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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
การเปดเสรีตลาดจัดซื้อจัดจางภาครัฐเปนเรื่องใหมสําหรับประเทศไทย และถือวาเปน
ประเด็นออนไหวในการเจรจาจัดทําความตกลงการคาเสรีในเวทีตางๆ เนื่องจากมีผลกระทบตอ
หลากหลายภาคสวน ประกอบกับทิศทางความรวมมือระหวางประเทศมีแนวโนมที่ชัดเจนในการกีดกันให
มีการยอมรับพันธกรณีระหวางประเทศในลักษณะที่เปนการเปดเสรีตลาดการจัดซื้อจัดจางโดยรัฐ
ผูเขียนไดศึกษาวิเคราะหประเด็นปญหาและอุปสรรคในการเปดเสรีตลาดการจัดซื้อจัดจางภาครัฐเพื่อ
กําหนดแนวทางการเตรียมความพรอมของประเทศไทยสําหรับการเปดเสรีตลาดการจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐ
ผลการศึกษาในสวนที่เกี่ยวของกับปญหาอุปสรรคและผลกระทบเกี่ยวกับการเปดเสรีตลาด
จัดซื้อจัดจางภาครัฐพบวาในภาพรวมของประเทศการเปดเสรีตลาดการจัดซื้อจัดจางภาครัฐจะทําให
ภาครัฐอาจสามารถประหยัดงบประมาณเนื่องจากมีผูเขารวมเสนอราคาจากตางประเทศเขามาทําให
เกิดการแขงขันที่มากขึ้น และผูประกอบการไทยจะไดรับโอกาสและชองทางในการเขาสูตลาดการ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐของตางประเทศที่กวางขวางขึ้น แตในทางกลับกันอาจสงผลกระทบเชิงลบตอ
ภาคเอกชนไทยที่สวนใหญมีทุนไมม ากทําใหไมสามารถแขง ขั นกับ ผู ป ระกอบการตางประเทศได
รวมทั้งยังมีตนทุนในการจัดเตรียมเอกสารขอเสนอและเอกสารประกวดราคาเพื่อยื่นประมูล และสวนใหญ
ยังขาดความรูเกี่ยวกับกฎหมายและแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจางที่ใชในประเทศคูสัญญา
ผูเขียนเห็นวา จากการวิเคราะหเปรียบเทียบประเด็นปญหาอุปสรรคและการศึกษากรอบ
แนวคิดในดานตางๆ ที่เกี่ยวของ ผูเขียนมีขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้
1. จะตองมีก ารเตรียมการดานกฎหมายและแนวทางปฏิบัติเ กี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐภายในประเทศใหมีความเปนเอกภาพในการบริหารจัดการระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ และ
ความสอดคลองกับกรอบกฎหมายหรือหลักเกณฑที่ปฏิบัติกันอยูในระดับสากล
2. จะตองมีการเตรียมการดานองคกรเพื่อรองรับการดําเนินการดานตางๆ ที่เกี่ยวของ
ซึ่งจะตองเปนองคกรที่เปนนิติบุคคลและมีอํานาจทางกฎหมายเพื่อกํากับดูแลการดําเนินการจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดไมใชเปนแคเพียงรูปแบบของคณะกรรมการ รวมทั้ง
จะตองมีก ารพัฒ นาเสนทางอาชีพ (career path) ของบุคลากรดานการจัดซื้อจัดจางภาครั ฐ
เพื่อดึงดูดใหผูมีความสามารถสนใจเขาสูวิชาชีพนี้เพิ่มมากขึ้น
3. จะตองมีการสนับสนุนใหภาคเอกชนมีสวนรวมในการพิจารณากําหนดแนวทางและ
ทาทีในการเจรจาเพื่อเปดเสรีตลาดการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ และจัดใหมีศูนยขอมูลโอกาสทางธุรกิจใน
ตลาดจัดซื้อจัดจางภาครัฐในตางประเทศใหกับผูประกอบการไทยที่สนใจ
4. จะตองมีการกําหนดมาตรการเยียวยากลุมผูประกอบการที่ไดรับผลกระทบดานลบจาก
การเปดเสรีตลาดการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ และกําหนดนโยบายการใหความชวยเหลือดานเทคนิคและ
การฝกอบรมกับผูประกอบการที่ไดรับผลกระทบทางลบจากเปดเสรีตลาดการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน

จ
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมา
ปจจุบันการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ (Government Procurement) มีความสําคัญตอระบบ
เศรษฐกิจโลกเปนอยางมาก โดยภาครัฐใชงบประมาณจํานวนมหาศาลในการจางงานและซื้อวัตถุดิบ
ทั้งจากผูประกอบการภายในและตางประเทศ รวมทั้ง การจัดซื้อจัดจางระหวางรัฐดวยกันเพื่อการผลิต
สินคาและบริก ารสาธารณะ เชน การศึก ษา ความมั่นคง สาธารณูป โภค โครงสรางพื้นฐานและ
การสาธารณสุข มูลคาประมาณการเฉลี่ยของการจัดซื้อจัดจางภาครัฐของแตละประเทศอยูในระดับ
รอยละ 5-15 ของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP)
สําหรับประเทศไทย การจัดซื้อจัดจางภาครัฐมีความสําคัญมิไดเปนเพียงแคการจัดหาพัสดุ
ครุภัณฑหรือบริการตางๆ ใหกับหนวยงานภาครัฐเพื่อนํามาใชในการปฏิบัติหนาที่ราชการหรือจัดทํา
บริการสาธารณะเทานั้น แตก ารจัดซื้อจัดจางภาครัฐมีผ ลกระทบโดยตรงตอระบบเศรษฐกิจและ
การเจริญ เติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม เนื่องจากการจัดซื้อจัดจางภาครัฐเปนการใช
จายเงินของภาครัฐซึ่งในแตละปมีจํานวนมาก ประกอบกับเปนตัวแปรหนึ่งที่สําคัญในสูตรการคํานวณ
ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ ดังนั้น หากการจัดซื้อจัดจางมีการวางแผนที่ดี มีความเหมาะสม
เปดเผย มีป ระสิทธิภาพและตรวจสอบได จะชวยกระตุนเศรษฐกิจภายในประเทศใหมีการเติบโต
อยางเหมาะสมและยั่งยืน โดยจะเปนการสงเสริมการบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชนในประเทศ
รวมถึงจะเปนการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบอันเกิดจากการจัดซื้อจัดจางภาครัฐไดอีกดวย
ในทางการคาระหวางประเทศ แตเดิมการจัดซื้อจัดจางภาครัฐถูกใชเปนเครื่องมือในการ
ปกปองทางการคา เพื่อปองกันการนําเขาโดยเฉพาะการใหแตมตอกับคนในประเทศหรือสินคาหรือ
บริก ารที่ผ ลิตในประเทศ รวมถึง มีก ารกําหนดกฎเกณฑที่ใชบัง คับ ในการจัดซื้อจัดจางภาครัฐที่มี
ขั้นตอนและกระบวนการที่ยุงยากและซับซอนจึง ทําใหเปนการยากตอผูป ระกอบการตางชาติที่จ ะ
เขาใจและเปนอุปสรรคสําคัญในการเขาถึงตลาดการจัดซื้อจัดจางภาครัฐในประเทศ ซึ่งถือเปนการ
เลือกปฏิบัติหรือกีดกันทางการคาอยางชัดเจน
แตนับตั้งแตป พ.ศ. 2545 เปนตนมา ประเทศไทยไดใหความสําคัญกับการเจรจาและจัดทํา
ความตกลงเขตการคาเสรี (Free Trade Agreement: FTA) เปนอยางมาก โดยการเจรจาจัดทํา FTA
ของประเทศไทยในปจจุบันจะเนนการทําความตกลงเขตการคาเสรีเต็มรูปแบบ (Comprehensive)
คือ ครอบคลุมการเปดเสรีการคาสินคา การบริการและการลงทุน รวมทั้ง ครอบคลุมเรื่อง การจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐ แหลงกําเนิดสินคา มาตรการสุขอนามัย และมาตรการที่ไมใชภาษีอื่นๆ ซึ่ง ปจจุบัน
ประเทศไทยไดลงนามและกําลังเจรจาจัดทําความตกลงเขตการคาเสรีทั้งในลักษณะของกรอบความตกลง
(Framework Agreement on Free Trade) และความตกลงเขตการคา เสรี เ ต็ ม รูป แบบ
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(Comprehensive Free Trade Agreement) กับประเทศและกลุมประเทศตางๆ เพื่อขยายนโยบาย
ทางการคาระหวางประเทศทั้งในระดับภูมิภาคและนอกเขตภูมิภาคมากขึ้น
การจัดซื้อจัดจางโดยรัฐ ถือเปนหัวขอที่สําคัญมากประเด็นหนึ่งในการเจรจาจัดทําความตกลง
เขตการคาเสรี ความตกลงเขตการคาเสรีแบบทวิภาคี (Bilateral Agreement) ระหวางประเทศไทย
กับประเทศคูภาคีที่ไดมีการเจรจาเรื่อง การจัดซื้อจัดจางโดยรัฐ ไดแก
1) ความตกลงการค า เสรี ไ ทย–ออสเตรเลี ย (Thailand–Australia Free Trade
Agreement: TAFTA) โดยขอบทเรื่องการจัดซื้อจัดจัดจ างกําหนดใหมีก ารจัดตั้ง คณะทํางานที่
ประกอบดวยผูแทนภาครัฐของคูภาคีทั้ง สองฝาย เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลดานนโยบายและวิธีปฏิบัติ
เกี่ ย วกั บ การจั ดซื้ อ จั ดจ า งโดยรัฐ และมี ก ารปฏิบั ติ ตามหลัก การจั ดซื้ อ จัด จ า งโดยรั ฐ ที่ มุง เน น
ความโปรงใส ความคุมคาเงิน การแขงขันอยางเปดกวางและมีประสิทธิผล การปฏิบัติอยางเปนธรรม
ความรับผิดชอบและกระบวนการที่เปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ
2) ความตกลงหุน สว นเศรษฐกิ จ ที่ ใกล ชิด กัน ยิ่ง ขึ้ นไทย–นิวซี แลนด (Thailand–New
Zealand Closer Economic Partnership Agreement: TNZCEP) โดยขอบทเรื่องการจัดซื้อจัดจัดจาง
กําหนดใหคูภาคีส นับ สนุนและดํา เนินการตามหลัก การวาดวยความไมผูก พันของเอเปคในเรื่อ ง
การจัดซื้อจัดจางโดยรัฐ ซึ่งเกี่ยวของกับความโปรงใส ความคุมคาเงิน การแขงขันอยางเปดกวาวและมี
ประสิทธิผล การปฏิบัติอยางเปนธรรม ความรับผิดชอบและกระบวนการที่ เปนธรรมและไมเลือก
ปฏิบัติ ประกอบกับใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลการจัดซื้อจัดจางภาครัฐที่ทันเหตุการณ โดยเฉพาะ
นโยบายการจัดซื้อจัดจางโดยรัฐ แนวทางปฏิบัติและขั้นตอน พรอมกับ ใหมีการจัดตั้งคณะทํางาน
(Working Group on Government Procurement) เพื่อหารือประเด็นทีเ่ กี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจาง
โดยรัฐ รวมถึงทบทวนขอบท
3) ความตกลงหุ น ส ว นเศรษฐกิ จ ที่ ใ กล ชิ ด กั น ยิ่ ง ขึ้ น ไทย–ญี่ ปุ น (Japan–Thailand
Economic Partnership Agreement: JTEPA) โดยขอบทเรื่องการจัดซื้อจัดจัดจางกําหนดใหคูภาคี
แลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับกฎหมายและขอบังคับ นโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง
โดยรัฐของแตละฝาย รวมถึงการปฏิรูประบบการจัดซื้อจัดจางโดยรัฐในปจจุบันเปนภาษาอังกฤษ และ
แตงตั้งจุดติดตอสําหรับการแลกเปลี่ยนขอมูลและการใหขอมูลแกผูจัดหาของภาคีฝายที่สนใจ
4) ความตกลงการคาเสรีไทย–ชิลี (Thailand–Chile Free Trade Agreement) โดยขอ
บทความรวมมือทางเศรษฐกิจกําหนดใหทั้งสองฝายตระหนักถึงความสําคัญของการจัดซื้อจัดจางโดย
รัฐที่มีตอเศรษฐกิจของประเทศ พยายามสงเสริมความโปรงใส ความคุมคาเงิน การแขงขันที่เปดกวาง
มีประสิทธิภาพ การปฏิบัติทเี่ ปนธรรม ความรับผิดชอบและการไมเลือกปฏิบัติในขั้นตอนการจัดซือ้ จัดจาง
โดยรัฐ ประกอบกับใหความรวมมือในเรื่อง การจัดซื้อจัดจางโดยรัฐ ที่ทั้งสองฝายสนใจและไดรับ
ประโยชนรวมกัน ผานกิจกรรมที่ตกลงรวมกัน ไดแก การแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ
นโยบายและการปฏิบัติ การปฏิรูปโครงการสรางการจัดซื้อจัดจางโดยรัฐ ทั้งนี้ ใหแตงตั้งคณะทํางาน
ดานการจัดซื้อจัดจางโดยรัฐ เพื่ออํานวยความสะดวกในการดําเนินการตามวัตถุประสงคของขอ
บทความรวมมือ และรายงานผลการหารือรวมกันตอคณะกรรมาธิการ
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5) ความตกลงการคาเสรีไทย–สมาคมการคาเสรีแหงยุโรป (European Free Trade
Association: EFTA) อยูระหวางการเจรจาจัดทําความตกลงฯ ในประเด็นเรื่อง การจัดซื้อจัดจางโดยรัฐ
โดยไดเสนอทาทีและกลยุทธในการเจรจาเชนเดียวกับความตกลงการคาเสรีไทย–สหภาพยุโรป
6) ความตกลงการคาเสรีไทย–สหภาพยุโรป (Thailand–EU Free Trade Agreement)
ประเทศไทยอยูระหวางการเจรจาจัดทําความตกลงฯ ในประเด็นเรื่อง การจัดซื้อจัดจางโดยรัฐ โดยได
เสนอทาทีและกลยุทธในการเจรจาที่มุงเนนการสงเสริมความโปรงใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจางโดยรัฐ
และสรางความรวมมือในการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน รวมถึงใหมีการเจรจาในประเด็นที่เห็นวา
จะมีประโยชนตอประเทศไทย
นอกจากนี้ ยังมีความตกลงวาดวยการจัดซื้อจัดจางโดยรัฐ (Government Procurement
Agreement: GPA) ขององค ก ารการค า โลก ซึ่ ง เป นความตกลงแบบพหุ ภ าคี (Plurilateral
Agreement) ที่มีผ ลผูก พันเฉพาะประเทศ/รัฐภาคีส มาชิก ที่ไดลงนามในความตกลงฯ ซึ่งปจจุบัน
ประเทศไทยไดสมัครเขาเปนสมาชิกผูสังเกตการณในคณะกรรมการความตกลงดวยการจัดซื้อจัดจาง
โดยรัฐ ขององคการการคาโลก แลวเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 ตามที่รัฐบาลไดแถลงนโยบายตอสภา
นิติบัญญัติแหง ชาติ เมื่อวั นที่ 12 กันยายน 2557 โดยหนึ่งในนโยบายที่แถลง คือ การรักษาความ
มั่นคงของรัฐและการตางประเทศ โดยเฉพาะประเด็นเรื่อง นโยบายการตางประเทศเปนสวนประกอบ
สําคัญของนโยบายองครวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผนดิน ไมวาในดานการเมือง เศรษฐกิจ
และสังคม เพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนทั้งทางตรงและทางออม
โดยรัฐบาลเห็นวาการเขาเปนสมาชิกในคณะกรรมการความตกลงวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐขององคการการคาโลก (Government Procurement Agreement: GPA) จะเปนวิธีหนึ่งใน
การสรางความเชื่อมั่นใหแกตางประเทศตอนโยบายของประเทศไทยที่เกี่ยวของกับพันธกรณีระหวาง
ประเทศและการเจรจาการคาระหวางประเทศ รวมทั้ง ยังเปนการเสริม สรางภาพลักษณที่ดีของ
ประเทศไทยในดานการสงเสริมการคา การลงทุน และสงเสริมความโปรงใสในการบริหารราชการ
แผนดิน (Good Governance) โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อการเพิ่มการเปดเสรีทางการคาในดานการ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐใหมากขึ้น โดยขจัดการเลือกปฏิบัติร ะหวางสินคาและบริก ารของตางชาติกับ
สินคาและบริการภายในประเทศ (Non–Discrimination)
การเปดเสรีตลาดจัดซื้อจัดจางภาครัฐเปนเรื่องใหมสําหรับประเทศไทย และถือเปนประเด็น
ออนไหวในการเจรจาจัดทําความตกลงการคาเสรีในเวทีตางๆ เนื่องจากมีผลกระทบตอหลายภาคสวน
ประกอบกับ ทิศทางความรวมมือระหวางประเทศมีแนวโนม ที่ชัดเจนในการกดกันใหป ระเทศไทย
ยอมรับในลักษณะที่เปนพันธกรณีระหวางประเทศดานการเปดเสรีตลาดการจัดซื้อจัดจางโดยรัฐ ทําให
จําเปนตองมีการศึกษาและวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของจากแหลงตางๆ ทั้งภายในและตางประเทศ
เพื่อใชป ระกอบในการพิจารณาตัดสินใจของรัฐบาลในการเปดเสรีตลาดการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศในภาพรวม
ดังนั้น จึงจําเปนตองมีการกําหนดแนวทางเพื่อเตรียมความพรอมของประเทศไทยในการ
เปดตลาดเสรี เรื่อง การจัดซื้อจัดจางภาครัฐ โดยสงเสริมใหผูประกอบการไทยมีศักยภาพในแขงขันใน
ตลาดจัดซื้อจัดจางภาครัฐระหวางประเทศ หรือสามารถแขงขันกับผูประกอบการตางประเทศที่สนใจ
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เขารวมเสนอราคาภายในประเทศได และเพื่อหามาตรการเพื่อลดผลกระทบดานลบจากการเปดเสรี
ตลาดการจัดซื้อจัดจางภาครัฐของประเทศไทย
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.2.1 เพื่อศึกษาและวิเคราะหความพรอมของประเทศไทยในดานกฎระเบียบเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐเพื่อรองรับการเปดเสรีตลาดการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
1.2.2 เพื่อนําผลการศึกษาและขอเสนอแนะมาใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณากําหนด
นโยบายหรือแนวทางเพื่อรองรับการเปดเสรีตลาดการจัดซื้อจัดจางภาครัฐของประเทศไทย
1.3 ขอบเขตการศึกษา
1.3.1 วิเคราะห และเปรียบเทียบกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจางภาครัฐของไทย
และสากล
1.3.2 วิเคราะหผลกระทบที่จะเกิดจากการเปดเสรี และนําเสนอขอเสนอแนะในการเตรียม
ความพรอมของประเทศไทย เพื่อรองรับการเปดเสรีตลาดการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
1.4 ประโยชนของการศึกษา
1.4.1 ประโยชนตอรัฐบาล
เพื่อใหรัฐบาลรับ ทราบถึง ประเด็นปญ หาอุป สรรค รวมถึง ความพรอมของทั้ง
หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนของประเทศไทยในการเปดเสรีตลาดการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ และนํา
ผลการศึกษาและขอเสนอแนะที่ไดรับมาประกอบการพิจารณากําหนดนโยบายในการเปดเสรีตลาด
การจัดซื้อจัดจางภาครัฐ พรอมทั้ง กําหนดนโยบายในการสงเสริมภาคเอกชนไทยใหมีความสามารถใน
การแขงขันกับตางชาติ รวมถึง กําหนดนโยบายในการเยียวยาผลกระทบที่เกิดจากการเปดเสรีตลาด
การจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
1.4.2 ประโยชนตอหนวยงานภาครัฐ
หน ว ยงานภาครั ฐ สามารถนํ า ผลการศึ ก ษาและข อ เสนอแนะที่ ไ ด รั บ มาใช
ประกอบการพิจารณากําหนดแนวทางและทาทีในการเจรจาเพื่อเปดเสรีตลาดการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
รวมทั้ง มีแนวทางในการพัฒนากฎระเบียบในดานการจัดซื้อจัดจางภาครัฐของไทยใหสอดคลองกับสากล
โดยมุงเนนกระบวนการจัดซื้อจัดจางที่มีความโปรงใสและมีมาตรฐาน และมีแนวทางในการพัฒนา
กลไกการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจางภาครัฐใหมีประสิทธิภาพ เพื่อนําไปสูการกํากับดูแลที่ดี
(Good Governance)
1.4.3 ประโยชนตอภาคเอกชน
ภาคเอกชนสามารถนําผลการศึกษาและขอเสนอแนะที่ไดรับมาใชในการกําหนด
แนวทางการพัฒ นาธุรกิจ ใหดี มีประสิท ธิภาพมากยิ่ง ขึ้น และสง เสริม การกํากับ ดูแลที่ดี (Good
Governance) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันกับผูประกอบการตางประเทศ และขยายตลาด
ไปสูตลาดตางประเทศ

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2.1 แนวคิดทฤษฏี
การศึกษาเพื่อหาแนวทางการเตรียมความพรอมเพื่อการเปดตลาดเสรี เรื่อง การจัดซื้อจัด
จางภาครัฐ อาศัยแนวคิดและทฤษฎีทเี่ กี่ยวของ ดังนี้
ก. แนวคิดเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance: CG)
ข. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good Governance)
ค. แนวคิดเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy
2.1.1 แนวคิดเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance: CG)
“การกํากับดูแลกิจการ” “บรรษัทภิบาล” หรือ “Corporate Governance” เปน
ชื่อเรียกในบริบทแตกตางกันแตมีความหมายในทํานองเดียวกัน คือ การบริหารจัดการกิจการที่มี
ประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได และคํานึงถึงผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายที่เกี่ยวของ ซึ่งปจจุบัน
มาตรฐานสากลเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ใชเปนบรรทัดฐานในหลายประเทศรวมทัง้ ประเทศไทย
ไดแก OECD Principles of Corporate Governance หรือ หลักการกํากับดูแลกิจการ (Corporate
Governance: CG) ขององคก รเพื่อการพัฒ นาความรวมมือดานเศรษฐกิจ (Organization of
Economic Corporation Development: OECD) ซึ่งแสดงใหเห็นถึงประเด็นพื้นฐานที่เปนปจจัย
สําคัญของการพัฒนาการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) ประกอบดวย 6 ประเด็นหลัก
ดังนี้
1) การสรางความเชื่อมั่นในการมีกรอบโครงสรางของการกํากับดูแลกิจการที่มี
ประสิทธิภาพ โดยมุง เนนการเสริมสรางใหตลาดทุนมีความโปรงใสและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะตอง
สอดคลองกับหลักของกฎหมาย (Rule of Law) และมีการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนใน
แตล ะหนวยงานที่มีอํา นาจหนาที่ ไมวาจะเปนหนวยงานที่มีอํา นาจในการชี้แนะการปฏิบัติง าน
(Supervisory) หนวยงานกํากับดูแล (Regulatory) หรือหนวยงานที่มีหนาที่ในการบังคับใชกฎหมาย
(Enforcement) ซึ่งจะตองมีอํานาจตามกฎหมาย มีความนาเชื่อถือและมีทรัพยากรมากเพียงพอที่จะ
ทําหนาที่ของตนไดอยางมืออาชีพ และการพิจารณาตัดสินในเรื่องใดๆ จะตองทําไดอยางทันเวลา
โปรงใสและสามารถอธิบายไดอยางชัดเจน
2) สิทธิของผูถือหุนและบทบาทหนาที่ที่สําคัญของผูเปนเจาของ ควรมุงเนนการ
ปกปองคุมครองและสงเสริมการใชสิทธิของผูถือหุน เชน สิทธิพื้นฐานของผูถือหุน สิทธิที่จะเขารวมใน
การตัดสินใจหรือไดรับทราบผลการตัดสินใจในเรื่องปจ จั ยพื้นฐานของกิจการ สิทธิในการเขารวม
ประชุมผูถือหุนและออกเสียงลงมติในที่ประชุม
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3) การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน ไมวาจะเปนผูถือหุนรายยอย หรือผูถือหุน
ที่เปนชาวตางชาติ และผูถือหุนทุกรายควรมีโอกาสที่จะไดรับการชดเชยอยางเหมาะสม ในกรณีที่สิทธิ
ของผูถือหุนของตนถูกละเมิด
4) บทบาทหนาที่ของผูมีสวนไดเสียในการกํากับดูแลกิจการ ควรใหความสําคัญ
ตอสิท ธิของผูมีสวนไดสวนเสีย ทั้ง ที่เ ปนไปตามขอบัง คับ ของกฎหมายหรือโดยการตกลงรวมกัน
และควรกระตุนใหเกิดความรวมมือกันโดยผูมีสวนไดสวนเสียสามารถมีสวนรวมในกระบวนการของ
การกํากับดูแลกิจการ มีชองทางในการเขาถึงขอมูล ขาวสารและรายละเอียดตางๆ ได
5) การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส ควรสรางความเชื่อมั่นวาขอมูลขาวสารที่มี
นัยสําคัญของกิจการ เชน ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน การเปนเจาของ และกระบวนการ
กํากับดูแลกิจการของบริษัท จะตองมีการเปดเผยอยางถูกตอง ครบถวนและตรงตอเวลาที่กําหนดไว
6) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยกิจการควรมีการกําหนดแนวทางกลยุทธ
ในการดําเนินงาน และการวางระบบที่มีประสิทธิภาพในการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการ
ของคณะผู บ ริ ห าร ซึ่ ง คณะผู บ ริ ห ารจะต อ งมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต อ ผลการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องตน
(Accountability)
โดยองคก รเพื่อการพัฒนาความรวมมือดานเศรษฐกิจ และรัฐบาลของประเทศ
สมาชิกไดมองเห็นความสําคัญในความเชื่อมโยงและสอดประสานกันระหวางนโยบายเศรษฐกิจมหภาค
และนโยบายเชิงโครงสรางที่จะผลักดันประเทศไปสูความสําเร็จของเปาหมายพื้นฐานที่สําคัญ และการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพและอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ ตลอดจนเสริมสรางความเชื่อมั่นตอนักลงทุนในตลาดทุนของประเทศดวย อีกทั้งยังเปน
ปจจัยที่มีความสําคัญ ตอการดําเนินงานในระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรี และทําใหเ ศรษฐกิจของ
ประเทศเติบโตอยางมั่นคง ทั้งนี้ การกําหนดกรอบและโครงสรางของการกํากับดูแลกิจการขึ้นอยูกับ
ปจจัยแวดลอมตางๆ เชน กฎระเบียบขอบังคับทางกฎหมาย หลักเกณฑหรือเงื่อนไขของการกํากับ
ดูแลการปฏิบัติงานของทางการ รวมถึงจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ การใหความสําคัญกับ
สิ่งแวดลอมและผลประโยชนของสังคมในชุมชนที่กิจการดําเนินการอยู เนื่องจากปจจัยเหลานี้อาจ
สงผลกระทบทั้งในแงบวกและแงลบในระยะยาวของกิจการได
สําหรับประเทศไทย หลังจากวิกฤตการณทางเศรษฐกิจในป พ.ศ. 2540 ประเทศไทย
ไดเล็งเห็นความสําคัญของการสรางความเชื่อมั่นในตลาดทุน โดยไดพัฒนาเรื่องการกํากับดูแลกิจการ
อยางจริงจังและตอเนื่องมาโดยตลอด โดยในป พ.ศ. 2545 รัฐบาลไดประกาศใหเปน “ปบรรษัทภิบาล”
และไดแตงตั้ง “คณะกรรมการบรรษัทภิบาลแหงชาติ” โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน พรอมดวย
ผูแทนจากหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวมเปนกรรมการ เพื่อทําหนาที่ขับเคลื่อนเรื่องการ
กํากับดูแลกิจการใหเห็นเปนรูปธรรมมากขึ้น ซึ่งในป พ.ศ. 2549 ไดเสนอ “หลักการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดีใหแกบริษัทจดทะเบียน” ซึ่งเทียบเคียงกับหลักการกํากับดูแลกิจการขององคกรเพื่อการพัฒนา
ความรวมมือดานเศรษฐกิจ ซึ่งตอมาไดมีการปรับปรุงอีกครั้งในป พ.ศ. 2555 เพื่อใหสอดคลองกับ
หลักเกณฑการประเมินการกํากับดูแลกิจการที่ดีของอาเซียน (ASEAN Corporate Governance
Scorecard) โดยมีเนื้อหาแบงออกเปน 5 หมวด ดังนี้
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1) สิทธิของผูถือหุน ผูถือหุนมีสิทธิในความเปนเจาของโดยควบคุมกิจการผานการ
แตงตั้งคณะกรรมการทําหนาที่แทนตนและมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทีส่ าํ คัญของ
กิจการ
2) การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน โดยผูถือหุนทุกรายทั้งผูถือหุนที่เปน
ผูบริหารและไมเปนผูบริหาร รวมถึงผูถือหุนตางชาติ ควรไดรับการปฏิบัติที่เทาเทียมกันและเปนธรรม
โดยหากผูถือหุนถูกละเมิดสิทธิควรมีโอกาสไดรับการชดเชย
3) บทบาทของผูมีสวนไดสวนเสีย โดยผูมีสวนไดสวนเสียควรไดรับการดูแลตาม
สิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวของ คณะกรรมการควรพิจารณาใหมีกระบวนการสงเสริมใหเกิดความ
รวมมือระหวางกิจการกับผูมีสวนไดสวนเสียในการสรางความมั่งคั่งทางการเงินและความยั่งยืนของ
กิจการ
4) การเปดเผยขอมูลที่โปรงใส โดยคณะกรรมการควรดูแลใหกิจการเปดเผยขอมูล
สําคัญ ที่เกี่ยวของกับ กิจการ ทั้งขอมูลการเงินและที่ไมใชขอมูลทางการเงินอยางถูกตอง ครบถวน
ทันเวลา โปรงใสผานชองทางทีเขาถึงไดงาย มีความเทาเทียมและนาเชื่อถือ
5) ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยคณะกรรมการมีบ ทบาทที่สําคัญ ในการ
กํากับดูแลกิจการเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท คณะกรรมการมีความรั บผิดชอบตอผลการปฏิบัติ
หนาที่ตอผูถือหุนและเปนอิสระจากฝายจัดการ
2.1.2 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good Governance)
“การบริห ารกิจ การบ านเมืองที่ดี ” หรือ “หลัก ธรรมาภิบ าล” หรือ Good
Governance หมายถึง การบริห ารกิจ การบานเมืองและสัง คมที่ ดี เปนแนวทางสําคัญในการจัด
ระเบียบใหสังคม ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน เพื่อกอใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน
และเปนสวนเสริมสรางความเขมแข็งหรือสรางภูมิคุมกันประเทศ เพื่อบรรเทาและปองกันหรือแกไข
เยียวยาภาวะวิกฤต เพื่อที่สังคมจะรูสึกถึงความยุติธรรม ความโปรงใสและการมีสวนรวม
แนวคิดเกี่ยวกับ การบริห ารกิจ การบานเมืองที่ดี ไดเ ริ่ม ใชในป ค.ศ. 1989 โดย
ธนาคารโลก (World Bank) ซึ่งปรากฏแนวคิดในรายงานเรื่อง Sub-Sahara African: From Crisis
to Sustainable Growth ที่กลาวถึงความสําคัญของกการมีธรรมาภิบาลในการฟนฟูเศรษฐกิจของ
ประเทศกําลังพัฒนาและประเทศดอยพัฒนาทั้งหลาย และสรุปวาภาวะดอยการพัฒนาและปญหา
ความยากจนที่เกิดขึ้นในประเทศซีกโลกใตโดยเฉพาะในแถบลาตินอเมริกาและแอฟริกา โดยที่องคการ
ทางการเงินระหวางประเทศไมสามารถแกไขปญหาหรือใหความชวยเหลือทางเศรษฐกิจแก ประเทศ
ตางๆ เหลานั้นไดอยางมีประสิท ธิภาพ เนื่องจากปญหาการบริห ารจัดการที่ไมดีของประเทศนั้นๆ
ธนาคารโลกจึงไดใชหลักธรรมาภิบาลเปนเงื่อนไขสําคัญในการพิจารณาอนุมัติใหเงินกู โดยมีเปาหมาย
เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐที่ดียิ่งขึ้น รวมทั้งการขจัดคอรรัปชันในประเทศเหลานัน้
ใหหมดไป
โดยธนาคารโลกไดใหคํานิยามของ Good Governance วาหมายถึง ลักษณะการ
ใชอํานาจเพื่อนําไปสูการจัดการทรัพยากรเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และตอมา
องคการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (United Nations Development Program: UNDP) ไดนํา
แนวคิดธรรมาภิบาลมาวิเคราะหในเอกสาร Governance for Sustainable Human Development
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และจากขอสรุปของการประชุมองคการใหความชวยเหลือระหวางประเทศ ในชวงตนป ค.ศ. 1990
ไดแก ธนาคารโลก (World Bank) องคการสหประชาชาติ (United Nation: UN) และองคกรเพื่อ
การพั ฒ นาความร ว มมื อ ด า นเศรษฐกิ จ (Organization on Economic Cooperation
Development: OECD) เปนตน สงผลใหนับจากป ค.ศ. 1990 เปนตนมา แนวคิดเรื่องธรรมาภิบาล
ไดรับความสําคัญมากขึ้นและกลายเปนประเด็นสําคัญในบริบทการพัฒนาระดับสากล และไดมีการ
แพรหลายอยางรวดเร็วในบริบทการพัฒนาที่ยั่งยืนและการชวยบรรเทาปญหาความยากจน
สําหรับประเทศไทย แนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลหรือการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ถือเปนสิ่งจําเปนสําหรับการขยายความสามารถของประเทศเพื่อสรางรายไดและลดปญหาความ
ยากจนในอนาคต หรือก อใหเ กิดการพัฒ นาทางการบริห ารปกครองของประเทศไดอยางยั่ง ยื น
นอกจากนั้น ยัง ชวยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบทางเศรษฐกิจแลว ยังเปนแนวคิดหนึ่งที่มีบทบาท
สําคัญตอการกระตุนสงเสริมศักยภาพใหภาคประชาสังคม (Civil Society) เพื่อใหเกิดการสงเสริมการ
พัฒนาทุนมนุษย (Human Capital) อยางยั่งยืน ดังนั้น คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบใหออกระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 และเริ่ม
มีผลบังคับใชกับหนวยงานของรัฐตั้งแต 11 สิงหาคม พ.ศ. 2542 ซึ่งไดกําหนดหลักการพื้นฐานของ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี มีองคประกอบที่สําคัญ 6 ประการ ไดแก
1) หลักนิติธรรม คือ การตรากฎหมาย กฎ ระเบียบขอบังคับและกติกาตางๆ ให
ทันสมัย และเปนธรรม ตลอดจนเปนที่ยอมรับของสังคมและสมาชิก โดยตองมีการยินยอมพรอมใจ
และถือปฏิบัติรวมกันอยางเสมอภาคและเปนธรรม
2) หลักคุณธรรม คือ การยึดถือและเชือ่ มั่นในความถูกตองดีงาม โดยการรณรงค
เพื่อสรางคานิยมที่ดีงานใหผูปฏิบัติงานองคกรหรือสมาชิกของสังคมถือปฏิบัติ ไดแก ความซื่อสัตย
สุจริต ความมีระเบียบวินัย ความเสียสละ เปนตน
3) หลั ก ความโปร ง ใส คื อ การเป ด เผยข อ มู ล ข า วสารอย า งตรงไปตรงมา
และสามารถตรวจสอบความถูก ตองได โดยปรับปรุง ระบบและกลไกการทํางานขององคก รใหมี
ความโปรงใส เปดเผยขอมูลและเปดใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดอยางสะดวกและ
ทั่วถึง ตลอดจนมีระบบหรือกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเปนการสราง
ความเชื่อมั่นและไววางใจซึ่ง กันและกัน และชวยใหก ารทํางานของรัฐและภาคเอกชนปลอดจาก
การทุจริตคอรรัปชัน
4) หลักการมีสวนรวม คือ การใหประชาชนมีสวนรวมรับรูและรวมเสนอความเห็น
ในการตัดสินใจสําคัญๆ โดยเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม เชน การแสดงความคิดเห็น การ
ประชามติ ประชาพิจารณ หรือขจัดการผูกขาดทั้งโดยภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งชวยใหเกิดความ
สามัคคีและความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม
5) หลักความรับผิดชอบ โดยผูบริหาร ตลอดจนขาราชการทั้งฝายการเมืองและ
ขาราชการประจํา ตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่โดยมุงใหบริการแกประชาชน เพื่ออํานวยความสะดวกตางๆ
มีความรับผิดชอบตอความบกพรองในหนาที่การงานที่ตนรับผิดชอบอยู พรอมที่จะปรับปรุงแกไขได
ทันทวงที
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6) หลักความคุมคา โดยผูบริหารตองตระหนักวามีทรัพยากรคอนขางจํากัด ดังนั้น
ในการบริห ารจัดการจํา เปนจะตองยึดหลัก ความประหยัดและความคุ ม คา ซึ่ง จําเปนจะตองตั้ ง
จุดมุงหมายไปที่ผูรับบริการหรือประชาชนโดยสวนรวม
ประกอบกับในป ค.ศ. 2009 องคกรเพื่อการพัฒนาความรวมมือดานเศรษฐกิจได
ออกหลักเกณฑสําหรับการจัดซื้อจัดจางอยางมีคุณธรรม (OECD Principles for Integrity in Public
Procurement)1 ซึ่งกําหนด 4 เสาหลักที่สําคัญ เพื่อเปนหลักการพื้นฐานในการจัดซื้อจัดจางที่ดี ไดแก
1) ความโปรงใส โดยการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของกับ การจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ตลอดทั้งกระบวนการ เพื่อสงเสริมการแขงขันอยางเปนธรรมและเทาเทียมกันระหวางผูประกอบการ
2) การบริหารจัดการที่ดี เพื่อใหการใชจายเงินภาครัฐเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
3) การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยการสรางกลไกในการปองกันความ
เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ และสงเสริมสนับสนุนการทํางานรวมกัน
ระหวางภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อปองกันการทุจริตคอรรัปชัน
4) การกํากับดูแลและควบคุม โดยการกําหนดอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ
ของผูที่เกี่ยวของใหมีความชัดเจน สรางกลไกเพื่อรองรับการรองเรียน และสนับสนุนใหภาคประชา
สังคมเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบภาครัฐ
2.1.3 แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)
Digital Economy ผูบัญญัติศัพทนี้คนแรก คือ Don Tapscott โดยไดเ ขียน
หนังสือ “The Digital Economy Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence”
ในป ค.ศ.1995 ซึ่งไดชี้ใหเห็นวาอินเทอรเน็ตจะเปลี่ยนวิถีการคาขายอยางที่โลกไมเคยเห็ นมากอน
ดังนั้น Digital Economy หมายถึง การใชเทคโนโลยีเพื่อชวยในการเสริมสรางเศรษฐกิจ หรือการ
ดําเนินการต างๆ ตั้ง แตภ าคการผลิต ไปจนถึง ภาคการขายซึ่ง เปน การใชเ ทคโนโลยีทั้ง ระบบใน
หลากหลายรูปแบบ เชน เทคโนโลยีดานการสื่อสาร การผลิตและการขนสง เปนตน โดยจําเปนตองมี
โครงสร า งพื้ น ฐานด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ กฎระเบี ย บ กติ ก าและการบริ ห ารจั ด การที่ มี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนตองมีการปรับตัวและทัศนคติของประชาชนเพื่อรองรับเศรษฐกิจยุคดิจิทัล
สําหรับประเทศไทย รัฐบาลไดใหความสําคัญกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อ สารในการขั บ เคลื่อ นเศรษฐกิ จ ของประเทศ โดยมีน โยบาย “เศรษฐกิ จ ดิจิ ทั ล (Digital
Economy) ในการผลักดันเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อมุงหวังใหเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เชื่อมโยงกับทุกภาคสวนไมวาจะเปนภาครัฐและภาคเอกชนในทุกระดับ และใชระบบดิจิทัลในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกรและเครือขายระหวางองคกร ซึ่งจะสงผลใหองคกรสามารถ
บริหารจัดการกระบวนงานแบบสมัยใหม การตอบสนองความตองการของผูใชบริการหรือลูกคาได
อยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
กอนที่จ ะมาเปน Digital Economy ประเทศไทยเคยผานนโยบาย Creative
Economy ที่มีเปาหมายคลายคลึงกัน คือ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศใหทันกับโลกในยุคปจจุบัน
โดยการพัฒ นาเศรษฐกิจบนพื้นฐานความคิดสรางสรรค โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒ นาการ
1

OECD Principles for Integrity in Public Procurement, 2009.
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เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ไดใหคําจํากัดความของ “เศรษฐกิจสรางสรรค” หรือ Creative
Economy วาคือ แนวคิดการขับ เคลื่อนเศรษฐกิจ บนพื้นฐานของการใชองคความรู การศึก ษา
การสรางสรรคงาน และการใชทรัพยสินทางปญญา ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรมการสั่งสม
ความรูของสังคม และเทคโนโลยี /นวัตกรรมสมัยใหม อยางไรก็ตาม Creative Economy และ
Digital Economy มาจากรากฐานเดียวกัน คือ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยอาศัยองคความรูเปน
พื้นฐาน เนื่องจากการนําเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาใชในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจะตองใชความรูเปน
พื้นฐาน เพื่อเปาหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพและสรางมูลคาเพื่อใหกับผลผลิตมวลรวมของประเทศ
โดยไดมีการกําหนดยุทธศาสตรเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย Digital Economy ดังนี้
1) Hard Infrastructure
2) Soft Infrastructure
3) Service Infrastructure
4) Digital Economy Promotion
5) Digital Society and Knowledge Resource
ทั้งนี้ การนําแนวคิดเกี่ยวกับ Digital Economy มาใชจะมีความสําคัญหรือสงผลดี
ตอระบบเศรษฐกิจ สรุปไดดังนี้2
1) ลดตนทุนในการประกอบการไมวาในดานการผลิต การขาย เนื่องจากการ
ติดตอสื่อสารผานเทคโนโลยีหรือระบบอินเทอรเน็ต เชน จดหมายอิเล็กทรอนิกส โทรศัพทมือถือ หรือ
Video Conference ทําใหคาใชจายในการดําเนินการลดลง
2) กอใหเกิดการตอยอดในการผลิตสินคาและบริการใหมออกสูตลาดเพื่อสนอง
ความตองการของผูบริโภค เชน การนําแนวคิดหรือขอมูล ขาวสารจากแหลงตางๆ ทั่วโลกมาชวย
ออกแบบผลิตภัณฑและบริการใหมๆ
3) E-Commerce ขยายตัวอยางกวางขวาง ตนทุนในการดําเนินการที่ต่ําลง เชน
การขายสินคาผานทางอินเทอรเน็ตโดยไมตองมีรานคา ความสะดวกของผูซื้อที่ไมตอ งเดินทางไปหาซือ้ ของ
4) ขยายการจางงานและสรางการจางงานในรูปแบบใหม เนื่องมากจากการตลาด
และการคารูปแบบใหมๆ เชน นักกลยุทธการตลาดทาง Social Media นักโฆษณาสินคาทาง Social
Media
5) กอ ใหเ กิ ด การลงทุ น ธุร กิ จ ข า มพรมแดนมากยิ่ ง ขึ้น เช น การจองโรงแรม
การลงทุนซื้อหุนตางประเทศ การคาขายเงินตราตางประเทศ
6) สนับ สนุนการเรียนรูของประชาชนซึ่ง ชวยสง เสริม คุณภาพของมนุษยและ
แรงงาน เชน สื่อการสอนผานระบบอินเทอรเน็ต (e-Learning)
7) สง เสริม ใหกิจ การทางเศรษฐกิจ ของภาคสวนตางๆ มีมูล คาสูง ยิ่ง ขึ้นและมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น

2

สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, "เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy): นโยบายขับเคลื่อน
เศรษฐกิจใหม," เอกสารวิชาการ Academic Focus [ออนไลน], แหลงที่มา: http://www.parliament.go.th/library.
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8) สนับ สนุนความแข็ง แกรง ในการกําหนดกลยุทธก ารตลาด เนื่องจากขอมูล
ขาวสารที่กวางขวางมากขึ้น
2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2.2.1 กรอบในการเจรจาความตกลง FTA เรื่อง การจัดซื้อจัดจางโดยรัฐ ตามที่รัฐสภาได
ใหความเห็นชอบ ครอบคลุม 3 ประเด็นหลักๆ ดังนี้
1) ใหมีก ารแลกเปลี่ยนขอมูล ดานการจัดซื้อจัดจางโดยรัฐเกี่ยวกับ โครงสราง
การบริหารจัดการภาครัฐ การงบประมาณ การจัดซื้อจัดจางภาครัฐและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
2) สงเสริมใหมีความโปรงใสในกระบวนการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจางโดยรัฐ
3) ใหมีการเจรจาในประเด็นที่เห็นวาจะเปนประโยชนตอประเทศไทย
2.2.2 กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางไดวาจางมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย (Thailand Development Research Institute: TDRI) ทําการศึก ษาโครงการ
วิเคราะหตนทุนและผลประโยชนการเขาเปนสมาชิกภาคีความตกลงวาดวยการจัดซื้อจัดจางโดยรัฐ
(Government Procurement Agreement: GPA) ขององคการการคาโลกของประเทศไทย โดย
ประเด็นคําถามสําคัญทางนโยบาย คือ ประเทศไทยควรเขาเปนสมาชิกของความตกลงวาดวยการ
จัดซื้อ จัดจางโดยรัฐ หรือไม การเขาเปนสมาชิก จะกอใหเกิดประโยชนอยางไร และจะกอใหเ กิด
ผลกระทบในดานลงตอประเทศไทยหรือไมอยางไร ทั้งนี้ ผลการศึกษาแสดงใหเห็นประโยชนจากการ
เขาเปนสมาชิกวาดวยการจัดซื้อจัดจางโดยรัฐ 2 ประการ คือ
1) จากการเป ด ตลาดจั ด ซื้ อ จั ด จ า งภาครั ฐ ของประเทศไทย จะทํ า ให มี
ผูประกอบการจากประเทศสมาชิก GPA เขามารวมเสนอราคาในประเทศไทย ทําใหเกิดการแขงขันที่
เพิ่มขึ้น ซึ่งจะทําใหรัฐบาลไทยในฐานะผูจัดซื้อจัดจางไดประโยชนจากการประหยัดงบประมาณได
ประมาณ 1,293–7,389 ลานบาทตอป
2) การเพิ่มความโปรงใสในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ โดยมีการเปดเผยขอมูล
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ การปรับปรุงใหมีการประกาศขาวสารเกี่ยวกับการประกวดราคาให
ตรงเวลา และไมมีการกําหนดคุณสมบัติเบื้องตนของผูมีสิทธิเขาเสนอราคาสูงเกินไป
อยางไรก็ตาม ผลการศึกษาแสดงใหเปนวามูลคาขั้นต่ําของโครงการที่ตองเปดเสรี
ตามความตกลงวาดวยการจัดซื้อจัดจางโดยรัฐอยูในระดับที่คอนขางต่ํา ซึ่งอาจสงผลกระทบตอโอกาส
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ของไทยในบางสาขา รวมถึง การเขาเปนสมาชิก
ความตกลงวาดวยการจัดซื้อจัดจางโดยรัฐ อาจทําใหรฐั บาลไทยมีขอจํากัดในการใชการจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐเพื่อสนับสนุนนโยบายอุตสาหกรรมภายในประเทศ เชน การใหแตมตอดานราคาแกสินคาและ
บริการในประเทศระยะยาว และตองปรับเปลี่ยนไปสูการสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแทน
นอกจากนี้รัฐบาลไทยจะไมสามารถกําหนดใหมีการถายทอดเทคโนโลยีจากตางประเทศในโครงการ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐได และอาจตองปรับเปลี่ยนมาใชมาตรการจูงใจแทน เปนตน
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2.2.3 TDRI ไดทําโครงการ FTAdigest3 ขึ้นโดยการสนับ สนุนจากสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สวก.) เพื่อเปนแหลงรวบรวมและเผยแพรขอมูลและงานวิจัยที่จําเปนสําหรับการ
จัดทําความตกลงการคาเสรีโ ดยไดมีก ารจัดทําคูมือประชาชนดานความตกลงการคาเสรี โดยได
เสนอแนะยุทธศาสตรและขอเสนอแนะในการจัดทําความตกลงการคาเสรี โดยตองคํานึงถึงประเด็น
ตางๆ ดังนี้
1) ความสอดคลองระหวางความตกลงการคาเสรีกับความตกลงแบบพหุภาคีของ
องคการการคาโลก (WTO) โดยตองพิจารณา 2 ประเด็น คือ ดานกฎหมายและดานกลยุทธ
2) ความสอดคลองระหวางความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคีกับประเทศตางๆ
3) ลําดับความเรงดวนในการทําความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคีกับประเทศคูคา
ในการศึกษาแตละประเทศ
4) การลดผลกระทบในดานลบที่อาจเกิดจากการเบี่ยงเบนทางการคา (Trade
Diversion) และการสวมสิทธิ์ทางการคา (Trade Deflection)
5) ยุทธศาสตรขอเสนอแนะและขอควรระวังในการทําความตกลงการคาเสรีแบบ
ทวิภาคีโดยรวม
ประกอบกับโครงการ FTAdigest ไดมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการทําความตกลง
การคาเสรีแบบทวิภาคีกับประเทศตางๆ ดังนี้
1) จํานวนประเทศในการจัดทําความตกลง FTA โดยไมควรเพิ่มจํานวนประเทศทีไ่ ทย
เจรจาการคาเสรี แตควรเนนการเจรจากับประเทศหลัก 3 ประเทศ ไดแก สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และจีน
อยางรอบคอบ เนื่องจากการเจรจาหลายประเทศในเวลาเดียวกันจะทําใหคณะผูเจรจาไมสามารถให
ความสําคัญกับการเจรจาหลักๆ ไดอยางเพียงพอ ตลอดจนทําใหเกิดความสับสนและเพิ่มตนทุนในการ
เจรจาจากความตกลงที่แตกตางกัน
2) การลดอุปสรรคทางการคาที่เปนภาษีและไมใชภาษี
3) กฎวาดวยแหลง กําเนิดสินคา ใหเ อื้อตอการอํานวยความสะดวกทางการค า
และควรหลีกเลี่ยงสินคาที่มีตนทุนดานธุรกรรมสูงและไมความออกกฎที่เปนการกีดกันทางการคา
4) การปฏิรูปโครงสรางภาษีของประเทศ
5) การเปดเสรีภาคบริการ ควรเปดเสรีใหสมดุลทุกภาคสวนทั้งการคาและบริการ
โดยเฉพาะการบริการพื้นฐานตางๆ ที่มีการผูกขาด เชน ไฟฟา โทรคมนาคม
6) การลดผลกระทบดานลบจากการเปดเสรีทางการคา โดยยืดเวลาออกไปใน
สาขาที่มีผูประกอบการรายยอย
7) การอุดหนุนเพื่อปรับโครงสรางอุตสาหกรรม
8) กลไกการสนับสนุนการปรับตัวของแรงงาน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่ไมมี
คามสามารถในการแขงขัน
9) การมีสวนรวมของประชาชน โดยการเปดเผยขอมูลใหมากที่สุด
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ที่มา: www.ftadigest.com

บทที่ 3
ผลการศึกษา
3.1 การจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ในปจจุบัน การเจรจาเพื่อการเปดเสรีการคาและบริการ หลายประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ประเทศที่พัฒ นาแลวไดใหความสําคัญและสนใจที่จ ะนําประเด็น เรื่อง การจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
เขารวมอยูในการเจราจากการเปดเสรีการคาฯ ทั้งนี้ เนื่องจากขนาดของตลาดการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
มีขนาดใหญ โดยมูลคาเฉลี่ยของการจัดซื้อจัดจางภาครัฐในแตละประเทศ ไมต่ํากวารอยละ 5-15 ของ
ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP)
การเปดเสรีตลาดการจัดซื้อจัดจางภาครัฐปจจุบันมีทั้งการเจรจาในระดับพหุภาคีและการ
เจรจาในระดับทวิภาคี โดยในระดับพหุภาคีกฎเกณฑที่สําคัญ ไดแก ความตกลงวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
โดยรัฐ (Government Procurement Agreement: GPA) ขององคการการคาโลก (World Trade
Organisation: WTO) ซึ่งเปนความตกลงหลายฝาย (Plurilateral Agreement) ที่ประเทศสมาชิก
ขององคการการคาโลกสามารถเลือกที่จะเขารวมเปนภาคีสมาชิกหรือไมเปนภาคีสมาชิกความตกลงนี้
ก็ได โดยความตกลงวาดวยการจัดซื้อจัดจางโดยรัฐฉบับแกไขใหม ป ค.ศ. 2007 จะเปดโอกาสให
ประเทศภาคีสมาชิกที่เปนประเทศกําลังพัฒนาสามารถกําหนดขอจํากัดบางอยางเพื่อประโยชนของตนได
เชน เรื่องการผอนผันการใชขอตกลงออกไประยะหนึ่งเพื่อเตรียมความพรอม (Transitional Period)
หรือการใชแตมตอชั่วคราว (Offsets) นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงโดยการเพิ่มบทบัญญัติที่เกี่ย วของ
กับการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ในระดับทวิภาคีจะเปนความตกลงระหวางคูสัญญากันเอง โดยจะมีการกําหนดรายละเอียด
ที่แตกตางไป ซึ่งสําหรับประเทศไทยไดมีการทําความตกลงแบบทวิภาคีที่มีการเจรจาเกี่ยวกับการเปด
เสรีตลาดการจัดซื้อจัดจางภาครัฐกับคูส ัญญาหลายประเทศ เชน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด และญี่ปุน
ซึ่งในกรอบของความตกลงเหลานั้นจะมุงเนนเรื่องการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน โดยไมปรากฏ
รายละเอียดเกี่ยวกับการเปดตลาดการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ (Market Access) ซึ่งอาจเนื่องมาจาก
ความไมพรอมของประเทศไทย ไมวาจะเปนในเรื่องของกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวของที่ยังไม
เป นไปตามมาตรฐานสากลหรือ เป นที่ ยอมรับ ในระดับ สากล หรื อในเรื่ องของความโปรง ใสใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ ซึ่งโดยทั่วไปแตละประเทศจะมีกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
กับการจัดซื้อจัดจางภาครัฐของตนเอง ซึ่งจะมีการกําหนดกระบวนการจัดซื้อจัดจางที่มีรายละเอียด
และสลับซับซอน สงผลใหเปนการยากตอผูประกอบการตางประเทศจะเขาใจและไมสามารถเขาถึง
ตลาดการจัดซื้อจัดจางภาครัฐได ดัง นั้น ในการเจรจาการเปดการคาเสรีจําเปนตองมีก ารกําหนด
กรอบความตกลงรวมกันในเรื่ องการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ เพื่อใหคูสัญญาไดอางอิงหรือนําไปใชเปน
มาตรฐานกลางเพื่อการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
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กรมบัญชีกลางในฐานะหนวยงานที่กํากับดูแลเรื่อง การจัดซื้อจัดจางภาครัฐ จําเปนตองมี
การเตรียมความพรอมหากประเทศไทยจะพิจารณาเปดเสรีตลาดการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ โดยจะตอง
มีการรวบรวมขอมูลและกฎระเบียบที่เกี่ยวของทั้งของประเทศไทยและนานาชาติ เพื่อนํามาใชในการ
ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบายในการเตรียมความพรอมเพื่อเปดเสรีตลาดการจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐ
3.2 กฎหมายและมาตรการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
3.2.1 กฎหมายและมาตรการการจัดซื้อจัดจางภาครัฐของประเทศไทย
การจั ด ซื้ อ จั ดจ า งภาครั ฐ ของประเทศไทยอยู ภ ายใต ก ฎหมายและระเบี ย บที่
เกี่ยวของหลายฉบับแตที่เปนหลักสําคัญ ไดแก ระเบียบสํานัก นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.
2535 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 ซึ่งใช
บังคับกับหนวยงานราชการโดยทั่วไป สําหรับการจัดซื้อจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจะอยู
ภายใตระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยงานบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.
2535 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคการบริห ารสวนตําบล พ.ศ. 2538
ในขณะที่รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติของตนเองสามารถกําหนดระเบียบการจัดซื้อจัดจาง
ของตนเองไดเพื่อใหเกิดความคลองตัวในทางปฏิบัติ แตโดยสวนใหญจะอางอิงหลักการตามที่กําหนด
ไวในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ซึ่งมีรายละเอียดสรุปไดตามตารางที่ 1
และ 2 ดังตอไปนี้
ตารางที่ 1 สาระสําคัญของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัส ดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไข
เพิ่มเติม
ประเด็น
ผูมีหนาที่กํากับ
ดูแล
ผูที่เกี่ยวของ

-

แหลงของเงินที่ใช ในการจัดหา
-

สาระสําคัญ
คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ (กวพ.)
ปลัดกระทรวงการคลัง เปนผูรักษาการตามระเบียบ
ผูปฏิบัตงิ านดานพัสดุ ไดแก เจาหนาที่พสั ดุ หัวหนาพัสดุ คณะกรรมการที่ไดรับ
การแตงตั้ง
ผูมีอํานาจ ไดแก ผูมีอํานาจในการวางแผนการจัดหา ผูม ีอํานาจดําเนินการจัดหา
ผูมีอํานาจสัง่ ซื้อสั่งจางและผูม ีอํานาจในการทําสัญญา
ผูคา หมายถึง ผูขายสินคาหรือบริการหรือผูท ี่จัดหาพัสดุประเภทตางๆ ใหแกรัฐ
ผูตรวจสอบ หมายถึง ผูท ี่ทําหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัตหิ นาที่ของผูป ฏิบัติงาน
พัสดุ ผูมีอํานาจรวมไปถึงผูคา
งบประมาณรายจาย ซึง่ ไดแก งบประมาณรายจายประจําปและงบประมาณ
รายจายเพิ่มเติม
เงินนอกงบประมาณ
เงินกู เงินชวยเหลือ
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ประเด็น
สาระสําคัญ
วิธีการจัดหาพัสดุ สามารถกระทําได 7 วิธี ไดแก การซื้อ การจาง การจางที่ปรึกษา การจางออกแบบ
ควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน การเชา และการจัดทําเอง
วิธีการจางที่
สามารถกระทําได 2 วิธี ไดแก วิธีตกลงและวิธีคัดเลือก
ปรึกษา
วิธีการจาง
สามารถกระทําได 4 วิธี ไดแก วิธีตกลง วิธีคัดเลือก วิธีคัดเลือกแบบจํากัด
ออกแบบและ ขอกําหนด และวิธีพิเศษ
ควบคุมงาน
วิธีการจัดซื้อ
ประกอบดวย 6 วิธี ซึ่งจําแนกตามวงเงินและเงื่อนไขในการจัดหา ดังนี้
จัดจาง
การจัดหาโดยใชวงเงินเปนตัวกําหนดวิธีการ ไดแก
- วิธีตกลงราคา คือ วิธีการจัดซื้อจัดจางซึ่งวงเงินไมเกิน 100,000 บาท
- วิธีสอบราคา คือ วิธีการจัดซื้อจัดจางซึ่งมีวงเงินเกิน 100,000 บาท แตไมเกิน
2,000,000 บาท
- วิธีประกวดราคา คือ วิธีการจัดซือ้ จัดจางซึ่งมีวงเงินเกิน 2,000,000 บาท ขึ้นไป
- วิธี e-Auction คือ วิธีการจัดซื้อจัดจางซึ่งมีวงเงินเกิน 2,000,000 บาท ดวยวิธี
ทางอิเล็กทรอนิกส
การจัดหาโดยใชเงื่อนไขเปนตัวกําหนดวิธีการ ไดแก
- วิธีกรณีพิเศษ คือ วิธีการจัดซื้อจัดจางจากสวนราชการหนวยงานตามกฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่นหรือหนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติ
ใหมีฐานะเปนหนวยราชการบริหารสวนทองถิ่น ในกรณีดังตอไปนี้
1) เปนผูผลิตพัสดุหรือทํางานจางนั้นเองและนายกรัฐมนตรีอนุมตั ใิ หซอื้ หรือจาง
2) มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดใหซื้อหรือจาง และกรณีนี้ใหรวมถึง
หนวยงานอื่นที่มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดดวย
การจัดหาที่ใชวงเงินและเงื่อนไขเปนตัวกําหนดวิธีการ
- วิธีพิเศษ คือ วิธีการจัดซื้อจัดจางที่มีเหตุผลที่จัดใหใชวิธีพิเศษดําเนินการจัดหา
ทั้งนี้ การใชวิธีพิเศษดําเนินการจัดซื้อจัดจางแตละครั้งวงเงินงบประมาณตองเกิน
100,000 บาท โดยตองเขาเงื่อนไขตามที่ระเบียบกําหนด
การคัดเลือก
กํา หนดให ส าสมารถดํ า เนิ น การได เ ฉพาะกรณี ที่ จํ า เป น ต อ งจํ า กั ด เฉพาะผู มี
คุณสมบัติ
ความสามารถหรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะ ซึ่งตองกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก
เบื้องตน
ประกาศใหผูที่สนใจทราบและแจง กวพ. ใหทราบดวย
สัญญาและ
- การลงนามนสัญญาเปนอํานาจของหัวหนาสวนราชการ
หลักประกัน
- สัญญาใหเปนไปตามตัวอยางที่ กวพ. กําหนด
- กรณีที่หัวหนาสวนราชการเห็นวาสัญญาอาจมีปญหาในทางเสียเปรียบหรือไม
รัดกุมพอใหสงรางสัญญาใหสํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณา
- มูลคาของหลักประกันใหกําหนดในอัตรารอยละ 5 ของวงเงินหรือราคาพัสดุที่
จัดหา เวนในกรณีที่สําคัญเปนพิเศษสามารถกําหนดสูงกวารอยละ 5 แตตองไม
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ประเด็น
บทลงโทษ

สาระสําคัญ
เกินรอยละ 10
บทลงโทษแบงเปน 2 ประเภท ไดแก บทลงโทษเจาหนาที่รัฐที่ฝาฝนระเบียบและ
การลงโทษผูทิ้งงาน ดังนี้
บทลงโทษเจาหนาที่รัฐที่ฝาฝนระเบียบ
- กระทําการโดยมีเ จตนาทุจ ริตหรือเปนเหตุใหทางราชการเสียหายรายแรงให
ดําเนินการลงโทษอยางต่ําปลดออกจากราชการ
- กระทํ าการเป นเหตุใ หร าชการเสีย หายแต ไม รา ยแรงใหล งโทษอย างต่ํา ตั ด
เงินเดือน
- กระทําการไมเปนเหตุใหทางราชการเสียหายแตไมรายแรงใหลงโทษภาคทัณฑ
หรือวากลาวตักเตือนโดยทําคําสั่งเปนลายลักษณอักษร
การลงโทษผูทิ้งงาน
- หามสวนราชการกอนิติสัมพันธกับผูทิ้งงานที่ผูรักษาการระเบียบไดระบุชื่อไวใน
บัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อแลว เวนแตไดมีการสั่งเพิกถอนการเปน
ผูทิ้งงาน

ตารางที่ 2 สาระสําคัญของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.
2549
ประเด็น
ผูมีหนาที่กํากับ
ดูแล
ผูที่เกี่ยวของ
การบังคับใช
ขั้นตอนการ
ดําเนินการ

สาระสําคัญ
- คณะกรรมการวาดวยการพัสดุดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส (กวพ.อ.)
- คณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตงาน และรางเอกสารประกวดราคา
- คณะกรรมการประกวดราคา
- ผูใหบริการตลาดกลาง
- ใชสําหรับการจัดหาพัสดุทมี่ ีมลู คาตั้งแต 2,000,000 บาทขึ้นไป
การเตรียมการดําเนินงาน
- การวางแผนการจัดหาโดยหัวหนาหนวยงานแตงตั้ง คณะกรรมการกําหนดราง
ขอบเขตงานและรางเอกสารประกวดราคา และนําเสนอเพื่อขออนุมัติตอหัวหนา
สวนราชการ
- เมื่อรางขอบเขตงานไดรับการอนุมัติ ใหนําสาระสําคัญเผยแพรทางเว็บไซตของ
หนวยงานและกรมบัญชีกลางติดตอกันไมนอยกวา 3 วัน เพื่อใหสาธารณชนให
ความเห็นเปนลายลักษณอักษร
- หัวหนาสวนราชการแจง อธิบดีกรมบัญชีกลางแตง ตั้ง คณะกรรมการประกวด
ราคาและคั ด เลื อ กผู ใ ห บ ริ ก ารตลาดกลางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส โดยจะแจ ง ชื่ อ ผู
ใหบริก ารตลาดกลางและสถานที่จัดประมูล ไดเ มื่อทราบจํานวนผูเ สนอราคา
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ประเด็น

สาระสําคัญ
เจาหนาที่พัสดุจัดทํารายงานขอซื้อขอจางใหหัวหนาหนวยงานเห็นชอบ
- คณะกรรมการประกวดราคาประกาศเผยแพรเอกสารเชิญชวน เอกสารประกวด
ราคาและเอกสารเบื้ อ งตน อื่ น ๆ ที่ เ กี่ย วข อ งในเว็บ ไซต ข องหน ว ยงานและ
กรมบัญชีกลางเปนเวลาไมนอยกวา 3 วัน
การยื่นซองขอเสนอดานเทคนิค
- ยื่นซองขอเสนอดานเทคนิคตอคณะกรรมการประกวดราคา ไมนอยกวา 3 วัน
นับแตวันสุดทายของการจําหนายเอกสารประกวดราคา แตไมเกิน 30 วันนับแต
วันแรกที่กําหนดใหยื่นซอง
- คณะกรรมการประกวดราคาคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคาเบื้องตน หากมีเพียงราย
เดียวใหยกเลิกและดําเนินงานใหม โดยแจงผลการพิจารณาเฉพาะรายโดยไม
เปดเผยรายชื่อตอสาธารณะ
- กรณีผูยื่นเสนอราคาไมผานการคัดเลือกสามารถอุทธรณตอหัวหนาหนวยงาน
ภายใน 3 วันนับแตวันที่ไดรับแจงผลและใหหัวหนาหนวยงานพิจารณาใหเสร็จ
ภายใน 7 วัน หากไม แลว เสร็จ ให ถือว าอุ ท ธรณ ฟง ขึ้ น ในระหวา งพิ จ ารณา
อุทธรณจะดําเนินการขั้นตอนตอไปไมได
การเสนอราคา
- แจงวันเวลาและสถานที่ประมูลตอผูมีสิทธิเสนอราคาทุกราย โดยสงผูแทนมาได
ไมเกิน 3 คน
- การเสนอราคาใชวิธีแบบปด หรือ Sealed Bid Auction
- ชวงเวลาเสนอราคาอยูระหวาง 30–60 นาที โดยผูเสนอราคาสามารถเสนอราคา
ไดหลายครั้ง หากมีผูเสนอราคาเทากันหลายรายใหตอเวลาอีกครั้งละ 3 นาที จน
ไดผูเสนอราคาต่ําสุดเพียงรายเดียว
- ใหคณะกรรมการประกวดราคาประชุมทันทีเพื่อมีมติสมควรรับขอเสนอรายใด
และใหรายงานผลตอหัวหนาหนวยงานพิจารณาภายในวันทําการถัดไป
- กรณีที่หัวหนาหนวยงานเห็นชอบใหคณะกรรมการประกวดราคาแจงผลใหผูมี
สิทธิเสนอราคาทราบทุกราย แตหากไมเห็นชอบใหแจงเหตุผลใหคณะกรรมการ
ประกวดราคาเพื่อชี้แจงภายใน 3 วัน
- กรณีที่ผูมีสิทธิเสนอราคาไมเห็นดวยกับการพิจารณาผล สามารถอุทธรณตอ กว
พ.อ. ภายใน 3 วันนับแตวันที่ไดรับแจง และให กวพ.อ. พิจารณาใหเสร็จภายใน
30 วัน ซึ่งระหวางนี้จะดําเนินการขั้นตอนตอไปมิได

ตอมาเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบในหลักการราง
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจางและการบริห ารพัสดุภาครัฐ (พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจางฯ) เพื่อแทนที่
ระเบียบสํานัก นายกรัฐมนตรีวาดวยการพั ส ดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่ม เติม รวมถึง ระเบียบ
ขอบังคับ ประกาศหรือขอกําหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดมาตรฐานเกี่ยวกันในการจัดซื้อจัดจาง
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และการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยสาระสําคัญของราง พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจางฯ มี 12 ประเด็นหลักๆ สรุป
ไดดังนี้
1) ราง พ.ร.บ. นี้จะใชบังคับกับหนวยงานของรัฐทุกแหง ทั้งสวนราชการสวนกลาง
และสวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน รวมถึงองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เชน สํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ผูตรวจการ
แผนดิน เปนตน
2) การจัดซื้อจัดจางภาครัฐจะตองสอดคลองกับหลักการจัดซื้อจัดจาง 4 ประการ
คือ ความคุมคา ความโปรงใส ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการตรวจสอบได
3) ใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดซื้อจัดจางภาครัฐได ไมวาจะเปน
การจัดทําขอตกลงคุณธรรมเพื่อเปดโอกาสใหรวมสังเกตการณในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง หรืออาจ
เขามาดวยวิธีการอื่น
4) จะมี ก ารตั้ ง คณะกรรมการขึ้ น มา 5 ชุ ด คื อ (1) คณะกรรมการนโยบาย
(2) คณะกรรมการ วินิจฉัยปญหา (3) คณะกรรมการกําหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผูประกอบการ
(4) คณะกรรมการความรวมมือปองกันการทุจริต และ (5) คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณและขอ
รองเรียน
5) ใหกรมบัญชีกลางเปนผูจัดทําฐานขอมูลราคาอางอิงของพัสดุ
6) ใหผูป ระกอบการที่จะเปนผูยื่นเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐจะตองมาขึ้น
ทะเบียนไวกับกรมบัญชีกลาง
7) ใหหนวยงานของรัฐตองทําแผนการจัดซื้อจัดจางประจําปและประกาศเผยแพร
ผานเว็บไซตของหนวยงานรัฐนั้นๆ
8) วิธีก ารจัดซื้อจัดจางจะเหลือเพียง 3 วิธี คือ วิธีป ระกาศเชิญ ชวนทั่วไป วิธี
คัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง
9) ในการทําสัญญาจะมีขอตกลงหามคูสัญญาจางชวงใหผูอื่นทําอีกทอดหนึ่งไมวา
จะทั้งหมดหรือบางสวน เวนแตไดรับอนุญาตจากหนวยงานของรัฐที่เปนคูสัญญาแลว
10) กําหนดใหใชผลการประเมินการปฏิบัติงานของผูประกอบการเปนหนึ่งในเกณฑ
การคัดเลือกคุณสมบัติของผูที่จะเขายื่นขอเสนอหรือเขาทําสัญญากับหนวยงานของรัฐ
11) กําหนดกลไกการรองเรียนของผูประกอบการที่เขารวมการจัดซื้อจัดจางของ
หนวยงานรัฐไว 2 ระดับ คือ ตอหนวยงานของรัฐนั้นๆ และหากไมพอใจก็ยื่นอุทธรณตอคณะกรรมการ
พิจารณา อุทธรณและขอรองเรียนได
12) กําหนดโทษทางอาญาสําหรับเจาหนาที่หรือผูมีอํานาจหนาที่ที่ละเวนไมปฏิบัติ
ตามราง พ.ร.บ. นี้ โดยมีระวางโทษจําคุกตัง้ แต 1-10 ป ปรับ 40,000–400,000 บาท โดยใหผูใชหรือ
ผูสนับสนุนการกระทําความผิดตองระวางโทษเชนเดียวกัน
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ตารางที่ 3 สาระสําคัญของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ....
ประเด็น
ผูมีหนาที่กํากับ
ดูแล

สาระสําคัญ
- รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
- กรมบัญชีกลางเปนผูจ ัดทําฐานขอมูลราคาอางอิงของพัสดุ และขึ้นทะเบียน
ผูประกอบการที่จะเปนผูยื่นเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ
ความครอบคลุม พ.ร.บ. นี้ใชบังคับกับหนวยงานของรัฐทุกแหง ทั้งสวนราชการสวนกลางและสวน
ภูมิภาค รัฐวิส าหกิจ องคก ารมหาชน รวมถึง องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เชน
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ สํานักงานการ
ตรวจเงินแผนดิน เปนตน
คณะกรรมการ 1) คณะกรรมการนโยบาย
ที่เกี่ยวของ
2) คณะกรรมการ วินิจฉัยปญหา
3) คณะกรรมการกําหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผูประกอบการ
4) คณะกรรมการความรวมมือปองกันการทุจริต
5) คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณและขอรองเรียน
หลักการจัดซื้อ - ความคุมคา
จัดจาง
- ความโปรงใส
- ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- การตรวจสอบได
วิธีการจัดหาพัสดุ สามารถกระทําได 3 วิธี ไดแก วิธีการประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก และวิธี
เฉพาะเจาะจง
หลักเกณฑการ ใหหนวยงานของรัฐพิจารณาคัดเลือกขอเสนอโดยพิจารณาถึงประโยชนของ
พิจารณาขอเสนอ หนวยงานและวัตถุประสงคของการใชงานเปนสําคัญ ซึง่ สามารถใชเกณฑราคา
หรือที่ไมใชราคา เชน ตนทุนของพัสดุตลอดอายุการใชงาน บริการหลังการขาย
มาตรฐานของสินคาหรือบริการ พัสดุทรี่ ัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน หรือผล
การประเมินการปฏิบัติงานของผูป ระกอบการ เปนตน
กลไกการ
ผูประกอบการสามารถที่เขารวมการจัดซือ้ จัดจางของหนวยงานรัฐ สามารถ
รองเรียน
รองเรียนได 2 ระดับ คือ ตอหนวยงานของรัฐนั้นๆ และหากไมพอใจก็ยื่นอุทธรณ
ตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณและขอรองเรียนได
บทลงโทษ
ไดมีการกําหนดบทลงโทษทางอาญาสําหรับเจาหนาที่หรือผูม ีอํานาจหนาที่ทลี่ ะเวน
ไมปฏิบัติตาม พ.ร.บ.นี้ โดยมีระวางโทษจําคุกตั้งแต 1-10 ป ปรับ 40,000–
400,000 บาท โดยใหผูใชหรือผูส นับสนุนการกระทําความผิดตองระวางโทษ
เชนเดียวกัน
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3.2.2 กฎหมายแม แ บบว า ด ว ยการจั ด ซื้ อ จั ด จ า งภาครั ฐ ของคณะกรรมาธิ ก าร
สหประชาชาติวาดวยกฎหมายการคาระหวางประเทศ (UNCITRAL Model Law on Public
Procurement)
คณะกรรมาธิการสหประชาชาติวาดวยกฎหมายการคาระหวางประเทศ จัดตั้งขึ้น
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2509 (ค.ศ. 1966) ตามมติที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ (The United
Nation General Assembly) ซึ่งที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติไดรับทราบประเด็นปญหาอุปสรรค
ในดานการคาระหวางประเทศที่เกิดขึ้นจากความแตกตางของกฎหมายการคาระหวางประเทศ จึงมีมติ
ใหจัดตั้งคณะกรรมาธิการสหประชาชาติวาดวยกฎหมายการคาระหวางประเทศขึ้น เพื่อเปนกลไกใน
การผลักดันและแกไขปญหาดังกลาว โดยมีหนาที่หลักคือ จัดทํากฎหมายการคาระหวางประเทศที่
สอดคลองและเปนรูปแบบเดียวกัน โดยการสงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัดประชุมนานาชาติเพื่อ
กําหนดกฎหมายแมแบบ หรือจัดทําคูมือเกี่ยวกับนิติบัญญัติ โดยมีตัวแทนประเทศสมาชิกที่มาจากการรวม
เปนกรรมาธิการจาก 5 ภูมิภาค ไดแก แอฟริกา เอเชีย ยุโรปตะวันออก ลาตินอเมริกาและคาริเบียน
และกลุมประเทศในยุโรปตะวันตก ซึ่งแตกตางกันทั้งในดานภูมิประเทศ ระบบกฎหมาย และระดับ
การพัฒนาทางดานเศรษฐกิจและสังคม
กฎหมายแมแบบวาดวยการจัดซื้อจัดจางภาครัฐไดถูกจัดทําขึ้นและถือปฏิบัติเมื่อ
วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2537 (ค.ศ. 1994) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการพัฒนากฎหมายการจัดซื้อ
จัดจางใหเปนรูปแบบเดียวกัน เพื่อใหเกิดความโปรงใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง สนับสนุนการมี
สวนรวมในกระบวนการจัดซื้อจัดจางของผูประกอบการในหลายๆ ประเทศโดยไมคํานึงถึงเชื้อชาติ
เพื่อประโยชนสูงสุดทางเศรษฐกิจและความคุม คาของเงินและเพื่อเปนกฎหมายแมแบบใหกับทุก
ประเทศสมาชิกในการบัญญัติและปรับปรุงแกไขกฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง
เนื่องจากในปจจุบัน การพัฒนาและปรับใชสื่ออิเล็กทรอนิกสในกระบวนการจัดซื้อ
จัดจางสงผลกระทบและกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางมากตอการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ ดังนั้น ใน
คราวประชุมคณะกรรมาธิการสหประชาชาติวาดวยกฎหมายการคาระหวางประเทศ สมัยที่ 37 ไดมี
มติมอบหมายใหค ณะทํางานที่หนึ่งวาดวยการจัดซื้อจัดจางดําเนินการทบทวน ปรับปรุง และแกไข
กฎหมายแมแบบ โดยกําหนดประเด็นเพื่อพิจ ารณา เชน การสื่อสารดวยระบบอิเล็กทรอนิกสใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจาง ขอจํากัดและความเสี่ยงของการเสนอราคาที่ต่ําอยางผิดปกติในทุกขั้นตอน
ของการจัดซื้อจัดจาง การเยียวยา การบังคับใหเปนไปตามกฎหมายและการขัดผลประโยชน เปนตน
และกฎหมายแมแบบไดมีการปรับปรุงแกไขแลวเสร็จเมื่อ ป พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 2014) โดยสาระสําคัญ
ของกฎหมายแมแบบฯ สรุปไดตามตารางที่ 4

21
ตารางที่ 4 สาระสําคัญของกฎหมายแมแบบวาดวยการจัดซื้อจัดจางภาครัฐของสหประชาชาติ
ประเด็น
หลักการทั่วไป

สาระสําคัญ
- หลัก การพื้นฐานของกฎหมายแมแบบ UNCITRAL ไดแก หลัก ความคุม ค า
ความสามารถในการแขง ขัน หลัก ความโปรง ใส ความซื ่อ สัต ย ความ
รับผิดชอบ และหลักการปฏิบัติที่เปนธรรมและเทาเทียม
การเปดเผยขอมูล - กําหนดใหมีการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบหรือขอกําหนดตางๆ
ที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจาง รวมถึง คําวินิจฉัย กฎระเบียบดานปกครอง และ
แผนการจัดซื้อจัดจาง
วิธีการจัดซื้อ
วิธีการจัดซื้อจัดจางประกอบดวย
จัดจาง
- วิธีเสนอราคาแบบเปด (Open tendering)
- วิธีเสนอราคาแบบจํากัด (Restricted tendering)
- วิธีเชิญชวนใหยื่นเสนอราคา (Request for quotation)
- วิธีเชิญชวนใหยื่นขอเสนอโดยปราศจากการเจรจา (Request for proposals without
negotiation)
- วิธีเสนอราคาแบบสอบขั้นตอน (Two-stage tendering)
- วิธีเชิญชวนใหยื่นขอเสนอแบบมีการสนทนา (Request for proposals with
dialogue)
- วิธีเชิญชวนใหยื่นขอเสนอโดยมีการเจรจาแบบตอเนื่อง (Request for proposals with
consecutive negotiations)
- วิธีเจรจาแบบแขงขัน (Competitive negotiations)
- วิธี ก ารเสนอราคาด ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส แ บบถดถอย (Electronic
reverse auction)
- วิธีการจัดซื้อจัดจางเฉพาะเจาะจงรายเดียว (Single–source procurement)
การคัดเลือก
- กําหนดใหสาสมารถดํ าเนินการคัดเลื อกคุณสมบั ติเบื้องต นได โดยตองกํ าหนด
คุณสมบัติ
หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกในประกาศเชิญ ชวนและเอกสารการคัด เลือก
เบื้องตน
คุณสมบัติเบื้องตนเพื่อใหผูที่สนใจทราบ
หลักประกันซอง - หนวยจัดซื้อจัดจางสามารถกําหนดใหผูเสนอราคาตองยื่นหลักประกันซองไดโดย
จะตองกําหนดไวในเอกสารประกาศเชิญชวน ทั้งนี้ หนวยจัดซื้อจัดจางจะตองคืน
หลักประกันซองทันทีในกรณีที่
1) หลักประกันซองหมดอายุ
2) สัญญาจัดซื้อจัดจางมีผลบังคับใช
3) ยกเลิกการจัดซื้อจัดจาง
4) เถิกถอนขอเสนอที่ยื่นกอนวันที่กําหนดใหสิ้นสุดการยื่นขอเสนอ
การยกเลิกการ - หนวยงานจัดซื้อจัดจางสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจางเวลาใดก็ไดกอนที่จะมี
จัดซื้อจัดจาง
การพิจารณาขอเสนอที่ชนะการประมูล และหลังจากการพิจารณาขอเสนอที่
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ประเด็น
กระบวนการ
ทบทวน

สาระสําคัญ
ชนะการประมูลแลวสามารถยกเลิกไดในกรณีที่ผูที่ชนะการประมูลไมลงนามใน
สัญญาจัดซื้อจัดจางหรือไมสามารถยื่นหลักประกันสัญญาตามที่กําหนด
- ผูเ สนอราคาสามารถรองเรียนหรืออุท ธรณ ในกรณีที่เ กิดความเสียหายหรื อ
เดือดรอนจากการไมปฏิบัติตามขอบทของกฎหมายนี้

3.2.3 ความตกลงวาดวยการจัดซื้อจัดจางโดยรัฐขององคการการคาโลก (Government
Procurement Agreement: GPA)
ความตกลงวาดวยการจัดซื้อจัดจางโดยรัฐ ขององคการการคาโลก (Government
Procurement Agreement: GPA) เปนความตกลงแบบพหุภาคี (Plurilateral Agreement) ซึ่งมี
ผลผูกพันเฉพาะประเทศ/รัฐสมาชิกขององคการการคาโลก (World Trade Organisation: WTO) ที่
ลงนามในความตกลงเทานั้น มิใชความตกลงแบบหลายฝาย (Multilateral Agreement) ซึ่งมีผล
ผูกพันประเทศ/รัฐสมาชิกทั้งหมด เหมือนอยางความตกลงอื่นๆ ทั่วไปของ WTO โดย GPA ไดมีการ
ลงนามรวมกันระหวางประเทศอุตสาหกรรมสวนใหญของโลก เมื่อคราวประชุมเจรจาการคารอบ
อุรุกวัย (the Uruguay Round) เมื่อป ค.ศ. 1994 เพื่อกําหนดกรอบกฎหมายระหวางประเทศเพื่อ
การเปดเสรีทางการคาและการบริหารจัดการตลาดการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ โดยมีวัตถุประสงคหลัก
เพื่อการเพิ่มการเปดเสรีทางการคาในดานการจัดซื้อจัดจางภาครัฐใหมากขึ้น โดยขจัดการเลือกปฏิบัติ
ระหวางสินคาและบริการของตางชาติกับสินคาและบริการภายในประเทศ (Non–Discrimination)
และจะกําหนดกรอบวาดวยสิทธิและหนาที่ของประเทศ/รัฐภาคีสมาชิกที่จะตองปรับเปลี่ยนกฎหมาย
ระเบียบ กระบวนการและแนวปฏิบัติภายในที่เ กี่ยวของกับ การจัดซื้อจัดจางภาครัฐใหเ ปนไปใน
ลักษณะที่มีการเปดตลาดการจัดซื้อจัดจางระหวางประเทศมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง กระบวนการจัดซื้อจัดจาง
จะตองมีความโปรงใสมากขึ้นทั้งในระดับภายในประเทศและระหวางประเทศ
แต ห ลั ง จากความตกลงว าด ว ยการจั ด ซื้อ จั ดจ า งโดยรั ฐ มี ผ ลบั ง คับ ใชไ ด 2 ป
ประเทศ/รัฐภาคีสมาชิกไดเสนอใหมีการพิจารณาขอบทตางๆ ในความตกลงฯ ใหม เนื่องจากความไม
ครอบคลุมของขอบท โดยการเจรจารอบใหมแลวเสร็จเมื่อเดือนธันวาคม ค.ศ. 2011 ทั้งนี้ ในชวงป
ค.ศ. 2014 ความตกลงวาดวยการจัดซื้อจัดจางโดยรัฐไดมีการทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาใหมีความ
ทันสมัยมากขึ้น โดยมีเนื้อหาสาระสําคัญที่ไดมีการเพิ่มเติม ประกอบดวย
1) การเนนใหมีก ารสนับ สนุนธรรมาภิบ าล (Good Governance) และการ
ตอตานการทุจริตคอรรัปชัน (Anti-Corruption) ซึ่งถือเปนวัตถุประสงคหลักของความตกลงนี้
2) การเพิ่ ม มาตรการใหม เ กี่ ย วกั บ ช ว งระยะเวลาปรั บ ตั ว (Transitional
measures) เพื่อเตรียมความพรอมในการปฏิบัติตามความตกลง
3) การเพิ่มความยืดหยุนในการสมัครเขาเปนประเทศ/รัฐภาคีสมาชิกความตกลง
สําหรับการเพิ่มเติมในสวนของขอผูกพันดานการเปดตลาดการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ในขอบท ความตกลงวาดวยการจัดซื้อจัดจางโดยรัฐ ที่มีการทบทวนและปรับปรุง ประกอบดวย
1) การเพิ่ ม จํ า นวนหน ว ยงานที่ ค รอบคลุ ม ภายใต ค วามตกลงมากกว า 500
หนวยงาน ทั้งในสวนรัฐบาลกลาง รัฐบาลทองถิ่นและหนวยงานอื่นๆ ของรัฐ
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2) การเพิ่มโครงการสัมปทาน (Build–Operate–Transfer Concession Contract:
BOT) และโครงการรวมทุนระหวางภาครัฐและภาคเอกชน (Public–Private Partnership: PPP) เปน
ครั้งแรกของ 3 ประเทศ/รัฐภาคีสมาชิก (สหภาพยุโรป ญี่ปุน และเกาหลี)
3) การเพิ่มความครอบคลุมดานสินคา
4) การเพิ่ ม ความครอบคลุม ดา นบริก ารในเกื อบทุก ประเทศ/รั ฐภาคี ส มาชิ ก
โดยเฉพาะการบริการดานเทคโนโลยีทางการสื่อสาร และการบริการดานสิ่งกอสรางที่ครอบคลุมทุกรัฐ
ภาคีสมาชิกภายใตมูลคาขั้นต่ําที่เกี่ยวของ
5) บางประเทศ/รัฐภาคีส มาชิก ไดมีการปรับ ลดมูล คาขั้นต่ําของโครงการที่จ ะ
ครอบคลุมตามความตกลง ไดแก อิสราเอล ญี่ปุน เกาหลีใต และเนเธอรแลนด
ซึ่งสงผลใหมูลคาการเปดตลาดการจัดซื้อจัดจางภาครัฐโดยรวมภายใตความตกลงฯ
ทั้งสิ้นประมาณ 1.7 ลานลานเหรียญสหรัฐตอป เพิ่มขึ้นประมาณ 80,000–100,000 ลานเหรียญสหรัฐ
ทั้งนี้ ความตกลงวาดวยการจัดซื้อจัดจางโดยรัฐ มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 6 เมษายน ค.ศ. 2014 โดย
ป จ จุ บั น มี ป ระเทศ/รั ฐ ภาคี ส มาชิ ก ทั้ ง สิ้ น 43 ประเทศ/รั ฐ และ 28 ประเทศ/รั ฐ ภาคี ส มาชิ ก
ผูสังเกตการณ (Observer) โดยมี 10 ประเทศ/รัฐภาคีสมาชิก WTO ที่อยูระหวางกระบวนการเขารวมเปน
ประเทศ/รัฐภาคีสมาชิกของความตกลงวาดวยการจัดซื้อจัดจางโดยรัฐ
ตารางที่ 5 ประเทศ/รัฐภาคีส มาชิก และผูสัง เกตการณความตกลงวาดวยการจัดซื้อจัดจางโดยรัฐ
(GPA)
ประเทศ/รัฐ ภาคีสมาชิก
สหภาพยุโรป 28 ประเทศ ประกอบดวย
ออสเตรีย
เบลเยียม
เยอรมนี
กรีซ
เนเธอรแลนด
โปรตุเกส
ไซปรัส
สาธารณรัฐเชค
ลิธัวเนีย
มัลตา
บัลกาเลีย
โรมาเนีย
ฮองกง
ไอซแลนด
ลิกเทนสไตน
อารูบา
ไตหวัน
สหรัฐอเมริกา
แอลเบเนีย*
ชิลี
อินโดนีเซีย
มองโกเลีย
รัสเซีย
ตุรกี

อารเจนตินา
จีน*
จอรแดน*
ยูเครน*
ซาอุดิอาระเบีย

เดนมารก
ฟนแลนด
ไอรแลนด
อิตาลี
สเปน
สวีเดน
เอสโตเนีย
ฮังการี
โปรแลนด
สาธารณรัฐสโลวัค
โครเอเชีย
อิสราเอล
ญี่ปุน
นอรเว
สิงคโปร
มอนเตนิโกร
นิวซีแลนด
ประเทศ/รัฐ ผูสังเกตการณ
ออสเตรเลีย
บาหเรน
โคลอมเบีย
จอรเจีย*
สาธารณรัฐคีรกีซ* มาเลเซีย
เวียดนาม
โอมาน*
ศรีลังกา
ทาจิกิสถาน

* อยูระหวางการเจรจาเขารวมเปนประเทศ/รัฐภาคีสมาชิก GPA

ที่มา: http://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/memobs_e.htm

ฝรั่งเศส
ลักเซมเบอรก
สหราชอาณาจักร
ลัตเวีย
สโลเวเนีย
สาธารณรัฐเกาหลี
สวิสเซอรแลนด
แคเมอรูน
อินเดีย
มอลโดวา*
ปานามา
สาธารณรัฐมาเซโดเนีย
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ตารางที่ 6 สาระสําคัญของขอบทความตกลงวาดวยการจัดซื้อจัดจางโดยรัฐ (GPA)
ประเด็น
หลักการทั่วไป

สาระสําคัญ
- หลักการพื้นฐานของความตกลง ไดแก การไมเลือกปฏิบัติ เปดเผย เปนธรรม
หลักความโปรงใส หลีกเลี่ยงความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตัวและ
ประโยชนสวนรวมและปองกันการคอรรัปชัน
การเปดเผยขอมูล - กําหนดใหมีการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบหรือขอกําหนดตางๆ
ที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจาง รวมถึง คําวินิจฉัย การพิจารณาคดีดานปกครอง
รูปแบบสัญญามาตรฐาน และแผนการจัดซื้อจัดจาง ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสและ
เอกสารที่เผยแพรอยางกวางขวางและเพื่อใหสาธารณชนสามารถเขาถึงไดโดยงาย
วิธีการจัดซื้อ
วิธีการจัดซื้อจัดจางประกอบดวย
จัดจาง
- วิธีเสนอราคาแบบเปด (Open tendering)
- วิธีเสนอราคาแบบคัดเลือก (Selective tendering)
- วิธีเสนอราคาแบบจํากัด (Limited tendering)
เงื่อนไขในการ หนวยจัดซื้อจัดจางสามารถกําหนดเงื่อนไขในการเขารวมการจัดซื้อจัดจางซึ่งการ
เขารวม
ประเมินคุณสมบัติของผูเขารวมการเสนอราคาดูจ ากความสามารถดานการเงิน
ดานการคาและดานเทคนิค โดยเงื่อนไขจะตองกําหนดและเผยแพรไวในประกาศ
หรือเอกสารการประมูล และอาจกําหนดไมใหผูประกอบการดังตอไปนี้เขารวมการ
จัดซื้อจัดจาง
- ลมละลาย
- เปดเผยขอมูลที่เปนเท็จ
- มีผลการดําเนินงานที่ผิดพลาดและไมมีประสิทธิภาพจากการดําเนินงานตามสัญญา
ครั้งกอนๆ
- มีคําพิพากษาตัดสินวากระทําผิดทางอาญาอยางรายแรง
- มีการประพฤติ ปฏิบัติที่ผิดตอวิชาชีพ หรือการละเลยหรือหลีกเลี่ยงภาษี
การคัดเลือก
- กําหนดใหสาสมารถดํ าเนินการคัดเลื อกคุณสมบั ติเบื้องต นได โดยตองกํ าหนด
คุณสมบัติ
หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกในประกาศเชิญ ชวนและเอกสารการคัดเลือก
เบื้องตน
คุณสมบัติเบื้องตนเพื่อใหผูที่สนใจทราบ
กระบวนการ
ผูเสนอราคาสามารถรองเรียนหรืออุทธรณในกรณีที่
ทบทวน
- มีการฝาฝนขอบทตามความตกลงนี้
- มีการไมปฏิบัติตามมาตรการตางๆ ภายใตความตกลงนี้ หากผูเ สนอราคาไม มี
สิทธิในการโตแยงโดยตรงภายใตกฎหมายภายในประเทศ
ทั้งนี้ รัฐบาลของคูภาคีจะตองสนับสนุนใหหนวยจัดซื้อจัดจางและผูเสนอราคาที่
โตแยงหาขอสรุปโดยการปรึก ษาหารือกอน และจะตองดําเนินการพิจารณาขอ
โตแยงภายในระยะเวลาที่เหมาะสมและเปนธรรมในลักษณะที่ไมเปนอคติ กับการ
เขารวมเสนอราคาหรือสิทธิในการทบทวนของผูเสนอราคารายนั้นในอนาคต
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3.2.3.1 วัตถุประสงคของความตกลงวาดวยการจัดซื้อจัดจางโดยรัฐ
วัตถุประสงคที่สําคัญ คือ การขยายขอบเขตการคาระหวางประเทศให
กวางขวางมากขึ้น รวมถึง การสรางความเปนธรรมและความมีประสิทธิภาพในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐ ทั้งนี้ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดัง กลาว องคการการคาโลกจึงไดกําหนดกรอบและวิธีการ
เจรจาซึ่งเปนหลักการพื้นฐานที่สําคัญเกี่ยวกับความตกลงวาดวยการจัดซื้อจัดจางโดยรัฐ ไว 2 ประการ
ดังนี้
1) การประติบัติเยี่ยงคนชาติ (National Treatment) และการไมเลือก
ปฏิบัติ (Non–Discrimination) หมายถึง การไมเลือกปฏิบัติตอสินคา บริการ ผูประกอบการหรือ
บุคคลของชาติตนเองกับของประเทศ/รัฐคูภาคี ซึ่งหลักการนี้ใชหลังจากที่สินคาหรือบริการไดผาน
พรมแดนเขามาแลว ทั้งนี้ การเก็บภาษีศุลกากรเฉพาะสินคาที่มาจากตางประเทศไมขัดกับหลักการ
ดังกลาว
2) ความโปรงใส (Transparency) และความสม่ําเสมอ (Consistency)
เพื่อชวยปองกันการเลือกปฏิบัติและชวยการวางแผนการดําเนินงานลางหนาเปนไปไดโดยงาย
3.2.3.2 ประโยชนในการเขาเปนรัฐภาคีสมาชิกความตกลงวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
โดยรัฐ
ประเทศไทยมีโอกาสในการเขาสูตลาดการจัดซื้อจัดจางภาครัฐที่มีมูลคาสูงถึง 1.7
ลานลานเหรียญสหรัฐตอป และมีความเปนไปไดที่จะมีการขยายตัวของตลาดการจัดซื้อจัดจางมากขึ้น
ในอนาคต ประกอบกับไดมีการทบทวนปรับปรุงความตกลงวาดวยการจัดซื้อจัดจางโดยรัฐใหมีความ
ทัน สมัย และมี ความยื ด หยุ น มากขึ้ น ซึ่ ง ประเทศไทยสามารถใช ค วามตกลงในการชว ยผลั ก ดั น
กระบวนการปฏิรูป กฎหมายเกี่ยวกับ การจัดซื้อ จัดจางภาครัฐ เพื่ อเปนการพิสูจ นและยืนยันว า
กฎหมายภายในประเทศที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางมีความสอดคลองกับการปฏิบัติที่ดีของนานาชาติ
3.2.4 กฎหมายและมาตรการการจัดซื้อจัดจางภาครัฐของประเทศคูภาคี ASEAN+3
ASEAN+6
3.2.4.1 ประเทศจีน
ประเทศจีนอยูระหวางการสมัครเขาเปนภาคีสมาชิกของความตกลงวา
ดวยการจัดซื้อจัดจางโดยรัฐ แตอาจใชเวลานานเนื่องจากกฎระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ของจีนยังไมสอดคลองกับมาตรฐานสากล โดยแตเดิมจีนมีกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
2 ฉบับ ไดแก The Law on Bid Invitation and Tendering และ The Government
Procurement Law ซึ่ง มีเ นื้อหาที่ทับซอนกันอยู ทําใหก ารใชบังคับ ใชก ฎหมายมีความสั บ สน
ประกอบกับ ปญ หาเกี่ยวกับ การทุจริตคอรรัป ชัน ดังนั้น จึง ไดมีก ารรางกฎระเบียบฉบับ ใหมขึ้น
เรียกวา Implementing Regulations of the Government Procurement Law of the People’s
Republic of China ที่มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งมีวัตถุประสงคหลักๆ เพื่อใหมี
ความสอดคลองกับ มาตรฐานสากล รวมถึงกํากับดูแลการใชจายเงินงบประมาณและลดการทุจริต
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คอรรัปชันในการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ โดยการกําหนดกลไกในการเปดเผยขอมูลที่มีประสิทธิภาพเพื่อ
เพิ่มความโปรงใสและความเปนธรรมในกระบวนการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ4
3.2.4.2 สาธารณรัฐเกาหลี
สาธารณรัฐเกาหลี หรือเกาหลีใตเ ปนหนึ่งในสมาชิก ความตกลงวาดวย
การจัดซื้อจัดจางโดยรัฐ ขององคการการคาโลก โดยกฎหมายภายในของเกาหลีใตที่เกี่ยวของกับการ
จัดซื้อจัดจาง เรียกวา Government Procurement Act ซึ่งใชบังคับกับหนวยงานของรัฐ ซึ่งภายใต
กฎหมายดังกลาวไมมีการกําหนดมูลคาการจัดซื้อจัดจาง ที่เขาขายวาตองเปดประมูลไว แตจะกําหนด
มูลคาไวใน Presidential Decree โดยจะมีการกําหนดและ เปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ซึ่งใน
ปจจุบันหากเปนการจัดซื้อสินคาทั่วไปจะตองมีมูลคาไมต่ํากวา 42,000 เหรียญสหรัฐ หากเปนสัญญา
กอสรางมูลคารวมของโครงการตองไมต่ํากวา 2.5 ลานเหรียญสหรัฐ
3.2.4.3 ประเทศญี่ปุน
ประเทศญี่ปุนเปนหนึ่งในสมาชิกความตกลงวาดวยการจัดซื้อจัดจางโดยรัฐ
ขององคการการคาโลก โดยมีกฎหมายภายในของญี่ปุนที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ เรียกวา
The Accounts Law5 แตอยางไรก็ตาม ไมมีหนวยงานหลักที่รับผิดชอบเรื่องการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
โดยเฉพาะ และสําหรับการจัดซื้อจัดจางในสวนทองถิ่นก็จะมี the Local Autonomy Law ที่กํากับ
ดูแลอยูห นวยงานภาครัฐแตละแหงจะกําหนดหลักเกณฑในการบริห ารสัญญาของตนเอง โดยการ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐของญี่ปุนมีการใชระบบสมัครใจ The Voluntary Measure on Government
Procurement ซึ่ ง ให สิ ท ธิ ดี ก ว า ของความตกลงว า ด ว ยการจั ด ซื้ อ จั ด จ า งโดยรั ฐ กล า วคื อ
ผูประกอบการสามารถเขาถึงตลาดการจัดซื้อจัดจางภาครัฐไดงายขึ้น โดยกําหนดมูลคาขั้นต่ําต่ํากวาที่
กําหนดไวในความตกลง GPA ซึ่งมูลคาขั้นต่ําดังกลาว จะมีการปรับปรุงเปนระยะในทุกๆ 2 ป โดยจะ
มีการตีพิมพในกิจานุเบกษา (Government’s Official Gazette) ที่เรียกวา “Kanpo” โดยมูลคา
ลาสุดไดมีการปรับปรุงเมื่อวันที่ 25 มกราคม 25596
3.2.4.4 ประเทศออสเตรเลีย
การจั ด ซื้ อ จั ด จ า งภาครั ฐ ของออสเตรเลี ย อยู ภ ายใต ก ฎเกณฑ
Commonwealth Procurement Rules (CPRs) 2014 ซึ่งออกโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
ภายใตกฎหมาย Public Governance, Performance and Accountability Act 2013 (PGPA
Act)7 โดยบัง คับใชกับการจัดซื้อจัดจางสินคาหรือบริการทุก ประเภทเวนแตที่ร ะบุไวในบทนําของ
Commonwealth Procurement Rules เชน การลงทุน การใหกูยืม การใหเงินชวยเหลือ เปนตน
4

Covington & Burling LLP, China’s New Regulations on Government Procurement Seek to
Promote Greater Transparency [Online], 2015, Available from: https://www.cov.com//media/files/corporate/publications/2015/03/chinas_new_regulations_on_government_procureme
nt_seek_to_promote_greater_transparency_english.pdf.
5
Kaikei ho [Accounts Law], Law No.35 of 1947, last amended by Law No.53 of 2006
6
Japan External Trade Organization, About Government Procurement [Online], Available from:
https://www.jetro.go.jp/en/database/procurement/procurement.html.
7
ทีมา: http://www.finance.gov.au
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โดยการจัดซื้อจัดจางภาครัฐภายใตก ฎเกณฑ CPRs มุงเนนความคุม คา (Value for Money)
ความโปรงใส (Transparency) การแขงขันอยางเปนธรรม และสงเสริมการเขาถึงโอกาสในการจัดซื้อ
จัดจางภาครับของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
3.2.4.5 ประเทศนิวซีแลนด
การ จั ด ซื้ อ จั ด จ า งภาครั ฐ ขอ งนิ วซี แล นด อยู ภา ยใ ต ก ฎเ กณฑ
The Principles of Government Procurement ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนกรกฎาคม 2012
โดยหลัก การพื้นฐานของการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ ไดแก การวางแผนและการบริห ารจัดการเพื่อ
ผลลัพธที่ดี ใหความเปนธรรมกับผูเสนอราคาทุกราย คัดเลือกผูเสนอราคาที่เหมาะสม จัดซื้อจัดจาง
อยางมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
3.2.4.6 ประเทศอินเดีย
ประเทศอินเดียยังไมเปนภาคีสมาชิกความตกลงวาดวยการจัดซื้อจัดจางโดยรัฐ
ขององคการการคาโลก อีกทั้งอินเดียยังไมมีกฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางภาครัฐเปนการเฉพาะ
โดยหนวยงานและกรอบกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจางภาครัฐจะอยู ภายใตรัฐธรรมนูญ
ของอินเดีย (The Constitution of India) แตเ มื่อป ค.ศ. 2005 กระทรวงการคลังไดป รับปรุง
กฎระเบียบเกี่ยวกับการเงินทั่วไปที่เรียกวา General Financial Rules 2005 และที่แกไขเพิ่มเติม
2010 ซึ่งไดกําหนดหลักเกณฑทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารจัดการดานการเงินและกระบวนการจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐและการบริห ารสัญ ญา 8 และเมื่อป 2006 กระทรวงการคลัง ไดออกหลัก เกณฑ Manual
providing for Procurement of Goods, Works, and Services จํานวน 3 ฉบับ เพื่อใชเปน
แนวทางในการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานภาครัฐในระดับกระทรวง กรม และรัฐวิสาหกิจไดปฏิบัติ
โดยปจจุบันหนวยงานภาครัฐในระดับ State Government ไดนําหลักเกณฑดังกลาวไปถือปฏิบัติ
ทั้งนี้ นอกจากหลักเกณฑซึ่งออกโดยกระทรวงการคลังดังกลาวขางตน กระทรวงกลาโหมชองอินเดีย
ไดออกกฎเกณฑเ กี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริก ารในสวนที่ เ กี่ยวของกับ การทหารแยก
ตางหากเรียกวา The Defence Procurement Procedure 2008 ซึ่งใชบังคับกับกระทรวงกลาโหม
Indian Coast Guard The Defence Research Development Organisation และ Ordinance
Factory Board 9
3.3 การวิเคราะหเปรียบเทียบสาระสําคัญของกรอบกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ
การจัดซื้อจัดจางภาครัฐเปนเครื่องมือที่สําคัญ ของรัฐบาลในการแกไขปญหาสําคัญ ของ
ประเทศและการสง เสริม ให บ รรลุเ ปาหมายดานตางๆ เชน ด านเศรษฐกิจ (โครงสรางพื้ นฐาน)
ดานสังคม (การศึกษา สวัสดิก ารทางสังคม) และดานสิ่งแวดลอม (Green Procurement) ทั้ง นี้
ความคุมคาและประสิทธิภาพของการจัดซื้อจัดจางภาครัฐจะตองเปนไปตามหลักการและลักษณะและ
วัตถุประสงคที่สําคัญ ไดแก การแขง ขันที่เปนธรรม การไมเลือกปฏิบัติ ความโปรงใสตรวจสอบได
8

Ministry of Finance, Department of Expenditure, The General Financial Rules (GFR), Government
of India.
9
ที่มา: https://www.loc.gov/law/help>india..
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ความรับผิดชอบ (ตอการตัดสินใจ) ความเสมอภาค และการปองกันการผูกขาด นอกจากนี้ การจัดซื้อ
จัดจา งภาครัฐ ยัง เปนองคป ระกอบสํา คัญ ในการคาระหว างประเทศและการเขา สูตลาดภาครั ฐ
แตอยางไรก็ตาม การจัดซื้อจัดจางภาครัฐจะตองประสบปญหาความเสี่ยงดานธรรมาภิบาลตลอดเวลา
เชน การใหสินบน การทุจ ริตคอรรัป ชัน การฮั้วประมูล ผลประโยชนทับ ซอน การแทรกแซงทาง
การเมือง หรือการใชอํานาจในทางที่ผิด เปนตน (Peder Blomberg, 2558)
เพื่อเปนการเตรียมความพรอมหากประเทศไทยจะพิจารณาเปดเสรีตลาดการจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐ กรมบัญชีกลางในฐานะหนวยงานที่กํากับดูแลเรื่อง การจัดซื้อจัดจางภาครัฐ จึงไดมีการเตรียม
ความพร อ มในด า นต า งๆ เช น โดยจะต อ งมี ก ารรวบรวมข อ มู ล และกฎระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข อ ง
และเปรียบเทียบความตกลงระหวางประเทศกับกฎระเบียบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐของประเทศไทย
และกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อพิจารณาเตรียมปรับ ปรุงแกไขกฎระเบียบภายในใหมีความ
สอดคลองกับมาตรฐานสากล และเปนการเตรียมความพรอมในการรับมือกับขอเรียกรองของประเทศ
คูเจรจาความตกลงการคาเสรีอื่นๆ ในการเจรจาเปดตลาดการจัดซื้อจัดจางภาครัฐในอนาคต ทั้งนี้ การ
วิเคราะหเปรียบเทียบกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจางภาครัฐของประเทศไทยกับความตกลง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางโดยรัฐ ขององคการการคาโลก ไดมีการพิจารณาประเด็นหลักๆ ที่สําคัญ ดังนี้
3.3.1 หลักการพื้นฐานของการจัดซื้อจัดจาง
หลักการพื้นฐานของการจัดซื้อจัดจางภาครัฐของความตกลงวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
โดยรัฐ ตั้ง อยูบ นพื้นฐานของหลัก การเปดเผย (openness) หลักความโปรงใส (transparency)
โดยหนวยงานของรัฐจะตองมีการเปดเผยขอมูลการประกวดราคาเปนการทั่วไป พรอมทั้ง เปดเผย
กฎระเบียบที่เ กี่ยวขอ งและจะต องจั ดใหมี ก ระบวนการประกวดราคาที่ โ ปรง ใส เป นธรรมและ
ตรวจสอบได โดยผูที่ถูกกระทบสิทธิสามารถคัดคานได นอกจากนี้ ยังมีหลักการไมเลือกปฏิบัติ (non–
discrimination) และหลักการประติบัติเยี่ยงคนชาติ (National Treatment) โดยหนวยงานของรัฐ
จะตองไมเลือกปฏิบัติตอผูคาหรือผูเสนอราคาตางชาติแตกตางไปจากผูคาหรือผูเสนอราคาในประเทศ
และจะตองปฏิบัติตอบริษัทหรือผูคาที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศอยางเทาเทียมกัน ไมวาจะมีสดั สวน
ผูถือหุ นเป นชาวตา งชาติห รื อไม ทั้ง นี้ รวมถึ ง การไมเ ลือกปฏิบั ติตอ สินค าและบริ ก ารไมว าจะมี
แหลงกําเนิดจากที่ใด
ภายใตกฎหมายและกฎระเบียบของไทยไดมีการระบุไวอยางชัดเจนวาการจัดซือ้ จัดจาง
ภาครัฐ ของไทยตั้ ง อยูบ นพื้น ฐานของหลัก การเปดเผยและหลั ก ความโปรง ใสและตรวจสอบได
ตัวอยางเชน การกําหนดใหสวนราชการตองเผยแพรขาวสารการประกวดราคาในสื่อตางๆ หรือการสง
สําเนาสัญญาเกินหนึ่งลานบาทใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินและกรมสรรพากรภายในสามสิบวัน
นับตั้งแตวันทําสัญญา แตอยางไรก็ตาม แตเดิมในระเบียบพัสดุฯ ป 35 อาจมีบทบัญญัติบางสวนที่ขัดตอ
หลัก การไมเ ลือกปฏิบัติ (Non-Discrimination) และหลัก การประติบัติเ ยี่ยงคนชาติ (National
Treatment) เชน การกําหนดใหใชพัสดุที่ผลิตในประเทศและกิจการของคนไทย รวมถึง การสงเสริม
การจางที่ป รึกษาไทย การจัดซื้อจัดจางดวยวิธีกรณีพิเ ศษ การกําหนดใหหนวยงานราชการจะตอง
จัดซื้อยาและเวชภัณฑ (ที่ไมใชยา) จากองคก ารเภสัชกรรม ประกอบกับ มีลัก ษณะขัดแยงกับ กฎ
แหลงกําเนิดสินคา (rule of origin) ของความตกลง GPA ที่ไมอนุญาตใหนํากฎแหลงกําเนิดสินคาที่
แตกตางไปจากกฎแหลงกําเนิดสินคาขององคการการคาโลก มาใชเปนเกณฑซึ่งจะทําใหกลายเปน
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เครื่องมือในการกีดกันการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ ดังนั้น เพื่อใหเกิดความสอดคลองกับหลักปฏิบัติสากล
และไมเปนการเลือกปฏิบัติหรือกีดกันทางการคาระหวางประเทศ จึงไมมีการกําหนดประเด็นตางๆ ไวใน
พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจางฯ
3.3.2 วิธีการจัดซื้อจัดจาง
วิธีการจัดซื้อจัดจางของความตกลงวาดวยการจัดซื้อจัดจางโดยรัฐ ประกอบดวย 3
วิธี ไดแก (1) การเสนอราคาแบบเปด (Open Tendering) เปนวิธีการเสนอราคาที่มีการแขงขันมาก
ที่สุดโดยใหผูเ สนอราคาทุก รายที่ ส นใจสามารถยื่ นขอเสนอได (2) การเสนอราคาแบบคัดเลือ ก
(Selective Tendering) โดยจะเชิญเฉพาะผูเสนอราคาที่ผานการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องตนแลว
และ (3) การเสนอราคาแบบจํากัด (Limited Tendering) เปนการเชิญใหผูเสนอราคาจํานวนนอยรายยื่น
ขอเสนอในกรณีที่เปนตามเงื่อนไขที่กําหนดไว เชน มีความจําเปนเรงดวน
สําหรับวิธีการจัดซื้อจัดจางภาครัฐของประเทศไทยตามระเบียบพัสดุฯ 35 มี 6 วิธี
ไดแก (1) วิธีตกลงราคา (2) วิธีสอบราคา (3) วิธีประกวดราคา (4) วิธีพิเศษ (5) วิธีกรณีพิเศษ (6) วิธี
ประมูล ดวยระบบอิเ ล็ก ทรอนิก ส จะเห็นไดวา วิ ธีก ารจัดซื้อจัดจางภาครัฐของไทยแตกตางจาก
กรอบวิธีการจัดซื้อจัดจางภาครัฐของความตกลงวาดวยการจัดซื้อจัดจางโดยรัฐอยางมีนัยสําคัญ
โดยความตกลงวาดวยการจัดซื้อจัดจางโดยรัฐจะกําหนดวิธีการจัดซื้อจัดจางตามรูปแบบและเงื่อนไข
ในการจัดซื้อจัดจาง โดยตั้งอยูบนพื้นฐานของการเปดโอกาสใหผูเสนอราคาเขารวมเสนอราคาโดยเปด
เปนการทั่วไป หรือเปดใหเฉพาะผูที่ผานการคัดเลือก หรือเฉพาะรายในกรณีที่จําเปน เรงดวนและ
ฉุกเฉิน แตสําหรับการจัดซื้อจัดจางภาครัฐของประเทศไทย การเลือกใชวิธีการจัดซื้อจัดจางจะใช
มูลคาการจัดซื้อจัดจ างเปนสําคัญ และมีเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่ร ะเบียบพัส ดุฯ กําหนดไวในแตล ะวิธี
ดังนั้น เพื่อใหเกิดความสอดคลองในวิธีการจัดซื้อจัดจางภาครัฐของไทยกับสากล ในพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจางฯ จึงไดกําหนดใหมีวิธีการจัดซื้อจัดจางเพียง 3 วิธี ไดแก วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง
3.3.3 มูลคาขั้นต่ําของการจัดซื้อจัดจาง
ขอบเขตการจัดซื้อจัดจางภาครัฐตามความตกลงวาดวยการจัดซื้อจัดจางโดยรัฐ
มีการกําหนดมูลคาขั้นต่ําของการจัดซื้อจัดจางที่แตละประเทศเจรจาตอรองกันไว ซึ่งโดยทั่วไปกําหนด
มูลคาขั้นต่ํา ดังนี้
ตารางที่ 7 มูลคาขั้นต่ําของการจัดซื้อจัดจางภายใตความตกลง GPA
หนวย: Special Drawing Right (SDR)
รัฐบาลกลาง
รัฐบาลทองถิ่น
หนวยงานอื่นๆ
การซื้อสินคา
130,000
200,000
400,000
การจางบริการ
งานกอสราง
5,000,000
หมายเหตุ: 1 SDR เทากับ 46.15 บาท อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ 2558
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สําหรับการจัดซื้อจัดจางภาครัฐของประเทศไทยไมมีการกําหนดมูลคาขั้นต่ําในการ
จัดซื้อจัดจาง แตภายใตระเบียบพัสดุฯ ป 2535 ไดใชมูลคาการจัดซื้อจัดจางเปนตัวกําหนดวิธีการ
จัดซื้อจัดจาง เชน หากการจัดซื้ อจัดจางหรืองานกอสราง มีมูล คามากกวา 2 ลานบาท ไมวาจะ
ดําเนินการโดยสวนราชการสวนกลาง รัฐวิสาหกิจหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น จะตองใชวิธีการ
ประกวดราคาโดยใชวิธีการอิเล็กทรอนิกส เปนตน
ตารางที่ 8 มูลคาการจัดซื้อจัดจางภาครัฐตามระเบียบพัสดุฯ 35
วิธีการจัดซื้อจัดจาง
วิธีตกลงราคา
วิธีสอบราคา
วิธีประกวดราคา
วิธีพิเศษ
วิธีกรณีพิเศษ
วิธีประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส

วงเงิน
ไมเกิน 100,000 บาท
เกิน 100,000 แตไมเกิน 2,000,000 บาท
เกิน 2,000,000 บาท
เกิน 100,000 บาท
ไมไดกําหนดวงเงิน
เกิน 2,000,000 บาท

ดัง นั้น เพื่ อใหเ กิด ความสอดคลอ งกั บ การจั ดซื้ อ จัด จา งภาครั ฐในระดับ สากล
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางฯ ไดกําหนดรูปแบบวิธีการจัดซื้อจัดจางใหสอดคลองกับสากลโดยใช
รูปแบบการจัดซื้อจัดจางเปนตัวกําหนดวิธีการจัดซื้อจัดจางแทนมูลคาของการจัดซือ้ จัดจาง
3.3.4 การเผยแพรขอมูล
ภายใตความตกลงวาดวยการจั ดซื้อจัดจางโดยรัฐ กําหนดใหป ระเทศ/รัฐภาคี
สมาชิกตองเผยแพรขอมูลตางๆ เกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ วิธีปฏิบัติ ประกาศขาว
เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจาง ผลการจัดซื้อจัดจาง เรื่องรองเรียน ผลการพิจารณาขอรองเรียน และ
กําหนดใหทําการสรุปเอกสารการเชิญชวนเขารวมการประกวดราคาเปนภาษาทางการขององคการ
การคาโลกอยางนอย 1 ภาษา เชน ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาสเปน เปนตน
สําหรับประเทศไทยกฎหมายและระเบียบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐของประเทศไทย
กรมบัญชีกลางทําหนาที่เปนหนวยงานกลางที่เผยแพรขอมูลเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
ผานทางเว็บ ไซต www.gprocurement.go.th ซึ่งปจ จุบันเผยแพรเปนภาษาไทยเพียงภาษาเดียว
ประกอบกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางฯ ไดกําหนดไวในหมวด 4 เรื่อง องคกรสนับสนุนดูแล
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ วาใหกรมบัญชีกลางมีหนาที่ในการดูแลและพัฒนาระบบ
การจัดซื้อจัดจางผานระบบอิเล็กทรอนิกส และการประกาศเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการจัดซือ้ จัดจางใน
ระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางเพื่อใหสาธารณชนสามารถเขามาตรวจดูได รวมทั้ ง
จัดทําฐานขอมูลราคาอางอิงของพัสดุ เพื่อใหหนวยงานภาครัฐใชเปนขอมูลประกอบการจัดซื้อจัดจาง
พัสดุนั้น และใหเผยแพรขอมูลดังกลาวในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

31
3.3.5 การคัดคานหรือรองเรียน
ความตกลงวาดวยการจัดซื้อจัดจางโดยรัฐ ไดกําหนดวิธีการคัดคานหรือรองเรียนไว
อยางชัดเจน โดยใหผูที่ตองการคัดคานรองเรียนตอหนวยงานจัดซื้อจัดจางเพื่อทําการเจรจาหารือ
รวมกันกอน และหากในกรณีที่ไมส ามารถเจรจาตกลงกันได รัฐจะตองจัดใหมีห นวยงานทางดาน
ปกครองหรือศาลทําหนาที่พิจ ารณาไตส วนขอเท็จ จริง และทําการตั ดสินตอไป และตองกําหนด
มาตรการเรงดวนเพื่อบรรเทาความเดือดรอนหรือความเสียหายตอผูคัดคาน เชน การสั่งระงับการ
จัดซื้อจัดจางชั่วคราว หรือสั่งชดเชยคาเสียหายใหผูคัดคาน
สําหรับประเทศไทย แตเดิมไมมีการระบุกระบวนการคัดคานไว แตโดยสวนใหญจะ
มีการกําหนดไวในเอกสารการประกวดราคา วาผูคัดคานอาจรองเรียนตอหนวยงานจัดซื้อจัดจางกอน
และหากตกลงกันไมไดก็ดําเนินการยื่นเรื่องตอหนวยงานอื่นๆ ที่เ กี่ยวของตอไปแลวแตก รณี เชน
ยื่นเรื่อ งขอใหศ าลปกครองพิ จ ารณาวิ นิจ ฉั ย ตาม พ.ร.บ. วิธี พิจ ารณาคดี ป กครอง พ.ศ. 2539
เนื่องจากคําสั่งของหนวยงานราชการในเรื่องการจัดซื้อจัดจางหรือการประกวดราคาถือเปนคําสั่งทาง
ปกครอง หรือในกรณีทุจริตในการจัดซื้อจัดจางภาครัฐหรือทํานอกเหนือกรอบอํานาจโดยเจาพนักงาน
ของรัฐใหถือเปนความผิดทางวินัยตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการหรือตามกฎหมายเฉพาะ
ของสวนราชการ สําหรับโทษทางอาญาหรือทางแพงไมมีกําหนดไวในระเบียบพัสดุฯ แตในทางปฏิบัติ
หากมีความผิดใหเปนไปตามประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย แตใน
สวนของความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการใหเปนไปตาม พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
พ.ศ. 2539 ทั้ง นี้ หากเปนกรณีการสมยอมราคาก็ใหเปนไปตาม พ.ร.บ. วาดวยความผิดเกี่ยวกับ
การเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2542
อยางไรก็ตาม ในพระราชบัญ ญัติก ารจัดซื้อ จัดจางฯ ไดมีก ารกําหนดเกี่ยวกั บ
การรองเรียนไวอยางชัดเจน โดยกําหนดกลไกการรองเรียนของผูประกอบการที่เขารวมการจัดซื้อจัดจาง
ของหน ว ยงานรั ฐไว 2 ระดั บ คือ ต อหน ว ยงานของรัฐ นั้ น ๆ และหากไม พ อใจก็ ยื่น อุ ท ธรณ ต อ
คณะกรรมการพิจารณา อุทธรณและขอรองเรียนได พรอมทั้ง ไดมีการกําหนดโทษทางอาญาเพิ่มเติม
สําหรับเจาหนาที่หรือผูมีอํานาจหนาที่ที่ละเวนไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางฯ นี้ โดย
มีระวางโทษจําคุกตั้งแต 1-10 ป ปรับ 40,000–400,000 บาท โดยใหผูใชหรือผูสนับสนุนการกระทํา
ความผิดตองระวางโทษเชนเดียวกัน
3.3.6 การใหแตมตอชดเชย
โดยหลักการแลว ความตกลงวาดวยการจัดซื้อจัดจางโดยรัฐ หามไมใหประเทศ/
รัฐภาคีสมาชิกใชวิธีการใหแตมตอชดเชย (Offset) ยกเวนกรณีสําหรับประเทศกําลังพัฒนาในชวง
เปลี่ยนผาน (Transitional Period) เพื่อดําเนินการตามความตกลงวาดวยการจัดซื้อจัดจางโดยรัฐ
สําหรับประเทศไทย แตเดิมไมมีบทบัญญัติที่กลาวถึงเรื่องการใหแตมตอชดเชยไว
อยางชัดเจน แตมีการแฝงไวในเรื่องการใหการสนับสนุนใหหนวยงานราชการใชพัสดุที่ผลิตในประเทศ
หรือเปนกิจการของคนไทย หรือใหโอกาสหนวยงานราชการสามารถตอรองราคาใหผูประกอบการไทย
หรือผูประกอบการที่เสนอราคาผลิตภัณฑที่ผลิตในประเทศไทยสามารถเสนอราคาสูงกวาผลิตภัณฑที่
ผลิตในตางประเทศหรือผูประกอบการตางประเทศได รวมถึง ในกรณีการจัดซื้อยาและเวชภัณฑมีการ
กําหนดสิทธิพิเศษกับองคการเภสัชกรรม โดยกําหนดใหสวนราชการจัดซื้อยาและเวชภัณฑที่มิใชยา
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จากองคการเภสัชกรรมดวยวิธีกรณีพิเศษ แตทั้งนี้ราคายาที่องคการเภสัชกรรมจําหนายตองไมสูงกวา
รอยละ 3 ของราคากลางยาชื่อสามัญเดียวกัน (generic name) ที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด แต
ประเด็นตางๆ ดังกลาวขางตนไมมีการกําหนดไวในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางฯ
3.4 ธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
องคกรเพื่อความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International: TI) ไดจัดอันดับการ
รับ รูเ กี่ยวกับ ประเด็นปญ หาคอรรัป ชันของประเทศตางๆ โดยใชดัชนีชี้วัดภาพลัก ษณคอรรัป ชัน
(Corruption Perception Index: CPI) ซึ่งเปนการสํารวจระดับความรูสึก/การรับรูของกลุมตัวอยาง
ตอปญหาคอรรัปชันในประเทศนั้นๆ โดยขอมูลที่ใชในการจัดทําดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชัน เปน
ขอมูลจากการสํารวจของแหลงขอมูล อาทิ สํานักโพลลตางๆ หนวยงานวิจัยที่มีชื่อเสียง และสถาบัน/
องคก ารระหวางประเทศอิสระซึ่งเปนที่ยอมรับทั่วโลกแตกตางกันไปในแตล ะป เชน Economist
Intelligence Unit สํานักแกลลัปโพลล สถาบันเพื่อการพัฒนาการบริหารการจัดการ IMD ที่ปรึกษา
ความเสี่ยงทางธุรกิจและทางการเมือง World Bank World Economic Forum หนวยงานใน
องคการสหประชาชาติ เปนตน โดยในป พ.ศ. 2558 ผลการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชัน
ขององคก รเพื่อความโปรงใสนานาชาติ ประเทศไทยไดคะแนน 38 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100
คะแนน อยูอันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเปนอันดับที่ 3 ในกลุมประเทศอาเซียนรอง
จากประเทศสิงคโปรและมาเลเซีย10
ปญหาการทุจริตคอรรัปชันเปนปญหาที่สําคัญถึงแมระดับความรุนแรงจะแตกตางกันไปใน
แตละประเทศ โดยกระบวนการจัดซื้อจัดจางภาครัฐเปนจุดที่มีความเสี่ยงสูงตอการทุจริตคอรรัปชัน
เนื่องจากเปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับธุรกรรมเชิงพาณิชยจํานวนมาก ทําใหมีผูที่เกี่ยวของทั้งในสวน
ภาครัฐและภาคเอกชน จึงมีแนวโนมที่กอใหเกิดการแสวงหาผลประโยชน การฮั้วประมูล11 ปญหาการ
ทุจริตคอรรัปชันที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจางภาครัฐนับเปนปจจัยเสี่ยงที่สําคัญตอการใชจายเงิน
งบประมาณภาครั ฐ ซึ่ ง จะทํ า ให ต น ทุ น ในการดํ า เนิ น โครงการสู ง เกิ น ความเป น จริ ง บั่ น ทอน
ประสิทธิภาพและกลไกการแขงขันในตลาด รวมทั้ง คุณธรรมและจรรยาบรรณของสังคมในภาพรวม
ดังนั้น การทุจ ริตคอรรัป ชันสงผลกระทบในเชิง ลบตอทางเศรษฐกิจ สัง คมและทางการเมือง โดย
ในทางเศรษฐกิจการคอรรัปชันจะเปนตัวถวงในการพัฒนาและอุปสรรคตอการลงทุน ในดานสังคม
การคอรรัปชันจะสรางความเหลื่อมล้ําระหวางชนชั้นและกอใหเกิดการแบงแยกของสังคม และในทาง
การเมืองการคอรรัปชันจะบั่นทอนคุณภาพของประชาธิปไตยและผลการดําเนินงานของรัฐบาลและ
สงผลกระทบตอความนาเชื่อถือตอสถาบันการเมืองและรัฐบาล12
รูปแบบวิธีการหรือขั้นตอนของการทุจริตคอรรัปชันในกระบวนการจัดซื้อจัดจางมีความ
หลากหลาย แตสามารถแบงเปนกลุมใหญๆ ไดตามชวงเวลาของการดําเนินโครงการ ไดแก ชวงกอน
10

Transparency International, Corruption Perceptions Index 2015 [Online], Available from:
http://www.transparency.org/cpi2015/results.
11
Integrity in Public Procurement, Good Practice from A to Z, OECD, 2007.
12
Conflict-of-Interest Policies and Practices in Nine EU Members States: A Comparative Review,
SIGMA Paper No.36, 2006.
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การประมูล ไดแก การล็อคสเปคเพื่อเอื้อประโยชนตอผูเขารวมประมูลบางราย การกําหนดหลักเกณฑ
เพื่อเลือกผูมีสิทธิเขารวมประมูล การกําหนดราคากลางที่สูงเกินจริง การฮั้วประมูล หรือการสมยอม
ราคา เปนตน และชวงหลักการประมูล ไดแก การแกไขแบบ การเปลี่ยนแปลงเนื้องาน การเพิ่ม /ลด
ปริม าณหรือคุณภาพ การสมรูรวมคิด การสงงานลาชาทําใหเกิดความเสียหายแกรัฐ การเรียกรับ
ผลประโยชนจากเจาหนาที่ เปนตน13
3.5 ผลกระทบการเปดเสรีตลาดการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
จากการศึกษาทั่วไปพบวา ประเทศกําลังพัฒนาสวนใหญไมตองการใหมีการเปดเสรีตลาด
การจัดซื้อจัดจางภาครัฐ เนื่องจากการจัดซื้อจัดจางภาครัฐถือเปนกลไกสําคัญที่รัฐบาลของประเทศ
กําลังพัฒนาจะใชในการชวยเหลือผูประกอบการหรือผูผลิตในประเทศไทย ไมวาจะเปนเรื่องของการ
สนับสนุนใหมีก ารใชวัตถุดิบภายในประเทศ หรือการชวยเหลืออุตสาหกรรมภายในบางประเภท
ตลอดจนกระตุ นเศรษฐกิจ ภายในประเทศ และจากผลการเปรียบเทียบประเด็น ที่เ กี่ยวของกั บ
กฎหมายและระเบียบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ จะเห็นไดวา กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐของประเทศไทยบางสวนยังไมสอดคลองกับมาตรฐานสากล ดังนั้น หากประเทศไทยจะ
เปดเสรีตลาดการจัดซื้อจัดจางภาครัฐอาจสงผลกระทบตอประเทศไทยไมใชนอย โดยสามารถแยก
ผลกระทบไดดังนี้
3.5.1 ผลกระทบตอภาครัฐ
สําหรับ ประเทศกําลัง พัฒ นา การจัดซื้อจัดจางภาครัฐถือเปนกลไกหลัก สําคัญ ที่
รัฐบาลของประเทศกําลังพัฒนาจะใชในการชวยเหลือผูประกอบการหรือผูผลิตภายในประเทศ ไมวา
จะเปนการสนับสนุนการใชวัตถุดิบภายในประเทศ หรือการชวยเหลืออุตสาหกรรมภายในประเทศบาง
ประเภท ตลอดจนใชเ ปนเครื่องมือในการกระตุนเศรษฐกิจ ภายในประเทศ สําหรับประเทศไทย
ถึงแมวากฎระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางภาครัฐของประเทศไทยจะไมไดกําหนดไวชัดเจนวาหาม
ไมใหนักลงทุนหรือผูประกอบการตางประเทศเขามาประมูลงานได แตโดยสวนใหญก็มักจะมีการระบุ
ไวในขอบเขตของงาน วาการเปดเสรีตลาดการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ จะสงผลใหรัฐบาลตองกําหนด
กลไกในการแขง ขันที่เ ปนธรรมและเปดกวาง โดยเฉพาะในประเด็นเรื่อง การปฏิบัติเ ยี่ยงคนชาติ
(National Treatment) ที่จ ะตองปฏิ บัติกับ ผูป ระกอบการของคูภาคีเ ชน เดียวกับ ที่ป ฏิบัติกั บ
ผูประกอบการไทย รวมทั้ง จะตองปฏิรูปกฎระเบียบและระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ โดยจะตอง
เนนความโปรงใสและการเปดเผยขอมูลเกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจางภาครัฐอยางทั่วถึงและสามารถ
เขาถึงไดโดยทั่วไป การกําหนดเกณฑการพิจารณาคัดเลือกที่เหมาะสม การประกาศผลการจัดซื้อจัดจาง
และผลการพิจารณาเรื่องรองเรียนตางๆ เปนตน
อยางไรก็ตาม หากมองในภาพรวมของทั้งประเทศ การเปดเสรีใหผูประกอบการ
ตางประเทศเขามาแขงขันในตลาดการจัดซื้อจัดจางภาครัฐของประเทศไทยได อาจสงผลดีตอรัฐบาลไทย
เพราะจะทําใหภาครัฐในฐานะผูจัดซื้อจัดจางไดประโยชนในสินคาหรือบริการในราคาที่ถูกลงและใน
13

มานะ นิมิตรมงคล, ดร., การปองกันคอรรัปชันในการจัดซื้อจัดจางภาครัฐโดยการมีสวนรวมของภาคประชาชน
(องคกรตอตานคอรรัปชัน (ประเทศไทย), 2559).
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คุณภาพที่ใกลเคียงกันหรืออาจจะดีกวา เนื่องจากมีการแขงขันที่มากขึ้น ทั้งในดานความหลากหลาย
ของสินคาและตนทุนของสินคา ทําใหรัฐอาจสามารถประหยัดงบประมาณแผนดินลงไดและสามารถ
กําหนดวิธีการใชจายเงินงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ประกอบกับสงผลใหประเทศไทย
สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันใหสูงขึ้น และสงผลใหมีการพัฒนากฎระเบียบในดานการ
จั ด ซื้ อ จั ด จ า งภาครั ฐ ให ส อดคล อ งกั บ มาตรฐานสากล โดยเน น กระบวนการจั ด ซื้ อ จั ด จ า งที่ มี
ความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได ซึ่งจะชวยลดปญหาการทุจริตคอรรัปชันหรือการฮั้วประมูลได
3.5.2 ผลกระทบตอภาคเอกชน/ผูประกอบการ
หากประเทศไทยมีการเปดเสรีตลาดการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ ผูประกอบการไทย
อาจเสียเปรียบผูป ระกอบการตางประเทศในหลายๆ ดาน เชน ดานเงินทุน หรือดานเทคโนโลยี
เนื่องจากผูประกอบการไทยสวนใหญจะรับงานประมูลในโครงการที่ไมมีขนาดใหญมากและไมไดใช
เทคโนโลยีขั้นสูงที่มีความซับซอน ดังนั้น หากตองการคุมครองผลประโยชนของผูประกอบการธุรกิจ
กอสรางรายยอยของไทย จําเปนตองกําหนดมูล คาขั้นต่ําของโครงการจัดซื้อจัดจางภาครัฐที่จะอยู
ภายใต ก ารเป ด ตลาดการจั ด ซื้ อ จั ด จ า งภาครั ฐ จะต อ งสู ง ในระดั บ หนึ่ ง เพื่ อ แยกตลาดสํ า หรั บ
ผูประกอบการรายยอยและผูประกอบการตางประเทศ ก็อาจทําใหผูประกอบการไทยไดรับผลกระทบ
ไมมากนัก
ทั้งนี้ หากมองถึงผลประโยชนที่ผูประกอบการไทยจะไดรับจากการเปดเสรีตลาด
การจัดซื้อจัดจางภาครัฐ ผูประกอบการไทยอาจจะยัง ไมไดรับประโยชนไดอยางเต็มที่ เนื่องจาก
ผูป ระกอบการไทยสวนใหญยังไมมี ศัก ยภาพเพียงพอที่จ ะเขาไปแขงขันในตลาดการจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐของประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งความพรอมดานเงินทุนและเทคโนโลยี ประกอบกับการ
กําหนดมูลคาขั้นต่ําของประเทศคูภาคีมีมูลคาคอนขางสูง ทําใหผูประกอบการไทยซึ่งโดยสวนใหญเปน
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ไมสามารถตลาดการจัดซื้อจัดจางภาครัฐของประเทศอื่นๆ ได
อีกทั้งความตองการสินคาและเทคโนโลยีในระดับสูง ซึ่งผูประกอบการไทยอาจะไมมีความสามารถ
เพียงพอ นอกจากนี้ ยังมีปญหาในเรื่องของการอํานวยความสะดวกในดานตางๆ เพื่อการออกไป
แขง ขันในตลาดการจัดซื้อจัด จางภาครัฐของประเทศอื่นๆ ไมวาจะเปนเรื่องการรับ รองเอกสาร
การวางเงินประกัน การทําสัญญา ความรูเกี่ยวกับกฎหมายกฎระเบียบดานการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
และดานภาษีอากร เปนตน

บทที่ 4
บทสรุปและขอเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
ผูเขียนเห็นวาการจัดซื้อจัดจางภาครัฐมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยใน
ภาพรวม เนื่องจากภาครัฐใชงบประมาณจํานวนมากในการจัดซื้อจัดจางเพื่อการไดมาซึ่งการบริการ
สาธารณะดานตางๆ เชน ดานการศึกษา ดานสาธารณสุข ดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน
และดานความมั่นคง เปนตน โดยมูลคาประมาณการงบประมาณที่ใชไปในการจัดซื้อจัดจางภาครัฐใน
แตละปอยูในระดับรอยละ 5-15 ของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) ดังนั้น ภาครัฐ
จําเปนตองมีการวางแผนการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยความเหมาะสม มีประสิทธิภาพและตรวจสอบได
เพื่อสงเสริมการเจริญเติบโตและกระตุนเศรษฐกิจภายในประเทศใหเติบโตอยางเหมาะสมและยั่งยืน
สําหรับปญหาอุปสรรคในการเปดเสรีตลาดการจัดซื้อจัดจางภาครัฐของประเทศไทย คือ
ความเสียเปรียบด านเทคโนโลยี และตนทุน ในการแขง ขันไมว าจะเปนในกรณีที่ผู ป ระกอบการ
ตางประเทศเขามาในตลาดการจัดซื้อจัดจางภาครัฐของประเทศไทย หรือการที่ผูประกอบการไทย
ออกไปแขงขันในตลาดการจัดซื้อจัดจางภาครัฐของตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่ขนาด
ของโครงการจัดซื้อจัดจางมีขนาดใหญหรือมีมูลคาสูง ทําใหผูประกอบการไทยที่สวนใหญมีทุนไมมาก
ทําใหไมสามารถแขงขันกับผูประกอบการตางประเทศได รวมทั้ง ยังมีตนทุนในการวาจางที่ปรึกษา
เพื่อจัดเตรียมขอเสนอและเอกสารประกวดราคาเพื่อยื่นประมูล และตองมีการรับรองและแปลเอกสาร
ซึ่งถือเปนรายจายที่คอนขางสูง นอกจากนี้ ผูประกอบการไทยยังขาดความรูเกี่ยวกับกฎหมายและ
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจางที่ใชในประเทศคูสัญ ญา อุป สรรคทางดานการเงินในการวาง
หลักประกันจากธนาคารที่มักจะมีมูลคาสูง เปนตน
อยางไรก็ตาม จากผลการศึก ษาของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒ นาประเทศไทย เกี่ยวกับ
ผลกระทบจากการเปดตลาดการคาเสรีภายใตกรอบอาเซียน+3 และอาเซียน+6 จะเห็นไดวาการเปด
เสรีตลาดการจัดซื้อจัดจางภาครัฐอาจกอใหเกิดผลกระทบเชิงลบกับภาคเอกชนไทย แตหากมองใน
ภาพรวมของประเทศการเปดเสรีตลาดการจัดซื้อจัดจางภาครัฐจะทําใหภาครัฐอาจสามารถประหยัด
งบประมาณเนื่องจากมีผูเขารวมเสนอราคาจากตางประเทศเขามาทําใหเ กิดการแขง ขันที่มากขึ้น
รวมถึง เกิดความหลากหลายของสินคาและบริการ ในทางกลับกันผูประกอบการไทยจะไดรับโอกาส
และชองทางในการเขาสูตลาดการจัดซื้อจัดจางภาครัฐของตางประเทศที่กวางขวางขึ้น เปนการขยาย
แนวทางในการพัฒนาธุรกิจ โดยภาครัฐจะตองเขามามีสวนรวมในการใหความชวยเหลือและทํางาน
รวมกับภาคเอกชนเพื่อใหสามารถแขงขันกับผูประกอบการตางประเทศหรือเขาไปแขงขันในตลาดการ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐของตางประเทศได
ทั้งนี้ จากการศึกษาวิเคราะหกฎหมายและระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐของประเทศไทยกับกฎหมายการจัดซื้อจัดจางระหวางประเทศ จะเห็นไดวาประเทศไทยไดมี
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การพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางมาโดยตลอด เพื่อใหสอดคลอง
กับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม และลาสุดประเทศไทยไดปรับลําดับศักดิ์ของกฎหมายที่
เกี่ ย วข อ งกั บ การจั ด ซื้ อ จั ด จ า งภาครั ฐ ของไทยจากระดั บ ระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี เ ป น
พระราชบัญญัติ และมีการปรับขอกําหนดบางประการใหสอดคลองกับหลักปฏิบัติสากล
โดยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ไดมีการกําหนดหลักการ
พื้นฐานของการจัดซื้อจัดจางภาครัฐที่สอดคลองกับหลักการสากลที่ประกอบดวยการเปดเผยโปรงใส
เปนธรรม และการไมเลือกปฏิบัติ รวมทั้ง ไดมีการกําหนดใหภาคประชาชนและผูประกอบการเขามามี
สวนรวมในการจัดซื้อจัดจางภาครัฐเพื่อปองกันการทุจริตคอรรัปชันในกระบวนการจัดซื้อจัดจางได ไม
วาจะเปนการจัดทําขอตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) เพื่อเปดโอกาสใหรวมสัง เกตการณใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจางเพื่อตรวจสอบและปองกันการทุจริตคอรรัปชัน ประกอบกับมีการกําหนด
องคกรหรือหนวยงานหลักที่ทําหนาที่สนับสนุนและกํากับดูแลการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางฯ ไดแก กรมบัญชีกลาง เพื่ อทําหนาที่ในการดูแลและ
พัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจางผานระบบอิเล็กทรอนิกส การประกาศเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจางในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง เพื่อใหสาธารณชนสามารถเขามาตรวจดูได
ซึ่งสอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ของ
รัฐบาล
4.2 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
ผูเขียนเห็นวา จากการวิเคราะหเปรียบเทียบประเด็นตามกรอบแนวคิด The Four Pillar
Approach ของธนาคารโลก (World Bank) รวมกับคณะกรรมการเพื่อชวยเหลือดานการพัฒนา
ขององคกรเพื่อการพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจ (Organisation for Economic Co-Operation
and Development–Development Assistance Committee: OECD-DAC) เพื่อศึกษาความพรอม
ของประเทศไทยในการเปดเสรีตลาดการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ พรอมทั้ง การศึกษากรอบแนวคิดดาน
การกํากับดูแลกิจการ ธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ รวมถึง นโยบายที่สําคัญๆ ของรัฐบาล
เพื่อใชประกอบการพิจารณากําหนดแนวทางในการเตรียมความพรอมในการเปดเสรีตลาดการจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐ ผูเขียนมีขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้
4.2.1 การเตรียมการดานกฎหมายและแนวทางปฏิบัติ
ประเทศไทยจะตองมีการเตรียมการดานกฎหมายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐภายในประเทศ โดยศึกษา วิเคราะหและตรวจสอบดูวากฎหมายหรือแนวทาง
ปฏิบัติใดที่มีความขัดแยงกับกรอบกฎหมายหรือหลักเกณฑที่ปฏิบัติกันอยูในระดับสากล เพื่อจะได
นําไปสูการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงใหมีความสอดคลองกัน เชน จะตองมีการกําหนดขอบเขตการ
บังคับใชใหครอบคลุมทุกหนวยงานของรัฐ เพื่อใหมีความเปนเอกภาพในการบริหารจัดการระบบการ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐ และมีการกําหนดบทบัญญัติดานกระบวนการรับเรื่องรองเรียนและการอุทธรณ
ดานการจัดซื้อจัดจางภาครัฐใหชัดเจน รวมทั้ง จะตองมีก ารกําหนดหลัก เกณฑ มาตรการ และ
แบบฟอรมตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อเปนการเตรียมการรองรับผูประกอบการตางชาติที่จะเขารวมเสนอ
ราคาที่เขาเงื่อนไขเรื่องขอบเขตความครอบคลุม
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4.2.2 การเตรียมการดานองคกรรองรับ
ทั้งนี้ จากผลการศึกษาขางตนจะเห็นวากฎหมายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐของประเทศไทยจะกําหนดผูรับผิดชอบการดําเนินงานในดานตางๆ ในรูปแบบ
ของคณะกรรมการ ซึ่งอาจสงผลกระทบตอประสิทธิภาพในการดําเนินงาน เนื่องจากคณะกรรมการไม
มีส ภาพเปนนิติบุคคล ดัง นั้น เพื่อใหเ กิดประสิท ธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงานดานการ
เตรียมการดานองคก รรองรับ การเปดเสรีตลาดการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ ประเทศไทยควรมีก าร
เตรียมการจัดตั้งองคกรที่เปนนิติบุคคลและมีอํานาจทางกฎหมายเพื่อกํากับดูแลการดําเนินการจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด และควรมีการพิจารณาจัดตั้งหนวยงานทางปกครอง
หรือศาลที่มีความเปนอิสระและเปนกลาง เพื่อทําหนาที่รับเรื่องคัดคานหรือขอรองเรียน และระงับ
ขอพิพาทเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง ประกอบกับ การจัดตั้งศูนยขอมูลดานการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ทําหนาที่รวบรวมขอมูลการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานภาครัฐทั้งหมด โดยจัดหมวดหมูสินคา บริการ
งานกอสรางตามหลักเกณฑสากล และจัดใหมีระบบติดตามตรวจสอบการประกาศเชิญชวนการจัดซื้อ
จัดจาง ตลอดจนจัดใหมีการเชื่อมโยงขอมูลการจัดซื้อจัดจางภาครัฐจากเว็บไซต e-procurement
ของกรมบัญชีก ลางกับเว็บไซตของหนวยงานภาครัฐอื่นๆ และที่สําคัญ จะตองมีการพัฒนาเสนทาง
อาชีพ (career path) ของบุคลากรดานการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ และผลักดันใหการจัดซื้อจัดจางเปน
วิชาชีพเทียบเคียงกับวิชาชีพอื่นๆ เชน นักบัญชี หรือนักกฎหมาย เพื่อดึงดูดใหผูมีความสามารถสนใจ
เขาสูวิชาชีพนี้เพิ่มมากขึ้น
4.2.3 การสงเสริมผูประกอบการไทยใหมีศักยภาพในการแขงขัน
ประเทศไทยควรใหภาคเอกชนมีสวนรวมในการพิจารณากําหนดแนวทางและทาที
ในการเจรจาเพื่อเปดเสรีตลาดการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ รวมทั้ง ไดรับประโยชนจากการเปดเสรีตลาด
การจัดซื้อจัดจางภาครัฐ ซึ่งภาครัฐควรมีการกําหนดนโยบายสงเสริมและสนับสนุนใหภาคเอกชนที่มี
ศั ก ยภาพในการแข ง ขั น เข า ร ว มแข ง ขั น ประมู ล งานในต า งประเทศ โดยจั ด ให มี ก ารฝ ก อบรม
ผูประกอบการและบุคลากรของรัฐใหมีความรูความเขาใจในโครงสรางและระบบการจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐของประเทศคูภาคี ตลอดจนสรางเครือขายความรวมมือระหวางประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารระหวางกัน และสงเสริมใหธนาคารของรัฐใหสินเชื่อและอํานวยความสะดวกแกผูประกอบการ
ที่สนใจเขารวมการประกวดราคาในตางประเทศ พรอมทั้ง จัดใหมีศูนยขอมูลโอกาสทางธุรกิจในตลาด
จัดซื้อจัดจางภาครัฐในตางประเทศใหกับผูประกอบการไทยที่สนใจ
4.2.4 การกําหนดมาตรการลดผลกระทบดานลบ
การเป ด ตลาดการจั ด ซื้ อ จั ด จ า งภาครั ฐ อาจส ง ผลกระทบต อ ผู ป ระกอบการ
ภายในประเทศบางกลุม เชน ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ดังนั้น ภาครัฐจึง
จําเปนตองศึกษาและวิเคราะหเพื่อกําหนดระยะเวลาปรับตัวสําหรับ ผู ประกอบการในแตละสาขา
เพื่อเปนการเตรียมความพรอมใหกับภาคเอกชนไทยหากตองมีการเปดเสรีตลาดการจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐ และจะตองมีการกําหนดมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบดังกลาว เชน กําหนดนโยบายในการ
สงเสริมและสนับสนุนผูประอบการเพื่อใหสามารถพัฒนาขีดความสามารถเพื่อเข ารวมการแขงขันใน
ตางประเทศหรือแขงขันกับผูประกอบการตางประเทศที่ส นใจเขารวมเสนอราคาภายในประเทศ
ในขณะเดียวกันจะตองมีการกําหนดมาตรการเยียวยากลุมผูประกอบการที่ไดรับผลกระทบดานลบ
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จากการเปดเสรีตลาดการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ และกําหนดนโยบายการใหความชวยเหลือดานเทคนิค
และการฝกอบรมกับผูประกอบการที่ไดรับผลกระทบทางลบจากเปดเสรีตลาดการจัดซือ้ จัดจางภาครัฐ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
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