ร่างสัญญาที่ ร.67/2555 ร่างความตกลงจัดซื้อจรวดหลายลากล้องขนาด
122 มิล ลิเมตร แบบ SR4 โดยวิธีการรัฐบาลต่อรัฐ บาล และ ร.24/2551 ร่างความตกลงระหว่าง
รัฐ บาลไทยและรัฐบาลสหพัน ธรัฐรัส เซียในการซื้อขายยุทโธปกรณ์ นาวิถีต่อสู้ อากาศยานระดับต่า
ชนิดประทับไหล่ยิงแบบนาไปด้วยบุคคล)
7) สัญ ญาซื้อขายระหว่างรัฐ บาลกับรัฐบาล ซึ่งมิได้กาหนดไว้ว่าให้ ใช้กฎหมาย
ประเทศใดบังคับแก่สัญญา และมีข้อสัญญากาหนดว่าในกรณีมีปัญหาข้อโต้แย้งอันเกี่ยวกับการตีความ
สั ญ ญา ให้ ผู้ แทนของรัฐ บาลแต่ล ะฝ่ ายพิ จารณาร่ว มกัน อย่างฉั น มิตร ดังนั้น หากกรณี เกิดปัญ หา
26 ร่างสัญญาที่ ร.24/2551 กรณีนี้ปรากฏว่าสัญญาซื้อขายเป็นสัญญาระหว่างหน่วยราชการไทย (กองทัพบก) กับ

Federal State Unitary Enterprise (FSUE) “ROSOBORONEXPORT” ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจของรัฐบาล
สหพันธรัฐรัสเซีย ที่มิใช่รัฐบาลโดยตรง สานักงานอัยการสูงสุดจึงแจ้งข้อสังเกตแก่กองทัพบกว่า กองทัพบกควร
เจรจาเพื่อให้มีการกาหนดค่าปรับในกรณีผู้ขายผิดสัญญาหรือส่งมอบล่าช้าไว้ด้วย เพื่อให้ฝ่ายไทยได้รบั ความคุ้มครอง
ตามสมควร และก่อนลงนามควรพิจารณาตรวจสอบหลักฐานการมอบอานาจของรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียอย่าง
เป็นทางการแก่ผู้ที่จะลงนามในเอกสารให้แน่ชัดด้วย
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การตีความตามสัญญา คู่สัญญาชอบที่จะพิจารณาดาเนินการตามวิธีการที่กาหนดไว้ในสัญญาว่าด้วย
การระงับปัญหาข้อโต้แย้งดังกล่าว (ข้อหารือที่ ห. 174/2541 กองทัพเรือหารือการเรียกค่าเสียหาย
เพราะเหตุชารุดบกพร่องของเครื่องบินที่ซื้อขายตามสัญญาซื้อขายเครื่องบินเป้ าบังคับวิทยุ แบบ B-9
ซึ่งเป็นการซื้อขายแบบรัฐต่อรัฐ ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน)
8) หลักการเกี่ยวกับสาระสาคัญของร่างสัญญา เช่น
(1) สัดส่วนหรือความเหมาะสมเกี่ยวกับงวดงานและงวดการชาระเงิน หรือ
ความสัมพันธ์ระหว่างงวดงานกับค่าสินค้าหรือค่าจ้างที่จะต้องจ่ายในงวดนั้นๆ ซึ่งหน่วยงานของรัฐ ซึ่ง
เป็ นคู่สัญ ญาพึงพิจารณาให้เหมาะสม (สัดส่วนจานวนเงินสาหรับงวดงานเกี่ยวกับการส่งมอบและ
การตรวจรั บ พั ส ดุ ในประเทศไทย ย่อ มมี ความส าคั ญ ต่อความส าเร็จของความตกลงมากกว่าการ
ตรวจสอบและยื น ยั น สิ น ค้ า (inspection and verification) ในต่างประเทศ ดังนั้น สั ดส่ ว นความ
เหมาะสมของงวดการชาระเงินก็ควรต้องสอดคล้องกับงวดงานดังกล่าวด้ วย) (ข้อหารือที่ ห.73/2553
และร่างสัญญาที่ ร. 24/2551)
(2) หลั กประกัน การจ่ายเงินล่ วงหน้ า หากต้องมี การจ่ายเงิน ล่ วงหน้า ควร
กาหนดในสัญญาให้คู่สัญญานาหลักประกั นการจ่ายเงินล่วงหน้ามาวางให้ในขณะรับเงินล่วงหน้านั้น
ด้วย และควรพิจารณาว่าสิ่งที่นามาวางเป็นหลักประกันนั้นจะเป็นการสะดวกในการบังคับชาระหนี้
ตามหลั ก ประกั น หรื อ ไม่ เช่ น หนั ง สื อ ค้ าประกั น การจ่ า ยเงิ น ล่ ว งหน้ า (Advance Payment
Guarantee) ควรเป็ น หนั ง สื อ ค้ าประกั น ที่ อ อกโดยธนาคารพาณิ ช ย์ ที่ น่ า เชื่ อ ถื อ ในประเทศไทย
(ข้อหารือที่ ห.73/2553 และร่างสัญญาที่ ร.68/2556)
(3) เนื่องจากการซื้อขายแบบ G to G เป็นการซื้อขายระหว่างมิตรประเทศ
ซึ่งราคาซื้อขายน่าจะได้ราคาที่ต่ากว่าการซื้อขายกับเอกชน เพื่อประโยชน์ของฝ่ายไทยจึงเห็ นควร
กาหนดในข้อตกลงให้คู่สัญญาฝ่ายรัฐบาลต่างประเทศรับรองว่าราคาตามข้อตกลงนี้จะไม่สูงกว่าราคา
ที่ รั ฐ บาลต่ างประเทศคู่สั ญ ญาขายสิ น ค้ าประเภทเดี ย วกั น ให้ กับ ประเทศอื่ น ๆ (ร.68/2556 และ
ร.24/2551)
(4) การช าระเงิน ล่ ว งหน้ า (Down Payment) การที่ ผู้ ข ายกาหนดให้ ผู้ ซื้ อ
ชาระเงินล่วงหน้าโดยไม่ได้กาหนดให้ผู้ขายวางหลักประกันการรับเงินล่วงหน้า เนื่องจากผู้ขายอ้างเหตุ
เพราะผู้ขายเป็นหน่วยงานของรัฐบาล ซึ่งหากหน่วยงานของรัฐฝ่ายไทยดาเนินการได้ ก็ควรเจรจา
ต่อรองกับรัฐบาลฝ่ายผู้ขายเพื่อยกเลิกการชาระเงินล่วงหน้า เนื่องจากผู้ซื้อเป็นหน่วยงานของรัฐบาล
ไทยเช่นกัน (ร่างสัญญา ร.147/2553 ร่างข้อตกลงจัดซื้อเครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์แบบ GRIPEN
39C ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสวีเดน)
(5) เอกสารแนบท้ายร่างความตกลงหรือสัญญา เป็นรายการสิ่งของที่จัดหา
และรายละเอียดทางเทคนิคสานักงานอัยการสูงสุดจะไม่ตรวจพิจารณาให้ ซึ่งหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็น
คู่สัญญาจักต้องตรวจสอบเนื้อหา รายละเอียด และหมายเลขกากับเอกสารแนบท้ายให้ถูกต้องและ
สอดคล้ อ งกั บ ร่ า งความตกลงหรื อ สั ญ ญาที่ ส านั ก งานอั ย การสู ง สุ ด ตรวจพิ จ ารณา (ข้ อ หารื อ ที่
ห.73/2553)
(6) การก าหนดขั้ น ตอนให้ มี ก ารตรวจสายการผลิ ต สิ่ ง ของที่ จั ด ห าใน
ต่างประเทศ การตรวจสอบสิ่งของที่จัดหาในต่างประเทศก่อนการตรวจรับในประเทศไทย การฝึกอบรม
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ในต่างประเทศ รวมถึงการลงนามความตกลงในต่างประเทศโดยกาหนดให้ผู้ขายรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้น ซึ่งผู้ขายย่อมต้องน าค่าใช้จ่ายดังกล่าวมารวมอยู่ในราคาที่ ซื้อขายด้วยนั้น เป็นการฝ่าฝื น
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2523 ซึ่งแจ้งเวียนตามหนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ที่ สร 0202/ว 222 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2523 เรื่องการส่งข้าราชการไปดูงานต่างประเทศที่ให้
ส่วนราชการที่จัดซื้อตั้งงบประมาณสาหรับค่าใช้จ่ายในการดูงานไว้ต่ างหาก โดยพิจารณาความจาเป็น
เป็นสาคัญ รวมทั้งกาหนดเงื่อนไขในการประกวดราคาให้ชัดเจนว่าในกรณีจาเป็นต้องส่งข้าราชการไป
ฝึกงานต่างประเทศเพื่อศึกษาหาความชานาญในการใช้เครื่องจักรเครื่องมือ ที่สั่งซื้อ ผู้ซื้อจะรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเอง ผู้ขายมีหน้าที่จัดฝึกอบรมให้เท่านั้น (ข้อหารือที่ ห.73/2553 และ ร่างสัญญาที่
ร.68/2556)
(7) ค่าธรรมเนี ยมที่ เกิด ขึ้ น จากการก าหนดให้ มี การช าระเงิน โดยการเปิ ด
Letter of Credit ป ร ะ เภ ท Confirmed, irrevocable, partial payable, transferable and
divisible L/C นั้น หน่วยงานของรัฐควรทาความตกลงกับคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งให้เกิดความชัดเจนว่า
ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการเปิด L/C ตามที่ได้กาหนดไว้คู่สัญญาจะรับภาระค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้น
อย่างไร (ข้อหารือที่ ห.73/2553 และร่างสัญญาที่ ร.68/2556)
(8) การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการจ่ายเงินจากการจ่ายเงินตาม L/C อันจะมีผล
ว่า เมื่อฝ่ายผู้ ซื้อรับ มอบและออกใบรับมอบให้ แล้ ว กรมการค้าต่างประเทศ (ผู้ ขาย) ก็จะสามารถ
รับเงินค่าสินค้าได้ครบถ้วนทันทีที่นาไปยื่นเบิกเงินตาม L/C ต่อธนาคาร ในฐานะที่ธนาคารเป็นคนกลาง
ในการซื้อขายและชาระราคา เป็นการชาระราคาด้วยเงินสดโดยไม่มีธนาคารเป็นคนกลางนั้น ไม่มี
หลักประกันว่าผู้ขายจะได้รับชาระราคาโดยครบถ้วนในทันทีที่ผู้ซื้อรับมอบสินค้า โดยผู้ซื้ออาจชาระ
ล่าช้า หรือชาระไม่ครบถ้วน หรืออาจบิดพริ้วไม่ชาระเลย ซึ่งล้วนจะเป็นผลเสียแก่ผู้ขาย แต่อย่างไรก็ดี
โดยที่สัญญานี้เป็นการซื้อขายระหว่างรัฐบาลต่อรั ฐบาลโดยผู้ซื้อเป็นรัฐวิสาหกิจของจีน ดังนั้น การจะ
สมควรยอมรับเงื่อนไขใหม่ดังกล่าวหรือไม่ ย่อมเป็นกรณีอยู่ในดุลพินิจของกรมการค้าต่างประเทศที่จะ
ประเมิ น ความเชื่อ มั่น ในรั ฐวิส าหกิจจีนรายนี้ว่ามีม ากน้อยเพียงใด (ข้อหารือที่ ห.98/2553 เรื่อ ง
กรมการค้าต่างประเทศ หารือการเปลี่ยนแปลงข้อความในสัญญาซื้อขายมันสาปะหลังแบบรัฐต่อรัฐ
(G to G))
(9) ข้อตกลงเกี่ยวกับการให้การรับประกันความต่อเนื่องของ spare parts
และ services อื่นๆ ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยตกลงกันว่าจะทาความตกลงต่างหากเป็นอีก
สัญ ญาหนึ่ ง (separate contracts) ก็ควรต้องกาหนดขอบเขตและกาหนดเวลาการทา separate
contracts ดังกล่าว เพื่อให้การรับประกันส่วนนี้มีความเป็นรูปธรรมด้วย (ข้อหารือที่ ห.73/2553)
(10) แม้ในการจัดซื้อยุทโธปกรณ์แบบรัฐบาลต่อรัฐบาล กระทรวงกลาโหม ไม่
ต้องถือปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2530 ก็ตาม แต่อย่างไรก็ดี หากผู้รับชาระค่าสินค้าหรือผู้รับประโยชน์ตาม
ข้อตกลงดังกล่าวมิใช่หน่วยงานของรัฐโดยตรง แต่เป็นบริษัทหรือรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลฝ่ายผู้ขายถือหุ้น
อยู่ เช่น China North Industries Corporation (NORINCO) (ประเทศจีน) ก็ควรกาหนดให้ มีการ
วางหลั ก ประกั น การช าระเงิ น ล่ ว งหน้ า และหลั ก ประกั น กรณี เกิ ด ความช ารุ ด บกพร่ อ งกั บ อาวุ ธ
ยุทโธปกรณ์ไว้ในร่างสัญญาด้วย เพราะจะทาให้ข้อตกลงมีความรัดกุมมากขึ้น (ข้อหารือที่ ห.168/2550
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เรื่อง กรณีกระทรวงกลาโหมขออนุมัติ ลงนามในเอกสารข้อตกลงซื้อขายจรวดขนาด 40 มิลลิเมตร
ชนิดระเบิดต่อสู้รถถัง แบบ 69 หรือแบบ PG-7) รวมทั้งอาจกาหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการคิดเบี้ยปรับ
กรณีส่งมอบล่าช้าไว้ด้วย อันเป็นมาตรการที่จะคุ้มครองความเสียหายของหน่วยงานของรัฐผู้ซื้อและ
มาตรการที่จะเร่งรัดให้ผู้ขายส่งมอบสิ่งของภายในกาหนดเวลาตามสัญญา (ข้อหารือที่ ห.29/2547)
(11) ในกรณีที่คู่สัญญาประสงค์จะกาหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับกฎหมายที่ใช้บังคับ
หากรั ฐ คู่ สั ญ ญาไม่ ป ระสงค์ จ ะใช้ ก ฎหมายไทยเป็ น กฎหมายที่ ใช้ บั งคั บ ก็ ค วรเจรจาต่ อ รองให้ ใช้
กฎหมายของประเทศที่สามซึ่งเป็นที่รู้จักแพร่หลาย และกรณีคู่สัญญาประสงค์ จะกาหนดเงื่อนไขว่า
ด้วยการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ ก็อาจพิจารณาขอใช้ข้อบังคับการอนุญาโตตุลาการที่เป็น
สากล เช่น ICC Rules of Arbitration หรือ UNCITRAL Rules of Arbitration ส่วนสถานที่ดาเนินการ
ระงับข้อพิพาท หากกาหนดสถานที่น อกประเทศไทย หน่วยงานของรัฐบาลไทยควรพิจารณาถึงภาระ
ค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นด้วย (ข้อหารือที่ ห. 93/2545 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อสัญญาตามสัญญาซื้อขาย
ข้าวระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลบรูไน)
(12) กรณีที่คู่สัญญาตกลงให้ มีการลงนามสัญญาเดียวกันหลายภาษา แม้ จะ
กาหนดให้ถือฉบับภาษาอังกฤษใช้บังคับในกรณีที่ข้อความในภาษาต่างๆ ขัดแย้งกันเอง แต่หน่วยงาน
ของรัฐต้องตรวจสอบข้อความของฉบับภาษาอื่นๆ ให้ตรงกับฉบับภาษาอังกฤษด้วย (ร.142/2557
ร่างข้อตกลงก่อสร้างศูนย์การแพทย์แผนไทย-จีน)
3.2.6 แนวคิดจากคาตอบข้อหารือของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.)
1) มติ กวพ. เมื่อ 5 ธันวาคม 2557 กรณีกรมส่งกาลังบารุงทหารบกขอยกเว้น
และผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ เห็นว่า การจัดหาสะพาน
เครื่องหนุนมั่นความยาว 15 เมตร จานวน 2 ชุด และสะพานเครื่องหนุนมั่นขนาดหนัก ระหว่างรัฐต่อรัฐ
(G to G) เป็นการดาเนินการจัดหาระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาล โดยการทาข้อตกลงจะเป็นการลงนาม
ผูกพันระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาล หรือเป็นการลงนามโดยผู้รับมอบอานาจจากรัฐบาลที่ทาข้อตกลง
ร่วมกัน เท่านั้ น โดยสิ ทธิห น้ าที่ และความรับ ผิ ดชอบตามข้อตกลงจะเป็ นไประหว่างรัฐ ต่อรัฐ ทั้งนี้
การจัดหาพัสดุแบบรัฐต่อรัฐจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีก่อนจึงจะสามารถดาเนินการจัดหา
แบบรัฐต่อรัฐได้ และเนื่องจากเป็นยุทโธปกรณ์มีคุณลักษณะเฉพาะในการใช้งานด้านยุทธวิธีและความ
มั่นคง ไม่มีการผลิตเพื่อจาหน่ายทั่วไปในเชิงพาณิชย์ ซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนมี ผู้ผลิตที่มี
ขีดความสามารถในการผลิต เชื่อถือได้ อีกทั้งเคยจัดหาสะพานหนุ นมั่นขนาดหนักโดยวิธีรัฐบาลต่อ
รัฐบาลจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนมาใช้งานแล้ว จึ งอนุมัติยกเว้นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ
ให้แก่กองทัพบกได้ เป็นกรณีเฉพาะราย โดยต้องดาเนินการตามกฎหมายและระเบี ยบที่เกี่ยวข้องด้วย
สาหรับในส่วนสัญญา ให้ถือปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาล
สาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยการซื้อขายสะพานเครื่องหนุนมั่นดังกล่าวด้วย
2) มติ กวพ. เมื่ อ กั น ยายน 2556 27 กรณี ก รมส่ งก าลั ง บ ารุ ง ทหารบก จั ด หา
เฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่ว ไปขนาดหนักแบบ MI-17 V5 จากสหพันธรัฐรัสเซียและเฮลิคอปเตอร์ใช้งาน
ทั่วไปแบบเบา แบบ UH-72A จากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยวิธีรัฐบาลต่อรัฐบาล (G to G) และวิธี
27 คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ, หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/33933, กันยายน 2556.
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Foreign Military Sales (FMS) ตามลาดับ ซึ่ง กวพ. เห็นว่าการจัดซื้อโดยวิธีดังกล่าวเป็นการจัดหา
ระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาล โดยการทาข้อตกลงจะเป็นการลงนามผูกพันระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาลหรือ
เป็นการลงนามโดยผู้ได้รับมอบอานาจจากรัฐบาลที่ทาข้อตกลงร่วมกันเท่านั้น โดยสิทธิหน้าที่และ
ความรับผิดชอบตามข้อตกลงจะเป็นไประหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาล และการดาเนินการต้องได้รับอนุมัติ
จากคณะรัฐมนตรีก่อน
นอกจากนี้ เนื่องจากการจัดหายุทโธปกรณ์ที่มีคุณลักษณะเฉพาะใช้เพื่อกิจการด้าน
ความมั่นคง ไม่มีจาหน่ายทั่วไปในเชิงพาณิชย์ มุ่งเน้นความต่อเนื่องในการส่งกาลังบารุง ตลอดจนเป็น
การกระชั บ ความสั ม พั น ธ์ ทั้ ง ในระดั บ รั ฐ บาลและระดั บ กองทั พ ให้ แ น่ น แฟ้ น ยิ่ งขึ้ น ดั ง นั้ น หาก
ข้ อ เท็ จ จริ ง ปรากฏว่ า การด าเนิ น การจั ด ซื้ อ เฮลิ ค อปเตอร์ จ ากรั ฐ บาลสหพั น ธรั ฐ รั ส เซี ย เป็ น การ
ดาเนินการจัดซื้อโดยวิธีรัฐบาลต่อรัฐบาล และการจัดซื้อเฮลิคอปเตอร์จากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเป็น
การจั ด ซื้ อ โดยวิธี FMS และผู้ ป ระกอบการเอกชนซึ่ งเป็ น ตั ว แทนที่ ได้ รับ มอบอ านาจจากรัฐ บาล
ต่างประเทศเพื่อลงนามผูกพันข้อตกลงกับรัฐบาลไทยโดยถูกต้องตามกฎหมายระหว่างประเทศ กวพ.
จึงอนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติ ตามระเบียบฯ ให้แก่กองทัพบกเป็นกรณีเฉพาะราย สาหรับในส่วนของ
สัญญาให้ถือปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซีย
และรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ กองทัพบกต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีก่อน รวมถึงควรประสาน
ไปยั งกระทรวงการต่ างประเทศเพื่ อตรวจสอบข้อ มูล ในประเด็ นเรื่อ งการมอบอานาจของรัฐ บาล
ต่างประเทศให้แก่ผู้ประกอบการเอกชนเป็นการดาเนินการที่ถูกต้องตามกฎหมายระหว่างประเทศ
หรือไม่
3.3 ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดทาสัญญาแบบรัฐต่อรัฐ
จากการศึกษาพบว่า ปั ญหาของสั ญ ญาแบบรัฐต่อรั ฐ นั้นมีห ลายมิติ อันเนื่องมาจากการ
จั ด ท าสั ญ ญานั้ น มี อ งค์ ก รทางบริ ห าร ตุ ล าการ รวมทั้ งหน่ ว ยงานของรัฐ หลายหน่ ว ยงานเข้ ามา
เกี่ยวข้องในการวางหลักเกณฑ์และตีความกฎหมายและระเบียบวิธีปฏิบัติของทางราชการต่างๆ ที่ต้อง
นาปรับใช้กับการจัดทาสัญญาแบบรัฐต่อรัฐ ซึ่งอาจแยกปัญหาในการจัดทาสัญญาแบบรัฐต่อรัฐได้ดังนี้
3.3.1 ปัญหาความไม่ชัดเจนของนิยามและหลักการของ “สัญญาแบบรัฐต่อรัฐ”
ส าหรั บ นิ ย ามค าว่ า “สั ญ ญาแบบรั ฐ ต่ อ รั ฐ ” นั้ น จากการศึ ก ษาพบว่ า แม้ จ ะมี
คาพิพากษาของศาล ไม่ว่าจะเป็นศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมือง รวมทั้ งหน่ วยงานของรัฐหลายหน่ วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องในการวางหลักเกณฑ์ และ
ตีความกฎหมายแลระเบียบวิธีปฏิบัติราชการต่างๆ ที่ต้องนามาปรับใช้กับการจัดทาสัญญาแบบรัฐต่อรัฐ
ก็ ต าม แต่ ก็ ไม่ พ บว่ า มี ก ฎหมาย ระเบี ย บ วิ ธี ป ฏิ บั ติ หรื อ หลั ก เกณฑ์ ข องทางราชการก าหนด
คานิยามหรือความหมายของคาว่า “สัญญาแบบรัฐต่อรัฐ” ไว้ให้ชัดเจนแต่อย่างใด เท่าที่ศึกษาพบคงมี
แต่แนวคิดทฤษฎีหรือคานิยามเกี่ยวกับคาว่า “รัฐ” โดยศาสตราจารย์ ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิช เห็นว่า
คาว่า รัฐ มีห ลายความหมาย ความหมายหนึ่ ง หมายถึงรัฐ ในฐานะที่ เป็ น รัฐ บาล (The state as
government) ซึ่งหมายถึงกลุ่มบุคคลที่ดารงตาแหน่ง มีอานาจในการตัดสินใจในสังคมการเมือง และ
อีกความหมายหนึ่ง หมายถึงรัฐในฐานะที่เป็นระบบราชการ (The state as public bureaucracy)
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จากแนวคิดดังกล่าว อาจเข้าใจได้ว่า รัฐในความหมายหนึ่งหมายถึง “รัฐบาล” และอีกความหมายหนึ่ง
หมายรวมถึง หน่วยงานภายในของรัฐ เช่น กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐอื่นๆ
ส่วนรองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย ก็มีความเห็นตามทฤษฎีว่าด้วยรัฐทั่วไปว่า
หากพิจารณารัฐในแง่กฎหมาย รัฐอยู่ในฐานะเป็นหน่วยในทางกฎหมายหรือบุคคลในทางกฎหมาย มี
การกระทาเป็นของตนเองโดยผ่านทางองค์กรและมีเจตนาของตนเอง และรัฐต้องมีอานาจรัฐ ซึ่งเป็น
สิ่งที่รัฐใช้ในการจัดระเบียบภายในรัฐ โดยอานาจปกครองบ้านเมืองนี้ต้องเป็นอานาจดั้งเดิม คือ เป็น
อานาจที่ รั ฐ ไม่ ได้ รั บ โอนมาจากผู้ อื่น และใครจะมาเรีย กคืน ไม่ได้ ลั กษณะนี้ ท าให้ รัฐ แตกต่ างจาก
องค์การปกครองตนเองเช่นเทศบาล แม้เทศบาลจะมีองค์ประกอบคล้ายรัฐคือมีราษฎร ดินแดน และ
อานาจปกครอง แต่อานาจปกครองของเทศบาลมิใช่อานาจรัฐ เพราะเป็นอานาจที่รับมอบไปจากรัฐซึ่ง
รัฐ จะเรีย กคื น เมื่ อใดก็ ได้ ด้ว ยเหตุ นี้เทศบาลจึงไม่ใช่รัฐ ซึ่งจากมุ มมองตามทฤษฎีว่าด้วยรัฐ ทั่ว ไป
ดังกล่าว อาจพิจารณาได้ว่า คาว่า “รัฐ” ในที่นี้ มิได้รวมถึงรัฐในฐานะที่เป็นระบบราชการ แต่หมายถึง
รัฐ (State) ที่ มีฐ านะในทางกฎหมายหรือ เป็ น บุ คคลในทางกฎหมาย โดยเฉพาะในทางกฎหมาย
ระหว่ า งประเทศ รั ฐ ที่ มี อ านาจอธิ ป ไตยเป็ น ของตนเอง และท าให้ รั ฐ มี ค วามสามารถในการท า
สนธิสัญญาหรือความผูกพันในทางระหว่างประเทศ
ปัญหาประการต่อมาคือ คาว่า “สัญญาแบบรัฐต่อรัฐ” มีความหมายเพียงใด
ดังที่กล่าวข้างต้นว่าจากผลการศึกษาไม่พบว่ามีกฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติ หรื อ
หลั กเกณฑ์ ของทางราชการ หรื อแม้ก ระทั่ งเอกสารทางวิช าการไม่ว่าจะในประเทศไทยหรือ จาก
ต่างประเทศกาหนดคานิยามหรือความหมายของคาว่า “สัญญาแบบรัฐต่อรัฐ” ไว้แต่อย่างใด
แต่อย่างไรก็ดี หากศึกษาจากแนวคิดหรือคาวินิจฉัยของหน่วยงานราชการ ซึ่งมี
อานาจและหน้าที่ในการให้ ความเห็ นทางกฎหมายแก่รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ เช่น สานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา28 และส านักงานอัยการสูงสุ ด 29 แล้ ว พบว่าคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มี
ความเห็นเกี่ยวกับหลักการของคาว่า “สัญญาซื้อขายแบบรัฐต่อรัฐ” ไว้ในเรื่องเสร็จที่ 1413/2555 (ซึ่ง
ยืนยันหลักการที่เคยมีความเห็นไว้ในเรื่องเสร็จที่ 448/2552 และที่ 449/2552) ว่า “คือความตกลง
ในการซื้อขายสินค้าระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาลหรือรัฐต่อรัฐ กล่าวคือ ในกรณีที่รัฐบาลได้ทาความตกลง
กับ รัฐบาลต่างประเทศหรือกับ รัฐต่างประเทศเพื่อซื้อขายสิ นค้าระหว่างกัน ซึ่งมีลั กษณะเป็นเรื่อง
ในทางเศรษฐกิจหรือการค้าและอยู่บนพื้นฐานของความเสมอภาค โดยมีข้อบทกาหนดให้ใช้วิธีการ
28 มาตรา 62 (4) แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ

คณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2542 บัญญัติให้สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีอานาจหน้าที่ให้
ความเห็นหรือปฏิบัติงานอื่นอันเกีย่ วกับกฎหมายให้แก่หน่วยงานของรัฐ หรือตามที่รัฐบาลต่างประเทศหรือสถาบัน
ระหว่างประเทศร้องขอ และข้อ 2 (2) ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2556 ยังกาหนดให้สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีอานาจหน้าที่ให้ความเห็น
ทางกฎหมายแก่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีและหน่วยงานของรัฐด้วย
29 พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 มาตรา 23 (2) (3) และวรรคสอง ได้บัญญัติถึง
อานาจหน้าที่ของสานักงานอัยการสูงสุดที่เกี่ยวกับการตรวจร่างสัญญาและให้คาปรึกษาทางกฎหมายแก่รัฐบาล
หน่วยงานของรัฐ และนิติบุคคลซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐแต่ได้มีพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้น ทั้งนี้
ตามที่เห็นสมควร
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หารือหรือเจรจาฉันมิตรในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการตีความหรือการปฏิบัติตามความตกลง ซึ่งเป็น
เรื่ องการเจรจาอย่ างมี อัธ ยาศัย ไมตรี (International comity) บนพื้ น ฐานที่ เท่ าเที ยมกัน ระหว่าง
คู่ภาคีทั้งสองฝ่าย หรือกาหนดให้ความตกลงอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายภายในของประเทศใดประเทศหนึ่ง
เป็นการเฉพาะเจาะจง หรือมีเนื้อหาอื่นใดที่แสดงว่าพันธกรณีระหว่างคู่ภาคีมิได้อยู่ภายใต้บังคับของ
กฎหมายระหว่างประเทศ”
คณะกรรมการกฤษฎี ก ายังมีค วามเห็ น ในเรื่องเสร็จ ที่ 148/2556 โดยกล่ าวถึ ง
หลักการของสัญญาซื้อขายแบบรัฐต่อรัฐไว้อีกว่า “เป็นการทาสัญญาซื้อขายระหว่างกันภายใต้ธรรมเนียม
ปฏิ บั ติท างการค้ าระหว่างประเทศอั น มีลั กษณะเป็ น การท าสั ญ ญาท านองเดีย วกับ การท าสั ญ ญา
ระหว่างเอกชนต่อเอกชน”
ส่วนสานักงานอัยการสูงสุด ได้มีความเห็นไว้ข้อหารือที่ ห.55/2553 ว่า “ในสัญญา
ซื้อขายระหว่างรัฐ ต่อรัฐ (G to G) ได้แก่ สัญ ญาซื้อขายที่คู่สั ญ ญาทั้งสองฝ่ ายต่างเป็น รัฐบาลหรือ
หน่วยงานของรัฐ โดยในกรณีที่เป็นการซื้อขายอาวุธยุทโธปกรณ์จากมิตรประเทศในแบบรัฐบาลต่อ
รั ฐ บาลนั้ น ได้ มี ม ติ ค ณะรั ฐ มนตรี ย กเว้ น ไว้ เป็ น กรณี พิ เศษว่ า ไม่ ต้ อ งปฏิ บั ติ ตามระเบี ย บส านั ก
นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการพั ส ดุ ฯ ส่ ว นการจั ด ซื้ อ สิ่ ง ของอื่ น ๆ แบบรั ฐ บาลต่ อ รั ฐ บาล ยั ง ไม่ มี
มติคณะรัฐมนตรีหรือระเบียบของทางราชการกาหนดไว้แต่อย่างใด”
ดังนั้น จากความเห็นของส่วนราชการที่มีอานาจและหน้าที่ในการให้ความเห็นทาง
กฎหมายแก่รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐทั้งสองหน่วยงาน จึงเห็นว่า ความหมายหรือหลักการสาคัญ
ของค าว่ า “สั ญ ญา (ซื้ อ ขาย) ภาครัฐ แบบรัฐ ต่ อ รัฐ หรือ ระหว่า งรั ฐ บาลต่ อ รัฐ บาล” นั้ น น่ าจะมี
ความหมายว่า “หมายถึง สัญญาซื้อขายที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างเป็นรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐ
หรือเป็นกรณีที่รัฐบาลได้ทาความตกลงกับรัฐบาลต่างประเทศหรือกับรัฐต่างประเทศเพื่อซื้อขายสินค้า
ระหว่างกัน ซึ่งมีลักษณะเป็นเรื่องในทางเศรษฐกิจหรือการค้าและอยู่บนพื้นฐานของความเสมอภาค
หรือเป็นการทาสัญญาซื้อขายระหว่างกันภายใต้ธรรมเนียมปฏิบัติทางการค้าระหว่างประเทศอันมี
ลักษณะเป็นการทาสัญญาทานองเดียวกับการทาสัญญาระหว่างเอกชนต่อเอกชน โดยอาจมีข้อสัญญา
กาหนดให้ใช้วิธีการหารือหรือเจรจาฉันมิตรในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการตีความหรือการปฏิบัติ
ตามความตกลง ซึ่งเป็นเรื่องการเจรจาอย่างมีอัธยาศัยไมตรี (International comity) บนพื้นฐานที่
เท่าเทียมกันระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย หรือกาหนดให้ความตกลงอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายภายใน
ของประเทศใดประเทศหนึ่ งเป็ น การเฉพาะเจาะจง หรือมีเนื้ อหาอื่น ใดที่ แสดงว่าสิ ท ธิห น้าที่ห รือ
ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญามิได้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ”
ปัญหาประการต่อมาคือ คู่สัญญาในสั ญญาแบบรัฐต่อรัฐนั้น จะหมายความเฉพาะ
สัญ ญาที่ทาขึ้น ระหว่างรัฐต่อรัฐ หรือระหว่างรัฐบาลต่อรัฐ บาล (Government to Government)
หรือหมายความรวมถึงสัญญาที่ทาขึ้นระหว่างหน่วยงานของรัฐต่อหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงาน
ของรัฐกับรัฐวิสาหกิจของอีกรัฐหนึ่งด้วย
ซึ่ ง ในประเด็ น ดั ง กล่ า ว หากพิ จ ารณาทั้ งจากหลั ก การและถ้ อ ยค าที่ ร ะบุ ไว้ ใน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2518 ซึ่งเห็นชอบให้จัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์และบริการทาง
ทหารจากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยวิธี FMS (Foreign Military Sales) และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 13 มกราคม 2530 เห็นชอบให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม จัดหายุทโธปกรณ์และ
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บริการทางทหารจากมิตรประเทศอื่นๆ นอกจากสหรัฐอเมริกาได้ ก็ได้ข้อสรุปว่า สัญญาจัดหาอาวุธ
ยุทโธปกรณ์ ดังกล่าวต้องทาขึ้น ระหว่างกระทรวงกลาโหม ในนามประเทศไทยหรือรัฐบาลไทยกับ
กระทรวงกลาโหมของประเทศสหรัฐอเมริกา (กรณี การซื้อโดยวิธี FMS) หรือกับมิตรประเทศอื่นๆ แต่
ปัญหาว่าผู้ที่จะลงนามในฐานะคู่สัญญา ซึ่งอาจจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทที่
รัฐถือหุ้นหรือกากับดูแล หรือแม้แต่บริษัทเอกชนที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลของประเทศนั้นๆ ให้
เป็นผู้ลงนามและดาเนินการตามสั ญญาในนามของรัฐบาล ยังไม่มีการระบุรายละเอียดไว้ ซึ่งจะได้มี
การกล่าวต่อไปในรายงานการศึกษาฯ นี้
นอกจากนี้ หากพิ จ ารณาจากแนวค าวินิ จฉั ยและความเห็ น ของคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 448/2552 (ร่างบันทึกความตกลงว่าด้วยการซื้อขายข้าวระหว่างรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์) เรื่องเสร็จที่ 449/2552 (ร่างสัญญาซื้อขาย
มันสาปะหลังไปยังต่างประเทศโดยวิธีรัฐต่อรัฐ) เรื่องเสร็จที่ 1413/2555 (สัญญาขายข้าวแบบรัฐต่อ
รัฐ) และเรื่องเสร็จที่ 148/2556 (ร่างสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังแบบรัฐต่อรัฐ) ประกอบกับ
แนวคิดจากคาตอบข้อหารือและการแจ้งข้อสังเกตประกอบการตรวจร่างสัญญาที่หน่วยงานของรัฐ
นาส่งให้สานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาร่างสัญญา พบว่ามีทั้งกรณีที่เป็นสัญญาที่ทาขึ้นระหว่าง
รัฐบาลต่อรัฐบาล โดยมีหน่วยงานภายในของรัฐที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลเป็นคู่สัญญา ซึ่งในกรณีดังกล่าว
ร่างสัญญามักจะระบุว่าสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาที่ทาขึ้นระหว่าง รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย โดย
....... (ชื่อหน่วยงานของรัฐ) ....... กับรัฐบาล ...... (ระบุชื่อประเทศ) ..... โดย ...... (ชื่อหน่วยงานของรัฐ)
.......... (สานวนร่างสัญญาที่ ร.26/2556 ร.76/2556 และ ร.67/2555) หรือระหว่างหน่วยงานของรัฐ
ของรั ฐ บาลไทยกั บ หน่ ว ยงานของรั ฐ ต่ า งประเทศ (ร.228/2552 ร่ า งสั ญ ญาซื้ อ ขายผลิ ต ภั ณ ฑ์
มันสาปะหลังโดยวิธีรัฐบาลต่อรัฐบาล โดยคู่สัญญาคือกรมการค้าต่างประเทศ กับหน่วยงานของรัฐอื่น)
ซึ่งในกรณีนี้ไม่มีการกล่าวอ้างถึงการทาสัญญาในฐานะรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศคู่สัญญาไว้
แต่อย่างใด
สาหรับ ในกรณี ที่มีการทาสั ญ ญาซื้อขายโดยวิธีรัฐบาลต่อรัฐบาล แต่คู่สั ญญาคือ
หน่วยงานของรัฐบาลไทยในฐานะผู้ซื้อ กับบริษัทเอกชน ซึ่งมีรัฐบาลของประเทศฝ่ายผู้ขายเป็นผู้กากับ
ดูแลหรือถือหุ้นอยู่ เช่น ร่างสัญญาระหว่างกระทรวงกลาโหม กับบริษัท Royal Ordnance Plc ซึ่ง
เป็ น บริ ษั ท ในเครื อ ของ BAE SYSTEMS ของประเทศสหราชอาณาจั ก ร (ส านวนข้ อ หารื อ ที่
ห.29/2547) หรือร่างสัญญาระหว่างกระทรวงกลาโหมกับบริษัท Israel Military Industries Ltd.
(IMI) ของประเทศอิสราเอล (สานวนร่างสัญญาที่ ร.68/2556) ถึงแม้ข้อเท็จจริงไม่ชัดเจนว่าสัญญา
ดังกล่าวมีลักษณะเป็นสัญญาระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลของประเทศผู้ขาย แต่ปรากฏข้อเท็จจริง
เพียงว่ารัฐบาลประเทศผู้ขายมอบหมายให้บริษัทดังกล่าวเข้าทาสัญญาและยินยอมที่จะแก้ไขปัญหาอัน
เกิดจากสัญญาระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย กรณีดังกล่าวสานักงานอัยการสูงสุดมีความเห็นว่า กรณีอาจถือ
ได้ว่ารัฐบาลประเทศผู้ขายได้รับ รู้และสนับสนุนในการซื้อขายตามสั ญญาดังกล่าว ดังนั้น หากการ
ดาเนินการตามสัญญาดังกล่าวประเทศไทยได้รับประโยชน์ เป็นการสมควร และรัฐบาลไทยเชื่อมั่นว่า
รัฐบาลประเทศผู้ขายสามารถดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามสัญญาโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่คู่สัญญา
ฝ่ายไทยได้ คณะรัฐมนตรีก็อาจพิจารณาอนุมัติให้หน่วยงานของรัฐลงนามในร่างสัญญา โดยให้ได้รับ
ยกเว้น ไม่ต้องปฏิบั ติตามระเบี ย บส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัส ดุ พ.ศ. 2535 ได้ แต่ในกรณี
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ดังกล่าวก็อาจต้องกาหนดเงื่อนไขต่างๆ ในสัญญาให้แตกต่างจากกรณีที่เป็นสัญญาซื้อขายที่รัฐบาล
ก าหนดให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ เป็ น คู่ สั ญ ญาและเป็ น ผู้ ด าเนิ น การตามสั ญ ญาอย่ า งแท้ จ ริ ง ทั้ งต้ อ ง
ตรวจสอบหลักฐานการมอบอานาจของรัฐบาลต่างประเทศแก่ผู้ที่จะลงนามในข้อตกลงให้แน่ชัดด้วย
(ร.67/2555 และ ร.24/2555)
สาหรับปัญหาเรื่องคู่สัญญาในสัญญาซื้อขายแบบรัฐต่อรัฐว่าจะมีความครอบคลุม
แค่ ไหน เพี ย งใดนี้ ยั งมี ค วามเห็ น จากผู้ เชี่ ย วชาญด้ านการตรวจร่ างสั ญ ญาอี ก หลายท่ าน ได้ แ ก่
นายวีรพล ปานะบุตร ซึ่งปัจจุบันดารงตาแหน่งรองอัยการสูงสุด และเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
และมีประสบการณ์ในการตรวจร่างสัญญามากกว่า 30 ปี โดยนายวีรพลฯ เห็นว่า คู่สัญญาจะเป็น
ในนามรัฐบาลกับรัฐบาล หรือระหว่างหน่วยงานของรัฐกับหน่วยงานของรัฐก็ได้ แต่ความสาคัญของ
สัญญาซื้อขายแบบรัฐต่อรัฐนั้นอยู่ที่การที่รัฐคู่สัญญา (ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไทยหรือฝ่ายรัฐต่างประเทศ
และขึ้นอยู่กับว่าฝ่ายใดเป็นผู้ซื้อ ฝ่ายใดเป็นผู้ ขาย) มีการให้สิทธิประโยชน์หรือ ผ่อนปรนเงื่อนไขของ
สัญญาซื้อขายให้แก่กันและกัน เพราะแท้ที่จริงแล้ว สัญญา G to G คือสัญญาทางแพ่งที่หน่วยงาน
ของรัฐของสองประเทศหรือรัฐบาลของสองประเทศทาความตกลงกันเพื่อซื้อขายสินค้าและบริการ
และการผ่อนปรนก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของสัญญาว่าจะผ่อนปรนกันมากน้อยเพียงใด เช่นในกรณี
การซื้อยุทโธปกรณ์ระหว่างกระทรวงกลาโหมของไทย กับกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกา โดยวิธี
FMS ซึ่งมีการผ่อนปรนถึงขนาดไม่ต้องมีการทาสัญญากัน เพียงแต่เอกสาร LOA (Letter of Offer
and Acceptance) ก็เพี ยงพอ และไม่ต้องส่ งร่างสัญ ญาให้ ส านักงานอัยการสู งสุ ดตรวจร่างเพราะ
ประเทศไทยในฐานะผู้ซื้อต้องยอมรับตามกฎหมายว่าด้วยเรื่อง FMS ของสหรัฐอเมริกาในฐานะผู้ขาย
และการซื้อขายดังกล่าวก็เป็นเรื่องนโยบายของรัฐบาลเพื่อการช่วยเหลือทางการทหารของประเทศ
สหรัฐอเมริกาที่มีต่อประเทศไทย ส่วนการผ่อนปรนเงื่อนไขของสัญญา G to G นั้น จะมากหรือน้อย
ย่อมขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลเป็นสาคัญ ซึ่งนโยบายของรัฐมี 3 ด้านหลักๆ คือ ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ ด้านความมั่นคง และด้านการค้า ซึ่งความเห็นของนายวีรพลฯ ในประเด็นนี้ดังกล่าว
สอดคล้องกับเหตุผลในการวินิจฉัยคดีรถและเรือดับเพลิงของกรุงเทพมหานคร ของศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง คาวินิจฉัยที่ อม.7/2556 ที่ว่า “การดาเนินการในลักษณะ
รัฐต่อรัฐที่ทาอยู่ในคดีนี้อย่างน้อยที่สุดต้องมีลักษณะการดาเนินการที่ มีวัตถุประสงค์พิเศษที่ชัดเจน
อย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งอาจเป็นความร่วมมือหรือความช่วยเหลือกันในด้านใดด้านหนึ่งที่ให้แก่กันอันเป็น
ประโยชน์ที่จะได้ด้วยกันทั้งสองฝ่าย”
นอกจากนี้ ยังมีนายเข็มชัย ชุติวงศ์ ผู้ตรวจการอัยการ สานักงานอัยการสูงสุด ซึ่งมี
ความรู้ความเชี่ยวชาญในการตรวจร่างสัญญามากว่า 25 ปี ทั้งยังเป็นอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัย
ของรัฐ อีกหลายแห่ ง ได้มีความเห็ นว่า สั ญ ญาแบบ G to G นี้ ต้องเป็นสั ญ ญาที่ จัดท าขึ้นระหว่าง
รัฐบาลกับรัฐบาล แต่หากเป็นกรณีหน่วยงานของรัฐบาลไทย กับหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศซึ่ง
เป็นรัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่ส่วนราชการโดยตรง เรียกว่า เป็น arm’s length ของรัฐบาลนั้นๆ ก็ยังไม่ค่อย
มั่น ใจนั ก ว่าจะถื อว่ากรณี นี้ จ ะเป็ น สั ญ ญาแบบ G to G หรือไม่ แต่อ ย่างไรก็ ดี หากการท าสั ญ ญา
ดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นคู่สัญญาในลักษณะใด กล่าวคือ ระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาล หรือหน่วยงานของรั ฐ
กับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐกับรัฐวิสาหกิจ หากมีการนาร่างสัญญาหรือข้อตกลงความ
ผูกพันดังกล่าว เสนอให้คณะรัฐมนตรีหรือผู้มีอานาจอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบในนามของรัฐบาล
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ประเทศนั้ นๆ ให้ความเห็นชอบแล้ว ก็น่าจะทาให้ร่างสัญญาหรือข้อตกลงดังกล่าวเป็นสัญญาแบบ
G to G ที่แท้จริงได้
ส่วนนายกุศล แย้มสอาด ปัจจุบันดารงตาแหน่งอัยการพิเศษฝ่ายสัญญาและหารือ 1
ส านั ก งานที่ ป รึ ก ษากฎหมาย ส านั ก งานอั ย การสู งสุ ด ซึ่ งเป็ น ผู้ มี ค วามรู้ค วามเชี่ ย วชาญเกี่ ย วกั บ
การตรวจร่างสัญญาเป็ นเวลากว่า 20 ปี โดยเฉพาะสัญญาจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ และการบริการ
ทางทหารแบบรัฐต่อรัฐ เห็นว่า สาหรับสัญญาแบบ G to G นั้น ประการแรก ต้องเป็นสัญญาที่ทาขึ้น
ระหว่างคู่ สั ญ ญาที่ เป็ น รั ฐ ต่ อ รั ฐ หรือ รัฐ บาลต่ อ รัฐ บาล หากสั ญ ญานั้ น เป็ น สั ญ ญาระหว่างรัฐ กั บ
รัฐวิสาหกิจของต่างประเทศ โดยรัฐวิสาหกิจดังกล่าวรัฐบาลของประเทศนั้นถือหุ้นอยู่ 100% หรือ
แม้แต่เกิน 50% ก็น่าจะถือว่าเป็นสัญญา G to G โดยปริยายได้ แต่หากเป็นการทาสัญญาระหว่าง
หน่วยงานของรัฐต่อหน่วยงานของรัฐ โดยยังไม่ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้เป็นการทาสัญญา
แบบรัฐบาลต่อรัฐบาล ก็ไม่ใช่สัญญา G to G
นอกจากนี้ ในเอกสารทางวิช าการของนายปรวิช ย์ มะกรวัฒ นะ เรื่อ ง สั ญ ญา
ระหว่างรัฐต่อรัฐในการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ หรือ Government to Government (G to G) ก็
กล่าวไว้ว่าการซื้อพัสดุจากรัฐบาลต่างประเทศนั้น คู่สัญญาที่ดาเนินการในนามรัฐบาลต่างประเทศอาจ
เป็นหน่วยงานของรัฐหรือบริษัทที่รัฐบาลต่างประเทศนั้นๆ ได้ถือหุ้นหรือมีอานาจบริหารในบริษัท ก็ได้
ดังนั้น จากแนวทางตามมติคณะรัฐมนตรี ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประกอบกับแนวทางการตอบข้อหารือและตรวจร่างสัญญาของสานักงานอัยการสูงสุด ความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายด้านการตรวจร่างสัญญา และเอกสารทางวิชาการดังกล่าวข้างต้น อาจสรุปได้
ว่า คู่สัญญาในสัญญาซื้อขายแบบรัฐต่อรัฐนั้น อาจเป็นได้ทั้งระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาล หน่วยงานของรัฐ
กับหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของรัฐกับรัฐวิสาหกิจหรือกับบริษัทที่รัฐบาลถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50
หรืออาจทากับบริษัทเอกชนที่มีรัฐบาลเป็นผู้ถือหุ้นหรือกากับดูแลอยู่ หรือทากับบริษัทเอกชนที่รัฐบาล
ต่างประเทศมอบหมายให้บริษัทดังกล่าวเข้าทาสัญญาและยินยอมที่จะแก้ไขปัญหาอันเกิดจากสัญญา
ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายก็ได้ แต่เงื่อนไขของสัญญาที่จะได้มีการจัดทาขึ้นย่อมแตกต่างกันไปตามสถานะ
ของคู่สั ญ ญากับ รัฐ บาลไทย เพราะความเชื่อมั่นต่อสถานะของคู่สัญ ญาที่แตกต่างกัน ย่อมมีผ ลให้
เงื่อนไขของสัญญาแตกต่างกันไปด้วย เช่น สัญญาซื้อขายที่ทาขึ้นระหว่างรัฐบาลไทยกับบริษัทเอกชน
ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลต่างประเทศให้เข้าทาสัญญา ดาเนินการ และรับประโยชน์ตามสัญญา
แทนในนามรัฐบาลต่างประเทศ ย่ อมต้องมีเงื่อนไขของสัญญาเคร่งครัดกว่าสัญญาที่ทาขึ้นระหว่าง
รัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศที่มีหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศนั้นๆ เป็นคู่สัญญาและเป็น
ผู้ดาเนินการตามสัญญาอย่างแท้จริง เพราะความเป็นหน่วยงานของรัฐของรัฐบาลต่างประเทศย่อมมี
ความน่าเชื่อถือมากกว่า และไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใด เมื่อสัญญาซื้อขายแบบรัฐต่อรัฐนี้เกิดขึ้นตาม
นโยบายของรัฐบาล ไม่ว่าเพื่อความมั่นคง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือความสัมพันธ์ทางการค้า
ก็จักต้องมีการน าเสนอเรื่องเพื่อให้ คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติก่อน ซึ่งหากร่างสัญ ญาที่นาส่ งให้
ส านั ก งานอั ย การสู ง สุ ด ตรวจพิ จ ารณาโดยหน่ ว ยงานของรั ฐ ชี้ แ จงว่ า เป็ น การท าสั ญ ญาแบบ
G to G แล้ว สานักงานอัยการสูงสุดมักจะแจ้งข้อสังเกตว่าการทาสัญญาซื้อขายแบบรัฐต่อรัฐดังกล่าว
ต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานของรัฐควรตรวจสอบเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับสถานะ
และอานาจในการลงนามอย่างเป็ น ทางการของฝ่ ายรัฐ บาลต่างประเทศด้วย ซึ่งหลั กการดังกล่าว
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สอดคล้องกับแนวคิดตามมติคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุที่ว่า เมื่อการจัดซื้อพัสดุเป็นการจัดหาหรือ
ทาสัญญาระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาล โดยการทาข้อตกลงจะเป็นการลงนามผูกพันระหว่างรัฐบาลกับ
รัฐบาล หรือเป็นการลงนามโดยผู้ได้รับมอบอานาจจากรัฐบาลที่ทาข้อตกลงร่วมกันเท่านั้น โดยสิทธิ
หน้าที่และความรับผิดชอบตามข้อตกลงจะเป็นไประหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาล การดาเนินการต้องได้รับ
อนุมัติจากคณะรัฐมนตรีก่อน
ซึ่งในประเด็นการเสนอเรื่องเพื่อให้คณะรัฐ มนตรีพิจารณาอนุมัตินี้ ผู้เขียนเห็นว่า
นอกจากเหตุผลที่ว่าการทาสัญญาซื้อขายแบบรัฐต่อรัฐนั้นเกิดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล จึงต้องเสนอ
ให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบก่อนแล้ว เหตุผลอีกประการหนึ่งก็คือเพื่อการยกเว้นหรือผ่อนผันการ
ไม่ปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งเป็น
ระเบียบว่าด้วยการพัสดุที่ออกใช้บังคับแก่ส่วนราชการเป็นการทั่วไป การขอยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่
ปฏิบัติตามระเบียบนั้นๆ โดยใช้นโยบายของรัฐบาลดังกล่าวเป็นเหตุผลในการขอยกเว้นหรือผ่อนผัน
ต่อคณะรัฐมนตรีก็สามารถทาได้อีกทางหนึ่ง ไม่จาเป็นต้องขอยกเว้นหรือผ่อนผันต่อ กวพ. เท่านั้น
ทั้งนี้ตามบทบัญญัติแห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ.
2548 มาตรา 4 (9) ประกอบ (6)30
3.3.2 ปัญหาการขาดระเบียบวิธีปฏิบัติหรือหลักเกณฑ์ว่าด้วยเรื่องการจัดทาสัญญา
แบบรัฐต่อรัฐเป็นการเฉพาะ
จากการตอบข้อหารือของสานักงานอัยการสูงสุดแก่กรุงเทพมหานคร ในข้อหารือที่
ห.55/2553 ที่ว่า “ในสัญญาซื้อขายระหว่างรัฐต่อรัฐ (G to G) ได้แก่ สัญญาซื้อขายที่คู่สัญญาทั้งสอง
ฝ่ า ยต่ า งเป็ น รั ฐ บาลหรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ โดยในกรณี ที่ เป็ น การซื้ อ ขายอาวุ ธ ยุ ท โธปกรณ์ จ าก
มิตรประเทศในแบบรัฐบาลต่อรัฐบาลนั้น ได้มีมติคณะรัฐมนตรียกเว้นไว้เป็นกรณีพิเศษว่าไม่ต้องปฏิบัติ
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ ส่วนการจัดซื้อสิ่งของอื่นๆ แบบรัฐบาลต่อรัฐบาล
ยังไม่มีมติคณะรัฐมนตรีหรือระเบียบของทางราชการกาหนดไว้แต่อย่างใด” นั้น ทาให้เห็นได้ชัดเจนว่า
ในการจั ดทาสั ญ ญาซื้อขายแบบรัฐต่อรัฐ นั้น ยังไม่มีกฎหมาย มติคณะรัฐ มนตรี หรือระเบียบของ
ทางราชการกาหนดวิธีการปฏิบัติราชการไว้อย่างชัดเจน มีเพียงหลักการตามมติคณะรัฐมนตรีที่กาหนด
ไว้ ว่ า หากเป็ น สั ญ ญาซื้ อ ขายอาวุ ธ ยุ ท โธปกรณ์ โ ดยวิ ธี FMS จากกระทรวงกลาโหม ประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์จากมิตรประเทศแบบรัฐบาลต่อรัฐบาลแล้ว จะได้รับยกเว้น
ไว้เป็นกรณีพิเศษว่าไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ ซึ่งเป็นระเบียบว่า
ด้วยการได้มาซึ่งการพัสดุ (การจัดซื้อจัดจ้าง) ของภาครัฐ ที่มีขึ้นเพื่อให้การจัดซื้ อจัดจ้างดาเนินการ
อย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ เปิ ด เผยและให้ มีก ารแข่ งขั น อย่างเท่ าเที ยมกัน และเกิ ดความคุ้ม ค่ ากั บ เงิน
งบประมาณแผ่นดิน ตามแนวคิดว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
30 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 มาตรา 4 (6) และ (9) บัญญัติ

ว่า “การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีให้เสนอได้ เฉพาะเรื่องดังต่อไปนี้
(6) ร่างระเบียบ ร่างข้อบังคับ หรือร่างประกาศที่มผี ลบังคับแก่ส่วนราชการโดยทั่วไป
(9) เรื่องที่ขอทบทวนหรือยกเว้นการปฏิบัตติ ามมติของคณะรัฐมนตรี ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ
ตาม (6) ”
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สาหรับประเด็นการขาดหลักเกณฑ์ว่าด้วยการจัดทาสัญญาแบบรัฐต่อรัฐเป็นการ
เฉพาะนี้ นายวีร พล ปานะบุ ต ร รองอั ย การสู งสุ ด ซึ่ งเป็ น ผู้ เชี่ ย วชาญด้ านการตรวจร่างสั ญ ญามี
ความเห็นว่า สาหรับระเบียบหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการทาสัญญา G to G นี้ ไม่มีกฎระเบียบของทาง
ราชการกาหนดไว้แต่อย่างใด เพราะกรณี นี้เป็น เรื่องนโยบายของรัฐบาล ส่ วนเมื่อรัฐบาลกาหนด
นโยบายแล้ว หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ดาเนินการก็ต้องดาเนินการไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แต่
หากต้องมีการผ่อนผันหรือยกเว้นระเบียบใด ก็จะใช้นโยบายของรัฐบาลที่ประสงค์จะทาสัญญาแบบรัฐ
ต่อรัฐ ดังกล่ าวมาเป็ น เหตุผ ลในการขอยกเว้นหรือผ่ อนผั นการไม่ปฏิ บัติต ามระเบี ยบนั้ นๆ ซึ่งเป็ น
ดุลพินิจของผู้มีอานาจยกเว้นหรือผ่อนผันระเบียบที่ต้องพิจารณาตามอานาจหน้าที่ต่อไป เช่นกรณีการ
ซื้อสินค้าแบบรัฐต่อรัฐ ก็อาจขอยกเว้นหรือผ่อนผันการดาเนินการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัสดุฯ อาจจะทั้งฉบับหรือเกี่ยวกับเงื่อนไขของสัญญาบางประการต่อ กวพ. ซึ่งการยกเว้นหรือ
ผ่อนผันจะกระทาได้แค่ไหน เพียงใด ก็ต้องพิจารณาเป็นรายกรณีไป
นอกจากนี้ จากการสัมภาษณ์ นายพิษณุ เหรียญมหาสาร ซึ่งเคยดารงตาแหน่ง
รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ และรองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ซึ่งมีประสบการณ์ ด้านการซื้อขาย
ข้าวแบบ G to G เป็นระยะเวลายาวนาน ได้ร่วมเจรจาการค้า รวมทั้งการซื้อขายข้าวกับทั้งในภูมิภาค
อาเซียนและยุโรป ทั้งยังเคยดารงตาแหน่งทูตพาณิชย์ ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศ เบลเยี่ยม เป็นเวลา
ถึง 5 ปีได้ให้ความเห็นในประเด็นหลักเกณฑ์การทาสัญญาแบบ G to G ว่า สาหรับการทาสัญญาแบบ
รัฐต่อรัฐนั้น หากเป็นการซื้อขายเกี่ย วกับข้าว กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าต่างประเทศ เป็นผู้มี
อานาจหน้ าที่ดาเนิ น การแต่เพี ยงผู้ เดียว ซึ่งจากประสบการณ์ ที่ผ่านมา คิดว่าไม่มีปัญ หา เพราะมี
หลักเกณฑ์ที่ชัดเจนอยู่แล้ว กล่าวคือ หากจะซื้อขายแบบรัฐต่อรัฐ ต้องดาเนินการกับหน่วยงานหรือ
บริษัทที่หน่ วยงานของรั ฐนั้น ๆ แต่งตั้งให้ เป็นตัวแทนเท่านั้น เช่น การซื้อขายกับรัฐบาลสาธาณรัฐ
ประชาชนจีน ต้องให้ บริษัท COFCO Corporation (Beijing) เป็นคู่สัญญา หรือกรณี ทากับรัฐบาล
ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ ก็ ต้ อ งท าสั ญ ญากั บ บริ ษั ท National Food Authority (NFA) หรื อ ถ้ า ท ากั บ ประเทศ
อินโดนีเซีย ก็ต้องทาสัญญากับบริษัท BULOG เป็นต้น แต่รายชื่อบริษัทที่รัฐบาลต่างๆ แต่งตั้งดังกล่าว
มิได้มีการระบุไว้เป็นระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติ แต่เป็นข้อมูลที่ข้าราชการที่ทางานในกรมการค้า
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐต้องรู้ เพราะเป็นแนวทางปฏิบัติที่ทากัน มา
ตลอด ส่วนประเด็นเรื่องเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุในสัญญา ก็เป็นไปตามมาตรฐานสัญญาทั่วไป ซึ่งอาจต้อง
มีการเจรจากันในกรณีที่มีรายละเอียดเป็นการเฉพาะสาหรับแต่ละรายสัญญา
ซึ่งจากความเห็นของนายพิษณุฯ นั้น ผู้เขียนเห็นว่า ความเข้าใจในการทาสัญญา
ซื้อขายแบบ G to G นี้ ขึ้ น อยู่ กับ ความช านาญและความสามารถส่ว นบุคคลมากกว่าการมีระบบ
ระเบียบหรือหลักเกณฑ์ของทางราชการกาหนดให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องปฏิบัติหรือให้
แนวทางในการทางานไว้ ซึ่งการขาดกฎระเบี ยบหรือแนวทางการปฏิบัติราชการของทางราชการ
เกี่ยวกับการทาสัญญาซื้อขายแบบ G to G นี้ ยังเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้ผู้ที่มีหน้าที่ในการจัดทาสัญญา
ซื้อขายแบบรัฐต่อรัฐ ขาดความรู้ความเข้าใจว่าสัญญาแบบรัฐต่อรัฐนั้น มีความหมายหรือหลักการ
สาคัญอย่างไร และมีขั้นตอนวิธีการในการจัดทาสัญญาอย่างไร รวมทั้งไม่ชัดเจนว่าสัญญาแบบ G to G
ดังกล่าวควรมีข้อสัญญาที่เป็นสาระสาคัญหรือข้อควรพิจารณาในการเจรจาสัญญาอย่างไรบ้าง ดังจะ
เห็นได้จากการที่หน่วยงานของรัฐต้องหารือประเด็นปัญหาข้อกฎหมายมายังคณะกรรมการกฤษฎีกา
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และสานักงานอัยการสูงสุดเป็นจานวนมาก ซึ่งปัญหาดังกล่าวยังได้สะท้อนให้เห็นจากการสัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นหน่วยงานราชการซึ่งมีหน้าที่จะต้องจัดทาสัญญาซื้อขายแบบรัฐต่อรัฐตามนโยบาย
ของหน่ วยงานของรั ฐ คื อ นายมรกต จรูญวรรธนะ ดารงต าแหน่ งผู้ อานวยการกลุ่ มเงินทุ นหมุ นเวียน
ยาเสพติด สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข โดยประเด็นปัญหาเกิดขึ้น
จากการที่คลังยาเสพติดในปัจจุบันมีปริมาณสารซูโดอิเฟดรีนมากเกินไป เพราะสารซูโดอิเฟดรีน ถูก
ประกาศให้เป็นวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ประเภท 2 ซึ่งมีผลให้การขายสารดังกล่าวรวมทั้ง
ยาสูตรที่มีส่วนผสมของสารดังกล่าวจะกระทาได้เฉพาะในสถานพยาบาลที่มีใบอนุญาตให้ครอบครอง
ได้เท่านั้น สานั กงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงมีประสงค์จะขายยาดังกล่ าวให้ รัฐบาล
ต่างประเทศ เช่น Food and Drug Authority (FDA) ของประเทศสหรัฐ อเมริกา ซึ่ง อย. ประสบ
ปั ญหาว่าในกรณี ที่คณะกรรมการวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทอนุญ าตให้ มีการขายสารดังกล่ าว
ออกไปยังต่างประเทศโดยให้ทาสัญญาซื้อขายแบบ G to G นี้ อย. ซึ่งมีหน้าที่ในการดาเนินการตาม
มติคณะกรรมการดังกล่าวจะสามารถเป็นคู่สัญญาโดยตรงและขายให้แก่ FDA ได้เลยหรือไม่ เพราะ
อย. และ FDA ต่ างมีอ านาจหน้ าที่ ในเรื่อ งนี้ โดยตรง และกรณี ก็ ไม่ มี กฎหมาย หรือ ระเบี ย บของ
ทางราชการก าหนดไว้ให้ ชั ด เจน และไม่ ท ราบว่าจะต้ อ งสอบถามความเห็ น ในเรื่อ งดั งกล่ าวจาก
หน่วยงานราชการใด
อย่ างไรก็ดี ส าหรับ แนวทางในการแก้ ไขปั ญ หาการขาดระเบี ยบวิธีป ฏิ บั ติ ห รื อ
หลักเกณฑ์ว่าด้วยเรื่องการจัดทาสัญญาแบบรัฐต่อรัฐเป็นการเฉพาะนั้น เห็นว่า หากพิจารณาถึงสาเหตุ
หรือหลักการสาคัญของการทาสัญญาซื้อขายแบบรัฐต่อรัฐ อันมีที่มาจากนโยบายของรัฐบาล ไม่ว่าจะ
เพื่อความมั่นคงทางการทหาร เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือเพื่อประโยชน์ในทาง
การค้า ซึ่งส่งผลทาให้รัฐคู่สัญญา (ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไทยหรือฝ่ายรัฐต่างประเทศ และขึ้นอยู่กับว่าฝ่ายใด
เป็นผู้ซื้อ ฝ่ายใดเป็นผู้ขาย) อาจมีการให้สิทธิประโยชน์หรือผ่อนปรนเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายให้แก่
กันและกัน ซึ่งไม่อาจกาหนดให้ชัดเจนได้ว่าจะผ่อนปรนกันแค่ไหน เพียงใด เพราะเป็นนโยบายของ
รัฐบาล ดังนั้น การที่จะกาหนดให้มีระเบียบวิธีปฏิบัติหรือหลักเกณฑ์ที่แน่นอนตายตัว จะทาให้เรื่อง
นโยบายซึ่งโดยธรรมชาติเป็นเรื่องที่มีประเด็นความอ่อนไหว (sensitive issue) ค่อนข้างมาก และใน
บางกรณีเช่นการมีนโยบายเพื่อความมั่นคง จะต้องทาเป็นการลับ จะไม่มีความอ่อนตัว (rigid) และทาให้
เกิดปัญหาในการปฏิบัติราชการได้ ซึ่งแนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับความเห็นของนายวีรพล ปานะบุตร
รองอัยการสูงสุด ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายว่าด้วยการตรวจร่างสัญญา ดังที่กล่าวแล้วข้างต้น
แต่อย่างไรก็ตามเพื่อแก้ไขปัญ หาการขาดความรู้และความเข้าใจของข้าราชการ
ผู้ มี ห น้ าที่ ต้ อ งจั ดท าสั ญ ญาแบบรั ฐ ต่ อ รัฐ หน่ ว ยงานของรัฐ ที่ เกี่ ย วข้อ งไม่ ว่าจะเป็ น กระทรวงการ
ต่างประเทศ ส านั กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานอัยการสูงสุด สานักงานคณะกรรมการ
ว่าด้วยการพัสดุ และสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (ซึ่ง กวพ. และ สลค. เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การขอยกเว้นหรือผ่อนปรนการไม่ปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพั ส ดุฯ และ
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การขอความเห็ น ชอบในการจั ด ท าสั ญ ญาซื้ อ ขายแบบ G to G จากคณะรั ฐ มนตรี
ตามลาดับ) อาจร่วมกันพิจารณาเหตุผลและความจาเป็นว่าควรต้องมีการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความหมายและหลักการของการจัดทาสัญญาซื้อขายแบบรัฐต่อรัฐ ให้แก่ข้าราชการผู้มีหน้ าที่
ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด ท าสั ญ ญาดั ง กล่ า ว รวมทั้ งอาจร่ ว มกั น จั ด ท าแนวทางปฏิ บั ติ (Guideline)
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เกี่ยวกับการจัดทาสัญญาซื้อขายแบบรัฐต่อรัฐ เผยแพร่แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบว่าในการจัดทา
สัญญาดังกล่าวควรมีหลักการและขั้นตอนคร่าวๆ ที่ต้องดาเนินการอย่างไร เช่น เมื่อรัฐบาลมีนโยบาย
ว่าจะทาสัญญาซื้อขายภาครัฐ หน่วยงานผู้มีหน้าที่ดาเนินการจัดทาสัญญาต้องตรวจสอบเสียก่อนว่า
การดาเนินการเพื่อการทาสัญญาดังกล่าวมีกฎหมายและระเบียบใดที่เกี่ยวข้องและต้องดาเนินการให้
สอดคล้อง และหากต้องขอยกเว้นหรือผ่อนปรนการไม่ปฏิบัติตามระเบียบเพราะเหตุจากนโยบายของ
รัฐบาล ต้องขอยกเว้นหรือผ่อนปรนการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งอาจ
แนะนาเกี่ยวกับเงื่อนไขหรือสาระสาคัญที่พึงมีหรือใช้ความระมัดระวังในการเจรจาสัญญา เป็นต้น ซึ่ง
Guideline ดังกล่าวไม่จาต้องมีลักษณะเป็นบทบังคับที่ต้องปฏิ บัติตาม เพราะดังที่กล่าวตอนต้นว่า
เมื่อการท าสั ญ ญาแบบ G to G เกิ ดจากนโยบายของรัฐ บาล และต้ องมี การเจรจากับ รัฐ คู่ สั ญ ญา
เกี่ยวกับเงื่อนไขต่างๆ รวมทั้งเงื่อนไขการผ่อนปรน (หากมี) จึงไม่อาจกาหนดระเบียบหรือหลักเกณฑ์ที่
มีลักษณะเป็นบทบังคับที่ชัดเจนได้
3.3.3 ปัญหาความไม่ชัดเจนว่าในสัญญาแบบรัฐต่อรัฐควรมีการกาหนดข้อสัญญาที่
เป็นสาระสาคัญอะไรบ้าง
สาหรับปัญหานี้เป็นปัญหาสืบเนื่องมาจากการที่ไม่มีกฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติ
หรือหลักเกณฑ์ว่าด้วยเรื่องการจัดทาสัญญาแบบรัฐต่อรัฐเป็นการเฉพาะ แต่อย่างไรก็ดี เนื่องจากการ
ทาสัญญาซื้อขายแบบรัฐต่อรัฐนั้น ก็คือการทาสัญญาทางแพ่งอย่างหนึ่งโดยที่มีรัฐหรือรัฐบาล โดย
หน่วยงานของรัฐซึ่งมีสถานะเป็นนิ ติบุคคล เช่น กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์กรอย่างอื่นของรัฐ
เข้ามาเป็นคู่สัญญาในนามของรัฐหรือรัฐบาล ซึ่งสัญญาซื้อขายดังกล่าวย่อมมีคู่สัญญา 2 ฝ่าย คือ ฝ่าย
ผู้ซื้อและฝ่ายผู้ขาย ซึ่งหากรัฐบาลไทยเป็นฝ่ายผู้ซื้อ ก็อาจเทียบเคียงได้ว่าการซื้อพัสดุ หรือสิ่ งของนั้น
ย่อมเป็นการจัดหาพัสดุ31 ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ซึ่งระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ ข้อ 6 ได้กาหนดให้ใช้ระเบียบนี้บังคับแก่
ส่วนราชการ ซึ่งดาเนิ น การเกี่ยวกับการพัสดุโดยใช้เงินงบประมาณ เงินกู้ และเงินช่วยเหลื อ และ
ระเบียบฯ ดังกล่าวกาหนดขั้นตอน วิธีการจัดหา การจ่ายเงิน และตรวจรับพัสดุไว้เป็นการเฉพาะแล้ว
รวมทั้งยังได้กาหนดเงื่อนไขที่ต้องกาหนดไว้ในสัญญา และมีตัวอย่างสัญญาแนบท้ายระเบียบฯ เพื่อให้
หน่วยงานของรัฐนาไปใช้ลงนามกับคู่สัญญาได้อีกด้วย
แต่ ห ากกรณี ที่ รั ฐ บาลไทยเป็ น ฝ่ า ยผู้ ข าย เช่ น นี้ ไม่ ต กอยู่ ภ ายใต้ ระเบี ย บส านั ก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ แต่อย่างใด เพราะ “การขาย” มิได้อยู่ภายใต้นิยามคาว่า “การพัสดุ”
ดังกล่าว แต่ในการทาสัญญาเพื่อให้เกิดความรอบคอบรัดกุม หน่วยงานของรัฐก็อาจต้องดาเนินการ
ตามมติค ณะรั ฐ มนตรี ที่ แจ้ งเวีย นตามหนั งสื อ ส านั กเลขาธิการคณะรัฐ มนตรี ที่ นร 0205/ว.138
ลงวัน ที่ 9 กัน ยายน 2535 ซึ่ งกาหนดให้ ส่ วนราชการ และรัฐ วิส าหกิจส่ งร่างสั ญ ญาให้ ส านั กงาน
อั ย การสู ง สุ ด ตรวจพิ จ ารณา และส านั ก งานอั ย การสู ง สุ ด ก็ มี อ านาจหน้ า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ
31 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 5 กาหนดนิยามคาว่า “การ

พัสดุ” ว่า “หมายความว่า การจัดทาเอง การซื้อ การจ้าง การจ้างทีป่ รึกษา ..... ฯลฯ......” และนิยามคาว่า “การ
ซื้อ” ว่า “หมายความว่า การซื้อพัสดุทุกชนิดทั้งที่มีการติดตั้ง ทดลอง และบริการทีเ่ กี่ยวเนื่องอื่นๆ แต่ไม่รวมถึงการ
จัดหาพัสดุในลักษณะการจ้าง”
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องค์กรอัย การและพนั กงานอั ย การ พ.ศ. 2553 มาตรา 23 (2) (3) และวรรคสอง 32 ในการตรวจ
ร่างสัญญาและให้คาปรึกษาทางกฎหมายแก่รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการ
ตรวจร่างสัญญา ให้สานักงานอัยการสูงสุดมีหน้าที่รักษาประโยชน์ของรัฐ โดยมีหน้าที่รายงานรัฐบาล
หรือหน่วยงานของรัฐที่เป็นคู่สัญญาให้ทราบถึงข้อที่ควรปรับปรุงหรือแก้ไขให้สมบูรณ์ ข้อเสียเปรียบ
หรือข้อที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ
แต่อย่างไรก็ดี ตามที่ได้กล่าวแล้วข้างต้นว่าการจัดทาสัญญาซื้อขายแบบรัฐต่อรัฐนั้น
ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากนโยบายของรัฐบาล ซึ่งรัฐ คู่สัญญาอาจมีการผ่อนปรนเงื่อนไขบางประการให้แก่
กันและกัน โดยการผ่อนปรนก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของสัญญาว่าจะผ่อนปรนกันมากน้อยเพียงใด ซึ่ง
การผ่อนปรนเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายแบบ G to G นั้นจะมากหรือน้อย ย่อมขึ้นอยู่กับนโยบายของ
รัฐบาลเป็นสาคัญ ซึ่งนโยบายของรัฐมี 3 ด้านหลักๆ คือ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ด้านความ
มั่น คง และด้านการค้า ดังนั้ น เมื่อมีการผ่ อนปรนเงื่อนไขดังกล่ าว ย่อมท าให้ ห น่วยงานของรัฐ ซึ่ง
ทาสัญญาในนามรัฐบาลมิอาจดาเนินการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ ดังกล่าว
ได้ ทั้งนี้ หากสั ญ ญาซื้อขายแบบรัฐ ต่อรัฐ นั้นเป็นสั ญ ญา ที่ ตกอยู่ภ ายใต้มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวัน ที่
14 มิถุนายน 2518 หรือมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2530 (กรณีการซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์
และบริการทางการทหารจากกระทรวงกลาโหม ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยวิธี FMS และการจัดซื้อ
อาวุธยุทโธปกรณ์และบริการทางทหารจากมิตรประเทศตามลาดับ) ก็เป็นกรณีที่ได้รับยกเว้นการไม่
ปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้ วยการพัสดุฯ พ.ศ. 2535 อยู่แล้ว แต่หากเป็นการซื้อพัสดุ
อย่างอื่น ก็ต้องดาเนินการขอผ่อนปรนการไม่ปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ
จากคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) ซึ่งกรณีนี้ แม้คณะกรรมการกฤษฎีกาจะมีความเห็นไว้ใน
เรื่องเสร็จ ที่ 873/2551 ว่า องค์กรที่มีอานาจยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบส านัก
นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการพั ส ดุ พ.ศ. 2535 คื อ กวพ. ตามที่ ไ ด้ ก าหนดไว้ ใ นระเบี ย บส านั ก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ข้อ 12 (1) และ (2) คณะรัฐมนตรีจึงไม่มีอานาจยกเว้น
หรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ ดังกล่าวก็ตาม แต่ผู้เขียนไม่เห็นพ้องด้วยกับความเห็นของ
คณะกรรมการกฤษฎีกาดังกล่ าว โดยเห็ นว่าคณะรัฐมนตรีเองก็ยังคงมีอานาจยกเว้นหรือผ่อนปรน
32 พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553

มาตรา 23 (2) (3) และวรรคสอง ได้บัญญัติถึงอานาจหน้าที่ของสานักงานอัยการสูงสุดที่เกี่ยวกับการตรวจ
ร่างสัญญาและให้คาปรึกษาทางกฎหมายไว้ดังนี้
“มาตรา 23 สานักงานอัยการสูงสุด นอกจากมีอานาจหน้าที่เกีย่ วกับงานธุรการและงานวิชาการ เพื่อ
สนับสนุนและอานวยความสะดวกให้แก่พนักงานอัยการแล้ว ให้มีอานาจและหน้าที่ดังต่อไปนีด้ ้วย
(2) ให้คาปรึกษา และตรวจร่างสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายให้แก่รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ
(3) ให้คาปรึกษา และตรวจร่างสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายให้แก่นิติบุคคลซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐ
แต่ได้มีพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้น ทั้งนี้ ตามที่เห็นสมควร
(วรรคสอง) ในการตรวจร่างสัญญาตาม (2) และ (3) ให้สานักงานอัยการสูงสุดมีหน้าที่รักษาประโยชน์ของ
รัฐ ในการนี้สานักงานอัยการสูงสุดมีหน้าที่รายงานรัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐตาม (2) หรือนิติบุคคลตาม (3) ที่
เป็นคู่สญ
ั ญาให้ทราบถึงข้อที่ควรปรับปรุงหรือแก้ไขให้สมบูรณ์ ข้อเสียเปรียบหรือข้อที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่รัฐ”
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การไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ ดังกล่าวเช่นกันในฐานะเป็นองค์อานาจ ผู้ออกระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุฯ นั้นเอง
จากที่กล่าวข้างต้นจึงอาจสรุปได้ว่า บ่อเกิดของปัญหาในการพิจารณาว่าสัญญา
แบบรัฐต่อรัฐ ควรมีการกาหนดข้อสัญ ญาที่เป็นสาระส าคัญอะไรบ้างนั้น ก็เนื่องมาจากสัญญาแบบ
รัฐต่อรัฐ เป็นสัญญาที่เกิดขึ้นจากนโยบายของรัฐบาล โดยรัฐบาลทั้งสองฝ่ายซึ่งเป็นคู่สัญญา อาจมีการ
ผ่ อ น ป รน เงื่ อ น ไขบ างป ระการให้ แก่ กั น และกั น ท าให้ ไม่ อ าจด าเนิ น การตามระเบี ยบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยการพัสดุฯ และต้องดาเนินการขอยกเว้นหรือผ่อนปรนการไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ อีกทั้งไม่อาจกาหนดเงื่อนไขบางประการในสัญญาให้
สอดคล้องกับระเบียบฯ หรือตัวอย่างสัญญาแนบท้ายระเบียบฯ ได้ และเหตุสาคัญอีกประการหนึ่ง
ก็คือ เมื่อสัญญานี้เป็นนโยบายของรัฐบาลของสองประเทศ การกาหนดเงื่อนไขในสัญญาจึงขึ้นอยู่กับ
ผลการเจรจาของทั้งสองประเทศ รวมทั้งอานาจต่อรองระหว่า งคู่สัญญา เช่น หากรัฐบาลไทยเป็นฝ่าย
ผู้ซื้อ ซึ่งมีความต้องการสินค้าหรือพัสดุบางอย่าง ก็อาจมีอานาจในการต่อรองต่าในการกาหนดเงื่อนไข
บางประการในสัญญา แต่หากรัฐบาลไทยเป็นฝ่ายผู้ขาย ซึ่งรัฐบาลต่างประเทศผู้ซื้อมี ความต้องการ
สินค้าจากรัฐบาลไทยมาก รัฐบาลไทยก็อาจกาหนดข้ อสัญญาในเชิงที่เป็นประโยชน์แก่รัฐบาลไทยได้
มากกว่า เป็นต้น ดังนั้น เงื่ อนไขของสัญญาซื้อขายแบบรัฐต่อรัฐ จึงขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลไทยเป็น ฝ่าย
ผู้ซื้อหรือฝ่ายผู้ขาย และมีอานาจต่อรองในการกาหนดเงื่อนไขของสัญญานั้นๆ เพียงใด ซึ่งขึ้นอยู่กับ
ข้อเท็จจริงแต่ละกรณีไป
สาหรับแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จากการศึกษาพบว่า หากเป็นสัญญา
ซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์โดยวิธี FMS ประเทศไทยแทบไม่มีอานาจต่อรองหรือกาหนดเงื่ อนไขของสัญญา
เพราะได้มีกฎหมายภายในของประเทศสหรัฐอเมริกาและวิธีการตามมติคณะรัฐมนตรีกาหนดไว้เป็น
การเฉพาะแล้วว่าจะต้องใช้ LOA แทนสัญญาซื้อขาย แต่หากเป็นการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์จากมิตร
ประเทศ ให้ใช้ข้อตกลงที่กาหนดขึ้นด้วยความเห็นชอบระหว่างกันแทนการทาสัญญาได้ ดังนั้น ในกรณี
ดังกล่าวการกาหนดเงื่อนไขของสัญญา ย่อมขึ้นอยู่กับอานาจต่อรองและผลการเจรจาระหว่างคู่สัญญา
เป็นสาคัญ
ส่วนการซื้อขายพัสดุอื่นๆ นั้น อาจใช้แนวทางการตรวจร่างสัญญาและการแจ้งข้อสังเกต
ของสานักงานอัยการสูงสุด เป็นแนวทางในการกาหนดเงื่อนไขหลักที่เป็นสาระสาคัญ และเงื่อนไขที่พึง
ใช้ความระมัดระวังในการเจรจาสัญญากับรัฐบาลซึ่งเป็นคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความ
รอบคอบ รั ด กุม และมิ ให้ รัฐ บาลไทยเสี ย เปรียบ ซึ่งสาระส าคัญ ที่ พึ งมี ห รือ เงื่อ นไขที่ พึ งใช้ค วาม
ระมัดระวังในการเจรจาสัญญาแบบรัฐต่อรัฐนั้น จะได้กล่าวไว้ในข้อ 3.3 ต่อไป
3.4 สาระสาคัญที่พึงมีหรือเงื่อนไขที่พึงใช้ความระมัดระวังในการเจรจาสัญญาแบบรัฐต่อรัฐ
แม้ ว่ า สั ญ ญาแบบ G to G บางกรณี จ ะได้ รั บ ยกเว้ น ไม่ ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บส านั ก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่น สัญญาจัดซื้อยุ ทโธปกรณ์และ
บริการทางการทหาร โดยวิธี FMS และการจัดซื้อยุทโธปกรณ์แบบ G to G จากมิตรประเทศ แต่ใน
การตรวจร่างสัญญาซื้อขายแบบ G to G นี้ หากมิใช่การจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์โดยวิธี FMS ซึ่งมีการ
กาหนดแบบฟอร์มในการทาสัญญาโดยใช้ LOA ไว้เป็นการเฉพาะแล้ว สานักงานอัยการสูงสุด ก็มักจะ
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ใช้ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ เป็นแนวทางในการตรวจร่างสัญญาซื้อขายแบบ
G to G เพื่อให้เกิดความรอบคอบ รัดกุม และมิให้รัฐบาลไทยได้รับความเสียหาย
การศึกษาจากแนวทางการตอบข้อหารือและตรวจร่างสัญญาของสานักงานอัยการสูงสุด
พบว่าสาระสาคัญที่พึงมีหรือเงื่อนไขที่พึงใช้ความระมัดระวังในการเจรจาสัญญาแบบรัฐต่อรัฐ ได้แก่
1) คู่สัญญาและผู้มีอานาจลงนามในฐานะคู่สัญญา
ในประเด็ น นี้ ได้ มี ค าพิ พ ากษาศาลฎี ก าที่ 724/2490 วางหลั ก ไว้ ว่ า รั ฐ บาลหาใช่
นิ ติ บุ คคลตามกฎหมายไม่ ผู้ ที่ จะฟ้ องหรือถูกฟ้ องเป็ นจาเลยในศาลนั้ น จะต้องเป็ นบุ คคล คื อ บุ คคล
ธรรมดาและนิ ติบุ คคล คาว่า รัฐบาล แม้ในความหมายของรัฐอันเป็นหน่วยแห่ งประเทศชาติ หรือ
หมายถึงคณะบุคคลซึ่งมีหน้าที่ดาเนินนโยบายการปกครองรัฐอยู่ในขณะใดๆ ไม่อาจเป็นนิติบุคคลตาม
บทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้ ดังนั้น จากคาพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าวอาจ
นามาปรับใช้กับการจัดทาสัญญาซื้อขายแบบรัฐต่อรัฐได้ กล่าวคือ เมื่อสัญญาที่รัฐซึ่งเป็นคู่สัญญาทั้ง
สองฝ่ายได้จัดทาขึ้นเป็นเพียงสัญญาซื้อขายอยู่บนพื้นฐานของความเสมอภาคที่เท่าเทียมกันระหว่าง
คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย อันมีลักษณะทานองเดียวกับการทาสัญญาระหว่างเอกชนต่อเอกชน ซึ่งมีลักษณะ
เป็นสัญญาในทางแพ่ง ดังนั้น บุคคลที่จะเป็นคู่สัญญาในสัญญาแบบรัฐต่อรัฐได้นั้นย่อมต้องมีฐานะเป็น
นิติบุคคล ซึ่งก็คือหน่วยงานของรัฐที่มีฐานะเป็น นิติบุคคลนั่นเอง เช่น กระทรวงกลาโหม กระทรวง
พาณิชย์ เป็นต้น
ซึ่ ง คณะกรรมการกฤษฎี ก าก็ ไ ด้ มี ค วามเห็ น คณะกรรมการกฤษฎี ก า เรื่ อ งเสร็ จ ที่
448/2552 สอดคล้องกับ คาพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าวว่า สัญญาแบบรัฐต่อรัฐนั้นต้องลงนามโดย
ผู้ แ ทนของหน่ ว ยงานของรั ฐ ซึ่ ง มี ฐ านะเป็ น นิ ติ บุ ค คล และผู้ ล งนามในสั ญ ญาต้ อ งเป็ น ผู้ ไ ด้ รั บ
มอบอานาจให้ลงนามแทนรัฐ เช่น ร่างบันทึกความตกลงว่าด้วยการซื้อขายข้าวระหว่างรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจั ก รไทยกั บ รั ฐ บาลแห่ ง สาธารณรั ฐ ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ จ ะท าเป็ น หนั ง สื อ และลงนาม โดย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของฟิลิปปินส์ โดยได้รับ
มอบอานาจจากรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ตามลาดับ และเรื่อง
เสร็จที่ 449/2552 ก็มีความเห็นทานองเดียวกัน
นอกจากนี้ หากเป็นการทาสัญญาระหว่างรัฐบาลโดยหน่วยงานของรัฐบาลไทยในฐานะ
ผู้ซื้อ กับบริษัทเอกชน ซึ่งมีรัฐบาลของประเทศฝ่ายผู้ขายเป็นผู้ กากับดูแลหรือถือหุ้ นอยู่ หรือเป็น
บริษัทเอกชนที่รัฐบาลประเทศผู้ขายมอบหมายให้เข้าทาสัญญา ดาเนินการ และเป็นผู้รับประโยชน์
ตามสั ญ ญา โดยรัฐ บาลประเทศผู้ ขายยินยอมที่ จะรับ ผิ ดชอบและแก้ไขปั ญ หาอัน เกิด จากสั ญ ญา
ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย กรณีดังกล่าว ผู้มีหน้าที่จัดทาสัญญาต้องตรวจสอบหลักฐานการมอบอานาจ
ของรัฐบาลต่างประเทศแก่ผู้ที่จะลงนามในสัญญาให้แน่ชัดด้วย
2) ราคาสัญญาหรือราคาพัสดุที่จะซื้อ
ในกรณีที่รัฐบาลไทยเป็นผู้ซื้อ ควรพิจารณาด้วยว่าการซื้อขายแบบ G to G นี้เป็นการ
ซื้อขายระหว่างมิตรประเทศ หรืออาจเป็นการซื้อจากรัฐบาลต่างประเทศซึ่งเป็นผู้ขาย มิได้เป็นซื้อจาก
บริษัทเอกชนอย่างกรณีปกติ ราคาซื้อขายโดยปกติ จึงน่าจะได้ราคาที่ต่ากว่าการซื้อจากเอกชน ดังนั้น
เพื่อประโยชน์ของฝ่ายไทยจึงควรกาหนดในข้อตกลงหรือข้อสัญญาให้คู่สัญญาฝ่ายรัฐบาลต่างประเทศ

41
รับรองว่าราคาตามข้อตกลงนี้จะไม่สูงกว่าราคาที่รัฐบาลต่างประเทศซึ่งเป็นคู่สัญญาขายสินค้าประเภท
เดียวกันให้กับประเทศอื่นๆ
3) ประเด็นเรื่องสัดส่วนหรือความเหมาะสมเกี่ยวกับงวดงานและงวดการชาระเงิน หรือ
ความสัมพันธ์ระหว่างงานที่ทากับค่าสินค้าหรือค่าจ้างที่ได้รับสาหรับงานงวดนั้นๆ ซึ่งหน่วยงานของรัฐ
ซึ่งเป็นคู่สัญญาพึงพิจารณาให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน
4) การชาระเงินล่วงหน้า (Down Payment)
ปกติแล้วหากรัฐบาลประเทศผู้ขายกาหนดให้ประเทศไทยในฐานะผู้ซื้อชาระเงินค่าซื้อ
สิ่ งของล่ วงหน้ า รัฐ บาลไทยก็ ควรเจรจาให้ รัฐ บาลต่ างประเทศผู้ ขายวางหลั ก ประกันการจ่ายเงิน
ล่วงหน้าด้วย แต่หากผู้ขายกาหนดให้รัฐบาลไทยในฐานะผู้ซื้อชาระเงินล่วงหน้า โดยไม่ได้กาหนดให้
ผู้ขายวางหลั กประกัน การรับ เงิน ล่ วงหน้า เนื่องจากผู้ขายอ้างเหตุเพราะผู้ ขายเป็ นหน่ว ยงานของ
รัฐบาล ซึ่งหากหน่วยงานของรัฐฝ่ายไทยดาเนินการได้ ก็ควรเจรจาต่อรองกับรัฐบาลฝ่ายผู้ขายเพื่อ
ยกเลิกการชาระเงินล่วงหน้า เนื่องจากผู้ซื้อเป็นหน่วยงานของรัฐบาลไทยเช่นกัน
5) หลักประกันการจ่ายเงินล่วงหน้า
หากต้องมีการจ่ายเงินล่ วงหน้า ควรกาหนดในสั ญญาให้คู่สัญญานาหลักประกันการ
จ่ายเงิน ล่ วงหน้ ามาวางให้ ในขณะรับเงินล่ ว งหน้านั้ นด้ วย และควรพิจารณาว่าสิ่ งที่น ามาวางเป็ น
หลั ก ประกั น นั้ น จะเป็ น การสะดวกในการบั งคั บ ช าระหนี้ ต ามหลั ก ประกั น หรื อ ไม่ เช่ น หนั ง สื อ
ค้าประกันการจ่ายเงินล่วงหน้า (Advance Payment Guarantee) ควรเป็นหนังสือค้าประกันที่ออก
โดยธนาคารพาณิชย์ที่น่าเชื่อถือในประเทศไทย
6) เอกสารแนบท้ายร่างความตกลงหรือสัญญา
หากเอกสารแนบท้ายสัญญาดังกล่าวเป็นรายการสิ่งของที่จัดหา หรือรายละเอียดทาง
เทคนิค หน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นคู่สัญญา จักต้องตรวจสอบเนื้อหา รายละเอียด และหมายเลขกากับ
เอกสารแนบท้ายให้ ถูกต้องและสอดคล้องกับร่างความตกลงหรือสัญ ญาที่ส านักงานอัยการสู งสุ ด
ตรวจพิจารณาให้
7) ประเด็ น การก าหนดให้ รัฐ บาลต่ า งประเทศผู้ ข ายเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบค่ าใช้ จ่ ายในการ
เดินทางเพื่อตรวจรับงานหรือค่าฝึกอบรมในต่างประเทศ โดยรวมค่าใช้จ่ายดังกล่าวไว้ในราคาสัญญา
การก าหนดขั้น ตอนให้ มี ก ารตรวจสายการผลิ ต สิ่ งของที่ จัด หาในต่ างประเทศ การ
ตรวจสอบสิ่งของที่จัดหาในต่างประเทศก่อนการตรวจรับในประเทศไทย การฝึกอบรมในต่างประเทศ
รวมถึ งการลงนามความตกลงในต่ า งประเทศโดยก าหนดให้ รั ฐ บาลต่ า งประเทศในฐานะผู้ ข าย
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ซึ่งผู้ขายย่อมต้องนาค่าใช้จ่ายดังกล่าวมารวมอยู่ในราคาที่ซื้อขายด้วยนั้น
เป็ น การฝ่ าฝื น มติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วัน ที่ 11 พฤศจิก ายน 2523 ซึ่ งแจ้ งเวี ย นตามหนั งสื อ ส านั ก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร 0202/ว 222 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2523 เรื่องการส่งข้าราชการไป
ดูงานต่างประเทศ ที่ให้ส่วนราชการที่จัดซื้อตั้งงบประมาณสาหรับค่าใช้จ่ายในการดูงานไว้ต่างหาก
โดยพิจารณาความจาเป็นเป็นสาคัญ รวมทั้งกาหนดเงื่อนไขในการประกวดราคาให้ชัดเจนว่าในกรณี
จาเป็นต้องส่งข้าราชการไปฝึกงานต่างประเทศเพื่อศึกษาหาความชานาญในการใช้เครื่องจักรเครื่องมือ
ที่สั่งซื้อ ผู้ซื้อจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวเอง ผู้ขายมีหน้าที่จัดฝึกอบรมให้เท่านั้น
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8) ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการกาหนดให้มีการชาระเงิน
ไม่ ว่าจะเป็ น ค่ าธรรมเนีย มการโอนเงิน หรือโดยการเปิ ด Letter of Credit ประเภท
Confirmed, irrevocable, partial payable, transferable and divisible L/C นั้ น หน่ วยงานของรั ฐ
ควรท าความตกลงกั บ คู่สั ญ ญาอีก ฝ่ ายหนึ่ งให้ เกิ ด ความชัด เจนว่าค่ าธรรมเนี ย มที่ เกิ ดขึ้ น ดังกล่ าว
คู่สัญญาจะรับภาระค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นอย่างไร
9) หนังสือค้าประกันการปฏิบัติตามสัญญา และค่าปรับ
โดยปกติหากเป็นสัญญาซื้อขายแบบ G to G เนื่องจากการทาสัญญาระหว่างรัฐบาลต่อ
รัฐ บาล จึ งถื อว่าเป็ น การให้ เกีย รติ และเชื่อ มั่น ในความเป็ น รัฐ ซึ่ งกั น และกั น และมิได้ กาหนดเรื่อ ง
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาและค่าปรับไว้ในสัญญา แต่อย่างไรก็ดี หากผู้รับชาระค่าสินค้าหรือ
ผู้ รั บ ประโยชน์ ต ามข้ อ ตกลงดั ง กล่ า วมิ ใช่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ โดยตรง แต่ เป็ น บริ ษั ท (ซึ่ ง อาจเป็ น
รั ฐ วิ ส าหกิ จ ของรั ฐ บาลฝ่ า ยผู้ ข าย หรื อ เป็ น บริ ษั ท ที่ รั ฐ บาลเป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น ก ากั บ ดู แ ล หรื อ เป็ น
บริ ษัท เอกชน) เป็ น ผู้ ดาเนิ น การตามข้อตกลงนี้ หน่ วยงานของรัฐ ฝ่ ายไทย ก็ ควรเจรจาให้ รัฐบาล
ต่างประเทศซึ่งเป็นคู่สัญญาจัดหาหนังสือค้าประกันการปฏิบัติตามสัญญา การวางหลักประกันการ
ชาระเงินล่วงหน้า หลักประกันกรณีเกิ ดความชารุดบกพร่อง รวมทั้งกาหนดข้อสัญญาเรื่องค่าปรับใน
กรณี ที่มีการผิ ดสั ญ ญาหรือส่ งมอบล่ าช้าไว้ด้ว ย อันเป็นมาตรการที่จะคุ้มครองความเสี ยหายของ
หน่วยงานของรัฐผู้ซื้อและมาตรการที่จะเร่งรัดให้ผู้ขายส่งมอบสิ่งของภายในกาหนดเวลาตามสัญญา
10) กฎหมายที่ใช้บังคับแก่สัญญา
มีหลายกรณีที่สัญญาแบบ G to G จะไม่กาหนดกฎหมายที่ใช้บังคับไว้ในสัญ ญา แต่ใน
กรณีที่คู่สัญญาประสงค์จะกาหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับกฎหมายที่ใช้บังคับ หากรัฐคู่สัญญาไม่ประสงค์จะใช้
กฎหมายไทยเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับ ก็ควรเจรจาต่อรองให้ใช้กฎหมายของประเทศที่สามซึ่งเป็นที่รู้จัก
แพร่หลาย
11) การระงับข้อพิพาท
ส่วนใหญ่สั ญญาซื้อขายแบบรัฐต่อรั ฐ มักจะกาหนดให้มี การระงับข้อพิพาทโดยการ
ตกลงกันฉันมิตร เพราะถือว่าคู่สัญญาคือรัฐบาล แต่ก็มีหลายๆ กรณีที่คู่สัญญาประสงค์จะกาหนดเงื่อนไข
ว่าด้วยการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ ซึ่งหากมีกรณีดังกล่าวหน่วยงานของรัฐก็อาจพิจารณา
ขอใช้ข้อบั งคับ การอนุ ญาโตตุลาการที่ เป็นสากล เช่น ICC Rules of Arbitration หรือ UNCITRAL
Rules of Arbitration หรือในกรณีที่ประเทศไทยเป็นฝ่ายผู้มีอานาจต่อรองที่ดีกว่า ก็อาจกาหนดให้ใช้
ข้อบังคับสานักงานศาลยุติธรรมว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการ สถาบันอนุญาโตตุลาการของประเทศ
ไทย ก็จะเป็นประโยชน์ต่อรัฐบาลไทยมากกว่า ส่วนสถานที่ดาเนินการระงับข้อพิพาท หากกาหนด
สถานที่นอกประเทศไทย หน่วยงานของรัฐบาลไทยควรพิจารณาถึงภาระค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นด้วย
12) ภาษาที่ใช้บังคับแก่สัญญา
กรณีที่คู่สัญญาตกลงให้มีการลงนามสัญญาเดียวกันหลายภาษา แม้จะกาหนดให้ถือ
ฉบับภาษาใดภาษาหนึ่ งใช้บังคับ เช่น ภาษาอังกฤษ ในกรณีที่ข้อความในภาษาต่างๆ ขัดแย้งกันเอง
แต่หน่วยงานของรัฐต้องตรวจสอบข้อความของฉบับภาษาอื่นๆ ให้ตรงกับฉบับภาษาอังกฤษด้วย
อนึ่ง สาระสาคัญส่วนใหญ่ข้างต้นมักจะใช้ในกรณีที่รัฐบาลไทยเป็นคู่สัญญาฝ่ายผู้ซื้อ ด้วย
เหตุที่กล่าวข้างต้นแล้ วว่า เฉพาะกรณีการซื้อ (การจัดหาพัสดุ) เท่านั้น จึงอยู่ภายใต้ระเบียบสานัก
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นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ และแม้สัญญาซื้อขายแบบ G to G อาจได้รับยกเว้นหรือผ่อนผันการ
ปฏิบัติตามระเบียบฯ ดังกล่าวโดยเหตุที่การทาสัญญาดังกล่าวเกิดจากนโยบายของรัฐบาลก็ตาม แต่
ส านั ก งานอั ย การสู งสุ ดก็ยั งคงใช้ ระเบี ยบฯ ดังกล่ าวเป็ น แนวทางในการตรวจร่างสั ญ ญาและแจ้ง
ข้อสังเกตให้หน่วยงานของรัฐนาเป็นประเด็นไปเจรจาต่อรองกับรัฐบาลต่างประเทศฝ่ายผู้ขายเพื่อให้
เกิดความเป็นธรรมแก่รัฐบาลไทยและไม่ทาให้รัฐบาลไทยเสียเปรียบ
ส่วนในกรณีที่รัฐบาลไทยเป็นคู่สัญญาฝ่ ายผู้ขายนั้น ก็อาจใช้สาระสาคัญดังกล่าวข้างต้นไป
ปรับใช้กับบางกรณีได้ ซึ่งย่อมขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงและเงื่อนไขการต่อรองของคู่สัญญา และเพื่อให้เกิด
ความรอบคอบรัดกุม หน่ วยงานของรัฐอาจพิจารณาส่งร่างสั ญญาให้ สานักงานอัยการสูงสุดตรวจ
พิจารณาก่อนเพื่อให้เกิดความรอบคอบรัดกุมยิ่งขึ้น
ส าหรั บ ในกรณี ที่ รั ฐ บาลไทยเป็ น คู่ สั ญ ญาฝ่ ายผู้ ข ายที่ พ บมากคื อ การขายผลิ ต ผลทาง
การเกษตร เช่น ลาไย ผลิตภัณฑ์มันสาปะหลัง หรือการขายข้าวแบบ G to G ซึ่งหากในข้อสัญญา
กาหนดให้ต้องมีการส่งข้าวออกไปนอกราชอาณาจักรไทย เช่นนี้ อาจพิจารณากาหนดในสัญญาถึง
ภาระหน้าที่ของคู่สัญญาเรื่องการนาเข้าและส่งออกสินค้าให้ชัดเจนด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการยืนยันว่า
ได้มีการส่งออกจริงและมีปริมาณการส่งออกตามปริมาณที่มีการซื้อขายจริง
3.5 การทดสอบประสิทธิภาพของแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดทาสัญญาแบบรัฐต่อรัฐโดยการ
นามาปรับใช้กับกรณีศึกษา
กรณีศึกษา : ร่างข้อตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลแคนาดาในการซื้อขายยุทโธปกรณ์
ตามโครงการระบบทาแผนที่ด้วยเรื่องเลเซอร์พร้อมเครื่องบิน (ร.65/2551)
กรมแผนที่ทหาร ประสงค์จะจัดซื้อระบบทาแผนที่ด้วยแสงเลเซอร์ พร้อมเครื่องบิน โดยใช้
วิธีรัฐบาลต่อรัฐบาล ซึ่งกรมแผนที่ทหารได้ส่งร่างสัญญาจานวน 2 ฉบับมาให้สานักงานอัยการสูงสุด
ตรวจพิจารณา คือ
1) ร่างข้อตกลงระหว่างรัฐบาลของราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลของประเทศแคนาดา ซึ่ง
คู่สัญญาคือตามร่างข้อตกลงคือรัฐบาลไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย กระทรวงกลาโหม และ
รัฐ บาลแคนาดาโดย Canadian Commercial Corporation (CCC) มีส าระส าคัญ ว่า CCC ซึ่งเป็ น
รัฐวิส าหกิจที่รัฐบาลแคนาดาถือหุ้ นทั้งหมด มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนพัฒ นาการทางการค้า
ระหว่างรัฐบาลแคนาดากับประเทศอื่นๆ ตกลงจะช่วยกระทรวงกลาโหมของไทยในการจัดซื้อระบบ
ท าแผนที่ ด้ ว ยแสงเลเซอร์ ท างอากาศจากบริ ษั ท Canadian Laser Mapping J.V. Inc. ซึ่ ง เป็ น
บริษัทเอกชนของแคนาดา โดยจะให้ความช่วยเหลือในการตรวจสอบเอกสารที่ผู้ขายเสนอ ช่วยเหลือ
ในการทาสัญญา และให้ความช่วยเหลือในเรื่องการบริหารสัญญาเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าทุกอย่างจะ
เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกาหนดของสัญญา
2) ร่างข้อตกลงซื้อขายระบบทาแผนที่ด้วยแสงเลเซอร์พร้อมเครื่องบิน (สัญญาซื้อขาย)
ระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทย กับ Canadian Laser Mapping J.V. Inc. ซึ่งกาหนดให้เป็น การ
ซื้อขายแบบ CIP ตาม Incoterms 2000 ซึ่งเป็ นราคาสิ นค้ า รวมค่าขนส่ งและค่ าประกัน ภัย จนถึ ง
ท่าอากาศยานหรือท่ าเรือปลายทาง โดยกรรมสิ ท ธิ์และการเสี่ ยงภั ยจะตกเป็ นของผู้ ซื้อเมื่อผู้ ขาย

44
ส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้รับขนส่งรายแรก โดยในสัญญาประกันภัยระบุให้ผู้ซื้อเป็นผู้รับประโยชน์ ในวงเงิน
ประกันภัย 110% ของราคา CIP
ซึ่งส านั กงานอั ย การสู งสุ ด มีค วามเห็ น ว่า “การจัด ซื้ อรายนี้ มิ ได้เป็ น การซื้อ โดยตรงจาก
รัฐบาลแคนาดา โดยสาระสาคัญของร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลแคนาดานั้น เป็น
เพียงแต่รัฐบาลแคนาดาจะให้ความช่วยเหลือกระทรวงกลาโหมของไทยในการเข้าทาสัญญาซื้อขายกับ
ผู้ขาย (Canadian Laser Mapping J.V. Inc.) ซึ่งเป็นบริษัทเอกชน ตลอดจนจะให้การช่วยเหลือ ใน
ขั้นตอนการบริหารสัญญาเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าคู่สัญญาจะปฏิบัติตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญาเท่านั้น
ส่วนในการซื้อขายนั้น กองบัญชาการกองทัพไทยจะทาสัญญากับบริษัทผู้ขายเป็นอีกส่วนหนึ่งต่างหาก
โดยหน้ าที่ แ ละความรั บ ผิ ด ทั้ งปวงตามสั ญ ญาเป็ น ของบริษั ท ผู้ ขาย หาใช่ รัฐ บาลแคนาดา ดั งนั้ น
การจัดซื้อรายนี้จึงมิใช่การซื้อขายระหว่างรัฐต่อรัฐ (Government to Government) ที่จะได้รับการ
ยกเว้น ให้ มิต้องปฏิบั ติตามระเบี ย บส านั กนายกรัฐ มนตรีว่าด้ วยการพั ส ดุตามนั ยมติคณะรัฐ มนตรี
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2530
ด้วยเหตุผลข้างต้น กองบัญชาการกองทัพไทย (กรมแผนที่ทหาร) จึงควรเจรจาทบทวนกับ
ผู้ ขายเพื่ อเพิ่ ม เติ มข้ อก าหนดในร่ างสั ญ ญาซื้อ ขายให้ ครบถ้ว นถูก ต้อ งตามที่ กาหนดไว้ในระเบี ย บ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 อันได้แก่ข้อกาหนดว่าด้วยค่าปรับ และข้อกาหนดว่า
ด้วยหลักประกันสัญญา”
นอกจากนี้ สานักงานอัยการสูงสุดยังได้แจ้งข้ อสังเกตตามสัญญาซื้อขายเกี่ยวกับ งวดการ
จ่ายเงินแต่ละงวดต้องมีความสัมพันธ์กับค่างาน การจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าและการวางหลักประกัน
การจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า การระงับข้อพิพาทและภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และการเพิ่มเติมเงื่อนไข
ในสั ญ ญาเพื่ อ ให้ ผู้ ข ายรั บ รองว่ า ราคาที่ ข ายให้ ผู้ ซื้ อ ไม่ สู ง กว่ า ที่ ข ายให้ แ ก่ ผู้ ซื้ อ รายอื่ น โดยหาก
ข้อเท็จจริงไม่เป็นไปดังคารับรอง ผู้ขายจะต้องคืนเงินส่วนที่เกินให้แก่ผู้ซื้อ
ซึ่งเมื่อนาความหมายหรือหลักการสาคัญของสัญญา (ซื้อขาย) ภาครัฐแบบรัฐต่อรัฐ หรือ
ระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาลตามที่กล่าวไว้ในข้อ 3.2.1 มาปรับใช้จะเห็นได้ว่า ร่างความตกลงหรือสัญญา
ทั้งสองฉบับย่อมมิใช่สัญญาซื้อขายแบบรัฐต่อรัฐ และเมื่อพิจารณาจากสาระสาคัญที่พึงมีหรือ เงื่อนไข
ที่พึงใช้ความระมัดระวังในการเจรจาสัญญาแบบรัฐต่อรัฐ ที่ระบุไว้ในผลการศึกษาข้อ 3.3 ข้างต้น ก็
พบว่าสามารถนามาปรับใช้และสอดคล้องกับแนวทางการตรวจร่างสัญญาของสานักงานอัยการสูงสุด
อย่ า งไรก็ ดี เมื่ อ ส านั ก งานอั ย การสู ง สุ ด ได้ แ จ้ ง ตอบไปยั ง กรมแผนที่ ท หารแล้ ว ต่ อ ม า
กรมแผนที่ทหารได้ส่งร่างสัญญาดังกล่าวมาให้สานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง เมื่อปี
2552 โดยปรับแก้ไขระบุ ให้สัญญาซื้อขายเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาล
แคนาดา แต่โดยเนื้อหาของสัญญาแต่ละฉบับนั้นไม่ปรากฏว่ารัฐบาลแคนาดาเป็นผู้รับผิ ดชอบหรือ
ร่วมรับผิดชอบในสัญญาซื้อขายที่จะทากับเอกชนแต่ประการใด ดังนั้น การจัดซื้อจึงยังไม่เข้าลักษณะ
เป็น G to G อยู่นั่นเอง
ต่อมากรมแผนที่ทหารได้ดาเนินการเจรจาแก้ไขกับฝ่ายผู้ขายในประเด็นเรื่องคู่สัญญาฝ่าย
ผู้ขายที่จะต้องเป็ นผู้แทนของรัฐบาลเท่านั้นที่สามารถเป็นคู่สั ญญาโดยตรงกับฝ่ายไทย โดยในร่าง
สัญญาได้กาหนดให้ CCC เป็ นคู่สัญ ญารับผิ ดชอบโดยตรงกับฝ่ายไทย แต่ก็ปรากฏว่ายังไม่มีความ
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ชัดเจนอีกหลายประการ จึ งมีการถอนเรื่องคืนไป และต่อมากรมแผนที่ทหารก็ได้ส่งร่างสัญ ญาให้
สานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่งเป็นสานวน ร.12/2553
สาหรับร่างสัญญาที่ ร.12/2553 นี้ กรมแผนที่ทหารได้ทาเป็นฉบับเดียว ระหว่างรัฐบาลไทย
(โดยกองบัญชาการกองทัพไทย กระทรวงกลาโหม) กับรัฐบาลแคนาดา (โดย CCC) ซึ่ง CCC อยู่ใน
ฐานะผู้ขายและมีหน้าที่ความรับผิดตามสัญญาทุกประการ ดังนั้น ในครั้งนี้สานักงาน อัยการสูงสุดจึงมี
ความเห็นว่า ร่างสัญญานี้เป็นสัญญาแบบ G to G โดยแท้ และได้ตรวจพิจารณาร่างสัญญาดังกล่าวให้
ซึ่งร่างสัญญานี้ได้กาหนดให้ผู้ขายวางหลักประกันสั ญญา มีข้อกาหนดเรื่องเบี้ยปรับ และกาหนดให้
ระงับ ข้อ พิ พ าทด้ ว ยวิธีก ารอนุ ญ าโตตุล าการ นอกจากนี้ ส านั ก งานอั ยการสู งสุ ด ได้ แจ้งข้อ สั งเกต
เกี่ยวกับการตรวจสอบหลักฐานการมอบอานาจของรัฐบาลแคนาดา การพิจารณาดาเนินการเรื่องการ
ส่งเจ้าหน้าที่ไปฝึกอบรมในต่างประเทศ ซึ่งต้องมิให้ขัดต่อมติคณะรัฐมนตรี ที่แจ้งโดยหนังสือสานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ สร. 0202/ว. 222 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2523 ซึ่งหากราคาตามสัญญา
ได้รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ฯลฯ ซึ่งสามารถเบิกจ่ายจาก
ทางราชการได้แล้ว จะต้องหักจานวนเงินดังกล่าวออกจากราคาตามสัญญาด้วย
เมื่อน าความหมายหรื อหลั ก การส าคัญ ของสั ญ ญา (ซื้ อขาย) ภาครัฐแบบรัฐ ต่อรัฐ หรือ
ระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาลตามที่กล่าวไว้ในข้อ 3.2.1 และสาระสาคัญที่พึงมีหรือเงื่อนไขที่พึงใช้ความ
ระมัดระวังในการเจรจาสั ญญาแบบรัฐ ต่อรัฐตามข้อ 3.3 ข้างต้น มาปรับใช้กับกรณีศึกษาตามร่าง
สัญญาที่ ร.12/25530 พบว่า สามารถนามาปรับใช้ ได้และสอดคล้องกับแนวทางการตรวจร่างสัญญา
ของสานักงานอัยการสูงสุด
ดังนั้ น สรุ ป ได้ว่าแนวทางการแก้ไขปั ญ หาที่ ได้จ ากผลการศึ ก ษานั้ น มี ค วามครอบคลุ ม
ชัดเจน เหมาะสม และสอดคล้องกับแนวทางการตรวจร่างสัญญาซื้อขายแบบ G to G ของสานักงาน
อัยการสูงสุด

บทที่ 4
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาพบว่าปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหาของการจัดทาสัญญาซื้อขายแบบ
รัฐต่อรัฐ (G to G) นั้น อาจแบ่งได้เป็น 3 ประการ คือ
4.1.1 ปัญหาความไม่ชัดเจนของนิยามและหลักการสาคัญของ “สัญญาแบบรัฐต่อรัฐ”
ต้นเหตุของปัญหาดังกล่าวก็สืบเนื่องมาจากการที่ไม่มีกฎหมาย ระเบี ยบ วิธีปฏิบัติ
หรือหลักเกณฑ์ของทางราชการ หรือแม้กระทั่งเอกสารทางวิชาการกาหนดความหมายหรือหลักการ
ส าคัญ ของค าว่า “สั ญ ญาแบบรั ฐต่อรัฐ ” ไว้ให้ ชัดเจน อย่างไรก็ดี เมื่ อศึกษาจากการให้ ความเห็ น
ทางกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกาและการตอบข้อหารือและตรวจร่างสัญญาของสานักงาน
อัยการสูงสุดแล้ว ก็อาจสกัดความหมายและหลักการสาคัญของ “สัญญา (ซื้อขาย) แบบรัฐต่อรัฐ หรือ
ระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาล” ได้ว่า สัญญา (ซื้อขาย) แบบรัฐต่อรัฐ หรือระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาล น่าจะ
มีความหมายว่า “หมายถึง สัญญาซื้อขายที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างเป็นรัฐบาลหรือหน่ วยงานของรัฐ
หรือเป็นกรณีที่รัฐบาลได้ทาความตกลงกับรัฐบาลต่างประเทศหรือกับรัฐต่างประเทศเพื่อซื้อขายสินค้า
ระหว่างกัน ซึ่งมีลักษณะเป็นเรื่องในทางเศรษฐกิจหรือการค้าและอยู่บนพื้นฐานของความเสมอภาค
หรือเป็นการทาสัญญาซื้อขายระหว่างกันภายใต้ธรรมเนียมปฏิบัติทางการค้ าระหว่างประเทศอันมี
ลักษณะเป็นการทาสัญญาทานองเดียวกับการทาสัญญาระหว่างเอกชนต่อเอกชน โดยอาจมีข้อสัญญา
กาหนดให้ใช้วิธีการหารือหรือเจรจาฉันมิตรในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการตีความหรือการปฏิบัติ
ตามความตกลง ซึ่งเป็นเรื่องการเจรจาอย่างมีอัธยาศัยไมตรี (International comity) บนพื้นฐานที่
เท่าเทียมกันระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย หรือกาหนดให้ ความตกลงอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายภายใน
ของประเทศใดประเทศหนึ่ งเป็ น การเฉพาะเจาะจง หรือมีเนื้ อหาอื่น ใดที่ แสดงว่าสิ ท ธิห น้าที่ห รือ
ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญามิได้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ”
นอกจากความหมายดังกล่าวข้างต้น ยังมีหลักการสาคัญในประเด็นเกี่ยวกับความ
เป็นคู่สัญญาของสัญญาซื้อขายแบบรัฐต่อรัฐที่ควรกล่าวถึงอีกประการหนึ่ง คือ คู่สัญญา ในสัญญา
ซื้อขายแบบ G to G นี้ อาจเป็นได้ทั้งระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาล หน่วยงานของรัฐกับหน่วยงานของรั ฐ
หน่ ว ยงานของรัฐ กับ รัฐ วิส าหกิจหรือกับบริษั ทที่รัฐบาลถือหุ้ นเกินกว่าร้อยละ 50 หรืออาจทากับ
บริษัทเอกชนที่มีรัฐบาลเป็นผู้ถือหุ้นหรือกากับดูแลอยู่ หรือทากับบริษัทเอกชนที่รัฐบาลต่างประเทศ
มอบหมายให้ บริษัทดังกล่าวเข้าทาสัญ ญาและยินยอมที่จะรับผิ ดชอบและแก้ไขปัญ หาอัน เกิดจาก
สัญญาระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายก็ได้ ซึ่งสถานะที่แตกต่างกันของคู่สัญญาดังกล่าว ย่อมส่งผลให้เงื่อนไข
ของสัญญาที่จะได้มีการจัดทาขึ้นแตกต่างกันไปตามสถานะของคู่สัญญานั้นๆ เพราะความเชื่อมั่นต่อ
สถานะของคู่สั ญ ญาที่ แตกต่างกัน ย่อมมีผ ลให้ เงื่อนไขของสั ญ ญาแตกต่างกั น ไปด้วย เช่น สั ญ ญา
ซื้อขายที่ทาขึ้นระหว่างรัฐบาลไทยกับบริษัทเอกชนที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลต่างประเทศให้เข้าทา
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สัญญา ดาเนินการและรับประโยชน์ตามสัญญาแทนในนามรัฐบาลต่างประเทศ ย่อมต้องมีเงื่อนไขของ
สัญญาเคร่งครัดกว่าสัญญาที่ทาขึ้นระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศที่มีหน่วยงานของรัฐบาล
ต่างประเทศนั้นๆ เป็นคู่สัญญาและเป็นผู้ดาเนินการตามสัญญาอย่างแท้จริง เพราะความเป็นรัฐบาล
หรือหน่วยงานของรัฐของรัฐบาลต่างประเทศย่อมมีความน่าเชื่อถือยิ่งกว่า
นอกจากนี้ ยั งมีห ลั กการส าคัญ อีกประการหนึ่งของสั ญ ญาแบบรัฐ ต่อรัฐ ที่ เป็ น
เงื่อนไขที่ทาให้สั ญญานั้ นๆ เป็นสัญ ญาซื้อขายแบบ G to G อย่างแน่แท้ คือ การที่สัญญาดังกล่าว
ได้รับ อนุมัติห รือได้รับ ความเห็ นชอบจากคณะรัฐมนตรีในส่ว นของรัฐบาลไทย และในส่ วนรัฐบาล
ต่างประเทศก็ต้องมีหลักฐานการยืนยันจากรัฐบาลต่างประเทศว่ าคู่สัญญาที่มาลงนามกับรัฐบาลไทยมี
สถานะเป็นผู้แทนและมีอานาจในการลงนามอย่างเป็นทางการของรัฐบาลต่างประเทศนั้นอย่างแท้จริง
ทั้งนี้เพราะสัญญาซื้อขายแบบรัฐต่อรัฐเกิดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล ไม่ว่าโดยเหตุผลเพื่อความมั่นคง
ความสัมพัน ธ์ระหว่างประเทศ หรือความสัมพันธ์ทางการค้า และหน่วยงานของรัฐควรตรวจสอบ
เอกสารหลั ก ฐานเกี่ ย วกั บ สถานะและอ านาจในการลงนามอย่ า งเป็ น ทางการของฝ่ า ยรั ฐ บาล
ต่างประเทศด้วย
ส าหรั บ หลั ก การประการส าคั ญ ประการสุ ด ท้ า ยที่ ท าให้ สั ญ ญาแบบรั ฐ ต่ อ รัฐ มี
ความสาคัญและเป็นที่มาของการกล่าวอ้างเป็นเหตุผลในการขอยกเว้นหรือผ่อนปรนการไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งระเบียบอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง คือ การที่รัฐคู่สัญญา (ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไทยหรือฝ่ายรัฐต่างประเทศ) มีการให้สิทธิประโยชน์
หรือผ่อนปรนเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายให้แก่กันและกัน ซึ่งการผ่อนปรนเงื่อนไขของสัญญา G to G
นั้น จะมากหรือน้อย ทั้งหมดหรือบางส่วน ย่อมขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลเป็นสาคัญ ซึ่งนโยบาย
ของรัฐจะมี 3 ด้านหลักๆ คือ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ด้านความมั่นคง และด้านการค้า
4.1.2 ปัญหาการขาดระเบียบวิธีปฏิบัติหรือหลักเกณฑ์ว่าด้วยเรื่องการจัดทาสั ญญา
แบบรัฐต่อรัฐเป็นการเฉพาะ
ดั งที่ ก ล่ าวในข้ อ 4.1.1 ข้ างต้ น ว่ าจะการศึ ก ษาไม่ พ บว่าประเทศไทยมี ระเบี ย บ
วิธีปฏิบัติหรือหลักเกณฑ์ว่าด้วยการจัดทาสัญญาซื้อขายแบบรัฐต่อรัฐเป็นการเฉพาะ หากจะมีก็เป็น
เพียงมติคณะรัฐมนตรี แต่มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวก็กาหนดหลักเกณฑ์เฉพาะกรณีการจัดหาอาวุธ
ยุทโธปกรณ์และบริการทางทหาร โดยวิธี FMS จากกระทรวงกลาโหม ประเทศสหรัฐอเมริกา และการ
จัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์และบริการทางทหารจากมิตรประเทศเท่านั้น ส่วนการจัดหาพัสดุประเภทอื่น
ไม่มีการกาหนดเป็น มติคณะรัฐมนตรีเป็นการเฉพาะแต่อย่างใด ซึ่งการขาดระเบียบ วิธีปฏิบัติ หรือ
หลักเกณฑ์เฉพาะดังกล่าว ยังเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้ ผู้ที่มีหน้าที่ในการจัดทาสัญญาซื้อขายแบบรัฐต่อรัฐ
ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ย วกับหลักการและสาระสาคัญของสัญญาแบบรัฐต่อรัฐนั้น รวมทั้งอาจเกิด
ข้อบกพร่องหรือผิดพลาดเกี่ยวกับการจัดทาสัญญาแบบ G to G ได้
สาหรับแนวทางในการแก้ไขปัญหานั้นเห็นว่า เมื่อสาเหตุหรือหลักการสาคัญของ
การทาสัญญาซื้อขายแบบรัฐต่อรัฐ มีที่มาจากนโยบายของรัฐบาล ไม่ว่าจะเพื่อความมั่นคงทางการ
ทหาร เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือเพื่ อประโยชน์ในทางการค้า ซึ่งส่งผลทาให้รัฐ
คู่สัญญาอาจมีการให้สิทธิประโยชน์หรือผ่อนปรนเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายให้แก่กันและกัน ซึ่งไม่อาจ
ก าหนดให้ ชั ด เจนได้ ว่ า จะผ่ อ นปรนกั น แค่ ไหน เพี ย งใด เพราะเป็ น นโยบายของรั ฐ บาล ดั ง นั้ น
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การที่จะกาหนดให้มีระเบียบวิธีปฏิบัติหรือหลักเกณฑ์ที่แน่นอนตายตัว จะทาให้เรื่องนโยบายซึ่งโดย
ธรรมชาติเป็นเรื่องที่มีประเด็นความอ่อนไหว (sensitive issue) ค่อนข้างมาก และในบางกรณีเช่น
ประเด็ น เรื่ อ งความมั่ น คง ก็อ าจต้ องท าสั ญ ญาซื้ อขายแบบ G to G เป็ น การลั บ การกาหนดเป็ น
ระเบียบที่ชัดเจนอาจทาให้เกิดความไม่สะดวกและมีความแข็งตัว (rigid) ของระเบียบมากเกินไป และ
ทาให้เกิดปัญหาในการดาเนินการตามนโยบายของรัฐบาลหรือการปฏิบัติราชการได้
แต่เพื่อแก้ไขปั ญหาการขาดความรู้และความเข้าใจของข้าราชการผู้มีห น้าที่ต้อง
จัดทาสัญญาแบบรัฐต่อรัฐ รวมทั้งป้องกันปัญหาการผิดพลาดหรือบกพร่องในการจัดทาสัญญาของผู้ที่
เกี่ยวข้อง หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการต่างประเทศ สานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ส านั กงานอัยการสู งสุด ส านักงานคณะกรรมการว่าด้วยการพัส ดุ หรือส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี (ซึ่ง กวพ. และ สลค. เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขอยกเว้นหรือผ่อนปรนการไม่
ปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐ มนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ และเกี่ยวข้องกับการขอความเห็นชอบใน
การจัดทาสัญญาซื้อขายแบบ G to G จากคณะรัฐมนตรี ตามลาดับ) อาจร่วมกันเผยแพร่ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักการสาคัญของการจัดทาสัญญาซื้อขายแบบรัฐต่อรัฐ ให้แก่ข้าราชการผู้มีหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาสัญญาดังกล่าว รวมทั้งอาจจัดทาแนวทางปฏิบัติ (Guideline) เกี่ยวกับการ
จัดทาสัญญาซื้อขายแบบรัฐต่อรัฐ เผยแพร่แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบว่าในการจัดทาสัญญาดังกล่าว
ควรมีหลักการ สาระสาคัญ และขั้นตอนคร่าวๆ ที่ต้องดาเนินการ ซึ่ง Guideline ดังกล่าว ไม่จาต้องมี
ลักษณะเป็นบทบังคับที่ต้องปฏิบัติตาม เพราะดังที่กล่าวตอนต้นว่า เมื่อการทาสัญญา แบบ G to G
เกิดจากนโยบายของรัฐบาล และต้องมีการเจรจากับรัฐคู่สัญญาเกี่ยวกับเงื่อนไขต่างๆ รวมทั้งเงื่อนไข
การผ่อนปรน (หากมี) จึงไม่อาจกาหนดระเบียบหรือหลักเกณฑ์ที่มีลักษณะเป็น บทบังคับที่ชัดเจนได้
4.1.3 ปัญหาความไม่ชัดเจนว่าในสัญญาแบบรั ฐต่อรัฐควรมีการกาหนดข้อสัญญาที่
เป็นสาระสาคัญอะไรบ้าง
บ่ อ เกิ ด ของปั ญ หาก็ เนื่ อ งมาจากสั ญ ญาแบบรัฐ ต่ อ รัฐ เป็ น สั ญ ญาที่ เกิ ด ขึ้ น จาก
นโยบายของรัฐบาล โดยรัฐบาลทั้งสองฝ่ายซึ่งเป็นคู่สัญญาอาจมีการผ่อนปรนเงื่อนไขบางประการ
ให้ แ ก่ กัน และกัน และในกรณี ที่เป็ น การท าสั ญ ญาเพื่ อการจัด หา (การซื้อ ) พั ส ดุ จึงท าให้ ไม่อ าจ
ดาเนิ นการตามระเบี ยบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัส ดุฯ และต้องดาเนินการขอยกเว้นหรือ
ผ่อนปรนการไม่ปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ อีกทั้งไม่อาจกาหนดเงื่ อนไข
บางประการในสั ญ ญาให้ ส อดคล้ องกับระเบียบฯ หรือตัวอย่างสัญ ญาแนบท้ายระเบียบฯ ได้ และ
เหตุสาคัญ อีกประการหนึ่งก็คือ เมื่อสัญญานี้เป็นนโยบายของรัฐบาลของสองประเทศ การกาหนด
เงื่อนไขในสัญญาจึงขึ้นอยู่กับผลการเจรจาของทั้งสองประเทศ รวมทั้งอานาจต่อรองระหว่างคู่สัญญา
ส าหรั บ แนวทางในการแก้ ไขปั ญ หาดั ง กล่ า ว เห็ น ว่ า หากเป็ น สั ญ ญาซื้ อ อาวุ ธ
ยุทโธปกรณ์โดยวิธี FMS ประเทศไทยแทบไม่มีอานาจต่อรองหรือกาหนดเงื่อนไขของสัญญาเพราะได้มี
กฎหมายภายในของประเทศสหรัฐอเมริกาและวิธีการตามมติคณะรัฐมนตรีกาหนดไว้เป็นการเฉพาะ
แล้วว่าจะต้องใช้ LOA แทนสัญญาซื้อขาย แต่หากเป็นการจั ดหาอาวุธยุทโธปกรณ์จากมิตรประเทศ
ให้ใช้ข้อตกลงที่กาหนดขึ้นด้วยความเห็นชอบระหว่างกันแทนการทาสัญญาได้ ดังนั้น ในกรณีดังกล่าว
การกาหนดเงื่อนไขของสัญญา ย่อมขึ้นอยู่กับอานาจต่อรองและผลการเจรจาระหว่างคู่สัญญาเป็นสาคัญ
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ส่วนการซื้อขายพัส ดุ อื่นๆ นั้น อาจใช้แนวทางการตรวจร่างสั ญ ญาและการแจ้ง
ข้อสังเกตของสานักงานอัยการสูงสุด เป็นแนวทางในการกาหนดเงื่อนไขหลักที่เป็นสาระสาคัญ และ
เงื่อ นไขที่ พึ งใช้ ความระมั ด ระวังในการเจรจาสั ญ ญากับ รัฐ บาลซึ่ งเป็ น คู่สั ญ ญาอี กฝ่ ายหนึ่ งได้ ซึ่ ง
สานักงานอัยการสูงสุดก็ใช้แนวทางตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ ในการตรวจ
ร่างสัญญา G to G ดังกล่าวเท่าที่จะสามารถปรับใช้แก่กรณีได้ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความรอบคอบ รัดกุม
และมิให้รัฐบาลไทยเสียเปรียบ
สาหรับสาระสาคัญที่พึงมีหรือเงื่อนไขที่พึงใช้ความระมัดระวังในการเจรจาสัญญา
แบบรัฐต่อรัฐนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลและความตกลงของรัฐคู่สัญญาในแต่ละสัญญา
แต่อย่างไรก็ดี จากผลการศึกษาพบว่าร่างสั ญ ญาซื้อขายแบบรัฐต่อรัฐที่ห น่วยงานของรัฐน าส่งให้
สานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณานั้น มักมีสาระสาคัญหรือเงื่อนไขที่พึงใช้ความระมัดระวัง ในการ
เจรจาในประเด็น ลักษณะหรือเงื่อนไขที่คล้ายคลึงกัน ได้แก่ คู่สัญญาและผู้มีอานาจลงนาม ในฐานะ
คู่สัญญา ราคาสัญญาหรือราคาพัสดุที่จะซื้อ สัดส่วนหรือความเหมาะสมเกี่ยวกับงวดงาน และงวดการ
ชาระเงิน การชาระเงินล่วงหน้า หลักประกันการจ่ายเงินล่วงหน้า เอกสารแนบท้าย ร่างความตกลง
หรือสัญญา ประเด็นการกาหนดให้รัฐบาลต่างประเทศผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ในการเดินทาง
เพื่ อ ตรวจรั บ งานหรื อ ค่ า ฝึ ก อบรมในต่ า งประเทศโดยรวมค่ า ใช้ จ่ า ยดั ง กล่ า วไว้ ในราคาสั ญ ญา
ค่าธรรมเนี ยมที่เกิดขึ้น จากวิธีการช าระเงิน หนังสื อค้าประกันการปฏิบัติตามสั ญ ญา ค่า ปรับ การ
รับประกันความชารุดบกพร่อง กฎหมายที่ใช้บังคับแก่สัญญา การระงับข้อพิพาท และภาษาที่ใช้บังคับ
แก่สัญญา
4.2 ข้อเสนอแนะ
4.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) สัญญาแบบรัฐต่อรัฐที่จัดทาขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลนั้น ต้องอยู่บนพื้นฐาน
ของหลักการทาสัญญาแบบรัฐต่อรัฐอย่างแท้จริง กล่าวคือ เป็นการทาสัญญาระหว่างรัฐกับรัฐ หรือ
ระหว่า งรั ฐ บาลกั บ รั ฐ บาลหรื อ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรือ หน่ ว ยงานหรือ นิ ติ บุ ค คลที่ รัฐ บาลของอี ก รัฐ หนึ่ ง
มอบหมายให้ดาเนินการในนามของรัฐบาลนั้น โดยเงื่อนไขของสัญญานั้นจะมีการผ่อนปรนกัน มาก
น้ อยแค่ไหนเพี ย งไร ย่ อมเป็ น ไปตามนโยบายและการเจรจาต่อรองระหว่างรัฐบาลคู่ สั ญ ญา ทั้งนี้
เพราะสัญญาแบบ G to G มักจะถูกกล่าวอ้างเป็นเหตุผลในการขอยกเว้นหรือผ่อนปรนการไม่ปฏิบัติ
กฎหมาย ระเบี ย บ รวมทั้ ง มติ ค ณะรั ฐ มนตรี ต่ า งๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง ซึ่ ง กฎหมาย ระเบี ย บ และมติ
คณะรัฐมนตรีดังกล่าวมีขึ้น เพื่อการบริห ารจัดการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน
ป้องกันมิให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้
2) ควรมีการจัดทาแนวทางปฏิบัติ (Guideline) เกี่ยวกับหลักการหรือสาระสาคัญ
ของการจัดทาสัญญาซื้อขายแบบรัฐต่อรัฐ เพื่อเผยแพร่แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ
และหน่ วยงานอื่นของรัฐ ซึ่งควรมีห น่วยงานที่เป็นเจ้าภาพในการจัดทา Guideline ดังกล่ าว โดย
อาจจะเป็ นสานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานอื่นใดที่รัฐบาลเห็นสมควร เพราะการ
จัดทาสัญญาซื้อขายแบบรัฐต่อรัฐโดยส่วนใหญ่เกิดจากนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้ Guideline ดังกล่าว
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อาจกาหนดแค่แนวทางปฏิบัติราชการเพื่อให้เกิดความรอบคอบรัดกุม ซึ่ง Guideline ดังกล่าวไม่ควร
มีลักษณะเป็นบังคับแต่เป็นเพียงแนวทางปฏิบัติหรือข้อแนะนาในการจัดทาสัญญาซื้อขายแบบรัฐต่อ
รัฐ เท่ านั้ น เพราะการท าสั ญ ญาซื้ อขายแบบรัฐ ต่ อรัฐ นั้ น เกิ ดจากนโยบายของรัฐ บาล ซึ่ งมี เนื้ อหา
สาระสาคัญและข้อเท็จจริงแตกต่างกันไปในแต่ละกรณี
3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการต่างประเทศ สานักงานอัยการสูงสุด
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ หรือสานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ควรจัดทาโครงการเผยแพร่ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานอื่นของรัฐ รวมทั้งภาคประชาชน เพื่อให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจ ที่ตรงกัน และแสดงถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามแนวทางในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
4.2.2 ข้อเสนอแนะในการดาเนินการ
4.2.2.1 ข้อเสนอแนะในการดาเนินการในระยะยาว
สานักงานอัยการสูงสุด ในฐานะหน่วยงานซึ่งมีอานาจหน้าที่ในการตรวจ
ร่างสัญญาให้แก่รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ อาจเสนอปัญ หาที่พบจากการตรวจร่างสัญญาซื้อขาย
แบบรัฐต่อรัฐหรือรัฐบาลต่อรัฐบาลไปยังสานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อจัดทาแนวทางปฏิบัติ
(Guideline) เกี่ยวกับการจัดทาสัญญาซื้อขายแบบรัฐต่อรัฐ เพื่อเผยแพร่แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานอื่นของรัฐ
4.2.2.2 ข้อเสนอแนะในการดาเนินการในระยะสั้น
สานักงานอัยการสูงสุด ในฐานะหน่วยงานซึ่งมีอานาจหน้าที่ในการตรวจ
ร่างสัญญาให้แก่รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ จัดทาโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหลักการและ
สาระสาคัญ เกี่ย วกับ การจัดทาสั ญ ญาซื้อขายแบบรัฐต่อรัฐ หรือรัฐบาลต่อรัฐบาล แก่ผู้ที่เกี่ ยวข้อง
ทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็ นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานอื่นของรัฐ รวมทั้ง
ภาคประชาชน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน และแสดงถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตาม
แนวทางในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
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ภาคผนวก ก
ตารางที่ 1 สารบัญสานวนข้อหารือของหน่วยงานของรัฐที่หารือสานักงานอัยการสูงสุดใน
ประเด็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาแบบรัฐต่อรัฐ ในช่วงระหว่าง ปี พ.ศ. 2537-2557
ข้อหารือ
หน่วยงาน
เรื่อง
ราคาสัญญา
เลขที่
42/2557 สานักเลขาธิการ ขออนุมัติลงนามในข้อตกลงการจัดซื้อเฮลิคอปเตอร์
คณะรัฐมนตรี
ใช้งานทัว่ ไปขนาดหนัก แบบ MI-17 v5 ในฐานะผู้แทน
รัฐบาลไทย
66/2557 กรมส่งกาลังบารุง ขอทราบข้อมูลและข้อเท็จจริงเพิม่ เติมกรณีขออนุมัติ 1,253,185,948.76 บาท
ทหารบก
ลงนามในข้อตกลงการจัดซื้อเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป
ขนาดหนักแบบ MI-17 v5 ในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทย
94/2556 สานักเลขาธิการ ขออนุมัติลงนามในข้อตกลงว่าด้วยการซื้อขายสะพาน
263,324,000 บาท
คณะรัฐมนตรี
เครื่องหนุนมั่นขนาดหนัก ในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทย
112/2556 กรมส่งกาลังบารุง ชี้แจงเพิ่มเติมกรณีกระทรวงกลาโหมขออนุมัติลงนามใน
ทหารบก
ข้อตกลงว่าด้วยการซื้อขายสะพานเครื่องหนุนมั่นขนาด
กองบัญชาการ หนักในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทย
กองทัพบก
122/2556 สานักเลขาธิการ หารือการขออนุมัตลิ งนามในข้อตกลงว่าด้วยการซื้อขาย
คณะรัฐมนตรี
ตามโครงการขยายขีดความสามารถในการผลิตดินส่ง
ลูกระเบิดยิงจากเครื่องยิงลูกระเบิดระยะที่ 1
156/2556 สานักเลขาธิการ ขออนุมัติการจัดทาและลงนามร่างบันทึกความเข้าใจ
คณะรัฐมนตรี
ระหว่างสถาบันพลังงานนิวเคลียร์แห่งสาธารณรัฐเปรู
กับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) แห่งราชอาณาจักรไทย
164/2556 สานักเลขาธิการ ขออนุมัติการจัดทาเอกสารบันทึกความเข้าใจระหว่าง
คณะรัฐมนตรี
รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยโครงการสร้างความ
ร่วมมือพื้นฐานในประเทศที่เชื่อมโยงกับการชาระ
ค่าใช้จ่ายด้วยสินค้าเกษตร
66/2555 สานักเลขาธิการ การดาเนินโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
คณะรัฐมนตรี
คอมพิวเตอร์พกพา
152/2555 สานักเลขาธิการ การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดหาจรวด
28,146,400 บาท
คณะรัฐมนตรี
หลายลากล้อง ขนาด 122 มิลลิเมตร แบบ SR4 รวมทั้ง
การลงนามในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทย


หมายเหตุ: 1. ข้อหารือที่หน่วยงานของรัฐหารือสานักงานอัยการสูงสุด อาจมีทั้งข้อหารือที่เกี่ยวกับสัญญาแบบ
รัฐต่อรัฐที่แท้จริง และสัญญาที่หน่วยงานของรัฐกล่าวอ้างหรือเข้าใจว่าเป็นสัญญาแบบรัฐต่อรัฐ
2. ข้อ จ ากั ด ของข้ อมู ล คื อ เนื่ อ งจากระยะเวลาผ่ านมายาวนาน ข้อ มู ล อาจขาดความครบถ้ วนใน
รายละเอียด เช่น วงเงินของสัญญา (ราคาสัญญา)
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ข้อหารือ
หน่วยงาน
เลขที่
77/2554 กองบัญชาการ
กองทัพบก
79/2554 สานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
55/2553 กรุงเทพมหานคร

73/2553 กรมส่งกาลังบารุง
ทหารบก
กองบัญชาการ
กองทัพบก
98/2553 กรมการค้า
ต่างประเทศ
138/2553 สานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
68/2551 สานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
168/2550 สานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
29/2547 คณะกรรมการการ
ตอบแทนกลับคืน
ทางเศรษฐกิจ
แห่งชาติ
30/2547 สานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี

เรื่อง

ราคาสัญญา

ขอให้พิจารณาการอนุมัติให้กองทัพบกลงนามในความ
ตกลงจัดซื้อรถยานเกราะแบบต่างๆ (ประเทศยูเครน)
ขออนุมัติลงนามข้อตกลงสาหรับการจัดซื้อรถ
4,318,216,957 บาท
ยานเกราะแบบต่างๆ ในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทย
ขอทราบรายละเอียด ขั้นตอน วิธีการ ข้อกฎหมาย และ
ระเบียบในการทาสัญญาซื้อขายระหว่างรัฐต่อรัฐ
(G to G) กรณีการจัดซื้อรถดับเพลิงและเรือดับเพลิง
พร้อมอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยฯ
ความตกลงในการพิจารณาแก้ไขความตกลงในการ
3,928,305,500 บาท
จัดซื้อยานเกราะล้อยางฯ ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาล
ยูเครน
พิจารณาประเด็นปัญหาสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์
มันสาปะหลังแบบรัฐต่อรัฐ
การขออนุมัติแก้ไขและลงนามในเอกสารแก้ไขความ
ตกลงในการจัดซื้อยานเกราะล้อยาง
ขออนุมัติลงนามในเอกสารข้อตกลงซื้อขายในฐานะ
ผู้แทนรัฐบาลไทย (ซื้อจรวดขนาด 40 มม. ชนิดระเบิด
ต่อสู้รถถังแบบ 69 หรือแบบ PC -7)

ขออนุมัติลงนามในเอกสารข้อตกลงการซื้อขายในฐานะ
ผู้แทนรัฐบาลไทย
ร่างเอกสารสัญญาการจัดหาและส่งมอบปืนใหญ่เบา
105 มม.ระหว่างรัฐบาลไทย โดยกระทรวงกลาโหมและ
รัฐบาลสหราชอาณาจักรฯ ภายใต้โครงการตอบแทน
กลับคืนทางเศรษฐกิจ
เรื่องเอกสารสัญญาการจัดหาและส่งมอบปืนใหญ่เบา
105 มม. ระหว่างรัฐบาลไทย โดยกระทรวงกลาโหม
และรัฐบาลสหราชอาณาจักรฯ
30/2547 สานักเลขาธิการ ขอความเห็นกรณีคณะกรรมการตอบแทนกลับคืนทาง
คณะรัฐมนตรี
เศรษฐกิจแห่งชาติ ได้เสนอเรื่องการจัดหาระบบตรวจ
ค้นหาตาแหน่งปืนใหญ่ฝ่ายตรงข้าม (HALO) ระบบ
อาวุธนาวิถีต่อสู้อากาศยานระยะใกล้ (ATLAS
MISTRAL) และระบบป้องกันภัยทางอากาศ (JERNAS)
ภายใต้โครงการตอบแทนกลับคืนทางเศรษฐกิจ (เฉพาะ
กรณีความร่วมมือกับรัฐบาลประเทศสหราชอาณาจักร)
93/2545 กรมการค้า
ขอความเห็นด้านกฎหมาย สัญญาซื้อขายข้าวระหว่าง
ต่างประเทศ
ไทยกับบรูไน

3,928,305,500 บาท
17,930,880 บาท

19,181,856 บาท
-

-

-
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ข้อหารือ
หน่วยงาน
เลขที่
227/2545 กองทัพอากาศ

36/2544 สานักงาน
ปลัดกระทรวง
เกษตรและ
สหกรณ์
184/2544 กรมเจ้าท่า
174/2541
233/2541
96/2540
71/2539
97/2539

เรื่อง

ราคาสัญญา

หารือการงดค่าปรับ เกี่ยวกับข้อตกลงการซื้อขาย
6,293.41 ดอลล่าร์สหรัฐ
อะไหล่ซ่อมบารุง Fire Control Radar AN/APQ (V5)
กับบริษัท SYSTEM & ELECTRIONICS ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
หารือสัญญาจ้างซ่อมแซมและปรับปรุง (IRIN)
132,974,000 บาท
เครื่องบินกาซ่า จานวน 2 ลา

หารือสัญญาซื้อขายเรือขุดแบบยุ้งดิน ขนาดความจุ
1,400 ลูกบาศก์เมตร จานวน 1 ลา
กองทัพเรือ
สัญญาซื้อขายเครื่องบินเป้าบังคับวิทยุแบบ B-9
สานักเลขาธิการ ขอให้เสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องอนุมัติเปลีย่ นแปลง
คณะรัฐมนตรี
สัญญาซื้อขายเครื่องบิน CN235-200
กรมสารบรรณ หารือการงดหรือลดค่าปรับตามสัญญาซื้อขายทุ่น
ทหารบก
ระเบิดสังหาร เอ็ม 18
สานักเลขาธิการ ขอความเห็นการจัดทาสัญญาว่าด้วยการเดินรถไฟ
คณะรัฐมนตรี
ร่วมกันระหว่างไทย-ลาว
กรมสารบรรณ หารือการตีความสัญญาซื้อขายกระสุนปืนเกจาก
ทหารบก
ประเทศอินโดนีเซีย

-
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ภาคผนวก ข
ตารางที่ 2 สารบัญร่างสัญญาแบบรัฐต่อรัฐที่หน่วยงานของรัฐนาส่งให้สานักงานอัยการสูงสุด
ตรวจพิจารณา ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2537-2557
ร่างสัญญา
หน่วยงาน
เลขที่
82/2557 กระทรวงพาณิชย์
134/2557 กระทรวงคมนาคม

142/2557 สานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
148/2557 กรมควบคุมมลพิษ

151/2557 ศูนย์อุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศและพลังงานทหาร
156/2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ
26/2556 กรมส่งกาลังบารุงทหารบก
กองบัญชาการกองทัพบก


เรื่อง

ราคาสัญญา

ร่างข้อตกลงความร่วมมือในการจัดหาข้าวและ
การดาเนินการส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อใน
ต่างประเทศ
ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ
ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ทางการรถไฟของประเทศไทยในกรอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
การคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558-2565
ร่างข้อตกลงการก่อสร้างสาหรับโครงการ
ศูนย์การแพทย์แผนไทย-จีน
ร่างหนังสือแลกเปลี่ยนโครงการ Clean Air
for Smaller Cities in the ASEAN Region
(CASC) phase 2 และร่างความตกลงดาเนิน
โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลเยอรมนี
โดยสานักความร่วมมือระหว่างประเทศ (GIL)
และประเทศในภูมิภาคอาเซียนผ่านเลขาธิการ
อาเซี่ยน
ร่างบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติม (โครงการ
ขยายขีดความสามารถในการผลิตดินส่ง
ลูกระเบิดยิงจากเครื่องยิงระเบิดระยะที่ 1
ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลแห่งรัฐอิสราเอล)
ร่างสัญญาจัดตั้งสาขาซ่อมบารุงอากาศยาน
(ระหว่างมหาวิทยาลัยฯ กับ AEPOBILDUNGS Gmbh ประเทศสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี)
ร่างความตกลงการจัดซื้อสะพานเครื่องหนุนมั่น
ขนาดหนัก โดยวิธรี ัฐบาลต่อรัฐบาล

-

45,738,000 บาท
-

582,600,000 บาท

-

263,824,000 บาท

หมายเหตุ: 1. ร่างสัญญาของหน่วยงานของรัฐที่นาส่งให้สานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณา อาจมีทั้งร่างสัญญา
แบบรัฐต่อรัฐที่แท้จริง และร่างสัญญาที่หน่วยงานของรัฐกล่าวอ้างหรือเข้าใจว่าเป็นสัญญาแบบ
รัฐต่อรัฐ
2. ข้อจากัดของข้อมูลคือ เนื่องจากระยะเวลาผ่านมายาวนาน ข้อมูลอาจขาดความครบถ้วนใน
รายละเอียด เช่น วงเงินของสัญญา (ราคาสัญญา)
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ร่างสัญญา
หน่วยงาน
เลขที่
41/2556 กรมธนารักษ์
52/2556 กรมทรัพยากรธรณี

68/2556 สานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม

76/2556 กรมส่งเสริมบารุงทหารบก
กองบัญชาการกองทัพไทย
29/2555 กระทรวง ICT
44/2555 กระทรวง ICT
67/2555 กองบัญชาการกองทัพบก
138/2555 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

161/2555 กรมการขนส่งทหารบก
80/2554 กรมสรรพวุธทหารบก
12/2553 กรมแผนที่ทหาร

102/2553 กองทัพไทย

เรื่อง

ราคาสัญญา

ร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) ความร่วมมือ
เรื่องการบริหารเหรียญกษาปณ์ กับ The
Royal Mint ประเทศอังกฤษ
ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกรม
ทรัพยากรธรณี ประเทศไทย กับสถาบัน
แห่งชาติด้านวิทยาศาสตร์อตุ สาหกรรมขั้นสูง
และเทคโนโลยี ประเทศญี่ปุ่น
ร่างข้อตกลงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์พร้อมการ
583,000,000 บาท
ติดตั้งและถ่ายทอดเทคโนโลยีสาหรับโครงการ
เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตกระสุนปืน
รถถังเพื่อสนับสนุนเหล่าทัพและเพื่อส่งออก
ต่างประเทศระยะที่ 1
ร่างความตกลงการจัดซื้อเฮลิคอปเตอร์ใช้งาน 1,253,185,948.76 บาท
ทั่วไปขนาดหนังแบบ M1-17 โดยวิธีรัฐบาล
ต่อรัฐบาล
ร่างสัญญาโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
1,937,632 บาท
คอมพิวเตอร์พกพา
ร่างสัญญาโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ 3,000,000,000 บาท
คอมพิวเตอร์พกพา
ร่างความตกลงจัดซื้อจรวดหลายลากล้องขนาด 649,063,440 บาท
122 มิลลิเมตร แบบ SR4 โดยวิธกี ารรัฐบาล
ต่อรัฐบาล
ร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) ด้านวิชาการ
ระหว่างกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า และ
สถาบัน Fraunhofer ประเทศสหพันธรัฐ
เยอรมนี
ร่างสัญญาซื้อขายอุปกรณ์ประกอบ
92,028,295.65 บาท
เฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปแบบ 17 จานวน 6
รายการ พร้อมติดตั้ง
ร่างความตกลงในการจัดซื้อยานเกราะล้อยาง 4,318,216,959 บาท
BTR-3E1 ประเทศยูเครน
ร่างข้อตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาล
611,310,000 บาท
แคนาดา ในการซื้อขายยุทโธปกรณ์ ตาม
โครงการระบบทาแผนที่ด้วยแสงเลเซอร์พร้อม
เครื่องบิน
การลงนามในข้อตกลงการรับมอบส่งมอบชุด
ป้องกันวัตถุระเบิดพร้อมอุปกรณ์ประกอบ
ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลออสเตรเลีย
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ร่างสัญญา
หน่วยงาน
เลขที่
147/2553 กองทัพอากาศ
134/2552 กระทรวงแรงงาน
215/2552 กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

223/2552 กรมแผนที่ทหาร
228/2552 กรมการค้าต่างประเทศ
24/2551 กรมส่งกาลังบารุงทหารบก

82/2551 สานักงานเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
83/2551 กระทรวงกลาโหม
84- กรมส่งกาลังบารุงทหารบก
85/2551 กองบัญชาการกองทัพไทย

เรื่อง

ราคาสัญญา

ร่างข้อตกลงจัดซื้อเครื่องบินขับไล่
15,820,000,000 บาท
อเนกประสงค์แบบ GRIPEN 39C ระหว่าง
รัฐบาลไทยกับรัฐบาลสวีเดน
ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการรับคาร้อง
ขอรับประโยชน์ทดแทนเงินบานาญแห่งชาติ
สาธารณรัฐเกาหลี
ร่างสัญญา (ร่างบันทึกการหารือ (Record of
Discussions) และข้อตกลง การทาวิจัยร่วม
(Joint Research Agreement) ระหว่าง
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับ
Japan International Cooperation
Agency (JICA) ประเทศญี่ปุ่น
ร่างข้อตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาล
611,310,000 บาท
แคนาดาในการซื้อยุทโธปกรณ์ ตามโครงการ
ระบบทาแผนทีด่ ้วยแสงเลเซอร์พร้อมเครื่องบิน
ร่างหนังสือสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์
มันสาปะหลัง โดยรัฐบาลต่อรัฐบาล
ร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาล
125,000,000 บาท
สหพันธรัฐรัสเซียในการซื้อขายยุทโธปกรณ์
นาวิถีต่อสู้อากาศยานระดับต่าชนิดประทับไหล่
ยิงแบบนาไปด้วยบุคคล (Agreement
between the Government of the
Russian Federation and the Government
of the Kingdom of Thailand for the Supply
of Man Portable Air Defense System
“Igla-S” to the Kingdom of Thailand) และ
ร่างสัญญาซื้อขายอุปกรณ์ดังกล่าว (Contract
for the Supply and Delivery of Portable Air
Defense Missile System “Igla-S”
ขออนุมัติลงนามในเอกสารความตกลงซื้อขายฯ
(อาวุธนาวิถีต่อสู้อากาศยานระดับต่าชนิด
ประทับไหล่ยิง แบบนาด้วยบุคคล)
ร่างข้อตกลงการจัดซื้อระบบจรวดหลาย
400,000,000 บาท
ลากล้อง (จลก.) แบบ WS-1B ขั้นตอนที่ 1
(PHAES I) ด้วยวิธีซื้อแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล
ร่างสัญญา (ร่างความตกลงการซื้อขาย
140,276,691.36 บาท
ยุทโธปกรณ์ ปืนเล็กกลขนาด 5.56 มม. แบบ
NEGEV โดยวิธีซื้อแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล
(อิสราเอล)

60
ร่างสัญญา
หน่วยงาน
เลขที่
102/2551 สานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี

เรื่อง

ราคาสัญญา

ร่างสัญญา (ขออนุมัติลงนามในเอกสาร
140,276,691.36 บาท
ข้อตกลงการซื้อขายในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทย
ในการจัดซื้อปืนกลขนาด 5.56 มม. แบบ
NEGEV โดยวิธีซื้อแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (จาก
รัฐบาลอิสราเอล)
2/2550 องค์การคลังสินค้า
พิจารณาแก้ไขร่างสัญญาว่าจ้างนาเข้าและ
ส่งมอบข้าวหอมมะลิไทยในประเทศจีน
132/2550 กรมส่งกาลังบารุงทหารบก ร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่ง
4,000,000,000 บาท
กองบัญชาการกองทัพบก ราชอาณาจักรไทย กับรัฐบาลประเทศยูเครน
ว่าด้วยการจัดซื้อยานเกราะล้อยาง
161/2550 กระทรวงการคลัง
ร่างกรอบให้สินเชื่อเพื่อการส่งออกจากรัฐบาล
14,000 ล้านบาท
สาธารณรัฐประชาชนจีน ผ่านธนาคารเพื่อการ
ส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศจีน
166/2550 สานักเลขาธิการ
ร่างกรอบความตกลงทั่วไประหว่าง
14,000 ล้านบาท
คณะรัฐมนตรี
กระทรวงการคลังกับธนาคารเพื่อการส่งออก
และนาเข้าแห่งประเทศจีน
196/2550 กองทัพอากาศ
ร่างข้อตกลงจัดซื้อเครื่องบินขับไล่
18,284,000,000 บาท
อเนกประสงค์
114/2549 องค์การคลังสินค้า
ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือใน
การส่งเสริมข้าวหอมมะลิไทยบรรจุถุงใน
สาธารณรัฐประชาชนจีน และร่างสัญญาว่าจ้าง
ตัวแทนดาเนินการนาเข้าและ ส่งมอบข้าวหอม
มะลิไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีน
55/2548 บริษัท ขนส่ง จากัด
ตรวจพิจารณาการปรับปรุงสัญญาเดินรถ
โดยสารประจาทางระหว่างไทย-ลาว
70/2548 สานักเลขาธิการ
ร่างบันทึกข้อตกลงการจัดซื้อยานเกราะล้อยาง
คณะรัฐมนตรี
ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชน
จีน
77/2548 กระทรวงเกษตรและ
ร่างข้อตกลงการขนลาไยอบแห้งแลกเปลีย่ นกับ
สหกรณ์
ยุทโธปกรณ์ของสาธารณรัฐประชาชนจีน
84/2548 สานักงานปลัดกระทรวง เอกสารแนบท้ายประกอบข้อตกลงซื้อขาย
เกษตรและสหกรณ์
ลาไยอบแห้ง
127/2548 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอความอนุเคราะห์ในการพิจารณาร่าง
Minute of Discussion ระหว่างกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กับ
สถาบันพฤกษศาสตร์คุนหมิง ประเทศจีน
190/2548 สานักเลขาธิการ
ขออนุมัติลงนามในเอกสารข้อตกลงซื้อขายใน
คณะรัฐมนตรี
ฐานะผู้แทนรัฐบาลไทย (รถยนต์สงครามชนิด
ช่วยรบ)
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ร่างสัญญา
หน่วยงาน
เลขที่
236/2548 กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
241/2548
52/2546
138/2545
166/2545

32/2542
52/2542
54/2542

เรื่อง

ร่างบันทึกข้อตกลงและภาคผนวกระหว่าง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับตัวแทน
ประเทศจีน
กระทรวงเกษตรและ
ตรวจร่างเกีย่ วกับการเจรจาซื้อเครือ่ งบิน
สหกรณ์
CN235-220 จากประเทศอินโดนีเซีย เพื่อ
แลกกับข้าวในวงเงินที่เท่ากัน
กรมส่งเสริมการเกษตร การจัดทาบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความ
ร่วมมือด้านยุวเกษตรกับสมาคมยุวเกษตรแห่ง
สาธารณรัฐเกาหลี
คณะกรรมการการตอบ ร่างบันทึกความร่วมมือ ( Joint Minute)
แทนกลับคืนทางเศรษฐกิจ ระหว่างรัฐบาลไทยกับสหราชอาณาจักร
แห่งชาติ
กรมประชาสัมพันธ์
ร่างข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรม
ประชาสัมพันธ์ กับ บริษัท นิวไชน่านิงส์ จากัด
ในการแลกเปลี่ยนข่าวกับสานักงานซินหัวของ
ทางการจีน
กองทัพอากาศ
ร่างเงื่อนไขข้อตกลงการซื้อขายและจ้างซ่อม
พัสดุยุทโธปกรณ์กับบริษัท
ในต่างประเทศ
สานักงานคณะกรรมการ ร่างบันทึกความเข้าใจเพื่อรับสัญญาณการผลิต
วิจัยแห่งชาติ
และการจ่ายแจกข้อมูลดาวเทียม แลนแซด-7
การรถไฟแห่งประเทศไทย ร่างสัญญาเดินรถร่วมไทย-มาเลเซีย

61/2542 สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

เอกสารประกวดราคาซื้อครุภณ
ั ฑ์ทางการ
แพทย์ให้โรงพยาบาล สังกัดกระทรวงฯ
ประเทศเดนมาร์ก
32/2541 กองบัญชาการทหารสูงสุด สัญญาซื้อเครื่องบินรบแบบ F/A-18 C/D
จานวน 8 ลา โดยซื้อแบบ FMS
34/2541 สานักงานพลังงานปรมาณู สัญญาจัดส่งคืนเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วกลับ
เพื่อสันติ
ประเทศสหรัฐอเมริกา
8/2540 สานักเลขาธิการ
สัญญาให้กู้ยืมเงินแก่รัฐบาลพม่า โครงการ
คณะรัฐมนตรี
ปรับปรุงถนนสายท่าขี้เหล็ก-เชียงตุง

ราคาสัญญา
-

-
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มติคณะรัฐมนตรีที่แจ้งตามหนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ที่ นร 0205/ว.138 ลงวันที่ 9 กันยายน 2535
มติ ค ณะรั ฐ มนตรี ได้ ก าหนดให้ ส่ ว นราชการ และรั ฐ วิส าหกิ จ ส่ ง ร่า งสั ญ ญาให้ ส านั ก งาน
อัย การสู งสุ ด ตรวจพิ จ ารณา ซึ่ งมี ห ลั ก เกณฑ์ การส่ งร่างสั ญ ญาไปให้ ส านั ก งานอัย การสู งสุ ด ตรวจ
พิจารณา มีดังนี้
1. การท าสั ญ ญา โดยปกติ ใ ห้ ท าเป็ น ภาษาไทย ยกเว้ น ในกรณี จ าเป็ น ต้ อ งท าเป็ น
ภาษาต่างประเทศให้ทาเป็นภาษาอังกฤษ
การทาสัญญาของส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจในต่างประเทศ จะทาเป็นภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาของประเทศที่หน่วยงานนั้นตั้งอยู่ก็ได้
2. ให้ส่วนราชการต่างๆ ส่งร่างสัญญาให้สานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อนลงนาม
สัญญา
3. ให้รัฐวิสาหกิจทุกประเภทส่งร่างสัญญาต่อไปนี้ ให้สานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณา
ก่อนลงนาม
3.1 การทาสัญญาผูกพันกับบุคคล นิติบุคคล หรือสถาบันอื่นใดในต่างประเทศ ซึ่งมิใช่
การดาเนินงานตามปกติธุระ หรือ
3.2 การทาสัญญาที่เห็นว่าอาจจะมีปัญหาทางกฎหมาย หรือเสียเปรียบ หรือไม่รัดกุม
หรือ
3.3 การทาสัญญาผูกพัน ที่ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปีที่รัฐตั้งให้ เพื่อการ
หนึ่งการใดโดยเฉพาะ ซึ่งมิใช่เพื่อเป็นรายจ่ายในการดาเนินการตามปกติธุระ
4. การท าสั ญ ญาตามข้ อ 2 และข้ อ 3 ให้ ไ ด้ รั บ ยกเว้ น ไม่ ต้ อ งส่ ง ร่ า งให้ ส านั ก งาน
อัยการสูงสุดตรวจพิจารณา ดังต่อไปนี้
4.1 การทาสัญ ญาตามแบบ ที่เคยผ่านการตรวจพิจารณาของสานักงานอัยการสู งสุ ด
มาแล้ว หรือการทาสัญญาที่จาเป็ นต้องมีข้อความ หรือรายการแตกต่างไปจากแบบดังกล่ าวเพียง
เล็กน้อยในประเด็นที่มิใช่สาระสาคัญ และไม่ทาให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเสียเปรียบ
4.2 การทาสัญญาของส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิ จที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ ซึ่งผ่านการ
ตรวจพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญท้องถิ่น หรือผู้รู้กฎหมายของส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจนั้นแล้ว
5. หลักเกณฑ์นี้ไม่ใช้บังคับ กับการทาสัญญาตามแบบและวิธีการที่กาหนดตามกฎหมาย
หรือระเบียบ หรือข้อบังคับที่คณะรัฐมนตรีให้ใช้บังคับเป็นการเฉพาะเรื่อง
6. ให้ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้มีอานาจตีความ และวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์นี้
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แนวคิดจากคาวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้อง
1) เรื่องเสร็จที่ 873/2551
“ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 เป็นเรื่องการวางหลักเกณฑ์
และวิธีการในการจั ดหาพั ส ดุ การควบคุ มและการจาหน่ ายพั ส ดุ เพื่ อให้ ส่ ว นราชการปฏิ บัติ ไปใน
แนวทางเดียวกัน โดยข้อ 12 (1) และ (2) แห่ งระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัส ดุฯ ได้
กาหนดให้คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุมีอานาจหน้าที่ตีความและวินิ จฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามระเบี ยบ และพิจารณาการอนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ การที่ระเบียบ
ดังกล่าวได้กาหนดให้มีองค์กรเฉพาะเพื่อทาหน้าที่พิจารณาและวินิจฉัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ
ก็เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาหรือระงับข้อพิพาทที่ส่วนราชการทั้งหลายดาเนินการตามระเบียบไม่เป็นไป
ในแนวทางเดียวกัน และสามารถยกเว้นหรือผ่อนผันการดาเนินการบางเรื่องที่ส่วนราชการติดขัดหรือ
ปฏิ บั ติ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งได้ ต ามที่ ผู้ มี อ านาจออกระเบี ย บได้ ม อบหมายไว้ ดั ง นั้ น เมื่ อ ระเบี ย บส านั ก
นายกรัฐ มนตรีว่าด้วยการพัส ดุฯ ได้กาหนดไว้ชัด เจนแล้วว่าให้ คณะกรรมการว่าด้วยการพัส ดุเป็น
องค์กรที่มีอานาจยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ คณะรัฐมนตรีจึงไม่มีอานาจยกเว้นหรือ
ผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ ให้กับรัฐวิสาหกิจ ทั้งสองแห่ง
(บริ ษั ท ที โอที จ ากัด (มหาชน) และบริษั ท กสท โทรคมนาคม จากั ด (มหาชน)) ได้ ซึ่งในเรื่องนี้
ข้อเท็จจริงปรากฏว่าคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การที่รัฐวิสาหกิจทั้งสอง
แห่งมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้น ถือว่ารัฐวิสาหกิจทั้งสองแห่งมีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน ทาให้
เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ ก็มิได้มี
ข้อยกเว้นส าหรับ หน่ วยงานรัฐวิสาหกิจไว้ ย่อมแสดงให้ เห็นว่า คณะกรรมการ ว่าด้วยการพัสดุได้
พิจารณาแล้ว และไม่ยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบให้แก่รัฐวิสาหกิจทั้งสองแห่ง เพื่ อ
มิให้เกิดความได้เปรียบหรือเสียเปรียบกับผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่เป็นเอกชน
อย่างไรก็ดี หากคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วเห็นว่า มีเหตุผลอันสมควรที่จะกาหนดเป็น
อานาจของคณะรัฐ มนตรี ที่จ ะยกเว้นหรือ ผ่ อนผั น การไม่ ปฏิ บัติ ตามระเบี ยบส านักนายกรัฐ มนตรี
ว่าด้วยการพัสดุฯ ให้แก่รัฐวิสาหกิจซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐหรือกรณีอื่น ก็อาจแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ ได้ หรือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุจะเสนอให้แก้ไขปรับปรุง
ระเบียบต่อคณะรัฐมนตรีก็ได้ตามข้อ 12 (5) แห่งระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ”
2) เรื่องเสร็จที่ 388/2552
“การพิจารณาข้อหารือ ในเบื้องต้นจาเป็นต้องพิจารณาก่อนว่าหนังสือสัญญาตามมาตรา
190 ของรั ฐธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจักรไทยมีค วามหมายอย่างไร เมื่อ พิ จารณาความหมายและ
องค์ ป ระกอบของค าว่า “หนั งสื อ สั ญ ญา” ตามที่ ศ าลรัฐ ธรรมนู ญ ได้ วิ นิ จ ฉั ย วางหลั ก เกณฑ์ ไว้ใน
คาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 6-7/2551 สรุปความได้ว่า “หนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญมีความหมาย
ครอบคลุ มถึงความตกลงทุก ประเภทที่ ประเทศไทยท าขึ้ นกับ นานาประเทศหรือ องค์การระหว่าง
ประเทศ โดยมีความมุ่งหมายเพื่อให้ เกิดผลผู ก พันทางกฎหมายระหว่างกัน ตามกฎหมายระหว่าง
ประเทศ หนังสือสัญญาดังกล่าวต้องมีลักษณะทาขึ้นเป็นหนังสือและเป็นสัญญาที่อยู่ภายใต้บังคับของ
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กฎหมายระหว่างประเทศ” ประกอบกับมาตรา 2 วรรคหนึ่ง (a)33 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วย
กฎหมายสนธิสัญญา ลงวันที่ 23 พฤษภาคม ค.ศ. 1969 และมาตรา 2 วรรคหนึ่ง (a)34 ของอนุสัญญา
กรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญาระหว่างรัฐกับองค์การระหว่างประเทศ หรือระหว่างองค์การ
ระหว่ า งประเทศด้ ว ยกั น เอง ค.ศ. 1986 ได้ ให้ ค านิ ย ามของค าว่ า “สนธิ สั ญ ญา” (Treaty) ซึ่ ง มี
ความหมายเช่นเดียวกันกับคาว่า “หนังสือสัญญา” ไว้ว่าหมายถึง “ข้อตกลงระหว่างประเทศที่ได้ ทา
ขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างรัฐต่างๆ หรือระหว่างรัฐกับ องค์การระหว่างประเทศ หรือระหว่าง
องค์การระหว่างประเทศด้วยกันเอง และอยู่ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศไม่ว่าจะทาขึ้นเป็นฉบับ
เดียวหรือหลายฉบับหรือหลายฉบับผนวกเข้าด้วยกันและไม่ว่าจะเรียกชื่อเช่นใด”
เมื่อทั้งกรมปศุสั ตว์และองค์การตรวจสอบคุณ ภาพอาหารของประเทศแคนาดามิได้มี
สถานะเป็ น รั ฐหรือ องค์การระหว่างประเทศ และบั นทึ กข้อตกลงดั งกล่ าวมิได้ก่อให้ เกิดผลผู กพั น
ทางกฎหมายระหว่างกันตามกฎหมายระหว่างประเทศ” บันทึกข้อตกลงดังกล่าวจึงไม่เป็นหนังสือ
สัญญาตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญฯ
3) เรื่องเสร็จที่ 448/2552
“การพิ จ ารณาว่ า ร่ า งบั น ทึ ก ความตกลงว่ า ด้ ว ยการซื้ อ ขายข้ า วระหว่ า งรั ฐ บาลแห่ ง
ราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์มีลักษณะเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 190
วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ แห่ งราชอาณาจักรไทยหรือไม่ เบื้องต้นต้องพิจารณาก่อนว่าร่างบันทึก
ความตกลงดังกล่ าวเป็ น หนั งสื อสั ญ ญาตามรัฐ ธรรมนูญ แห่ งราชอาณาจักรไทยหรือไม่ และโดยที่
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมิได้ให้ความหมายของคาว่าหนังสือสัญญาไว้ ประกอบกับมาตรา
33 Vienna Convention on the Law of Treaties 1969

“Etc.
Article 2 Use of terms
1. For the purposes of the present Convention:
(a) “treaty” means an international agreement concluded between States in written
form and govern3d by international law, whether embodied in a single instrument or in two or
more related instruments and whatever its particular designation;
Etc.”
34 Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations or
between International Organizations
“Etc.
Article 2 Use of terms
1. For the purposes of the present Convention:
(a) “treaty” means an international agreement governed by international law and
concluded in written form:
(i) between one or more States and one or more international organizations; or
(ii) between international organization,
whether that agreement is embodied in a single instrument or in two or more related
instruments and whatever its particular designation;
Etc.”
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190 วรรคหก ให้เป็นอานาจของศาลรัฐธรรมนูญที่จะวินิจฉัยชี้ขาดว่าหนังสือสัญญาใดเป็นหนังสือ
สัญญามาตรา 190 วรรคสอง การพิจารณาว่าเอกสารใดเป็นหนังสือสัญญาจึงต้องพิจารณาคาวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งถือเป็นเด็ดขาด และมีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองค์กรอื่นของรัฐ
ตามมาตรา 216 วรรคห้า35 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญได้มีคาวินิจฉัย
ที่ 6-7/2551 ว่าหนังสือสัญญาตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550 มีความหมายทานองเดียวกับ Treaty ตามอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา
ค.ศ. 1969 โดยหมายความถึงความตกลงระหว่างประเทศทุกประเภทที่จัดทาขึ้นเป็นหนังสือระหว่าง
ประเทศไทยกับนานาประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะถูกบันทึกไว้ในเอกสารฉบับเดียว
หรือหลายฉบั บ ไม่ว่าจะมีชื่อเรียกอย่างไร และต้องอยู่ภ ายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ
ซึ่งเมื่อพิจารณาประกอบกับเจตนารมณ์ของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่ าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ.
196936 ตามคาปรารภของอนุ สั ญ ญาดังกล่ าวที่ยืนยันหลั กกฎหมายระหว่างประเทศที่ บรรจุไว้ใน
กฎบัตรสหประชาชาติ อันได้แก่ หลักความมีสิทธิเท่าเทียมกันและความมีสิทธิในการกาหนดเจตจานง
35 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 216 วรรคห้า “คาวินิจฉัยองศาลรัฐธรรมนูญให้

เป็นเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองค์กรอื่นของรัฐ”
36 The States Parties to the present Convention,
Considering the fundamental role of treaties in the history of international relations,
Recognizing the ever-increasing importance of treaties as a source of international law
and as a means of developing peaceful cooperation among nations, whatever their constitutional
and social systems,
Noting that the principles of free consent and of good faith and the pacta sunt servanda
rule are universally recognized,
Affirming that disputes concerning treaties, like other international disputes, should be
settled by peaceful means and in conformity with the principles of justice and international law,
Recalling the determination of the peoples of the United Nations to establish conditions
under which justice and respect for the obligations arising from treaties can be maintained,
Having in mind the principles of international law embodied in the Charter of the United
Nations, such as the principles of the equal rights and self-determination of peoples, of the
sovereign equality and independence of all States, of non-interference in the domestic affairs of
States, of the prohibition of the threat or use of force and of universal respect for, and
observance of, human rights and fundamental freedoms for all,
Believing that the codification and progressive development of the law of treaties
achieved in the present Convention will promote the purpose of the United Nations set forth in
the Chapter, namely, the maintenance of international peace and security, the development of
friendly relations and the achievement of cooperation among nations,
Affirming that the rules of customary international law will continue to govern questions
not regulated by the provisions of the present Convention,
Have agreed as follows:
Etc.”
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ของตนเองของประชาชน หลั ก ความเสมอภาคและความเป็ น อิส รภาพของรัฐ ทั้ งหลาย หลั ก การ
ไม่แทรกแซงกิจการภายในของรัฐ หลักห้ามการคุกคามหรือใช้กาลังและหลักการยอมรับ นับถือสิทธิ
เสรีภาพขั้นพื้นฐานของมนุษยชาติ ย่อมแสดงว่าการอยู่ภายใต้บังคับของ “กฎหมายระหว่างประเทศ”
ตามอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969 หมายถึงกฎหมายระหว่างประเทศ
แผนกคดีเมือง (Public International Law) หรือกฎหมายมหาชนระหว่างประเทศ
สาหรับ ร่างบั น ทึกข้อตกลงตามที่ห ารือนี้ เป็นความตกลงที่ทาขึ้นเป็นหนังสือระหว่าง
รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
ตกลงจะขายและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ตกลงจะซื้อข้าวขาวไทยจานวนไม่เกินหนึ่งล้ าน
เมตริกตันต่อปี นับตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นไป ขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทานของตลาด ภาวะการผลิต
ของทั้งสองประเทศ โดยใช้ราคาตลาดสากล ณ เวลาที่มีการซื้อขายจริง ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์ของไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของฟิลิปปิน ส์เป็นผู้ลงนามในความตกลงตามที่
ได้รับมอบอานาจจากรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรั ฐฟิลิปปินส์ตามลาดับ แต่
คาปรารภ37 ของร่างบันทึกความตกลงดังกล่าวแสดงถึงความมุ่งประสงค์ในการจัดทาร่างบันทึกความ
ตกลงว่ารัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐฟิ ลิปปินส์มุ่งที่จะส่งเสริมและกระชับ
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างกัน บนพื้นฐานของความเสมอภาคและเพื่อประโยชน์
ร่วมกัน และเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลและรักษาเสถียรภาพในตลาดการค้าข้าวของทั้งสองประเทศ โดย
ข้อเท็จ จริงปรากฏตามคาชี้แจงของผู้แทนกระทรวงพาณิ ช ย์ว่า เมื่อได้ทาความตกลงดังกล่าวแล้ ว
รั ฐ บาลแห่ ง ราชอาณาจั ก รไทยย่ อ มมี สิ ท ธิ เข้ าร่ ว มแข่ ง ขั น การประมู ล ขายข้ าวให้ แ ก่ รั ฐ บาลแห่ ง
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ หรือจะไม่เข้าร่วมการประมูลก็ได้ ประกอบกับข้อ 538 ของร่างบันทึกความตกลง
ดังกล่าวกาหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเข้าใจที่แตกต่า งอันอาจเกิดขึ้นจากการตีความหรือ
การปฏิบัติตามความตกลงนี้โดยวิธีการหารือและเจรจาอย่างฉันมิตรระหว่างคู่ภาคี ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
พันธกรณีของราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ตามร่างบันทึกความตกลงนี้มิได้อยู่ภายใต้
บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ แต่เป็นไปตามผลการเจรจาอย่างมีอัธยาศัยไมตรี (International
comity) บนพื้นฐานที่เท่าเทียมกันระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ อันมีลักษณะเป็นการทาสัญญาทานองเดียวกับการทาสัญญาระหว่างเอกชนต่อเอกชน
ด้วยเหตุดังกล่ าว แม้ร่างบันทึกความตกลงว่าด้วยการซื้ อขายข้าวระหว่างรัฐบาลแห่ ง
ราชอาณาจั ก รไทยกั บ รั ฐ บาลแห่ ง สาธารณรั ฐ ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ จ ะท าเป็ น หนั ง สื อ และลงนาม โดย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของฟิลิปปินส์โดยได้รับ
มอบอานาจจากรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ตามลาดั บ แต่โดยที่
ร่างบันทึกความตกลงนี้มิได้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ จึงไม่ครบองค์ประกอบเป็น
37

Desiring to enhance and strengthen the good economic and trade relationship between the
two countries on the basis of equality and mutual benefits:
Desiring to ensure the complementarily and stability of the rice market in both countries;
38 “5. Any divergence arising from the interpretation or implementation of this agreement shall
be solved amicably through consultations and negotiations between the parties;”
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หนั งสื อ สั ญ ญาตามมาตรา 190 ของรัฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั ก รไทย ตามนั ย ค าวิ นิ จ ฉั ย ของ
ศาลรัฐธรรมนูญที่ 6-7/2551
อย่างไรก็ดี ในกรณีที่มีความเห็นแย้งว่าร่างบันทึกความตกลงฯ เป็นหนังสือสัญญาตาม
มาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เห็นว่า
ร่างบั น ทึกความตกลงดังกล่าวไม่มีบทเปลี่ ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่ง
ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอานาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่ างประเทศ
หรื อจะต้ องออกพระราชบั ญ ญั ติเพื่ อให้ การเป็น ไปตามร่างบั นทึ กความตกลงหรือมีผ ลกระทบต่ อ
ความมั่ น คงทางเศรษฐกิ จ หรื อ สั งคมของประเทศอย่ า งกว้ า งขวาง หรื อ มี ผ ลผู ก พั น ด้ า นการค้ า
การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศอย่างมีนัยสาคัญ เพราะร่างบันทึกความตกลงดังกล่าวมีผล
เพียงการปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อให้เกิดสิทธิในการเข้าร่วมประมูลขายข้าวให้แก่รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์เท่านั้น ส่วนการซื้อขายจริงนั้นยังต้องเป็นไปตามผลการประมูลระหว่างผู้ขายทั้งหลาย ซึ่ง
รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยจะเข้าร่วมประมูลหรือไม่ก็ได้”
4) เรื่องเสร็จที่ 449/2552
“กรณี ร่ างสั ญ ญาซื้ อ ขายมั น ส าปะหลั งไปยั งต่ างประเทศโดยวิธี รัฐ ต่ อ รัฐ ที่ ก ระทรวง
พาณิชย์ส่งมาเพื่อพิจารณาตามมติคณะรัฐมนตรีนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เห็นว่า เป็น
ข้อตกลงเป็นหนังสือระหว่างรัฐผู้ซื้อกับรัฐผู้ขาย ซึ่งแม้จะไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับผู้มีอานาจลงนามใน
นามของผู้ซื้อและผู้ขาย แต่โดยที่เป็นสัญญาซื้อขายระหว่างรัฐต่อรัฐ ผู้ลงนามในสัญญาจึงต้องเป็น
ผู้ได้รับมอบอานาจให้ ลงนามแทนรัฐ อย่างไรก็ดี ร่างสัญญานี้อยู่ภ ายใต้บังคับกฎหมายภายในของ
ประเทศหนึ่ ง เป็ น การเฉพาะเจาะจง โดย Article 16 39 ก าหนดว่ า ร่ างสั ญ ญานี้ อ ยู่ ภ ายใต้ บั ง คั บ
กฎหมายอังกฤษ (English law) ทั้งยังกาหนดกระบวนการระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากร่างสัญญานี้
โดยให้ใช้วิธีการตกลงอย่างฉันมิตรผ่านวิถีทางการทูตระหว่างรัฐคู่สัญญา พันธกรณีของคู่สัญญาตาม
ร่างสัญญานี้จึงมิได้อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายระหว่างประเทศ หากแต่เป็นไปตามผลการเจรจาอย่างมี
อัธยาศัยไมตรี (International comity) บนพื้นฐานที่เท่าเทียมกันระหว่างรัฐผู้ซื้อกับรัฐผู้ขายภายใต้
กฎหมายอังกฤษ ร่างสัญญาดังกล่าวจึงไม่ครบองค์ประกอบเป็นหนังสือสัญญาตาม มาตรา 190 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตามนัยคาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 6-7/2551”
5) เรื่องเสร็จที่ 197/2555
“โดยที่ข้อตกลงในการจัดซื้อแบบรัฐต่อรัฐ เกี่ยวกับการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ
พกพา ยั งมิ ได้มี ก ารจั ด ท าขึ้ น จึ งไม่ ส ามารถพิ จารณาให้ ค วามเห็ น ในเรื่องดั งกล่ าวได้ โดยละเอี ย ด
39 Article 16 Arbitration and Governing Laws

1. Any dispute of whatever nature arising out of or in any way relating to the Agreement
or to its construction or fulfillment shall be settled amicably by parties hereto, failing which it
shall be settled through diplomatic channel between the two Governments.
2. This Agreement shall be interpreted, governed by and construed in accordance with
the English law.
3. Unless otherwise specified expressly in this Agreement, delivery terms FOB used is in
accordance with International Rules for the Interpretation of Trade Terms 2000 (INCOTERMS 2000)
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อย่างไรก็ดี หากร่างสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์พกพาที่จะจั ดทาขึ้นมีลักษณะเป็นข้อตกลงเป็นหนังสือ
ระหว่างรัฐผู้ซื้อกับรัฐผู้ขาย พันธกรณีของคู่สัญญาตามร่างสัญญานี้จึงเป็นไปตามผลการเจรจาระหว่าง
รัฐผู้ซื้อกับรัฐผู้ขาย โดยไม่มีผลผูกพันตามกฎหมายระหว่างประเทศที่จะเป็นหนังสือสัญญาตาม มาตรา
190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย”
6) เรื่องเสร็จที่ 1154/2555
“การขออนุ มั ติ เปลี่ ย นแปลงรายละเอี ย ดการจั ด หาจรวดหลายล ากล้ อ ง ขนาด 122
มิลลิเมตร แบบ SR4 รวมทั้งการลงนามในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทย มีประเด็นที่จะต้องดาเนินการตาม
มาตรา 190 ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2550 ซึ่ ง แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โดย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2554 หรือไม่
ความตกลงดังกล่าวแม้ว่าจะทาเป็นหนังสือและลงนามในนามรัฐบาลไทยและรัฐบาลจีนก็ตาม
แต่เนื้ อหาสาระเป็ น เพีย งการทาสั ญญาซื้อขายในทานองเดียวกับการทาสัญ ญาระหว่างเอกชนต่อ
เอกชน ทั้งยังกาหนดให้กฎหมายไทยเป็นกฎหมายที่มีผลใช้บังคับ จึงมิใช่หนังสือสัญญาที่อยู่ภายใต้
บังคับ ของกฎหมายระหว่างประเทศ ความตกลงดังกล่ าวจึงไม่เข้าลักษณะเป็นหนังสือสัญ ญาตาม
มาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญฯ”
7) เรื่องเสร็จที่ 1413/255540
“จากความเห็ น ของคณะกรรมการกฤษฎี ก า (ตามบั น ทึ ก ส านั ก งานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เรื่อง การจัดทาบันทึกความตกลงว่าด้วยการซื้อขายข้าวระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักร
ไทยกั บ รั ฐ บาลแห่ งสาธารณรั ฐ ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ (เรื่ อ งเสร็ จ ที่ 448/2552) และตามบั น ทึ ก ส านั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง ร่างสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังโดยวิธีรั ฐต่อรัฐ (เรื่องเสร็จที่
449/2552)) สามารถสรุปแนวทางของคณะกรรมการกฤษฎีกาในเรื่องการพิจารณาความตกลงในการ
ซื้อขายสินค้าระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาลหรือรัฐต่อรัฐ กล่าวคือ ในกรณีที่รัฐบาลได้ทาความตกลงกับ
รัฐบาลต่างประเทศหรือกับรัฐต่างประเทศเพื่อซื้อขายสินค้าระหว่างกัน ซึ่งมีลักษณะเป็นเรื่องในทาง
เศรษฐกิจหรือการค้าและอยู่บนพื้นฐานของความเสมอภาค โดยมีข้อบทกาหนดให้ใช้วิธีการหารือหรือ
เจรจาฉันมิตรในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการตีความหรือการปฏิบัติตามความตกลง ซึ่งเป็นเรื่องการ
เจรจาอย่างมีอัธยาศัยไมตรี (International comity) บนพื้นฐานที่เท่าเทียมกันระหว่างคู่ภาคีทั้งสอง
ฝ่าย หรือกาหนดให้ความตกลงอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายภายในของประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นการ
เฉพาะเจาะจง หรือมีเนื้อหาอื่นใดที่แสดงว่า พันธกรณีระหว่างคู่ภาคีมิได้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย
ระหว่างประเทศ ความตกลงนั้ น จะไม่ครบองค์ ป ระกอบเป็น หนั งสื อสั ญ ญาตามมาตรา 190 ของ
รัฐธรรมนูญฯ และนัยคาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 6-7/2551 และเมื่อไม่เป็นหนังสือสัญญาแล้ว
กรณีจึงไม่มีประเด็นต้องเสนอความตกลงดังกล่าวต่อรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบตามมาตรา 190
วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญฯ
ทั้งนี้ การนาแนวทางข้างต้นไปใช้ในการพิจารณาว่าความตกลงระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาล
หรือรัฐต่อรัฐเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญฯ หรือไม่ นั้น จะต้องพิจารณาจาก
เนื้อหาของความตกลงแต่ละฉบับเป็นรายกรณี
40 สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, หนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 0904/360, 14 พฤศจิกายน 2555.
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สาหรับกรณีที่สมาชิกวุฒิสภาได้ยื่นคาร้องต่อประธานวุฒิสภาเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนู ญ
วินิจฉัยว่า สัญญาขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ จานวน 7.32 ล้านตัน เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 190
วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญฯ หรือไม่นั้น สานักงานฯ ไม่มีข้อมูลของสัญญาขายข้าวตามที่ระบุไว้ใน
คาร้อง จึงไม่อาจให้ความเห็นในกรณีดังกล่าวได้”
8) เรื่องเสร็จที่ 148/2556
“หากร่ างสั ญ ญาซื้ อขายผลิ ตภั ณ ฑ์ มั น ส าปะหลั งแบบรัฐ ต่ อ รัฐ (G to G) ที่ กระทรวง
พาณิ ชย์ จะนาไปเจรจาต่อรองและลงนาม ไม่เข้าลั กษณะเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 190 ของ
รัฐธรรมนูญฯ แต่เป็นการทาสัญญาซื้อขายระหว่างกันภายใต้ธรรมเนียมปฏิบัติทางการค้าระหว่าง
ประเทศอันมีลักษณะเป็ น การทาสั ญญาทานองเดียวกับการทาสัญ ญาระหว่างเอกชนต่อเอกชน ก็
สมควรให้ความเห็นชอบได้ ทั้งนี้ ตามแนวทางที่สานักงานฯ ได้เคยให้ความเห็นไว้แล้ว (เรื่องเสร็จที่
449/2552 และเรื่องเสร็จที่ 448/2552)
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ภาคผนวก จ
แนวคิดจากคาตอบข้อหารือและการแจ้งข้อสังเกตประกอบการตรวจร่างสัญญาของสานักงาน
อัยการสูงสุด (สารบัญชื่อเรื่องข้อหารือและร่างสัญญาที่เกี่ยวข้องปรากฏตาม ตารางที่ 1 และ
ตารางที่ 2 ในภาคผนวก ก. และ ภาคผนวก ข. ตามลาดับ)
(ก) แนวคิดจากคาตอบข้อหารือของสานักงานอัยการสูงสุด
1) ข้อ หารื อ เรื่ อ ง ส านั ก เลขาธิก ารคณะรัฐ มนตรี ขอความเห็ น กรณี ขออนุ มัติ ล งนามใน
ข้อตกลงการจัดซื้อเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปขนาดหนัก แบบ Mi-17 V5 ในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทย41
“สานักงานอัยการสูงสุดมีความเห็น ดังนี้
1. สานักงานอัย การสูงสุดได้พิจารณาร่างความตกลงการจัดซื้อเฮลิคอปเตอร์ใช้งาน
ทั่วไปขนาดหนั ก แบบ Mi-17 V5 โดยวิธีรัฐบาลต่อ รัฐบาล (ฉบับภาษาอังกฤษ) โดยได้ตรวจแก้ไข
รวมทั้งมีข้อสังเกตเกี่ยวกับเงื่อนไขในร่างความตกลงดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม
หนั งสือส านั กงานอัยการสูงสุด ด่วนมาก ที่ อส 0005/14244 ลงวันที่ 30 กันยายน 2556 42 หาก
กองทัพบกได้ดาเนินการแก้ไขร่างความตกลงและดาเนิ นการตามข้อสังเกตของสานักงานอัยการสูงสุด
เรียบร้อยแล้ว สานักงานอัยการสูงสุดก็ไม่มีข้อขัดข้องเกี่ยวกับร่างความตกลงดังกล่าว
2. กรณีที่กระทรวงกลาโหม ได้ขออนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงการจัดซื้อที่อาจ
เกิดขึ้นในภายหลัง เฉพาะในกรณีแก้ไขรายละเอียดที่มิใช่สาระสาคัญ โดยวงเงินรวมไม่เพิ่มขึ้นจากที่
ได้รับอนุมัติไว้ นั้น การแก้ไขข้อตกลงที่จะได้รับอนุมัติ ดังกล่าว ควรอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าการแก้ไขนั้น
เป็ น ความจาเป็ น และไม่ทาให้ ทางราชการต้องเสี ยประโยชน์ห รือเป็ นการแก้ไข เพื่อประโยชน์ แก่
ทางราชการด้ว ย เพื่อให้ เป็ น ไปตามหลั กเกณฑ์ ทั่ว ไปเรื่องการแก้ไขสั ญ ญา ตามนัยระเบียบส านั ก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 136
อนึ่ ง อานาจของคณะรัฐมนตรีในการอนุมัติการลงนามในข้อตกลงดังกล่าวอยู่ภายใต้
ข้อจากัดตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 181”

41 สานักงานอัยการสูงสุด, หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ อส 0005/2609, 21 มีนาคม 2557.
42 สานักงานอัยการสูงสุดแจ้งเป็นข้อสังเกตแก่กรมส่งกาลังบารุงทหารบก ดังนี้

1. กรมส่งกาลังบารุงทหารบกส่งร่างความตกลงภาษาอังกฤษและเอกสารประกอบภาษาอังกฤษมาให้
สานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณา โดยมีการระบุในร่างความตกลงว่าได้จดั ทาขึ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
และให้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก สานักงานอัยการสูงสุดได้ตรวจพิจารณาเฉพาะร่างความตกลงฉบับภาษาอังกฤษ
เพียงฉบับเดียวตามที่คู่สญ
ั ญาตกลงจะใช้ข้อความในฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก จึงขอให้กรมส่งกาลังบารุงทหารบก
พิจารณาจัดทาฉบับภาษาไทยให้ตรงกับฉบับภาษาอังกฤษที่ได้ตรวจพิจารณาให้แล้วด้วย
2. ร่างความตกลงข้อ 3 มีการอ้างถึงเอกสารที่นามาแนบหลายรายการ ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าบางฉบับ
มีชื่อไม่ตรงกับชื่อที่ระบุไว้และบางรายการไม่มีเอกสารแนบท้ายตามที่ระบุ กรมส่งกาลังบารุงทหารบกจึงควร
พิจารณาตรวจสอบและปรับแก้หรือเพิ่มเติมเอกสารแนบให้สอดคล้องกับรายการที่ระบุในร่างความตกลงข้อ 3 และ
เป็นไปตามร่างความตกลงทีไ่ ด้รับการตรวจแก้ด้วย”
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2) ข้อหารือเรื่อง กรมส่งกาลังบารุงทหารบก ขอทราบข้อมูลและข้อเท็จจริงเพิ่มเติม (กรณี
ขออนุมัติลงนามในข้อตกลงการจัดซื้อเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปขนาดหนัก แบบ Mi-17 V5 ในฐานะ
ผู้แทนรัฐบาลไทย)43
“การจัดหายุทโธปกรณ์ดังกล่าว เป็นการดาเนินการในลักษณะรัฐบาลต่ อรัฐบาล (G to G)
โดยใช้ข้อ ตกลงการซื้อ ขายแทนการท าสั ญ ญา การเสนอเรื่องขออนุ มั ติให้ การลงนามในข้อตกลง
ดังกล่าว เพื่อให้ กระทรวงกลาโหมสามารถทาข้อผูกพันได้ ซึ่ งเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งต่างหากจากการ
ได้รับความเห็นชอบในเรื่องงบประมาณ จึงเป็นกรณีที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะต้องพิจารณาและ
ตรวจสอบก่อนว่า การขออนุมัติลงนามในข้อตกลงดังกล่าว อยู่ในหลักเกณฑ์ซึ่งอาจเข้าข่ายต้องห้ามใน
การดาเนินการตามนัยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฯ มาตรา 181 (3) หรือไม่ด้วย”
3) ข้อหารือเรื่อง สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นกรณีการขออนุมัติลงนามใน
ข้อตกลงว่าด้วยการซื้อขายสะพานหนุนมั่นขนาดหนัก ในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทย44
“เรื่องที่กระทรวงกลาโหมได้เสนอเรื่องขออนุมัติลงนามในข้อตกลงว่าด้วยการซื้อขาย
สะพานเครื่องหนุนมั่นขนาดหนัก ในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทยไปให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา นั้น เป็นเรื่อง
เดียวกับที่กองทัพบกได้มีหนังสือกองทัพบก ด่วนมาก ที่ กห 0404/802 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2556
ส่งร่างความตกลงการจัดซื้อสะพานเครื่องหนุนมั่นขนาดหนักโดยวิธีรัฐบาลต่อรัฐบาล (Agreement
between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of the
People’s Republic of China on the Purchase of One Standard Set of Heavy Support
Bridge (HSB)) ไปให้สานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณา โดยสานักงานอัยการสูงสุดได้ตรวจร่าง
ความตกลงดังกล่าวแล้ว และได้แจ้งข้อสังเกตในร่างความตกลง45 ดังนี้
1. เนื่ อ งจากเอกสารหนั งสื อ ส านั ก ผู้ ช่ ว ยทู ต ฝ่ า ยทหารประจ าสถานทู ต สาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน ที่ 003/12 ลงวัน ที่ 4 มกราคม 2556 และหนังสือสานักผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจา
สถานทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ 004/12 ลงวันที่ 4 มกราคม 2556 ยังไม่เพียงพอที่จะถือว่าเป็น
หลักฐานการมอบอานาจของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนให้บริษัทผู้ขายลงนามในร่างความตกลง
แบบความตกลงระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาลได้ สานักงานอัยการสูงสุดจึงตรวจร่างความตกลงเป็น แบบ
ความตกลงระหว่างกองทัพบกกับบริษัทผู้ขายโดยตรง
2. กองทัพบกควรพิจารณาปรับปรุงสัดส่วนจานวนเงินในงวดที่ 1 และงวดที่ 2 ที่ต้อง
ชาระตามร่างความตกลง ข้อ 5.3.2 เพื่อให้ได้สัดส่วนเหมาะสมกับการส่งมอบและการตรวจรับพัสดุใน
ประเทศไทยตามเงื่อนไขของการชาระเงินงวดที่สอง ซึ่งมีความสาคัญต่อความสาเร็จของความตกลง
มากกว่าการตรวจสอบและยืนยันสินค้า (inspection and verification) ในประเทศจีนตามเงื่อนไข
ของการชาระเงินงวดแรก
43 สานักงานอัยการสูงสุด, หนังสือด่วนที่สุด ที่ อส 0005/4569, 20 พฤษภาคม 2557.
44 สานักงานอัยการสูงสุด, หนังสือด่วนที่สุด ที่ อส 0005/9258, 28 มิถุนายน 2556.
45 รายละเอียดปรากฏตามหนังสือสานักงานอัยการสูงสุด ด่วนมาก ที่ อส 0005/9257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2556

(ซึ่งการแจ้งความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุดต่อคณะรัฐมนตรีตามหนังสือสานักงานอัยการสูงสุด ด่วนที่สุด ที่
อส 0005/9258 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2556 ก็มีเนื้อความทานองเดียวกับที่สานักงานอัยการสูงสุดได้แจ้งข้อสังเกต
ไปยังกรมส่งกาลังบารุงทหารบก กองทัพบก ตามหนังสือฉบับนี้)
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3. หลั กประกั น การจ่ ายเงินล่ ว งหน้ าตามความตกลงข้ อ 5.4 ซึ่งก าหนดให้ ออกโดย
Bank of China นั้ น กองทั พ บกควรพิ จ ารณาว่ า จะเป็ น การสะดวกในการบั ง คั บ ช าระหนี้ ต าม
หลักประกันหรือไม่
4. เอกสารแนบท้ายร่างความตกลงเป็นรายการสิ่งของที่จัดหา และรายละเอียดทาง
เทคนิคสานักงานอัยการสูงสุดจึงไม่ได้ตรวจพิจารณา กองทัพบกจึงควรตรวจสอบเนื้อหา รายละเอียด
และหมายเลขก ากั บ เอกสารแนบท้ า ยให้ ถู ก ต้ อ งและสอดคล้ อ งกั บ ร่ า งความตกลงที่ ส านั ก งาน
อัยการสูงสุดตรวจพิจารณาแล้วนี้
5. การกาหนดขั้นตอนให้มีการตรวจสายการผลิตสิ่งของที่จัดหาในต่างประเทศ การ
ตรวจสอบสิ่งของที่จัดหาในต่างประเทศก่อนการตรวจรับในประเทศไทย การฝึกอบรมในต่างประเทศ
รวมถึงการลงนามความตกลงในต่างประเทศโดยกาหนดให้ ผู้ขายรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ซึ่ง
ผู้ขายย่อมต้องนาค่าใช้จ่ายดังกล่าวมารวมอยู่ในราคาที่ซื้อขายด้วย นั้น เป็นการฝ่าฝืนมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2523 ที่ให้ส่วนราชการที่จัดซื้อตั้งงบประมาณสาหรับค่าใช้จ่ายในการดูงาน
ไว้ต่างหาก โดยพิจารณาความจาเป็นเป็ นสาคัญ ฯลฯ รวมทั้งกาหนดเงื่อนไขในการประกวดราคาให้
ชัดเจนว่าในกรณีจาเป็นต้องส่งข้าราชการไปฝึกงานต่างประเทศเพื่อศึกษาหาความชานาญในการใช้
เครื่องจักรเครื่องมือที่สั่งซื้อ ผู้ซื้อจะรับผิด ชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวเอง ผู้ขายมีห น้าที่จัดฝึกอบรมให้
เท่านั้น
6. ร่างความตกลงข้อ 5.3.2 กาหนดให้มีการชาระเงิน 85% ของมูลค่าตามสัญญา โดย
การเปิ ด Letter of Credit ประเภท Confirmed, irrevocable, partial payable, transferable
and divisible L/C นั้น กองทัพบกควรทาความตกลงกับฝ่ายจีนให้เกิดความชัดเจนว่าค่าธรรมเนียม
ที่เกิดขึ้นจากการเปิด L/C ตามที่ได้กาหนดไว้คู่สัญญาจะรับภาระค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นอย่างไร
7. ร่างความตกลงข้อ 7 ซึ่งผู้ขายให้การรับประกันความต่อเนื่องของ spare parts และ
services อื่ น ๆ ไม่ น้ อ ยกว่ า 15 ปี โดยจะมี ก ารท าความตกลงต่ า งหาก (separate contracts)
กองทั พ บกควรท าความตกลงถึ งขอบเขตและก าหนดเวลาการท า separate contracts ดังกล่ าว
เพื่อให้การรับประกันส่วนนี้มีความเป็นรูปธรรมด้วย
8. ร่างความตกลงนี้ไม่มีข้อกาหนดเกี่ยวกับเบี้ยปรับกรณีมีการส่งมอบล่าช้าและโดยที่
ร่างความตกลงนี้เป็นสัญญาระหว่างกองทัพบกกับบริษัทผู้ขายโดยตรง กองทัพบกจึงควรทบทวนเพิ่ม
ข้อกาหนดเรื่องเบี้ยปรับกรณีมีการส่งมอบล่าช้าเพื่อประโยชน์ในการบริหารสัญญาด้วย”
4) ข้ อ หารื อ เรื่ อ ง กรมส่ ง ก าลั ง บ ารุ ง ทหารบก ขอชี้ แ จงรายละเอี ย ด เพิ่ ม เติ ม กรณี
กระทรวงกลาโหมขออนุมัติลงนามในข้อตกลงว่าด้วยการซื้อขายสะพานเครื่องหนุนมั่นขนาดหนัก ใน
ฐานะผู้แทนรัฐบาลไทย46
“ตามที่ ส านั ก งานอั ย การสู ง สุ ด ได้ เคยแจ้ ง ข้ อ สั ง เกตข้ อ 1 ของหนั ง สื อ ส านั ก งาน
อั ย การสู งสุ ด ด่ ว นที่ สุ ด ที่ อส 0005/9258 ลงวัน ที่ 28 มิ ถุ น ายน 2556 ว่า เอกสารหลั ก ฐานที่
กองทัพบกนามามอบให้เพื่อประกอบการพิจารณาของสานักงานอัยการสูงสุดยังไม่เพียงพอที่จะถือว่า
เป็นหลักฐานการมอบอานาจของรัฐบาลสาธารณรั ฐประชาชนจีนให้บริษัทผู้ขายลงนามในร่างความ
46 สานักงานอัยการสูงสุด, หนังสือด่วนที่สุด ที่ อส 0005/10913, 31 กรกฎาคม 2556.
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ตกลงแบบความตกลงระหว่างรั ฐ บาลต่ อ รัฐ บาลได้ นั้ น เนื่ อ งจากไม่ ป รากฏข้ อ เท็ จจริงว่ารั ฐ บาล
สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น ได้ ม อบอ านาจให้ China Shipbuilding & Offshore International
Co., Ltd. บริษัทผู้ขายมีอานาจลงนามในความตกลงแทนรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนกับรัฐบาล
ไทยแบบรัฐ ต่อรัฐ หากข้อเท็จ จริงปรากฏว่า รัฐ บาลของสาธารณรัฐประชาชนจีนได้มอบหมายให้
China Shipbuilding & Offshore International Co., Ltd. บริษัท ผู้ ข ายมี อานาจลงนามในความ
ตกลงในฐานะผู้แทนรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนกับรัฐบาลไทยแบบรัฐต่อรัฐ ไม่เพียงแต่มีอานาจ
ดาเนินการติดต่อ/เจรจาในด้านเทคนิคและธุรกิจเท่านั้น หรือมีการดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่ ง
ตามกฎหมายหรือระเบียบภายในของสาธารณรัฐประชาชนจีนถือว่ารัฐบาลของสาธารณรัฐประชาชน
จี น ได้ ม อบหมายให้ China Shipbuilding & Offshore International Co., Ltd. ลงนามในความ
ตกลงกั บ รั ฐ บาลไทยแบบรั ฐต่ อรั ฐ ก็ อาจพิ จารณาได้ ว่ าการท าข้ อตกลงว่ าด้ วยการซื้ อขายสะพาน
เครื่องหนุนมั่นขนาดหนักเป็นการจัดซื้อยุทโธปกรณ์และการบริการทางทหารตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 13 มกราคม 2530 ได้”
5) ข้อหารือเรื่อง สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นกรณีขออนุมัติหลักการในการ
ดาเนินโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)
เรื่องนี้สานักงานอัยการสูงสุดได้ยุติเรื่อง เพราะคณะรัฐมนตรีได้ประชุมและมีมติไปแล้ว
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 ซึ่งสาระสาคัญของมติคณะรัฐมนตรีคือ เห็นชอบให้แก้ไขมติคณะรัฐมนตรี
เดิ ม จากการจั ด ซื้อ แบบรั ฐ ต่ อรั ฐ เป็ น การท าสั ญ ญากั บ บริษั ท ที่ รัฐ บาลสาธารณรัฐ ประชาชนจี น
คัดเลือก นอกจากนี้ในหนังสือหนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ ว (ล)
9585 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2555 ซึ่งแจ้งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 ดังกล่าว ยังมี
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องสรุปได้ว่า ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 เลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา เสนอเพิ่มเติมว่า
1. การเสนอให้ ค ณะรัฐ มนตรีเห็ น ชอบในครั้ งนี้ เป็ น การขอแก้ ไขมติ ค ณะรัฐ มนตรี
เดิมจากการจัดซื้อแบบรัฐต่อรัฐ เป็นการทาสัญญากับบริษัทที่รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนคัดเลือก
ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดซื้อแบบรัฐต่อรัฐ (G to G) นั้น ไม่มีกฎหมายหรือนิยามกาหนดเป็นการ
เฉพาะไว้ จึงขึ้นอยู่กับความตกลงร่วมกันระหว่างประเทศที่ได้ทาความเข้าใจกันไว้ว่าจะดาเนินการใน
ลักษณะใด ซึ่งกรณีนี้เป็นการดาเนินการจัดซื้อกับบริษัทที่สาธารณรัฐประชาชนจีนจัดส่งรายชื่อมาให้
รัฐบาลไทยดาเนินการคัดเลือก และท้ายที่สุดรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนจะได้มีหนังสือรับรอง
และรับทราบการดาเนินการคัดเลือก และการจัดทาสัญญากับบริษัทดังกล่าว การดาเนินการจัดซื้อกับ
บริษัทโดยตรงจึงเป็นไปตามความประสงค์ของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนและเป็นประโยชน์แก่
ประเทศไทย ซึ่งยังอยู่ภายใต้ความร่วมมื อระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ตาม
บันทึกความเข้าใจระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยความร่วมมือ ในสาขา
การพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทย คณะรัฐมนตรีจึงสามารถให้ความเห็นชอบวิธีดาเนินการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพาจากบริษัทซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนเสนอรายชื่อมาให้คัดเลือกได้ แทน
วิธีการจัดซื้อระหว่างรัฐต่อรัฐโดยตรงตามมติคณะรัฐมนตรีเดิม
2. ในประเด็นเรื่องการจัดซื้อตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ นั้น
เนื่องจากการจัดซื้อกับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนในกรณีนี้ คณะกรรมการว่ าด้วยการพัสดุได้ให้
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การยกเว้นไว้แล้ว การจัดซื้อจึงไต้องปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ เมื่อเป็น
การจัดซื้อโดยคัดเลือกบริษัทที่รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนเสนอ โดยมีหลักเกณฑ์วิธีการในการ
ดาเนินการจัดซื้อเป็นกรณีเฉพาะสาหรับกรณีนี้ ซึ่งดาเนินการโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงสามารถ
ด าเนิ น การได้ โ ดยชอบด้ ว ยกฎหมาย แต่ ยั ง มี ส่ ว นอื่ น ที่ ยั ง คงต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บส านั ก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ เช่น การจัดหาหลักประกัน เป็นต้น ตามความเห็นของคณะกรรมการ
ว่าด้วยการพัสดุ
ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว ลงมติว่า
1. รับทราบตามที่เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอเพิ่มเติม
2. เห็นชอบตามที่คณะกรรมการบริหารนโยบาย 1 คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ต่อ
1 นักเรียน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานกรรมการบริหาร 1 คอมพิวเตอร์พกพา
(แท็บเล็ต) ต่อ 1 นักเรียน เสนอ ในข้อ 6.1 ข้อ 6.2 และข้อ 6.3 ยกเว้นข้อ 6.4 เกี่ยวกับ เรื่องการ
ยกเว้นภาษี การขนส่งระหว่างประเทศและสถานที่จัดเก็บ (ตามหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0208/932 ลงวัน ที่ 16 มีน าคม 2555) โดยให้ ทุ กหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนิ นการตามมติ
ความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการว่ าด้วยการพัสดุ และคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วย
วิธี ก ารทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (ตามหนั ง สื อ คณะกรรมการว่ า ด้ ว ยการพั ส ดุ ด่ ว นที่ สุ ด ที่ กค (กวพ)
0421.3/ 09411 ลงวั น ที่ 16 มี น าคม 2555) กระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
สานักงบประมาณ และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติด้วย
3. ในส่วนของร่างความตกลง/ร่างสัญญาซื้อขายเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)
หากส านั กงานอั ย การสู งสุ ดได้ ต รวจพิ จ ารณาแล้ ว ยังคงเป็ น ไปตามแนวทางตั ว อย่างร่างสั ญ ญาที่
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุกาหนด โดยไม่มีข้อแตกต่างในสาระสาคัญ ก็ให้กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารดาเนินการต่อไป ทั้งนี้ หากสานักงานอัยการสูงสุดได้แก้ไขร่างความตกลง/
ร่างสัญญาฯ ในสาระสาคัญแตกต่างไปจากแนวทางที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุกาหนด ก็ให้นา
ร่างความตกลง/ร่างสัญญาฯ เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนลงนามต่อไป โดยให้
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรับความเห็นของเลขาธิการ คณะกรรมการกฤษฎีกา
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ และคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไป
พิจารณาประกอบการลงนามในร่างความตกลง/ร่างสัญญาฯ ด้วย
6) ข้อหารือเรื่อง กรุงเทพมหานคร ขอทราบรายละเอียด ขั้นตอน วิธีการ ข้อกฎหมาย และ
ระเบียบ ในการทาสัญญาซื้อขายระหว่างรัฐต่อรัฐ (G to G)47
“สัญญาซื้อขายระหว่างรัฐต่อรัฐ (G to G) ได้แก่ สัญญาซื้อขายที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่าง
เป็นรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐ โดยในกรณีที่เป็นการซื้อขายอาวุธยุทโธปกรณ์จากมิตรประเทศใน
แบบรัฐบาลต่อรัฐบาลนั้น ได้มีมติคณะรัฐมนตรียกเว้นไว้เป็นกรณีพิเศษว่าไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ ส่วนการจัดซื้อสิ่งของอื่นๆ แบบรัฐบาลต่อรัฐบาล ยังไม่มีมติ
คณะรัฐมนตรีหรือระเบียบของทางราชการกาหนดไว้แต่อย่างใด”

47 สานักงานอัยการสูงสุด, หนังสือ ที่ อส 0026/5949, 25 พฤษภาคม 2553.
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7) ข้อ หารื อ เรื่ อ ง กรมส่ งก าลั งบ ารุงทหารบก หารือ การแก้ ไขความตกลงในการจั ด ซื้ อ
ยานเกราะล้อยาง BTR-3E1 ซึ่งเป็นความตกลงแบบรัฐต่อรัฐ ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
โดยกรมส่งกาลังบารุงทหารบก (ฝ่ายไทย) กับรัฐบาลประเทศยูเครน โดยบริษัท UKRSPETSEXPROT
ซึ่ งเป็ น บริ ษั ท ของรั ฐ บาลยู เครน (ฝ่ า ยยู เครน) โดยการท าความตกลงดั งกล่ าวได้ รั บ ยกเว้ น ตาม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2530 ให้ไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุฯ และสานักงานอัยการสูงสุดได้ตรวจร่างสัญญาฉบับดังกล่าวแล้ว48
“โดยหลักแล้วสัญญาหรือความตกลงเป็นหนังสือ ที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขเปลี่ยนแปลง
มิได้ เว้นแต่การแก้ไขนั้นจะเป็นความจาเป็นโดยไม่ทาให้ทางราชการต้องเสียประโยชน์หรือเป็นการ
แก้ไขเพื่อประโยชน์ แก่ทางราชการ ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัส ดุ
พ.ศ. 2535 ข้อ 136 แต่เนื่องจากการทาความตกลงในการจัดซื้อยานเกราะล้อยาง BTR-3E1 ครั้งนี้
เป็ น การจั ด ซื้ อ ระหว่างรั ฐ บาลต่ อ รัฐ บาล ซึ่ งได้ รับ การยกเว้ น ตามมติ ค ณะรัฐ มนตรี เมื่ อ วัน ที่ 13
มกราคม 2530 ให้ไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ดังนั้น
หากกองทัพบกโดยกรมส่งกาลังบารุงทหารบก เห็นว่ามีความจาเป็นก็สามารถใช้ดุลพินิจนาเรียนเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการแก้ไขความตกลงดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตามการใช้ดุลพินิจดังกล่าว
ก็ควรอยู่ในหลักการที่ระเบียบฯ ข้อ 136 กาหนดไว้”
8) ข้อหารือเรื่อง กรมการค้าต่างประเทศ หารือการเปลี่ยนแปลงข้อความในสัญญาซื้อขาย
มันสาปะหลังแบบรัฐต่อรัฐ (G to G)49
“สานักงานอัยการสูงสุด มีความเห็นดังนี้
1. จากข้อหารือที่ 1 และ 250 ขอเรียนว่า ร่างสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังที่
สานักงานอัยการสูงสุดได้ตรวจพิจารณาให้กรมการค้าต่างประเทศแล้วนั้น ได้ระบุเงื่อนไขการจ่ายเงิน
ไว้ในข้อ 7 (Payment) ประการหนึ่งว่า ธนาคารจะจ่ายเงินตาม L/C ให้แก่กรมการค้าต่างประเทศ
เมื่อได้ยื่นเอกสารการรับมอบสินค้า (Acknowledgement receipt of Goods) ที่ออกโดยผู้ซื้อหรือ
ตัวแทนของ ผู้ซื้อต่อธนาคาร อันจะมีผลว่า เมื่อฝ่ายผู้ซื้อรับมอบและออกใบรับมอบให้แล้ว กรมการค้า
ต่างประเทศ ก็จะสามารถรับเงินค่าสินค้าได้ครบถ้วนทันทีที่นาไปยื่นเบิกเงินตาม L/C ต่อธนาคาร ใน
ฐานะที่ธนาคารเป็นคนกลางในการซื้อขายและชาระราคา แต่การเปลี่ยนเงื่อนไขให้การชาระราคาด้วย
48 สานักงานอัยการสูงสุด, หนังสือลับมาก ด่วนที่สุด ที่ อส 0026/63, 3 มิถุนายน 2553.
49 สานักงานอัยการสูงสุด, หนังสือด่วนที่สุด ที่ อส 0026/11102, 14 กันยายน 2553.
50 ข้อหารือที่กรมการค้าต่างประเทศหารือมีเนื้อความดังนี้

“1. กรณีผู้ซื้อเสนอรูปแบบการชาระค่าสินค้าที่แตกต่างจากร่างสัญญาเดิมที่ชาระโดยการเปิด L/C จาก
ต่างประเทศ เป็นการชาระค่าสินค้าด้วยเงินสด หรือโดยการเปิด Domestic L/C จะทาได้หรือไม่ และเป็นประโยชน์
กับทางราชการหรือไม่อย่างไร
2. หากผู้ซื้อจะมอบอานาจให้บริษัทสาขาหรือบริษัทลูกหรือบริษัทตัวแทนในประเทศไทยเป็นผูด้ าเนินการ
แทนในส่วนของการออกหนังสือค้าประกัน (Performance Bond) การเปิด L/C หรือการชาระค่าสินค้าด้วยวิธีอื่นๆ
ตามข้อ 1. จะทาได้หรือไม่ และผูข้ ายยังทรงสิทธิตามสัญญาที่จะเรียกร้องต่อผู้ซื้อหรือผู้ดาเนินการแทนผู้ซื้อได้หรือไม่
3. หากกรมการค้าต่างประเทศ ได้ดาเนินการปรับเปลีย่ นสาระในร่างสัญญาให้สอดคล้องกับข้อเสนอตาม
ข้อ 1 และข้อ 2 แล้ว จะต้องจัดส่งร่างสัญญาที่แก้ไขแล้วให้สานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาหรือไม่”
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เงินสดโดยไม่มีธนาคารเป็นคนกลางนั้น ไม่มีหลักประกันว่ากรมการค้าต่างประเทศจะได้รับชาระราคา
โดยครบถ้วนในทันทีที่ผู้ซื้อรับมอบสินค้า โดยผู้ซื้ออาจชาระล่าช้า หรือชาระไม่ครบถ้วน หรืออาจ
บิดพริ้วไม่ชาระเลย ซึ่งล้วนจะเป็นผลเสียแก่กรมการค้าต่างประเทศ
อย่ างไรก็ดี โดยที่สั ญ ญานี้ เป็นการซื้อขายระหว่างรัฐ บาลต่อรัฐบาลโดยผู้ ซื้อเป็ น
รัฐ วิส าหกิจ ของจี น ดังนั้ น การจะสมควรยอมรับ เงื่อนไขใหม่ดังกล่ าวหรือไม่ ย่อ มเป็น กรณี อยู่ใน
ดุลพินิจของกรมการค้าต่างประเทศที่จะประเมินความเชื่อมั่นในรัฐวิสาหกิจจีนรายนี้ว่ามีมากน้อย
เพียงใด
ส่ ว นข้ อ เสนอที่ จ ะช าระราคาโดยการเปิ ด Domestic L/C ก็ ดี หรื อ การจะ
มอบอานาจให้บริษัทสาขาหรื อบริษัทลูก หรือบริษัทตัวแทนในประเทศไทย เป็นผู้ดาเนินการแทนใน
เรื่องต่างๆ ตามที่หารือก็ดี เนื่องจากสานักงานอัยการสูงสุดยังไม่ได้รับข้อมูลเพิ่ มเติมว่ามีเงื่อนไขและ
รายละเอียดประการใดบ้าง จึงยังไม่อาจพิจารณาให้ความเห็นในชั้นนี้ได้
2. จากข้อหารือ 3 โดยที่การเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดในร่างสัญญาอันเกี่ยวกับการชาระ
เงินและการออกหนังสือค้าประกันนั้น เป็นสาระสาคัญของสัญญาที่อาจทาให้กรมการค้าต่างประเทศ
เสี ย เปรี ย บหรื อ เสี ย ประโยชน์ ได้ ดังนั้ น ส านั กงานอั ยการสู งสุ ดจึ งยิน ดี ที่ จ ะตรวจพิ จารณาให้ แ ก่
กรมการค้าต่างประเทศใหม่อีกครั้งหนึ่ง”
9) ข้อ หารื อเรื่ อง ส านั ก เลขาธิก ารคณะรัฐ มนตรีข อความเห็ น กรณี กระทรวงกลาโหม
ขออนุมัติลงนามในเอกสารข้อตกลงซื้อขายจรวดขนาด 40 มิลลิเมตร ชนิดระเบิดต่อสู้รถถัง แบบ 69
หรือแบบ PG-7 จานวน 5,500 นัด51
“การจัดซื้อครั้งนี้เป็นการจัดซื้อแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติยกเว้นให้
ไม่ต้องถือปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ส่วนปัญหาว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้ลงนามในเอกสารข้อตกลงการซื้อขายและสัญญาการส่งมอบในฐานะ
ผู้แทนรัฐบาลไทย เป็นกรณีอยู่ในดุลยพินิจของคณะรัฐมนตรี”
10) ข้อ หารื อเรื่ อง ส านั ก เลขาธิก ารคณะรัฐ มนตรีข อความเห็ น กรณี กระทรวงกลาโหม
ขออนุมัติลงนามในเอกสารข้อตกลงซื้อขายจรวดขนาด 40 มิลลิเมตร ชนิดระเบิดต่อสู้รถถัง แบบ 69
หรือแบบ PG-752
“แม้ในการจัดซื้อยุทโธปกรณ์แบบรัฐบาลต่อรัฐบาล กระทรวงกลาโหมไม่ต้อง ถือปฏิบัติ
ตามระเบี ย บส านั กนายกรั ฐ มนตรี ว่าด้ว ยการพั ส ดุ พ.ศ. 2535 ตามนั ยมติคณะรัฐ มนตรีเมื่ อวัน ที่
13 มกราคม 2530 ก็ตาม แต่โดยที่ตามร่างข้อตกลงข้อ 5 ผู้รับชาระค่าสินค้าอาวุธจรวดตามข้อตกลงนี้
คือ China North Industries Corporation (NORINCO) และร่างข้อตกลงมิได้กาหนดให้มีการวาง
หลักประกันการชาระเงินล่วงหน้า และหลักประกันกรณีเกิดความชารุดบกพร่องกับอาวุธยุทโธปกรณ์
แต่ อ ย่ า งใด ดั งนั้ น ส านั ก งานอั ย การสู ง สุ ด จึ งขอเรี ย นเป็ น ข้ อ สั งเกตว่ า หากกระทรวงกลาโหม
จะพิจารณากาหนดเพิ่มเติมในข้อตกลงให้รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนดาเนินการให้ผู้รับประโยชน์

51 สานักงานอัยการสูงสุด, หนังสือด่วนที่สุด ที่ อส 0026/6579, 30 พฤษภาคม 2551.
52 สานักงานอัยการสูงสุด, หนังสือด่วนที่สุด ที่ อส 0026/13688, 25 กันยายน 2550.
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วางหลักประกันเงินล่วงหน้าและหลักประกันสัญญาให้แก่รัฐบาลไทยดังกล่าวด้วย จะทาให้ข้อตกลง
ฉบับนี้มีความรัดกุมมากขึ้น”
11) ข้อหารือเรื่อง สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นเกี่ยวกับร่างเอกสารสัญญา
การจัดหาและส่งมอบปืนใหญ่เบา 105 มม. ระหว่างรัฐบาลไทยโดยกระทรวงกลาโหม และรั ฐบาล
สหราชอาณาจักร โดยบริษัท Royal Ordnance Plc ภายใต้โครงการตอบแทนกลับคืนทางเศรษฐกิจ
แห่งชาติ (เฉพาะกรณีความร่วมมือกับรัฐบาลประเทศสหราชอาณาจักร53
“1. ร่ างสั ญ ญาระหว่า งกระทรวงกลาโหม กั บ บริษั ท Royal Ordnance Plc ซึ่ งเป็ น
บริษัทในเครือของ BAE SYSTEMS นี้ไม่ชัดเจนว่ามีลักษณะเป็นสัญญาระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาล
สหราชอาณาจักร แต่การที่รัฐบาลสหราชอาณาจักรมอบหมายให้บริษัทดังกล่าวเข้าทาสัญญาและ
ยินยอมที่จะแก้ไขปัญหาอันเกิดจากสัญญานี้ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ถือได้ว่ารัฐบาลสหราชอาณาจักร
ได้รับ รู้และสนั บ สนุ น ในการซื้อขายตามสั ญ ญานี้ ดังนั้น หากคณะรัฐมนตรีเห็ นประโยชน์ ต่างๆ ที่
กระทรวงกลาโหมจะได้รับจากโครงการตอบแทนกลับคืนทางเศรษฐกิจแห่งชาติเป็นการสมควร และ
เชื่ อ มั่ น ว่ า รั ฐ บาลสหราชอาณาจั ก รสามารถดู แ ลให้ บ ริ ษั ท ปฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญาโดยไม่ ก่ อ ให้ เกิ ด
ความเสียหายแก่คู่สัญญาฝ่ายไทยได้ คณะรัฐมนตรีก็ อาจพิจารณาอนุมัติให้กระทรวงกลาโหมลงนาม
ในร่างสัญญาการจัดหาและส่งมอบปืนใหญ่เบา 105 มิลลิเมตร โดยให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตาม
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ได้
5. ร่างสัญญาฉบับที่คณะกรรมการฯ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้แตกต่างจากฉบับที่
เคยเสนอในครั้งก่อนบางประการ กล่าวคือ ได้ตัดข้อกาหนดให้ผู้ขายต้องวางหลักประกันสัญญาและ
หลักประกันเงินล่วงหน้างวดต่อๆ ไปที่เป็นการจ่ายโดยไม่สัมพันธ์กับเนื้องานตามที่เคยระบุไว้เป็นข้อ 3
และข้อ 14.7 กับ ตัดข้อกาหนดว่าด้วยเบี้ยปรับกรณีส่งมอบล่าช้าตามที่เคยระบุไว้ เป็นข้อ 17 ออก
อันเป็นผลให้ขาดมาตรการที่จะคุ้มครองความเสียหายของกระทรวงกลาโหมและมาตรการที่จะเร่งรัด
ให้ผู้ขายส่งมอบสิ่งของภายในกาหนดเวลาตามสัญญา
6. ร่างสั ญ ญาข้อ 10.3 ที่ ระบุ ว่าผู้ ข ายจะใช้ เรือ ไทยในการขนส่ งสิ่ งของตามสั ญ ญา
ภายใต้เงื่อนไขว่าจะต้องไม่ทาให้ ค่าขนส่งเพิ่มขึ้นหรือทาให้การส่ งมอบล่าช้านั้น ควรพิจารณาระบุ
เพิ่มเติมให้เป็นที่ชัดเจนด้วยว่า หากไม่ใช้เรือไทยและต้องเสียค่าธรรมเนี ยมพิเศษตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ. 2521 แล้ว จะให้ฝ่ายใดเป็นผู้ชาระ
7. ร่างสัญญาข้อ 13 วรรคสุดท้าย ซึ่งให้สิทธิผู้ซื้ อดาเนินการซ่อมแซมแก้ไขความชารุด
บกพร่ อ งเองโดยเรี ย กค่ า ใช้ จ่ า ยจากผู้ ข ายในกรณี ที่ ผู้ ข ายไม่ ด าเนิ น การซ่ อ มแซมแก้ ไ ขให้ นั้ น
ควรพิจารณาตัดคาว่า “itself” ในบรรทัดสุดท้ายออก เพื่อมิให้เกิดปัญหาในการตีความ”
12) ข้อหารือเรื่อง กรมการค้าต่างประเทศ ขอหารือการแก้ไขเพิ่ม เติมข้อสัญญาตามสัญญา
ซื้อขายข้าวระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลบรูไน54
53 หนังสือสานักงานอัยการสูงสุด ด่วนมาก ที่ อส 0017/3509 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2547 นอกจากนี้ คณะกรรมการ

การตอบแทนกลับคืนทางเศรษฐกิจแห่งชาติได้หารือในประเด็นเดียวกัน ซึ่งสานักงานอัยการสูงสุดได้แจ้งตอบไป
อย่างเดียวกับที่แจ้งตอบไปยังสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รายละเอียดปรากฏตาม หนังสือสานักงานอัยการสูงสุด
ด่วนมาก ที่ อส 0017/3510 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2547
54 สานักงานอัยการสูงสุด, หนังสือ ที่ อส 0017/9434, 18 มิถุนายน 2545.
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“1. รูปแบบการแก้ไข Clause 13 เรื่องการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ และ
การเพิ่มเติม Clause 16 เรื่องกฎหมายที่ใช้บังคับ ควรทาเป็นรูปแบบการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาแทนที่
จะทาเป็นเอกสารแนบท้ายสัญญา (Annexure) .... ฯลฯ
4. ....ฯลฯ.... เนื่องจากกรณีนี้เป็นสัญญาระหว่างประเทศ จึงควรเจรจากับฝ่ายบูรไน
เพื่ อ ขอใช้ ข้ อ บั ง คั บ การอนุ ญ าโตตุ ล าการที่ เ ป็ น สากล เช่ น ICC Rules of Arbitration หรื อ
UNCITRAL Rules of Arbitration น่าจะเหมาะสมกว่า ส่วนสถานที่ดาเนินการที่ประเทศบรูไนนั้น คง
เป็นปัญหาด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางซึ่งหากกรมการค้าต่างประเทศสามารถรับภาระค่าใช้จ่ายได้
การดาเนินการอนุญาโตตุลาการที่ประเทศบรูไนก็ไม่เป็นปัญหา....ฯลฯ....
5. การเพิ่มเติม Clause 16 เรื่องกฎหมายที่ใช้บังคับนั้น เห็นว่า กฎหมายของบรูไนยัง
ไม่เป็นที่แพร่หลายและไม่เป็นสากล ดังนั้นหากฝ่ายบรูไนไม่เต็มใจให้กฎหมายไทยเป็นกฎหมายที่ใช้
บังคับ ก็ควรเจรจาต่อรองให้ ใช้กฎหมายของประเทศที่ส ามซึ่งเป็นที่รู้จักแพร่ห ลาย เช่น กฎหมาย
อังกฤษน่าจะเหมาะสมกว่า”
13) ข้ อ หารื อ เรื่ อ ง กองทั พ เรื อ หารือ การเรี ย กค่ าเสี ย หายเพราะเหตุ ช ารุด บกพร่อ งของ
เครื่ องบิ น ที่ ซื้อขายตามสั ญ ญาซื้อ ขายเครื่อ งบิน เป้ าบั งคั บวิท ยุ แบบ B-9 ซึ่ งเป็ นการซื้อขายแบบ
รัฐต่อรัฐ ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน55
“สัญญาซื้อขายฉบับนี้เป็นสัญญาระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาล โดยมิได้กาหนดไว้ว่า ให้ใช้
กฎหมายประเทศใดบั งคับแก่สัญญา แต่กาหนดในข้อ 9 ว่าในกรณีมีปัญหาข้อโต้แย้งอันเกี่ยวกับ การ
ตีความสัญญา ให้ผู้แทนของรัฐบาลแต่ละฝ่ายพิจารณาร่วมกันอย่างฉันมิตร
กรณีที่หารือเป็นปัญหาการตีความระยะเวลารับประกันความชารุดบกพร่องตามผนวก 9
แนบท้ายสัญญา จึงชอบที่กองทัพเรือจะพิจารณาดาเนิ นการตามความในสัญญาข้อ 9 ดังกล่าว .....
ฯลฯ ....”
14) ข้อหารือเรื่อง การเปลี่ยนแปลงสัญ ญาซื้อขายเครื่องบิน CN 235-220 จากประเทศ
อินโดนีเซียที่ดาเนินการจัดหาแบบการค้าต่างตอบแทน
กรณีนี้เป็นการทาสัญญากับบริษัทเอกชนของประเทศอินโดนีเซีย แต่เป็นการทาสัญญาที่
มีการดาเนินการจัดหาแบบการค้าต่างตอบแทน และต่อมามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญา
ในประเด็นการขยายระยะเวลาส่งมอบและงดเบี้ยปรับตามที่ระบุไว้ในสัญญา โดยคณะรัฐมนตรีได้
ยกเว้นระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 เป็นกรณีพิเศษ
15) ข้อหารือเรื่อง การจัดทาสัญญาว่าด้วยการเดินรถไฟร่วมกันระหว่างไทย-ลาว56
“ร่างสัญญาว่าด้วยการเดินรถไฟร่วมกันระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล
แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นสัญญาระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาล ซึ่งเป็น เรื่องของการ
ตอบสนองนโยบายของรัฐที่จะให้มีการเดินรถไฟร่วมกันระหว่างประเทศทั้งสอง และร่างสัญญาฉบับนี้
ได้ยกร่างร่วมกันระหว่างคณะทางานของฝ่ายไทยกับของฝ่ายลาว สาระสาคัญและเงื่อนไขของสัญญา
ได้ ยกร่างมาจากสัญญาการเดินรถไฟร่วมกันระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย เพื่อให้ทั้งสอง
55 สานักงานอัยการสูงสุด, หนังสือ ที่ อส 0017/13402, 21 ตุลาคม 2541.
56 สานักงานอัยการสูงสุด, หนังสือด่วนมาก ที่ อส 0017/14855, 11 ตุลาคม 2539.
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ฝ่ายดาเนินการผ่านหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการรถไฟของทั้งสองประเทศ ซึ่งย่อมต้องการ
การตกลงในรายละเอียดในแต่ละเรื่องต่อไป ดังนั้น ในชั้นนี้ สานักงานอัยการสูงสุดจึงมีความเห็นว่า
ข้อความในร่างสัญญานี้ โดยหลักการมิได้ทาให้ทั้งสองฝ่ายเกิดการได้เปรียบเสียเปรียบแก่กันและกัน
แต่การตกลงต่อไปในรายละเอียดตามร่างสัญญาอาจก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบแก่กันได้”57
(ข) แนวคิดจากการตรวจร่างสัญ ญาและการแจ้งข้อสังเกตประกอบการตรวจร่างสัญญาของ
สานักงานอัยการสูงสุด
1) ร่างข้อตกลงก่อสร้างสาหรับโครงการศูนย์การแพทย์แผนไทย-จีน58
“เนื่ อ งจากคู่ สั ญ ญาทั้ งสองฝ่ า ยประสงค์ จ ะลงนามในข้ อ ตกลงฯ รวม 3 ภาษา คื อ
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และภาษาจีน โดยถึงแม้จะกาหนดให้ถือฉบับภาษาอังกฤษใช้บังคับในกรณี ที่
ข้อความในภาษาต่างๆ ขัดแย้งกันเอง แต่ก็ใคร่ขอให้ กระทรวงสาธารณสุขตรวจสอบข้อความของ
ฉบับภาษาไทยและภาษาจีนให้ตรงกับฉบับภาษาอังกฤษด้วย”
2) ร่างความตกลงการจัดซื้อสะพานเครื่องหนุนมั่นขนาดหนัก โดยวิธีรัฐบาลต่อรัฐบาล59
เรื่องนี้ในขณะตรวจร่างสัญญา ข้อเท็จจริงปรากฏว่าเอกสารหนังสือสานักผู้ช่วยทูตฝ่าย
ทหารประจาสถานทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน และหนังสือสานักผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจาสถานทูต
สาธารณรัฐประชาชนจีน ยังไม่เพียงพอที่จะถือว่าเป็นหลักฐานการมอบอานาจของรัฐบาลสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ให้บริษัทผู้ขายลงนามในร่างความตกลงแบบความตกลงระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาลได้
สานั กงานอัย การสูงสุดจึงตรวจร่างความตกลงแบบความตกลงระหว่างกองทัพบกกับบริษัทผู้ ขาย
โดยตรง นอกจากนี้ ได้แจ้งข้อสังเกตเกี่ยวกับ ร่างสัญญาอีกหลายประการ ปรากฏรายละเอียดตาม
ที่กล่าวไว้ในข้อ 2.1.8 (ก) (3) ข้างต้น
3) ร่างข้ อตกลงการจั ด ซื้อ วัส ดุ อุป กรณ์ พ ร้อมการติด ตั้งและถ่ายทอดเทคโนโลยี ส าหรับ
โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตกระสุนปืนรถถังเพื่อสนับสนุนเหล่าทัพและเพื่อการส่งออก
ต่างประเทศ ระยะที่ 160
ร่ า งสั ญ ญานี้ เป็ น ร่ า งสั ญ ญาจั ด ซื้ อ ยุ ท โธปกรณ์ พ ร้ อ มการติ ด ตั้ ง และมี ก ารถ่ า ยทอด
เทคโนโลยี โดยมีกระทรวงกลาโหม เป็นผู้แทนฝ่ายไทยเป็นผู้ซื้อ และฝ่ายผู้ขายคือ รัฐบาลแห่งรัฐ
อิสราเอล ซึ่งกากับดูแลและถือหุ้นในบริษัท Israel Military Industries Ltd. (IMI) และได้แต่งตั้งให้
IMI เป็นตัวแทนที่ได้รับมอบหมายในการดาเนินการตามร่างสัญญานี้ โดยรัฐบาลอิสราเอลในฐานะที่
กากับดูแลบริษัท IMI จะมีหน้าที่และความรับผิดตามสัญญา โดยร่างสัญญานี้ ได้ยกร่างโดยนาแบบ
ข้อตกลงซื้อขายจรวดหลายลากล้องระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลแห่งประเทศสาธารณรัฐประชาชน
จีน และร่างข้อตกลงซื้อขายปืนไรเฟิลระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลแห่งรัฐอิสราเอล ซึ่งสานักงาน
อัยการสูงสุดเคยให้ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
57 ร่างสัญญานี้ เป็นเพียง Master Agreement และมีการกาหนดเนื้อหาสาระกันอย่างกว้างๆ เท่านั้น
58 สานักงานอัยการสูงสุด, หนังสือด่วนที่สุด ที่ อส 0005/25702, 22 ธันวาคม 2557.
59 สานักงานอัยการสูงสุด, หนังสือด่วนมาก ที่ อส 0005/9257, 28 มิถุนายน 2556.
60 สานักงานอัยการสูงสุด, หนังสือ ที่ อส 0005/10699, 24 กรกฎาคม 2556.
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นอกจากนี้ ได้แจ้งข้อสังเกตในประเด็นที่ร่างสัญญากาหนดให้รวมค่าที่พักและค่าเดินทาง
ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยไว้ในราคาที่ซื้อขาย ซึ่งมีประเด็นว่าจะเป็นการขัดหรือแย้งกับมติคณะรัฐมนตรี
ตามหนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร 0202/ว 222 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2523 เรื่อง
การส่งข้าราชการไปดูงานต่างประเทศ และประเด็นเรื่องการชาระเงิน ซึ่งระบุให้ฝ่ายไทยต้องชาระเงิน
ล่วงหน้าร้อยละ 15 (คิดเป็นเงินประมาณ USD 2,975,850) ซึ่งฝ่ายไทยควรเจรจากับฝ่ายอิสราเอลให้
มอบหนังสือค้าประกันการจ่ายเงินล่วงหน้าเพื่อเป็นหลักประกันการรับเงินล่วงหน้าดังกล่าวด้วย โดย
หนังสือค้าประกันควรเป็นหนังสือค้าประกันของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย เพื่อความสะดวกใน
การบั งคับ หลั กประกัน และประเด็นวิธีการช าระเงินโดย L/C ประเภท Confirmed irrevocable
transferable and divisible ฝ่ า ยไทยและฝ่ า ยอิ ส ราเอลควรท าความตกลงเกี่ ย วกั บ ภาระ
ค่าธรรมเนียมในการเปิด L/C ให้ชัดเจน
สาหรับประเด็นการจ่ายเงิน ก็ควรกาหนดให้มีการจ่ายเงินเมื่อได้ ทาการตรวจรับระบบ
การผลิตกระสุนปื นรถถังเมื่อผ่านการทดสอบระบบเรียบร้อยและถูกต้องตามสัญญา และประเด็น
สาคัญอีกประการคือ เนื่องจากข้อตกลงนี้เป็นการซื้อขายระหว่างมิตรประเทศซึ่งราคา ซื้อขายน่าจะได้
ราคาที่ต่ากว่าการซื้อขายกับเอกชน เพื่อประโยชน์ของฝ่ายไทยจึงเห็นควรกาหนดในข้อตกลงว่าฝ่าย
อิส ราเอลรับ รองว่าราคาตามข้อตกลงนี้ จะไม่ สู งกว่าราคาที่ ฝ่ ายอิส ราเอลขายสิ นค้าและถ่ายทอด
เทคโนโลยี ป ระเภทเดี ย วกั น ให้ กั บ ประเทศอื่น ๆ อีกทั้ งก่อนลงนามสั ญ ญา กระทรวงกลาโหมควร
พิจารณาตรวจสอบเอกสารการมอบอานาจของรัฐบาลอิสราเอลและตรวจสอบเอกสารการถือหุ้ นของ
บริษัท IMI ซึ่งแสดงถึงการเป็นความตกลงในระดับรัฐบาลต่อรัฐบาล (G to G) ให้ชัดเจนด้วย
4) ร่างความตกลงจัดซื้อจรวดหลายลากล้องขนาด 122 มิลลิเมตร แบบ SR4 โดยวิธีรัฐบาล
ต่อรัฐบาล61
เป็ น กรณี ที่กระทรวงกลาโหม (กองทัพบก) จัดซื้อยุทโธปกรณ์ จากรัฐบาลสาธารณรัฐ
ประชาชนจี น โดยรั ฐ บาลจี น มอบหมายให้ บ ริ ษั ท China North Industries Corporation เป็ น
ผู้ ดาเนิ น การตามร่างสั ญ ญานี้ และร่างสั ญ ญานี้ได้ยกร่างโดยน าแบบอย่างมาจากร่างความตกลง
การจัดซื้อยานเกราะล้อยาง BTR-3E1 ที่ผ่านการตรวจจากสานักงานอัยการสูงสุดแล้ว ในการตรวจ
ร่างสัญญานี้ได้แจ้งข้อสังเกตแก่กองทัพบกว่า “แม้การซื้อขายตามร่างความตกลงนี้จะเป็นแบบรัฐบาล
ต่อรัฐบาล แต่หากกองทัพบกสามารถเจรจาให้ China North Industries Corporation ซึ่งจะเป็น
ผู้ดาเนิ นการตามข้อตกลงนี้ จัดหาหนังสือค้าประกันการปฏิ บัติตามสัญ ญาให้ ไว้ด้วย ก็จะเป็น การ
คุ้มครองฝ่ายไทยยิ่งขึ้น และเนื่องจากผู้แทนสาธารณรัฐประชาชนจีนตามร่างสัญญานี้เป็นบริษัทฯ จึง
ต้องตรวจสอบหลักฐานการมอบอานาจของฝ่ายจีนอย่างเป็นทางการแก่ผู้ที่จะลงนามในข้อตกลงให้
แน่ชัดด้วย”
5) ร่างข้อตกลงการรับมอบ-ส่งมอบ ชุดป้องกันวัตถุระเบิดพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ระหว่ าง
รัฐบาลไทยกับรัฐบาลออสเตรเลีย62

61 สานักงานอัยการสูงสุด, หนังสือด่วนมาก ที่ อส 0005/8874, 7 กันยายน 2555.
62 สานักงานอัยการสูงสุด, หนังสือด่วนที่สุด ที่ อส 0026/8728, 16 กรกฎาคม 2553.
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ร่างข้อตกลงนี้เป็นกรณีที่รัฐบาลออสเตรเลียจะมอบชุดป้องกันวัตถุระเบิดให้แก่รัฐบาล
ไทย (โดยกองทั พ ไทย) อัน เป็ น การให้ เปล่ าเป็ น ของก านั ล ซึ่ งเข้าลั ก ษณะสั ญ ญาให้ ต ามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยไม่มีข้อผูกพันแก่ฝ่ายไทยแต่ประการใด มีเพียงข้อจากั ดความรับผิด
บางประการของฝ่ายออสเตรเลียซึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่ยอมรับได้
6) ร่างข้อตกลงจัดซื้อเครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์แบบ Gripen 39C63
มีการแจ้งข้อสังเกตในประเด็นการชาระเงินล่วงหน้า (Down Payment) ว่าร่างข้อตกลง
ไม่ ได้ ก าหนดให้ ผู้ ข ายวางหลั ก ประกั น เนื่ อ งจากผู้ ข ายเป็ น หน่ ว ยงานของรั ฐ บาลสวี เดน ซึ่ งหาก
กองทั พ อากาศด าเนิ น การได้ ก็ ควรเจรจาต่ อรองกั บฝ่ ายสวีเดนเพื่ อ ยกเลิ กการช าระเงินล่ ว งหน้ า
เนื่ องจากผู้ ซื้ อเป็ น หน่ ว ยงานของรัฐ บาลไทย และยังได้แ จ้งในประเด็ น เรื่องงวดงานและงวดการ
ชาระเงิน ซึ่งยังกาหนดไว้ไม่ชัดเจน และประเด็น เรื่องความรับผิดในค่าเสียหายซึ่งฝ่ายสวีเดนจากัด
จ านวนค่ าเสี ย หายที่ จ ะรั บ ผิ ด ชอบไว้ โดยอาจไม่ เพี ย งพอต่ อ ความเสี ย หายที่ เกิ ด ขึ้ น กั บ ชี วิต และ
ทรัพย์สินและราคาที่กองทัพอากาศได้จ่ายไป
7) ร่างสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาล64
ได้ แจ้ งข้อสั งเกตเกี่ย วกั บ การตรวจสอบเอกสารการมอบอานาจและการลงนามของ
ฝ่ายรัฐบาลต่างประเทศให้ชัดเจนก่อนลงนามสัญญา
8) ร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียในการซื้อขายยุทโธปกรณ์
น าวิถี ต่ อ สู้ อ ากาศยานระดั บ ต่ าชนิ ด ประทั บ ไหล่ ยิ งแบบน าไปด้ ว ยบุ ค คล และร่างสั ญ ญาซื้ อ ขาย
ยุทโธปกรณ์ดังกล่าว65
มีการแจ้งข้อสังเกตแก่กองทัพบกว่า “ควรขอให้ รัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียให้ คารับรอง
ด้านราคาไว้ในความตกลงด้วยว่า ราคายุทโธปกรณ์ที่เสนอขายให้แก่ฝ่ายไทย เป็นราคาที่เหมาะสม
และเป็นธรรม และไม่สูงกว่าที่ได้มีการขายให้บุคคลอื่นในลักษณะเดียวกันนี้ ” นอกจากนี้ในประเด็น
การชาระราคาที่กาหนดให้ “ผู้ซื้อต้องชาระเงินล่วงหน้าภายใน 45 วันและเปิด L/C ให้ผู้ขายภายใน
60 วัน นั บแต่วันที่สัญญามีผลใช้บังคับ โดยที่ผู้ซื้อยังต้องมีการตรวจรับสินค้าในประเทศไทย และ
ผู้ขายยังมีหน้าที่จัดการฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่ของผู้ซื้อ กองทัพบกจึงควรเจรจาให้กองทัพบกสามารถ
สงวนสิทธิการชาระเงินค่าสินค้าเป็นเงินจานวนประมาณร้อยละ 10-20 ของราคาซื้อขายไว้เพื่อจ่ายให้
ผู้ขายหลังจากที่มีการตรวจรับยุทโธปกรณ์ในประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว และควรทบทวนการชาระเงิน
ล่วงหน้าร้อยละ 15 โดยไม่มีการวางหลักประกันไว้ด้วย เนื่องจากทาให้ผู้ซื้อเสียเปรียบ”
นอกจากนี้ ยังมีประเด็นเรื่องระยะเวลารับประกันความชารุดบกพร่อง (กาหนดเพียง 1
ปี) และประเด็นเรื่องฐานะของคู่สัญญา ซึ่งกรณีนี้ปรากฏว่าสัญญาซื้อขายเป็นสัญญาระหว่างหน่วย
ราชการไทย กั บ Federal State Unitary Enterprise (FSUE) “ROSOBORONEXPORT” ซึ่ งเป็ น
63 หนังสือสานักงานอัยการสูงสุด ลับมาก ด่วนมาก ที่ อส 0026/165 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 อนึ่ง กรณีนี้

เป็นร่างสัญญาที่มเี นื้อหาอย่างเดียวกับร่างสัญญาที่ ร.196/2550 ซึง่ สานักงานอัยการสูงสุดได้พิจารณาแจ้งข้อสังเกต
ในทานองเดียวกันกับร่างสัญญาฉบับนี้ ปรากฏตามหนังสือสานักงานอัยการสูงสุด ที่ อส 0026/58 ลงวันที่ 4
มกราคม 2551
64 สานักงานอัยการสูงสุด, หนังสือ ที่ อส 0026/16205, 22 ธันวาคม 2552.
65 สานักงานอัยการสูงสุด, หนังสือด่วนที่สุด ที่ อส 0026/8133, 9 กรกฎาคม 2551.
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หน่ วยงานรัฐวิส าหกิจของรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซีย ที่มิใช่รัฐบาลโดยตรง กองทัพบกจึงควรเจรจา
เพื่ อให้ มีการกาหนดค่าปรับ ในกรณี ผู้ ขายผิดสัญ ญาหรือส่งมอบล่ าช้าไว้ด้วย เพื่อให้ ฝ่ายไทยได้รับ
ความคุ้มครองตามสมควร และก่อนลงนามกองทัพบกควรพิจารณาตรวจสอบหลักฐานการมอบอานาจ
ของรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียอย่างเป็นทางการแก่ผู้ที่จะลงนามในเอกสารทั้งสองฉบับให้แน่ชัดด้วย
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ภาคผนวก ฉ
การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิถึงปัญหาในทางปฏิบัติที่เกิดจากการทาสัญญาแบบรัฐต่อรัฐ
(1) นายวีรพล ปานะบุตร
ปั จ จุ บั น ด ารงต าแหน่ งรองอั ย การสู งสุ ด และต าแหน่ งอื่ น ๆ ที่ ส าคั ญ อาทิ อนุ ก รรมการ
ที่ ป รึ ก ษากฎหมาย ธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตร กรรมการควบคุ ม อาคาร
กรมโยธาธิการและผังเมือง อนุกรรมการในคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ อนุ กรรมการในคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย นอกจากนี้ ยังเคยดารงตาแหน่งอธิบดีอัยการฝ่ายต่างประเทศ อธิบดีอัยการ สานักงาน
คดีปกครอง อธิบดีอัยการ สานักงานที่ปรึกษากฎหมาย และเคยเป็นกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์ ก ารเกษตร กรรมการบริษั ท ที โอที จากั ด (มหาชน) กรรมการว่าด้ ว ยการพั ส ดุ ข อ ง
กรมบัญชีกลางและกรรมการว่าด้วยการพัสดุของกรุงเทพมหานคร ซึ่งนายวีรพลฯ เป็นผู้ที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญและ มีประสบการณ์ในการตรวจร่างสัญญาภาครัฐมากกว่า 30 ปี
นายวีรพลฯ เห็นว่า คู่สัญญาจะเป็นในนามรัฐบาลกับรัฐบาล หรือระหว่างหน่วยงานของรัฐ
กับหน่วยงานของรัฐก็ได้ความสาคัญของสัญญาซื้อขายแบบรัฐต่อรัฐนั้น อยู่ที่การที่รัฐคู่สัญญา (ไม่ว่า
จะเป็นฝ่ายไทยหรือรัฐต่างประเทศ และขึ้นอยู่กับว่าฝ่ายใดเป็นผู้ซื้อ ฝ่ายใดเป็นผู้ขาย) มีการให้สิทธิ
ประโยชน์หรือผ่อนปรนเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายให้แก่กันและกัน เพราะแท้ที่จริงแล้ว สัญญา G to G
คือสัญญาทางแพ่งที่หน่วยงานของรัฐของสองประเทศทาความตกลงกันเพื่อซื้อขายสินค้าและบริการ
และการผ่อนปรนก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของสัญญาว่าจะผ่อนปรนกันมากน้อยเพียงใด เช่นในกรณี
การซื้อยุทโธปกรณ์ระหว่างกระทรวงกลาโหมของไทย กับกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกา โดยวิธี
FMS ซึ่งมีการผ่อนปรนถึงขนาดไม่ต้องมีการทาสัญญากัน เพียงแต่เอกสาร LOA ก็เพียงพอ และไม่
ต้องส่งร่างสัญญาให้สานักงานอัยการสูงสุดตรวจร่างเพราะประเทศไทยในฐานะผู้ซื้อต้องยอมรับตาม
กฎหมายว่าด้ว ยเรื่อง FMS ของสหรัฐอเมริกา ในฐานะผู้ขาย และการซื้อขายดังกล่ าว ก็เ ป็นเรื่อง
นโยบายของรัฐบาลเพื่อการช่วยเหลือทางการทหารของประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีต่อประเทศไทย
สาหรับการผ่อนปรนเงื่อนไขของสัญญา G to G นั้น จะมากหรือน้อย ย่อมขึ้นอยู่กับนโยบาย
ของรัฐบาลเป็นสาคัญ ซึ่งนโยบายของรัฐมี 3 ด้านหลักๆ คือ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ด้ าน
ความมั่ น คง และด้ า นการค้ า และในส่ ว นผู้ มี อ านาจผ่ อ นปรนการไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ คือ กวพ. และคณะรัฐมนตรีเองก็ยังคงมีอานาจดังกล่าวเช่นกัน
ในฐานะเป็นองค์อานาจผู้ออกระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ
สาหรับระเบียบหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการทาสัญญา G to G นี้ ไม่มีกาหนดไว้แต่อย่างใด
เพราะกรณีเป็นเรื่องนโยบายของรัฐบาล ส่วนเมื่อรัฐบาลกาหนดนโยบายแล้ว หน่วยงานของรัฐที่มี
หน้าที่ดาเนินการก็ต้องดาเนินการไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แต่หากต้องมีการผ่อนผันหรือยกเว้น
ระเบียบใด ก็จะใช้นโยบายของรัฐบาลดังกล่าวเป็นเหตุผลในการขอยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติ
ตามระเบียบนั้นๆ ซึ่งเป็นดุลพินิจของผู้มีอานาจยกเว้นหรือผ่อนผันระเบียบที่ต้องพิจารณาตามอานาจ
หน้าที่ต่อไป เช่น กรณี การซื้อสิน ค้าแบบรัฐต่อรัฐ ก็อาจขอยกเว้นหรือผ่อนผันการดาเนินการตาม
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ระเบียบสานั กนายกรั ฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ อาจจะทั้งฉบับหรือเกี่ยวกับเงื่อนไขของสัญญาบาง
ประการต่อ กวพ. ซึ่งการยกเว้นหรือผ่อนผันจะกระทาได้แค่ไหน เพียงใด ก็ต้องพิจารณาเป็นรายกรณีไป
(2) นายเข็มชัย ชุติวงศ์
ปั จ จุ บั น ด ารงต าแหน่ งผู้ ต รวจการอั ย การ ส านั ก งานอั ย การสู งสุ ด และยั งด ารงต าแหน่ ง
กรรมการ การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิ ตแห่ งประเทศไทย กรรมการบริษั ท บริห ารสิ น ทรัพ ย์ สุ ขุ มวิท จากั ด
กรรมการส านั กงานรัฐ บาลอิเล็ กทรอนิ กส์ (องค์การมหาชน) และกรรมการกฤษฎี กา นอกจากนี้
ยั งเป็ น อาจารย์ พิ เศษ คณะนิ ติ ศ าสตร์ จุฬ าลงกรณ์ มหาวิท ยาลั ย อาจารย์พิ เศษ คณะนิ ติ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอาจารย์พิเศษ สานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ซึ่งเป็น
ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการตรวจร่างสัญญาภาครัฐเป็นเวลากว่า 25 ปี
สาหรับประเด็นเรื่อง G to G นั้น ในชั้นแรกเข้าใจว่าใช้สาหรับการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์
และบริ ก ารทางการทหารเท่ า นั้ น เช่ น การจั ด ซื้ อ โดยวิ ธี FMS จากกระทรวงกลาโหม ประเทศ
สหรัฐอเมริกา แต่ต่อมาปรากฏว่ารัฐบาลมีนโยบายในการทาสัญญาแบบ G to G กับกรณี การจัดซื้อ
จั ด หาพั ส ดุ ห รื อ สิ่ งของอย่ างอื่ น ด้ ว ย เช่ น ข้ าว ผลิ ต ภั ณ ฑ์ มั น ส าปะหลั ง หรือ Tablet ซึ่ งในกรณี
Tablet ท้ ายที่ สุ ด รั ฐ บาลก็ มี ม ติ เปลี่ ย นแปลงนโยบายให้ เป็ น การจัด ซื้ อ จัด หาตามระเบี ยบส านั ก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยไม่ทาเป็นสัญญา G to G
สาหรับคู่สัญญาของสัญญาแบบ G to G นั้น ที่ชัดเจนคือ ต้องเป็นสัญญาที่จัดทาขึ้นระหว่าง
รัฐบาลกับรัฐบาล แต่หากเป็นกรณีหน่วยงานของรัฐบาลไทย กับหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศซึ่ง
เป็นรัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่ส่วนราชการโดยตรง เรียกว่า เป็น Arm’s length ของรัฐบาลนั้นๆ ก็ยังไม่ค่อย
มั่น ใจนั ก ว่าจะถื อว่ากรณี นี้ จ ะเป็ น สั ญ ญาแบบ G to G หรือไม่ แต่อ ย่างไรก็ ดี หากการท าสั ญ ญา
ดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นคู่สัญญาในลักษณะใด กล่าวคือ ระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐ
กับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐกับรัฐวิสาหกิจ หากมีการนาร่างสัญญาหรือข้อตกลงความ
ผูกพันดังกล่าวเสนอให้คณะรัฐมนตรีหรือผู้มีอานาจอนุมัติหรือให้ ความเห็นชอบในนามของรัฐบาล
ประเทศนั้นๆ ให้ความเห็นชอบแล้ว ก็อาจทาให้ร่างสัญญาหรือข้อตกลงดังกล่าวเป็นสัญญาแบบ G to G
ที่แท้จริงได้
ในประเด็นที่ว่าหากเป็นสัญญาแบบ G to G แล้ว รัฐบาลจะผ่อนปรนเงื่อนไขของสัญญาได้
เพียงใดนั้น เห็นว่า เนื่องจากคู่สัญญาเป็นรัฐหรือรัฐบาล ซึ่งสามารถผ่อนปรนเงื่อนไขต่างๆ ของสัญญา
ได้ เช่น หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา การวางหลักประกันการชาระเงินล่วงหน้า การบอกเลิก
สั ญ ญา หรื อ การระงั บ ข้ อ พิ พ าท แต่ ก็ มี บ างเรื่ อ งซึ่ ง ไม่ น่ า จะผ่ อ นปรนได้ เช่ น งวดงานและงวด
การจ่ายเงินต้องสอดคล้องกัน กล่าวคือ จะจ่ายเงินไปก่อนที่จะได้รับสิ่งของที่ซื้อมิได้ เป็นต้น เพราะจะ
ทาให้รัฐบาลไทยเสียเปรียบ

85
(3) นายกุศล แย้มสอาด
ปั จจุ บั น ดารงตาแหน่ งอัย การพิเศษฝ่ ายสัญ ญาและหารือ 1 ส านักงานที่ปรึกษากฎหมาย
สานักงานอัยการสูงสุด และเคยดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จากัด
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านกฎหมาย สานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
และกรรมการอิสระ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ การ
ตรวจร่างสัญญาภาครัฐเป็นเวลากว่า 20 ปี โดยเฉพาะสัญญาจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์และการบริการ
ทางทหารแบบรัฐต่อรัฐ
นายกุศลฯ เห็ น ว่า ส าหรับสัญ ญาแบบ G to G นั้น ประการแรก ต้องเป็นสัญ ญาที่ทาขึ้น
ระหว่างคู่สัญ ญาที่เป็ น รัฐ ต่อรัฐ หรือรัฐบาลต่อรัฐบาล ซึ่งในความเห็ นส่วนตัว หากสัญ ญานั้นเป็น
สัญญาระหว่างรัฐกับรัฐวิสาหกิจของต่างประเทศ โดยรัฐวิสาหกิจดังกล่าวรัฐบาลของประเทศนั้น ถือ
หุ้นอยู่ 100% หรือแม้แต่เกิน 50% ก็น่าจะถือว่าเป็นสัญญา G to G โดยปริยายได้ แต่หากเป็นการทา
สัญญาระหว่างหน่วยงานของรัฐต่อหน่วยงานของรัฐ โดยยังไม่ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้
เป็นการทาสัญญาแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล ก็ไม่ใช่สัญญา G to G และสัญญา G to G จะเป็นการจัดหา
พัสดุใดก็ได้ ไม่จากัดขอบเขตเฉพาะอาวุธยุทโธปกรณ์เท่านั้น แต่อย่างไรก็ดี ในการทาสัญญาแบบ G
to G นี้ ไม่ มี ก ฎหมายหรื อ ระเบี ย บที่ เกี่ ย วข้ อ งก าหนดหลั ก เกณฑ์ เป็ น การเฉพาะไว้ เหมื อ นกรณี
ระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการพั ส ดุ ฯ แต่ ในการตรวจร่ างสั ญ ญาในบางประเด็ น เช่ น
หลักประกันสัญญา หลักประกันการจ่ายเงินล่วงหน้า การรับประกันความชารุดบกพร่อง เป็นต้น
ทั้งนี้ แม้ว่าสัญญาแบบ G to G บางกรณีจะได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว
เช่น สัญญาจัดซื้อยุทโธปกรณ์และบริการทางการทหาร โดยวิธี FMS และการจัดซื้อยุทโธปกรณ์แบบ
G to G จากมิ ต รประเทศ ตามมติ ค ณะรัฐ มนตรี เมื่ อ วัน ที่ 13 มกราคม 2530 ก็ ต าม ส านั ก งาน
อัยการสูงสุดก็จะใช้ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ เป็นแนวทางในการตรวจร่างสัญญา
G to G ดังกล่าว และเห็นว่าสาหรับสัญญา G to G ที่ชัดเจนและเป็นสัญญา G to G ที่แท้จริง คือ
สัญญาจัดหายุทโธปกรณ์โดยวิธี FMS กับกระทรวงกลาโหม ของประเทศสหรัฐอเมริกา
ในการพิ จ ารณาสั ญ ญา G to G ต้ องดูตั ว คู่สั ญ ญาเป็ น หลั ก มิ ใช่ พิจารณาจากเนื้ อหาของ
สัญญา เช่น สัญญาจัดซื้อรถยนต์หุ้มเกราะจากรัฐบาลยูเครน เมื่อคู่สัญญาเป็นรัฐต่อรัฐแล้ว หากพัสดุ
ที่ซื้อขายเมื่อมีเหตุจาเป็นและสมควรไม่สามารถจัดซื้อจากประเทศที่กาหนดในสัญญาและต้องไปซื้อ
จากประเทศอื่น ก็ยังถือว่าเป็นสัญญาระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลยูเครน แบบ G to G อยู่ดี
ประเด็นเรื่องเงื่อนไขสัญญานั้น ในสัญญาแบบ G to G ส่วนใหญ่ จะไม่กาหนดให้ต้องวาง
หลักประกัน ส่วนค่าปรับในกรณีส่งมอบล่าช้าในบางกรณีก็มีกาหนด (โดยให้หักจากงวดงานที่จะจ่าย)
การระงับ ข้อพิพาท ส่วนใหญ่ จะให้ ตกลงกันฉันมิตร และกฎหมายที่ใช้บังคับกับสัญ ญา อาจจะไม่
กาหนด หรือกาหนดให้ใช้ของประเทศที่มีอานาจการต่อรองสูงกว่า
สาหรับ ปั ญ หาในการจัดทาสัญ ญา G to G นั้น เท่าที่พบเห็ นมักมาจากกรณีที่ผู้ เริ่มเข้ามา
เจรจาสัญญากับรัฐบาลไทย มิใช่ผู้มีอานาจในการเจรจาที่ได้รับมอบอานาจจากรัฐบาลต่างประเทศ
อย่างแท้จริง จึงทาให้เกิดปัญหาเรื่องความไม่ชัดเจนของคู่สัญญาในสัญญา G to G ว่าเป็นรัฐบาลต่อ
รัฐบาลที่แท้จริงหรือไม่ และข้อสังเกตอีกประการคือ ราคาตามสัญญา G to G ควรเป็นราคามิตรภาพ
ไม่สูงกว่าราคาท้องตลาด และพัสดุที่จะจัดหาน่าจะเป็นพัสดุที่รัฐเท่านั้นที่สามารถจัดหาได้
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(4) นายมรกต จรูญวรรธนะ
ปัจจุบันดารงตาแหน่งผู้อานวยการกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด สานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข และเคยดารงตาแหน่งหัวหน้างานติดตามผลิตภัณฑ์หลังออกสู่
ตลาด (Post - market Law Enforcement) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี และหัวหน้าฝ่าย
เภสัชกรรม โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
นายมรกตฯ เห็นว่า สาหรับสัญญาแบบ G to G นั้น เท่าที่เข้าใจน่าจะเป็นกรณีรัฐทาสัญญา
กับรัฐ แต่มีปัญหาว่า คาว่า “รัฐ” จะหมายถึงหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอานาจหน้าที่
ตามกฎหมายในเรื่องนั้นๆ อยู่แล้วด้วยหรือไม่ โดยหากหน่วยงานดังกล่าวประสงค์จะทาสัญญาซื้อขาย
กับหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกันของรัฐบาลต่างประเทศ จะทาได้เลยหรือไม่ เช่น สานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) หากประสงค์จะขายยาซูโดอิเฟดรีน (pseudoephedrine) ซึ่งเป็น
สารที่มีการออกข่าวว่าเป็นสารที่ผสมในยาประเภทยาแก้หวัดแล้วมีการสกัดออกไปทาเป็นสารตั้งต้น
ของการผลิ ต ยาเสพติ ด (เมทแอมเฟตามี น ) จนกระทรวงสาธารณสุ ข ได้ ป ระกาศก าหนดให้ ส าร
ซูโดอิเฟดรีนเป็นวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ประเภท 2 ทาให้มีผลในทางกฎหมายว่าผู้ใดจะ
ขายสารดังกล่าว รวมทั้งยาสูตรที่มีส่วนผสมของสารดังกล่าวไม่ได้ จะขายได้เฉพาะในสถานพยาบาลที่
มีใบอนุญาตให้ครอบครองได้เท่านั้น ซึ่งก็คือเฉพาะโรงพยาบาลนั่นเอง ทาให้เกิดปัญหามีปริม าณสาร
ซูโดอิเฟดรีน มากเกิน ไปในคลั งยา ซึ่ง อย. ประสงค์จะขายยาดังกล่ าวให้ รัฐบาลต่างประเทศ เช่น
Food and Drug Authority (FDA) ของประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า เช่ น นี้ ก็ มี ปั ญ หาว่ า ในกรณี ที่
คณะกรรมการวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทอนุญาตให้มีการขายสารดังกล่าวออกไปยังต่างประเทศ
โดยให้ทาสัญญาแบบ G to G เช่นนี้ อย. ซึ่งมีหน้าที่ในการดาเนินการตามมติคณะกรรมการดังกล่าว
จะสามารถเป็นคู่สัญญาโดยตรงและขายให้แก่ FDA ได้เลยหรือไม่ เพราะ อย. และ FDA ต่างมีอานาจ
หน้าที่ในเรื่องนี้โดยตรง และกรณีก็ไม่มีกฎหมาย หรือระเบียบของทางราชการกาหนดไว้ให้ชั ดเจน
และไม่ทราบว่าจะต้องสอบถามความเห็นในเรื่องดังกล่าวจากหน่วยงานราชการใด
(5) นายพิษณุ เหรียญมหาสาร
เคยดารงตาแหน่ งรองปลั ดกระทรวงพาณิ ชย์ และรองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ซึ่งมี
ประสบการณ์ด้านการซื้อขายข้าวแบบ G to G เป็นระยะเวลายาวนาน ได้ร่วมเจรจาการค้า รวมทั้ง
การซื้ อ ขายข้ า วกั บ ทั้ ง ในภู มิ ภ าคอาเซี ย นและยุ โ รป ทั้ ง ยั ง เคยด ารงต าแหน่ ง ทู ต พาณิ ช ย์ ณ
กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม เป็นเวลาถึง 5 ปี ในช่วงที่สหภาพยุโรปกาลังมีการเพิ่มสมาชิกจาก
12 ประเทศเป็น 15 ประเทศ ซึ่งต้องมีการปรับเปลี่ยนกฎการค้าต่างๆ ซึ่งมีผลกระทบต่อประเทศไทย
เป็นอย่างมาก และยังเคยดารงตาแหน่งทูตพาณิชย์ ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
อี ก ด้ ว ย นอกจากนี้ สมั ย ด ารงต าแหน่ งรองปลั ด กระทรวงพาณิ ช ย์ ท่ านได้ รั บ การแต่ งตั้ งให้ เป็ น
“Mr. China” เพื่ อ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การค้ าการลงทุ น และนโยบายทางการค้ าพาณิ ช ย์ ข องประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาหรับการทาสัญญาแบบรัฐต่อรัฐนั้น หากเป็นการซื้อขายเกี่ยวกับข้าว กระทรวงพาณิชย์
โดยกรมการค้าต่างประเทศ เป็นผู้มีอานาจหน้าที่ดาเนินการแต่ เพียงผู้เดียว ซึ่งจากประสบการณ์ ที่
ผ่านมา คิดว่าไม่มีปัญหา เพราะมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนอยู่แล้ว กล่าวคือ หากจะซื้อขายแบบรัฐต่อรัฐ
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ต้องดาเนินการกับหน่วยงานหรือบริษัทที่หน่วยงานของรัฐนั้นๆ แต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเท่านั้น เช่น การ
ซื้ อ ขายกั บ รั ฐ บาลสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น ต้ อ งให้ บ ริ ษั ท COFCO Corporation (Beijing) เป็ น
คู่สั ญ ญา หรื อกรณี ทากับ รั ฐบาลฟิ ลิ ปปิ นส์ ก็ต้องท าสั ญ ญากั บ บริษัท National Food Authority
(NFA) หรือถ้าทากับประเทศอินโดนีเซีย ก็ต้องทาสัญญากับบริษัท BULOG เป็นต้น แต่รายชื่อบริษัทที่
รั ฐ บาลต่ างๆ แต่ งตั้ ง ดั งกล่ า วมิ ได้ มี ก ารระบุ ไว้ เป็ น ระเบี ย บหรื อ แนวทางปฏิ บั ติ แต่ เป็ น ข้ อ มู ล ที่
ข้าราชการที่ทางานในกรมการค้าต่างประเทศที่ เกี่ยวข้องกับการซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐต้องรู้ เพราะ
เป็นแนวทางปฏิบัติที่ทากันมาตลอด ส่วนประเด็นเรื่องเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุ ในสัญญา ก็เป็นไปตาม
มาตรฐานสัญญาทั่วไป ซึ่งอาจต้องมีการเจรจากันในกรณีที่มีรายละเอียดเป็นการเฉพาะสาหรับแต่ละ
รายสัญญา
สาหรับขั้นตอนที่สาคัญประการหนึ่งในการทาสัญญาซื้อขายข้าวแบบ G to G คือ ต้องมีการ
ส่งข้าวออกไปนอกประเทศ เช่นในกรณีประเทศไทยได้โควต้าข้าวจาก EU เมื่อมีการทาสัญญาซื้อขาย
ข้าวแบบ G to G แล้ว ประเทศไทยต้องออกหนังสือรับรองการส่งออก (Export Certificate) ให้แก่
ผู้แทน (บริษัทเอกชน) ที่ รัฐบาลไทยจ้างให้ ไปดาเนินการส่งข้าวออกไปยังรัฐผู้ซื้อ เพื่อนาหลักฐาน
ดังกล่าวไปขอใบอนุญาตการนาเข้า (Import License) ต่อรัฐบาลผู้ซื้อ เพื่อเป็นการยืนยันว่าข้าวได้มี
การส่งออกจริงและมีปริมาณการส่งออกตามปริมาณที่มีการซื้อขายจริง
อย่างไรก็ดี สาหรับกรณีที่มีปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นนั้น ส่วนใหญ่เกิดจากการที่หน่วยงาน
ของรัฐมักกล่าวอ้างว่า สัญญาแบบ G to G เป็นความลับ ทาให้ไม่สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือ
ความมีตัวตนที่แท้จริงของบริษัทฯ ที่ได้รับมอบอานาจจากรัฐบาลที่ทาสัญญากับประเทศไทย จึงทาให้
สัญญา G to G บางสัญญา ขาดความโปร่งใส
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ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท

ประวัติการสอน

- อาจารย์พิเศษ วิชาภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมาย
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- อาจารย์บรรยายพิเศษ (ติว) วิชานิติกรรมสัญญา เนติบัณฑิตยสภา

ผลงานวิชาการ

คอลัมน์ข้อหารือกฎหมายที่น่าสนใจ, จุลสารเนติบัณฑิตยสภา โดยมี
บทความ อาทิ
- การปรับลดเงินค่าเสาเข็มงานก่อสร้างตามสัญญาจ้าง
- หารือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างก่อสร้าง
- หารือการจ่ายเงินตามสัญญาจ้างเหมา

