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การเปดเสรีตลาดจัดซื้อจัดจางภาครัฐเปนเรื่องใหมสําหรับประเทศไทย และถือวาเปน

ประเด็นออนไหวในการเจรจาจัดทําความตกลงการคาเสรีในเวทีตางๆ เน่ืองจากมีผลกระทบตอ
หลากหลายภาคสวน ประกอบกับทิศทางความรวมมือระหวางประเทศมแีนวโนมที่ชัดเจนในการกดีกันให
มีการยอมรับพันธกรณีระหวางประเทศในลักษณะที่เปนการเปดเสรีตลาดการจัดซื้อจัดจางโดยรัฐ 
ผูเขียนไดศึกษาวิเคราะหประเด็นปญหาและอุปสรรคในการเปดเสรีตลาดการจัดซื้อจัดจางภาครัฐเพื่อ
กําหนดแนวทางการเตรียมความพรอมของประเทศไทยสําหรับการเปดเสรีตลาดการจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐ  

ผลการศึกษาในสวนที่เกี่ยวของกับปญหาอุปสรรคและผลกระทบเกี่ยวกับการเปดเสรีตลาด
จัดซื้อจัดจางภาครัฐพบวาในภาพรวมของประเทศการเปดเสรีตลาดการจัดซื้อจัดจางภาครัฐจะทําให
ภาครัฐอาจสามารถประหยัดงบประมาณเน่ืองจากมีผูเขารวมเสนอราคาจากตางประเทศเขามาทําให
เกิดการแขงขันที่มากข้ึน และผูประกอบการไทยจะไดรับโอกาสและชองทางในการเขาสูตลาดการ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐของตางประเทศที่กวางขวางข้ึน แตในทางกลับกันอาจสงผลกระทบเชิงลบตอ
ภาคเอกชนไทยที่สวนใหญมีทุนไมมากทําใหไมสามารถแขงขันกับผูประกอบการตางประเทศได  
รวมทั้งยังมีตนทุนในการจัดเตรียมเอกสารขอเสนอและเอกสารประกวดราคาเพื่อย่ืนประมูล และสวนใหญ
ยังขาดความรูเกี่ยวกับกฎหมายและแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจางที่ใชในประเทศคูสัญญา  

ผูเขียนเห็นวา จากการวิเคราะหเปรียบเทียบประเด็นปญหาอุปสรรคและการศึกษากรอบ
แนวคิดในดานตางๆ ที่เกี่ยวของ ผูเขียนมีขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังน้ี 

1. จะตองมีการเตรียมการดานกฎหมายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐภายในประเทศใหมีความเปนเอกภาพในการบริหารจัดการระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ และ
ความสอดคลองกับกรอบกฎหมายหรือหลักเกณฑที่ปฏิบัติกันอยูในระดับสากล 

2. จะตองมีการเตรียมการดานองคกรเพื่อรองรับการดําเนินการดานตางๆ ที่เกี่ยวของ  
ซึ่งจะตองเปนองคกรที่เปนนิติบุคคลและมีอํานาจทางกฎหมายเพื่อกํากับดูแลการดําเนินการจัดซื้อ 
จัดจางภาครัฐใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดไมใชเปนแคเพียงรูปแบบของคณะกรรมการ รวมทั้ง 
จะตองมีการพัฒนาเสนทางอาชีพ (career path) ของบุคลากรดานการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ  
เพื่อดึงดูดใหผูมีความสามารถสนใจเขาสูวิชาชีพน้ีเพิ่มมากข้ึน 

3. จะตองมีการสนับสนุนใหภาคเอกชนมีสวนรวมในการพิจารณากําหนดแนวทางและ
ทาทีในการเจรจาเพื่อเปดเสรีตลาดการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ และจัดใหมีศูนยขอมูลโอกาสทางธุรกิจใน
ตลาดจัดซื้อจัดจางภาครัฐในตางประเทศใหกับผูประกอบการไทยที่สนใจ 

4. จะตองมีการกําหนดมาตรการเยียวยากลุมผูประกอบการที่ไดรับผลกระทบดานลบจาก
การเปดเสรีตลาดการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ และกําหนดนโยบายการใหความชวยเหลือดานเทคนิคและ
การฝกอบรมกับผูประกอบการที่ไดรับผลกระทบทางลบจากเปดเสรีตลาดการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 
1.1 ความเปนมา 

ปจจุบันการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ (Government Procurement) มีความสําคัญตอระบบ
เศรษฐกิจโลกเปนอยางมาก โดยภาครัฐใชงบประมาณจํานวนมหาศาลในการจางงานและซื้อวัตถุดิบ
ทั้งจากผูประกอบการภายในและตางประเทศ รวมทั้ง การจัดซื้อจัดจางระหวางรัฐดวยกันเพื่อการผลติ
สินคาและบริการสาธารณะ เชน การศึกษา ความมั่นคง สาธารณูปโภค โครงสรางพื้นฐานและ 
การสาธารณสุข มูลคาประมาณการเฉลี่ยของการจัดซื้อจัดจางภาครัฐของแตละประเทศอยูในระดับ
รอยละ 5-15 ของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP)  

สําหรับประเทศไทย การจัดซื้อจัดจางภาครัฐมีความสําคัญมิไดเปนเพียงแคการจัดหาพัสดุ 
ครุภัณฑหรือบริการตางๆ ใหกับหนวยงานภาครัฐเพื่อนํามาใชในการปฏิบัติหนาที่ราชการหรือจัดทํา
บริการสาธารณะเทาน้ัน แตการจัดซื้อจัดจางภาครัฐมีผลกระทบโดยตรงตอระบบเศรษฐกิจและ 
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม เน่ืองจากการจัดซื้อจัดจางภาครัฐเปนการใช
จายเงินของภาครัฐซึ่งในแตละปมีจํานวนมาก ประกอบกับเปนตัวแปรหน่ึงที่สําคัญในสูตรการคํานวณ
ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ ดังน้ัน หากการจัดซื้อจัดจางมีการวางแผนที่ดี มีความเหมาะสม 
เปดเผย มีประสิทธิภาพและตรวจสอบได จะชวยกระตุนเศรษฐกิจภายในประเทศใหมีการเติบโต 
อยางเหมาะสมและย่ังยืน โดยจะเปนการสงเสริมการบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชนในประเทศ 
รวมถึงจะเปนการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบอันเกิดจากการจัดซื้อจัดจางภาครัฐไดอีกดวย 

ในทางการคาระหวางประเทศ แตเดิมการจัดซื้อจัดจางภาครัฐถูกใชเปนเครื่องมือในการ
ปกปองทางการคา เพื่อปองกันการนําเขาโดยเฉพาะการใหแตมตอกับคนในประเทศหรือสินคาหรือ
บริการที่ผลิตในประเทศ รวมถึงมีการกําหนดกฎเกณฑที่ใชบังคับในการจัดซื้อจัดจางภาครัฐที่มี
ข้ันตอนและกระบวนการที่ยุงยากและซับซอนจึงทําใหเปนการยากตอผูประกอบการตางชาติที่จะ
เขาใจและเปนอุปสรรคสําคัญในการเขาถึงตลาดการจัดซื้อจัดจางภาครัฐในประเทศ ซึ่งถือเปนการ
เลือกปฏิบัติหรือกีดกันทางการคาอยางชัดเจน 

แตนับต้ังแตป 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 ซึ่งปจจุบัน 
ประเทศไทยไดลงนามและกําลังเจรจาจัดทําความตกลงเขตการคาเสรีทั้งในลักษณะของกรอบความตกลง 
(Framework Agreement on Free Trade) และความตกลงเขตการคาเสรีเต็มรูปแบบ 
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(Comprehensive Free Trade Agreement) กับประเทศและกลุมประเทศตางๆ เพื่อขยายนโยบาย
ทางการคาระหวางประเทศทั้งในระดับภูมิภาคและนอกเขตภูมิภาคมากข้ึน  

การจัดซื้อจัดจางโดยรัฐ ถือเปนหัวขอที่สําคัญมากประเด็นหน่ึงในการเจรจาจัดทําความตกลง
เขตการคาเสรี ความตกลงเขตการคาเสรีแบบทวิภาคี (Bilateral Agreement) ระหวางประเทศไทย
กับประเทศคูภาคีที่ไดมีการเจรจาเรื่อง การจัดซื้อจัดจางโดยรัฐ ไดแก 

1) ความตกลงการคาเสรีไทย–ออสเตรเลีย (Thailand–Australia Free Trade 
Agreement: TAFTA) โดยขอบทเรื่องการจัดซื้อจัดจัดจางกําหนดใหมีการจัดต้ังคณะทํางานที่
ประกอบดวยผูแทนภาครัฐของคูภาคีทั้งสองฝาย เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลดานนโยบายและวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางโดยรัฐ และมีการปฏิบัติตามหลัก การจัดซื้อจัดจางโดยรัฐที่มุงเนน 
ความโปรงใส ความคุมคาเงิน การแขงขันอยางเปดกวางและมีประสิทธิผล การปฏิบัติอยางเปนธรรม 
ความรับผิดชอบและกระบวนการที่เปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ  

2) ความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจที่ใกลชิดกันย่ิงข้ึนไทย–นิวซีแลนด (Thailand–New 
Zealand Closer Economic Partnership Agreement: TNZCEP) โดยขอบทเรื่องการจัดซื้อจัดจัดจาง
กําหนดใหคูภาคีสนับสนุนและดําเนินการตามหลักการวาดวยความไมผูกพันของเอเปคในเรื่อง  
การจัดซื้อจัดจางโดยรัฐ ซึ่งเกี่ยวของกับความโปรงใส ความคุมคาเงิน การแขงขันอยางเปดกวาวและมี
ประสิทธิผล การปฏิบัติอยางเปนธรรม ความรับผิดชอบและกระบวนการที่ เปนธรรมและไมเลือก
ปฏิบัติ ประกอบกับใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลการจัดซื้อจัดจางภาครัฐที่ทันเหตุการณ โดยเฉพาะ
นโยบายการจัดซื้อจัดจางโดยรัฐ แนวทางปฏิบัติและข้ันตอน พรอมกับใหมีการจัดต้ังคณะทํางาน 
(Working Group on Government Procurement) เพื่อหารือประเด็นทีเ่กี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจาง
โดยรัฐ รวมถึงทบทวนขอบท  

3) ความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจที่ ใกล ชิดกันย่ิง ข้ึนไทย–ญี่ปุน ( Japan–Thailand 
Economic Partnership Agreement: JTEPA) โดยขอบทเรื่องการจัดซื้อจัดจัดจางกําหนดใหคูภาคี
แลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับกฎหมายและขอบังคับ นโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง
โดยรัฐของแตละฝาย รวมถึงการปฏิรูประบบการจัดซื้อจัดจางโดยรัฐในปจจุบันเปนภาษาอังกฤษ และ
แตงต้ังจุดติดตอสําหรับการแลกเปลี่ยนขอมูลและการใหขอมูลแกผูจัดหาของภาคีฝายที่สนใจ 

4) ความตกลงการคาเสรีไทย–ชิลี (Thailand–Chile Free Trade Agreement) โดยขอ
บทความรวมมือทางเศรษฐกิจกําหนดใหทั้งสองฝายตระหนักถึงความสําคัญของการจัดซื้อจัดจางโดย
รัฐที่มีตอเศรษฐกิจของประเทศ พยายามสงเสริมความโปรงใส ความคุมคาเงิน การแขงขันที่เปดกวาง 
มีประสิทธิภาพ การปฏิบัติทีเ่ปนธรรม ความรับผิดชอบและการไมเลือกปฏิบัติในข้ันตอนการจัดซือ้จดัจาง
โดยรัฐ ประกอบกับใหความรวมมือในเรื่อง การจัดซื้อจัดจางโดยรัฐ ที่ทั้งสองฝายสนใจและไดรับ
ประโยชนรวมกัน ผานกิจกรรมที่ตกลงรวมกัน ไดแก การแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ 
นโยบายและการปฏิบัติ การปฏิรูปโครงการสรางการจัดซื้อจัดจางโดยรัฐ ทั้งน้ี ใหแตงต้ังคณะทํางาน
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 

นอกจากน้ี ยังมีความตกลงวาดวยการจัดซื้อจัดจางโดยรัฐ (Government Procurement 
Agreement: GPA) ขององคการการคาโลก ซึ่งเปนความตกลงแบบพหุภาคี (Plurilateral 
Agreement) ที่มีผลผูกพันเฉพาะประเทศ/รัฐภาคีสมาชิกที่ไดลงนามในความตกลงฯ ซึ่งปจจุบัน
ประเทศไทยไดสมัครเขาเปนสมาชิกผูสังเกตการณในคณะกรรมการความตกลงดวยการจัดซื้อจัดจาง
โดยรัฐ ขององคการการคาโลก แลวเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 ตามที่รัฐบาลไดแถลงนโยบายตอสภา
นิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 โดยหน่ึงในนโยบายที่แถลง คือ การรักษาความ
มั่นคงของรัฐและการตางประเทศ โดยเฉพาะประเด็นเรื่อง นโยบายการตางประเทศเปนสวนประกอบ
สําคัญของนโยบายองครวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผนดิน ไมวาในดานการเมือง เศรษฐกิจ 
และสังคม เพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนทั้งทางตรงและทางออม  

โดยรัฐบาลเห็นวาการเขาเปนสมาชิกในคณะกรรมการความตกลงวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐขององคการการคาโลก (Government Procurement Agreement: GPA) จะเปนวิธีหน่ึงใน
การสรางความเช่ือมั่นใหแกตางประเทศตอนโยบายของประเทศไทยที่เกี่ยวของกับพันธกรณีระหวาง
ประเทศและการเจรจาการคาระหวางประเทศ รวมทั้ง ยังเปนการเสริมสรางภาพลักษณที่ดีของ
ประเทศไทยในดานการสงเสริมการคา การลงทุน และสงเสริมความโปรงใสในการบริหารราชการ
แผนดิน (Good Governance) โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อการเพิ่มการเปดเสรีทางการคาในดานการ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐใหมากข้ึน โดยขจัดการเลือกปฏิบัติระหวางสินคาและบริการของตางชาติกับ
สินคาและบริการภายในประเทศ (Non–Discrimination)  

การเปดเสรีตลาดจัดซื้อจัดจางภาครัฐเปนเรื่องใหมสําหรับประเทศไทย และถือเปนประเด็น
ออนไหวในการเจรจาจัดทําความตกลงการคาเสรีในเวทีตางๆ เน่ืองจากมีผลกระทบตอหลายภาคสวน 
ประกอบกับทิศทางความรวมมือระหวางประเทศมีแนวโนมที่ชัดเจนในการกดกันใหประเทศไทย
ยอมรับในลักษณะที่เปนพันธกรณีระหวางประเทศดานการเปดเสรีตลาดการจัดซื้อจัดจางโดยรฐั ทาํให
จําเปนตองมีการศึกษาและวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของจากแหลงตางๆ ทั้งภายในและตางประเทศ 
เพื่อใชประกอบในการพิจารณาตัดสินใจของรัฐบาลในการเปดเสรีตลาดการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศในภาพรวม  

ดังน้ัน 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 
เพื่อใหรัฐบาลรับทราบถึงประเด็นปญหาอุปสรรค รวมถึง ความพรอมของทั้ง

หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนของประเทศไทยในการเปดเสรีตลาดการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ และนํา
ผลการศึกษาและขอเสนอแนะที่ไดรับมาประกอบการพิจารณากําหนดนโยบายในการเปดเสรีตลาด
การจัดซื้อจัดจางภาครัฐ พรอมทั้ง กําหนดนโยบายในการสงเสริมภาคเอกชนไทยใหมีความสามารถใน
การแขงขันกับตางชาติ รวมถึง กําหนดนโยบายในการเยียวยาผลกระทบที่เกิดจากการเปดเสรีตลาด
การจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

1.4.2 ประโยชนตอหนวยงานภาครัฐ 
หนวยงานภาครัฐสามารถนําผลการศึกษาและขอเสนอแนะที่ ไดรับมาใช

ประกอบการพิจารณากําหนดแนวทางและทาทีในการเจรจาเพื่อเปดเสรีตลาดการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 
รวมทั้ง มีแนวทางในการพัฒนากฎระเบียบในดานการจัดซื้อจัดจางภาครัฐของไทยใหสอดคลองกับสากล 
โดยมุงเนนกระบวนการจัดซื้อจัดจางที่มีความโปรงใสและมีมาตรฐาน และมีแนวทางในการพัฒนา
กลไกการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจางภาครัฐใหมีประสิทธิภาพ เพื่อนําไปสูการกํากับดูแลที่ดี 
(Good Governance) 

1.4.3 ประโยชนตอภาคเอกชน 
ภาคเอกชนสามารถนําผลการศึกษาและขอเสนอแนะที่ไดรับมาใชในการกําหนด 

แนวทางการพัฒนาธุรกิจใหดี มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน และสงเสริมการกํากับดูแลที่ดี (Good 
Governance) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันกับผูประกอบการตางประเทศ และขยายตลาด
ไปสูตลาดตางประเทศ 
 



 

  
บทที่ 2 

แนวคดิทฤษฎแีละวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 
 
2.1 แนวคิดทฤษฏี 

การศึกษาเพื่อหาแนวทางการเตรียมความพรอมเพื่อการเปดตลาดเสรี เรื่อง การจัดซื้อจัด
จางภาครัฐ อาศัยแนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวของ ดังน้ี  

ก. แนวคิดเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance: CG)  
ข. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good Governance)  
ค. แนวคิดเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy 
 
2.1.1  แนวคิดเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance: CG)  

“การกํากับดูแลกิจการ” “บรรษัทภิบาล” หรือ “Corporate Governance” เปน
ช่ือเรียกในบริบทแตกตางกันแตมีความหมายในทํานองเดียวกัน คือ การบริหารจัดการกิจการที่มี
ประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได และคํานึงถึงผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายที่เกี่ยวของ ซึ่งปจจุบัน
มาตรฐานสากลเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ใชเปนบรรทัดฐานในหลายประเทศรวมทัง้ประเทศไทย 
ไดแก OECD Principles of Corporate Governance หรือ หลักการกํากับดูแลกิจการ (Corporate 
Governance: CG) ขององคกรเพื่อการพัฒนาความรวมมือดานเศรษฐกิจ (Organization of 
Economic Corporation Development: OECD) ซึ่งแสดงใหเห็นถึงประเด็นพื้นฐานที่เปนปจจัย
สําคัญของการพัฒนาการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) ประกอบดวย 6 ประเด็นหลัก 
ดังน้ี  

1) การสรางความเช่ือมั่นในการมีกรอบโครงสรางของการกํากับดูแลกิจการที่มี
ประสิทธิภาพ โดยมุงเนนการเสริมสรางใหตลาดทุนมีความโปรงใสและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะตอง
สอดคลองกับหลักของกฎหมาย (Rule of Law) และมีการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนใน
แตละหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ ไมวาจะเปนหนวยงานที่มีอํานาจในการช้ีแนะการปฏิบัติงาน 
(Supervisory) หนวยงานกํากับดูแล (Regulatory) หรือหนวยงานที่มีหนาที่ในการบังคับใชกฎหมาย 
(Enforcement) ซึ่งจะตองมีอํานาจตามกฎหมาย มีความนาเช่ือถือและมีทรัพยากรมากเพียงพอที่จะ
ทําหนาที่ของตนไดอยางมืออาชีพ และการพิจารณาตัดสินในเรื่องใดๆ จะตองทําไดอยางทันเวลา 
โปรงใสและสามารถอธิบายไดอยางชัดเจน  

2) สิทธิของผูถือหุนและบทบาทหนาที่ที่สําคัญของผูเปนเจาของ ควรมุงเนนการ
ปกปองคุมครองและสงเสริมการใชสิทธิของผูถือหุน เชน สิทธิพื้นฐานของผูถือหุน สิทธิที่จะเขารวมใน
การตัดสินใจหรือไดรับทราบผลการตัดสินใจในเรื่องปจจัยพื้นฐานของกิจการ สิทธิในการเขารวม
ประชุมผูถือหุนและออกเสียงลงมติในที่ประชุม  
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3) การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน ไมวาจะเปนผูถือหุนรายยอย หรือผูถือหุน
ที่เปนชาวตางชาติ และผูถือหุนทุกรายควรมีโอกาสที่จะไดรับการชดเชยอยางเหมาะสม ในกรณีที่สิทธิ
ของผูถือหุนของตนถูกละเมิด  

4) บทบาทหนาที่ของผูมีสวนไดเสียในการกํากับดูแลกิจการ ควรใหความสําคัญ
ตอสิทธิของผูมีสวนไดสวนเสีย ทั้งที่เปนไปตามขอบังคับของกฎหมายหรือโดยการตกลงรวมกัน  
และควรกระตุนใหเกิดความรวมมือกันโดยผูมีสวนไดสวนเสียสามารถมีสวนรวมในกระบวนการของ
การกํากับดูแลกิจการ มีชองทางในการเขาถึงขอมูล ขาวสารและรายละเอียดตางๆ ได 

5) การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส ควรสรางความเช่ือมั่นวาขอมูลขาวสารที่มี
นัยสําคัญของกิจการ เชน ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน การเปนเจาของ และกระบวนการ
กํากับดูแลกิจการของบริษัท จะตองมีการเปดเผยอยางถูกตอง ครบถวนและตรงตอเวลาที่กําหนดไว 

6) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยกิจการควรมีการกําหนดแนวทางกลยุทธ
ในการดําเนินงาน และการวางระบบที่มีประสิทธิภาพในการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการ
ของคณะผูบริหาร ซึ่งคณะผูบริหารจะตองมีความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติหนาที่ของตน 
(Accountability)  

โดยองคกรเพื่อการพัฒนาความรวมมือดานเศรษฐกิจและรัฐบาลของประเทศ
สมาชิกไดมองเห็นความสําคัญในความเช่ือมโยงและสอดประสานกันระหวางนโยบายเศรษฐกิจมหภาค 
และนโยบายเชิงโครงสรางที่จะผลักดันประเทศไปสูความสําเร็จของเปาหมายพื้นฐานที่สําคัญ และการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพและอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ ตลอดจนเสริมสรางความเช่ือมั่นตอนักลงทุนในตลาดทุนของประเทศดวย อีกทั้งยังเปน
ปจจัยที่มีความสําคัญตอการดําเนินงานในระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรี และทําใหเศรษฐกิจของ
ประเทศเติบโตอยางมั่นคง ทั้งน้ี การกําหนดกรอบและโครงสรางของการกํากับดูแลกิจการข้ึนอยูกับ
ปจจัยแวดลอมตางๆ เชน กฎระเบียบขอบังคับทางกฎหมาย หลักเกณฑหรือเงื่อนไขของการกํากับ
ดูแลการปฏิบัติงานของทางการ รวมถึงจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ การใหความสําคัญกับ
สิ่งแวดลอมและผลประโยชนของสังคมในชุมชนที่กิจการดําเนินการอยู เน่ืองจากปจจัยเหลาน้ีอาจ
สงผลกระทบทั้งในแงบวกและแงลบในระยะยาวของกิจการได  

สําหรับประเทศไทย หลังจากวิกฤตการณทางเศรษฐกิจในป พ.ศ. 2540 ประเทศไทย 
ไดเล็งเห็นความสําคัญของการสรางความเช่ือมั่นในตลาดทุน โดยไดพัฒนาเรื่องการกํากับดูแลกิจการ
อยางจริงจังและตอเน่ืองมาโดยตลอด โดยในป พ.ศ. 2545 รัฐบาลไดประกาศใหเปน “ปบรรษัทภิบาล” 
และไดแตงต้ัง “คณะกรรมการบรรษัทภิบาลแหงชาติ” โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน พรอมดวย
ผูแทนจากหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวมเปนกรรมการ เพื่อทําหนาที่ขับเคลื่อนเรื่องการ
กํากับดูแลกิจการใหเห็นเปนรูปธรรมมากข้ึน ซึ่งในป พ.ศ. 2549 ไดเสนอ “หลักการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดีใหแกบริษัทจดทะเบียน” ซึ่งเทียบเคียงกับหลักการกํากับดูแลกิจการขององคกรเพื่อการพัฒนา
ความรวมมือดานเศรษฐกิจ ซึ่งตอมาไดมีการปรับปรุงอีกครั้งในป พ.ศ. 2555 เพื่อใหสอดคลองกับ
หลักเกณฑการประเมินการกํากับดูแลกิจการที่ดีของอาเซียน (ASEAN Corporate Governance 
Scorecard) โดยมีเน้ือหาแบงออกเปน 5 หมวด ดังน้ี  
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1) สิทธิของผูถือหุน ผูถือหุนมีสิทธิในความเปนเจาของโดยควบคุมกิจการผานการ
แตงต้ังคณะกรรมการทําหนาที่แทนตนและมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทีส่าํคัญของ
กิจการ 

2) การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน โดยผูถือหุนทุกรายทั้งผูถือหุนที่เปน
ผูบริหารและไมเปนผูบริหาร รวมถึงผูถือหุนตางชาติ ควรไดรับการปฏิบัติที่เทาเทียมกันและเปนธรรม 
โดยหากผูถือหุนถูกละเมิดสิทธิควรมีโอกาสไดรับการชดเชย  

3) บทบาทของผูมีสวนไดสวนเสีย โดยผูมีสวนไดสวนเสียควรไดรับการดูแลตาม
สิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวของ คณะกรรมการควรพิจารณาใหมีกระบวนการสงเสริมใหเกิดความ
รวมมือระหวางกิจการกับผูมีสวนไดสวนเสียในการสรางความมั่งค่ังทางการเงินและความย่ังยืนของ
กิจการ  

4) การเปดเผยขอมูลที่โปรงใส โดยคณะกรรมการควรดูแลใหกิจการเปดเผยขอมลู
สําคัญที่เกี่ยวของกับกิจการ ทั้งขอมูลการเงินและที่ไมใชขอมูลทางการเงินอยางถูกตอง ครบถวน 
ทันเวลา โปรงใสผานชองทางทีเขาถึงไดงาย มีความเทาเทียมและนาเช่ือถือ  

5) ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยคณะกรรมการมีบทบาทที่สําคัญในการ
กํากับดูแลกิจการเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท คณะกรรมการมีความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติ
หนาที่ตอผูถือหุนและเปนอิสระจากฝายจัดการ 

2.1.2 แนวคิดเก่ียวกับการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (Good Governance) 
“การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี” หรือ “หลักธรรมาภิบาล” หรือ Good 

Governance หมายถึง การบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี เปนแนวทางสําคัญในการจัด
ระเบียบใหสังคม ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน เพื่อกอใหเกิดการพัฒนาอยางย่ังยืน 
และเปนสวนเสริมสรางความเขมแข็งหรือสรางภูมิคุมกันประเทศ เพื่อบรรเทาและปองกันหรือแกไข
เยียวยาภาวะวิกฤต เพื่อที่สังคมจะรูสึกถึงความยุติธรรม ความโปรงใสและการมีสวนรวม  

แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ไดเริ่มใชในป ค.ศ. 1989 โดย
ธนาคารโลก (World Bank) ซึ่งปรากฏแนวคิดในรายงานเรื่อง Sub-Sahara African: From Crisis 
to Sustainable Growth ที่กลาวถึงความสําคัญของกการมีธรรมาภิบาลในการฟนฟูเศรษฐกิจของ
ประเทศกําลังพัฒนาและประเทศดอยพัฒนาทั้งหลาย และสรุปวาภาวะดอยการพัฒนาและปญหา
ความยากจนที่เกิดข้ึนในประเทศซีกโลกใตโดยเฉพาะในแถบลาตินอเมริกาและแอฟริกา โดยที่องคการ
ทางการเงินระหวางประเทศไมสามารถแกไขปญหาหรือใหความชวยเหลือทางเศรษฐกิจแกประเทศ
ตางๆ เหลาน้ันไดอยางมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากปญหาการบริหารจัดการที่ไมดีของประเทศน้ันๆ 
ธนาคารโลกจึงไดใชหลักธรรมาภิบาลเปนเงื่อนไขสําคัญในการพิจารณาอนุมัติใหเงินกู โดยมีเปาหมาย
เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีย่ิงข้ึน รวมทั้งการขจัดคอรรัปชันในประเทศเหลาน้ัน
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
การพัฒนาความรวมมือดานเศรษฐกิจ (Organization on Economic Cooperation 
Development: OECD) เปนตน สงผลใหนับจากป ค.ศ. 1990 เปนตนมา แนวคิดเรื่องธรรมาภิบาล
ไดรับความสําคัญมากข้ึนและกลายเปนประเด็นสําคัญในบริบทการพัฒนาระดับสากล และไดมีการ
แพรหลายอยางรวดเร็วในบริบทการพัฒนาที่ย่ังยืนและการชวยบรรเทาปญหาความยากจน 

สําหรับประเทศไทย แนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลหรือการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
ถือเปนสิ่งจําเปนสําหรับการขยายความสามารถของประเทศเพื่อสรางรายไดและลดปญหาความ
ยากจนในอนาคต หรือกอใหเกิดการพัฒนาทางการบริหารปกครองของประเทศไดอยางย่ังยืน 
นอกจากน้ัน ยังชวยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบทางเศรษฐกิจแลว ยังเปนแนวคิดหน่ึงที่มีบทบาท
สําคัญตอการกระตุนสงเสริมศักยภาพใหภาคประชาสังคม (Civil Society) เพื่อใหเกิดการสงเสริมการ
พัฒนาทุนมนุษย (Human Capital) อยางย่ังยืน ดังน้ัน คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบใหออกระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 และเริ่ม
มีผลบังคับใชกับหนวยงานของรัฐต้ังแต 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 การยึดถือและเช่ือมั่นในความถูกตองดีงาม โดยการรณรงค
เพื่อสรางคานิยมที่ดีงานใหผูปฏิบัติงานองคกรหรือสมาชิกของสังคมถือปฏิบัติ ไดแก ความซื่อสัตย
สุจริต ความมีระเบียบวินัย ความเสียสละ เปนตน  

3) หลักความโปรงใส คือ การเปดเผยขอมูลขาวสารอยางตรงไปตรงมา  
และสามารถตรวจสอบความถูกตองได โดยปรับปรุงระบบและกลไกการทํางานขององคกรใหมี 
ความโปรงใส เปดเผยขอมูลและเปดใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดอยางสะดวกและ
ทั่วถึง ตลอดจนมีระบบหรือกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเปนการสราง
ความเช่ือมั่นและไววางใจซึ่งกันและกัน และชวยใหการทํางานของรัฐและภาคเอกชนปลอดจาก 
การทุจริตคอรรัปชัน  

4) หลักการมีสวนรวม คือ การใหประชาชนมีสวนรวมรับรูและรวมเสนอความเหน็
ในการตัดสินใจสําคัญๆ โดยเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม เชน การแสดงความคิดเห็น การ
ประชามติ ประชาพิจารณ หรือขจัดการผูกขาดทั้งโดยภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งชวยใหเกิดความ
สามัคคีและความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม  

5) หลักความรับผิดชอบ โดยผูบริหาร ตลอดจนขาราชการทั้งฝายการเมืองและ
ขาราชการประจํา ตองต้ังใจปฏิบัติหนาที่โดยมุงใหบริการแกประชาชน เพื่ออํานวยความสะดวกตางๆ 
มีความรับผิดชอบตอความบกพรองในหนาที่การงานที่ตนรับผิดชอบอยู พรอมที่จะปรับปรุงแกไขได
ทันทวงที  
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6) หลักความคุมคา โดยผูบริหารตองตระหนักวามีทรัพยากรคอนขางจํากัด ดังน้ัน 
ในการบริหารจัดการจําเปนจะตองยึดหลักความประหยัดและความคุมคา ซึ่งจําเปนจะตองต้ัง
จุดมุงหมายไปที่ผูรับบริการหรือประชาชนโดยสวนรวม  

ประกอบกับในป ค.ศ. 2009 องคกรเพื่อการพัฒนาความรวมมือดานเศรษฐกิจได
ออกหลักเกณฑสําหรับการจัดซื้อจัดจางอยางมีคุณธรรม (OECD Principles for Integrity in Public 
Procurement)1 ซึ่งกําหนด 4 เสาหลักที่สําคัญ เพื่อเปนหลักการพื้นฐานในการจัดซื้อจัดจางที่ดี ไดแก  

1) ความโปรงใส โดยการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ตลอดทั้งกระบวนการ เพื่อสงเสริมการแขงขันอยางเปนธรรมและเทาเทียมกันระหวางผูประกอบการ  

2) การบริหารจัดการที่ดี เพื่อใหการใชจายเงินภาครัฐเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
3) การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยการสรางกลไกในการปองกันความ

เสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึนในกระบวนการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ และสงเสริมสนับสนุนการทํางานรวมกัน
ระหวางภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อปองกันการทุจริตคอรรัปชัน  

4) การกํากับดูแลและควบคุม โดยการกําหนดอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ
ของผูที่เกี่ยวของใหมีความชัดเจน สรางกลไกเพื่อรองรับการรองเรียน และสนับสนุนใหภาคประชา
สังคมเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบภาครัฐ  

2.1.3 แนวคิดเก่ียวกับเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)  
Digital Economy ผูบัญญัติศัพทน้ีคนแรก คือ Don Tapscott โดยไดเขียน

หนังสือ “The Digital Economy Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence” 
ในป ค.ศ.1995 ซึ่งไดช้ีใหเห็นวาอินเทอรเน็ตจะเปลี่ยนวิถีการคาขายอยางที่โลกไมเคยเห็นมากอน 
ดังน้ัน Digital Economy หมายถึง การใชเทคโนโลยีเพื่อชวยในการเสริมสรางเศรษฐกิจ หรือการ
ดําเนินการตางๆ ต้ังแตภาคการผลิตไปจนถึงภาคการขายซึ่งเปนการใชเทคโนโลยีทั้งระบบใน
หลากหลายรูปแบบ เชน เทคโนโลยีดานการสื่อสาร การผลิตและการขนสง เปนตน โดยจําเปนตองมี
โครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎระเบียบ กติกาและการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนตองมีการปรับตัวและทัศนคติของประชาชนเพื่อรองรับเศรษฐกิจยุคดิจิทัล 

สําหรับประเทศไทย รัฐบาลไดใหความสําคัญกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีนโยบาย “เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital 
Economy) ในการผลักดันเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อมุงหวังใหเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เช่ือมโยงกับทุกภาคสวนไมวาจะเปนภาครัฐและภาคเอกชนในทุกระดับ และใชระบบดิจิทัลในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกรและเครือขายระหวางองคกร ซึ่งจะสงผลใหองคกรสามารถ
บริหารจัดการกระบวนงานแบบสมัยใหม การตอบสนองความตองการของผูใชบริการหรือลูกคาได
อยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

กอนที่จะมาเปน Digital Economy ประเทศไทยเคยผานนโยบาย Creative 
Economy ที่มีเปาหมายคลายคลึงกัน คือ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศใหทันกับโลกในยุคปจจุบัน 
โดยการพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานความคิดสรางสรรค โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

                                                
1
 OECD Principles for Integrity in Public Procurement, 2009. 
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เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ไดใหคําจํากัดความของ “เศรษฐกิจสรางสรรค” หรือ Creative 
Economy วาคือ แนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใชองคความรู การศึกษา  
การสรางสรรคงาน และการใชทรัพยสินทางปญญา ที่เช่ือมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรมการสั่งสม
ความรูของสังคม และเทคโนโลยี/นวัตกรรมสมัยใหม อยางไรก็ตาม Creative Economy และ 
Digital Economy มาจากรากฐานเดียวกัน คือ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยอาศัยองคความรูเปน
พื้นฐาน เน่ืองจากการนําเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาใชในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจะตองใชความรูเปน
พื้นฐาน เพื่อเปาหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพและสรางมูลคาเพื่อใหกับผลผลิตมวลรวมของประเทศ 
โดยไดมีการกําหนดยุทธศาสตรเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย Digital Economy ดังน้ี  

1) Hard Infrastructure  
2) Soft Infrastructure  
3) Service Infrastructure  
4) Digital Economy Promotion  
5) Digital Society and Knowledge Resource 
ทั้งน้ี การนําแนวคิดเกี่ยวกับ Digital Economy มาใชจะมีความสําคัญหรือสงผลดี

ตอระบบเศรษฐกิจ สรุปไดดังน้ี2  
1) ลดตนทุนในการประกอบการไมวาในดานการผลิต การขาย เน่ืองจากการ

ติดตอสื่อสารผานเทคโนโลยีหรือระบบอินเทอรเน็ต เชน จดหมายอิเล็กทรอนิกส โทรศัพทมือถือ หรือ 
Video Conference ทําใหคาใชจายในการดําเนินการลดลง  

2) กอใหเกิดการตอยอดในการผลิตสินคาและบริการใหมออกสูตลาดเพื่อสนอง
ความตองการของผูบริโภค เชน การนําแนวคิดหรือขอมูลขาวสารจากแหลงตางๆ ทั่วโลกมาชวย
ออกแบบผลิตภัณฑและบริการใหมๆ  

3) E-Commerce ขยายตัวอยางกวางขวาง ตนทุนในการดําเนินการที่ตํ่าลง เชน 
การขายสินคาผานทางอินเทอรเน็ตโดยไมตองมีรานคา ความสะดวกของผูซื้อที่ไมตองเดินทางไปหาซือ้ของ  

4) ขยายการจางงานและสรางการจางงานในรูปแบบใหม เน่ืองมากจากการตลาด
และการคารูปแบบใหมๆ เชน นักกลยุทธการตลาดทาง Social Media นักโฆษณาสินคาทาง Social 
Media  

5) กอใหเกิดการลงทุนธุรกิจขามพรมแดนมากย่ิงข้ึน เชน การจองโรงแรม  
การลงทุนซื้อหุนตางประเทศ การคาขายเงินตราตางประเทศ  

6) สนับสนุนการเรียนรูของประชาชนซึ่งชวยสงเสริมคุณภาพของมนุษยและ
แรงงาน เชน สื่อการสอนผานระบบอินเทอรเน็ต (e-Learning)  

7) สงเสริมใหกิจการทางเศรษฐกิจของภาคสวนตางๆ มีมูลคาสูงย่ิงข้ึนและมี
ประสิทธิภาพสูงข้ึน  

                                                
2
 สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, "เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy): นโยบายขับเคล่ือน

เศรษฐกิจใหม," เอกสารวิชาการ Academic Focus [ออนไลน], แหลงที่มา: http://www.parliament.go.th/library. 
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8) สนับสนุนความแข็งแกรงในการกําหนดกลยุทธการตลาด เน่ืองจากขอมูล
ขาวสารที่กวางขวางมากข้ึน  
 
2.2  วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

2.2.1  กรอบในการเจรจาความตกลง FTA เรื่อง การจัดซื้อจัดจางโดยรัฐ ตามที่รัฐสภาได
ใหความเห็นชอบ ครอบคลุม 3 ประเด็นหลักๆ ดังน้ี  

1) ใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลดานการจัดซื้อจัดจางโดยรัฐเกี่ยวกับโครงสราง 
การบริหารจัดการภาครัฐ การงบประมาณ การจัดซื้อจัดจางภาครัฐและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ  

2) สงเสริมใหมีความโปรงใสในกระบวนการและข้ันตอนการจัดซื้อจัดจางโดยรัฐ  
3) ใหมีการเจรจาในประเด็นที่เห็นวาจะเปนประโยชนตอประเทศไทย  

2.2.2 กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางไดวาจางมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย (Thailand Development Research Institute: TDRI) ทําการศึกษาโครงการ
วิเคราะหตนทุนและผลประโยชนการเขาเปนสมาชิกภาคีความตกลงวาดวยการจัดซื้อจัดจางโดยรัฐ 
(Government Procurement Agreement: GPA) ขององคการการคาโลกของประเทศไทย โดย
ประเด็นคําถามสําคัญทางนโยบาย คือ ประเทศไทยควรเขาเปนสมาชิกของความตกลงวาดวยการ
จัดซื้อจัดจางโดยรัฐ หรือไม การเขาเปนสมาชิกจะกอใหเกิดประโยชนอยางไร และจะกอใหเกิด
ผลกระทบในดานลงตอประเทศไทยหรือไมอยางไร ทั้งน้ี ผลการศึกษาแสดงใหเห็นประโยชนจากการ
เขาเปนสมาชิกวาดวยการจัดซื้อจัดจางโดยรัฐ 2 ประการ คือ  

1) จากการ เปดตลาดจัดซื้ อจัดจ า งภาครัฐของประเทศไทย จะทําใหมี
ผูประกอบการจากประเทศสมาชิก GPA เขามารวมเสนอราคาในประเทศไทย ทําใหเกิดการแขงขันที่
เพิ่มข้ึน ซึ่งจะทําใหรัฐบาลไทยในฐานะผูจัดซื้อจัดจางไดประโยชนจากการประหยัดงบประมาณได
ประมาณ 1,293–7,389 ลานบาทตอป  

2) การเพิ่มความโปรงใสในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ โดยมีการเปดเผยขอมูล
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ การปรับปรุงใหมีการประกาศขาวสารเกี่ยวกับการประกวดราคาให
ตรงเวลา และไมมีการกําหนดคุณสมบัติเบื้องตนของผูมีสิทธิเขาเสนอราคาสูงเกินไป  

อยางไรก็ตาม ผลการศึกษาแสดงใหเปนวามูลคาข้ันตํ่าของโครงการที่ตองเปดเสรี
ตามความตกลงวาดวยการจัดซื้อจัดจางโดยรัฐอยูในระดับที่คอนขางตํ่า ซึ่งอาจสงผลกระทบตอโอกาส
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ของไทยในบางสาขา รวมถึง การเขาเปนสมาชิก 
ความตกลงวาดวยการจัดซื้อจัดจางโดยรัฐ อาจทําใหรฐับาลไทยมีขอจํากัดในการใชการจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐเพื่อสนับสนุนนโยบายอุตสาหกรรมภายในประเทศ เชน การใหแตมตอดานราคาแกสินคาและ
บริการในประเทศระยะยาว และตองปรับเปลี่ยนไปสูการสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแทน 
นอกจากน้ีรัฐบาลไทยจะไมสามารถกําหนดใหมีการถายทอดเทคโนโลยีจากตางประเทศในโครงการ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐได และอาจตองปรับเปลี่ยนมาใชมาตรการจูงใจแทน เปนตน  
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2.2.3 TDRI ไดทําโครงการ FTAdigest3 ข้ึนโดยการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สวก.) เพื่อเปนแหลงรวบรวมและเผยแพรขอมูลและงานวิจัยที่จําเปนสําหรับการ
จัดทําความตกลงการคาเสรีโดยไดมีการจัดทําคูมือประชาชนดานความตกลงการคาเสรี โดยได
เสนอแนะยุทธศาสตรและขอเสนอแนะในการจัดทําความตกลงการคาเสรี โดยตองคํานึงถึงประเด็น
ตางๆ ดังน้ี  

1) ความสอดคลองระหวางความตกลงการคาเสรีกับความตกลงแบบพหุภาคีของ
องคการการคาโลก (WTO) โดยตองพิจารณา 2 ประเด็น คือ ดานกฎหมายและดานกลยุทธ  

2) ความสอดคลองระหวางความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคีกับประเทศตางๆ  
3) ลําดับความเรงดวนในการทําความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคีกับประเทศคูคา 

ในการศึกษาแตละประเทศ  
4) การลดผลกระทบในดานลบที่อาจเกิดจากการเบี่ยงเบนทางการคา (Trade 

Diversion) และการสวมสิทธ์ิทางการคา (Trade Deflection)  
5) ยุทธศาสตรขอเสนอแนะและขอควรระวังในการทําความตกลงการคาเสรีแบบ

ทวิภาคีโดยรวม  
ประกอบกับโครงการ FTAdigest ไดมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการทําความตกลง 

การคาเสรีแบบทวิภาคีกับประเทศตางๆ ดังน้ี  
1) จํานวนประเทศในการจัดทําความตกลง FTA โดยไมควรเพิ่มจํานวนประเทศทีไ่ทย

เจรจาการคาเสรี แตควรเนนการเจรจากับประเทศหลัก 3 ประเทศ ไดแก สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และจีน
อยางรอบคอบ เน่ืองจากการเจรจาหลายประเทศในเวลาเดียวกันจะทําใหคณะผูเจรจาไมสามารถให
ความสําคัญกับการเจรจาหลักๆ ไดอยางเพียงพอ ตลอดจนทําใหเกิดความสับสนและเพิ่มตนทนุในการ
เจรจาจากความตกลงที่แตกตางกัน  

2) การลดอุปสรรคทางการคาที่เปนภาษีและไมใชภาษี  
3) กฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา ใหเอื้อตอการอํานวยความสะดวกทางการคา 

และควรหลีกเลี่ยงสินคาที่มีตนทุนดานธุรกรรมสูงและไมความออกกฎที่เปนการกีดกันทางการคา  
4) การปฏิรูปโครงสรางภาษีของประเทศ  
5) การเปดเสรีภาคบริการ ควรเปดเสรีใหสมดุลทุกภาคสวนทั้งการคาและบริการ 

โดยเฉพาะการบริการพื้นฐานตางๆ ที่มีการผูกขาด เชน ไฟฟา โทรคมนาคม  
6) การลดผลกระทบดานลบจากการเปดเสรีทางการคา โดยยืดเวลาออกไปใน

สาขาที่มีผูประกอบการรายยอย  
7) การอุดหนุนเพื่อปรับโครงสรางอุตสาหกรรม  
8) กลไกการสนับสนุนการปรับตัวของแรงงาน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่ไมมี

คามสามารถในการแขงขัน  
9) การมีสวนรวมของประชาชน โดยการเปดเผยขอมูลใหมากที่สุด 

 

                                                
3
 ที่มา: www.ftadigest.com 



 

 

 
บทที่ 3 

ผลการศึกษา 
 
 
3.1  การจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

ในปจจุบัน การเจรจาเพื่อการเปดเสรีการคาและบริการ หลายประเทศโดยเฉพาะอยางย่ิง
ประเทศที่พัฒนาแลวไดใหความสําคัญและสนใจที่จะนําประเด็น เรื่อง การจัดซื้อจัดจางภาครัฐ  
เขารวมอยูในการเจราจากการเปดเสรีการคาฯ ทั้งน้ี เน่ืองจากขนาดของตลาดการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
มีขนาดใหญ โดยมูลคาเฉลี่ยของการจัดซื้อจัดจางภาครัฐในแตละประเทศ ไมตํ่ากวารอยละ 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
ขององคการการคาโลกสามารถเลือกที่จะเขารวมเปนภาคีสมาชิกหรือไมเปนภาคีสมาชิกความตกลงน้ี
ก็ได โดยความตกลงวาดวยการจัดซื้อจัดจางโดยรัฐฉบับแกไขใหม ป ค.ศ. 2007 จะเปดโอกาสให
ประเทศภาคีสมาชิกที่เปนประเทศกําลังพัฒนาสามารถกําหนดขอจํากัดบางอยางเพื่อประโยชนของตนได 
เชน เรื่องการผอนผันการใชขอตกลงออกไประยะหน่ึงเพื่อเตรียมความพรอม (Transitional Period) 
หรือการใชแตมตอช่ัวคราว (Offsets) นอกจากน้ียังมีการปรับปรุงโดยการเพิ่มบทบัญญัติที่เกี่ยวของ
กับการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  

ในระดับทวิภาคีจะเปนความตกลงระหวางคูสัญญากันเอง โดยจะมีการกําหนดรายละเอียด
ที่แตกตางไป ซึ่งสําหรับประเทศไทยไดมีการทําความตกลงแบบทวิภาคีที่มีการเจรจาเกี่ยวกับการเปด
เสรีตลาดการจัดซื้อจัดจางภาครัฐกับคูสัญญาหลายประเทศ เชน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด และญี่ปุน 
ซึ่งในกรอบของความตกลงเหลาน้ันจะมุงเนนเรื่องการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน โดยไมปรากฏ
รายละเอียดเกี่ยวกับการเปดตลาดการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ (Market Access) ซึ่งอาจเน่ืองมาจาก
ความไมพรอมของประเทศไทย ไมวาจะเปนในเรื่องของกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวของที่ยังไม
เปนไปตามมาตรฐานสากลหรือเปนที่ยอมรับในระดับสากล หรือในเรื่องของความโปรงใสใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ ซึ่งโดยทั่วไปแตละประเทศจะมีกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
กับการจัดซื้อจัดจางภาครัฐของตนเอง ซึ่งจะมีการกําหนดกระบวนการจัดซื้อจัดจางที่มีรายละเอียด
และสลับซับซอน สงผลใหเปนการยากตอผูประกอบการตางประเทศจะเขาใจและไมสามารถเขาถึง
ตลาดการจัดซื้อจัดจางภาครัฐได ดังน้ัน ในการเจรจาการเปดการคาเสรีจําเปนตองมีการกําหนด 
กรอบความตกลงรวมกันในเรื่องการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ เพื่อใหคูสัญญาไดอางอิงหรือนําไปใชเปน
มาตรฐานกลางเพื่อการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ  
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กรมบัญชีกลางในฐานะหนวยงานที่กํากับดูแลเรื่อง การจัดซื้อจัดจางภาครัฐ จําเปนตองมี
การเตรียมความพรอมหากประเทศไทยจะพิจารณาเปดเสรีตลาดการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ โดยจะตอง
มีการรวบรวมขอมูลและกฎระเบียบที่เกี่ยวของทั้งของประเทศไทยและนานาชาติ เพื่อนํามาใชในการ
ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบายในการเตรียมความพรอมเพื่อเปดเสรีตลาดการจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐ  
 
3.2  กฎหมายและมาตรการเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

3.2.1  กฎหมายและมาตรการการจัดซื้อจัดจางภาครัฐของประเทศไทย 
การจัดซื้อจัดจางภาครัฐของประเทศไทยอยูภายใตกฎหมายและระเบียบที่

เกี่ยวของหลายฉบับแตที่เปนหลักสําคัญ ไดแก ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 
2535 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 ซึ่งใช
บังคับกับหนวยงานราชการโดยทั่วไป สําหรับการจัดซื้อจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจะอยู
ภายใตระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยงานบริหารราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2535 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2538 
ในขณะที่รัฐวิสาหกิจที่จัดต้ังโดยพระราชบัญญัติของตนเองสามารถกําหนดระเบียบการจัดซื้อจัดจาง
ของตนเองไดเพื่อใหเกิดความคลองตัวในทางปฏิบัติ แตโดยสวนใหญจะอางอิงหลักการตามที่กําหนด
ไวในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพสัดุ พ.ศ. 2535 ซึ่งมีรายละเอียดสรุปไดตามตารางที่ 1 
และ 2 ดังตอไปน้ี  

 
ตารางท่ี 1 สาระสําคัญของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไข

เพิ่มเติม 
 

ประเด็น สาระสําคัญ 
ผูมีหนาที่กํากบั
ดูแล 

- คณะกรรมการวาดวยการพสัดุ (กวพ.)  
- ปลัดกระทรวงการคลงั เปนผูรักษาการตามระเบียบ  

ผูที่เกี่ยวของ  - ผูปฏิบัติงานดานพัสดุ ไดแก เจาหนาที่พสัดุ หัวหนาพสัดุ คณะกรรมการที่ไดรับ
การแตงต้ัง  

- ผูมีอํานาจ ไดแก ผูมีอํานาจในการวางแผนการจัดหา ผูมีอํานาจดําเนินการจัดหา 
ผูมีอํานาจสัง่ซื้อสั่งจางและผูมีอํานาจในการทําสัญญา  

- ผูคา หมายถึง ผูขายสินคาหรอืบริการหรอืผูที่จัดหาพัสดุประเภทตางๆ ใหแกรัฐ  
- ผูตรวจสอบ หมายถึง ผูที่ทําหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ของผูปฏิบัติงาน

พัสดุ ผูมีอํานาจรวมไปถึงผูคา  
แหลงของเงินที่ใช
ในการจัดหา  

- งบประมาณรายจาย ซึง่ไดแก งบประมาณรายจายประจําปและงบประมาณ
รายจายเพิ่มเติม  

- เงินนอกงบประมาณ  
- เงินกู เงินชวยเหลือ  
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ประเด็น สาระสําคัญ 
วิธีการจัดหาพสัดุ  สามารถกระทําได 7 วิธี ไดแก การซื้อ การจาง การจางที่ปรกึษา การจางออกแบบ

ควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน การเชา และการจัดทําเอง  
วิธีการจางที่
ปรึกษา  

สามารถกระทําได 2 วิธี ไดแก วิธีตกลงและวิธีคัดเลือก  

วิธีการจาง
ออกแบบและ
ควบคุมงาน 

สามารถกระทําได 4 วิธี ไดแก วิธีตกลง วิธีคัดเลือก วิธีคัดเลือกแบบจํากัด
ขอกําหนด และวิธีพิเศษ  

วิธีการจัดซื้อ 
จัดจาง  

ประกอบดวย 6 วิธี ซึ่งจําแนกตามวงเงินและเงื่อนไขในการจัดหา ดังน้ี  
การจัดหาโดยใชวงเงินเปนตัวกําหนดวิธีการ ไดแก  
- วิธีตกลงราคา คือ วิธีการจัดซื้อจัดจางซึ่งวงเงินไมเกิน 100,000 บาท  
- วิธีสอบราคา คือ วิธีการจัดซื้อจัดจางซึ่งมีวงเงินเกิน 100,000 บาท แตไมเกิน 

2,000,000 บาท  
- วิธีประกวดราคา คือ วิธีการจัดซือ้จัดจางซึ่งมีวงเงินเกิน 2,000,000 บาท ข้ึนไป  
- วิธี e-Auction คือ วิธีการจัดซื้อจัดจางซึ่งมีวงเงินเกิน 2,000,000 บาท ดวยวิธี

ทางอิเล็กทรอนิกส 
การจัดหาโดยใชเงื่อนไขเปนตัวกําหนดวิธีการ ไดแก  
- วิธีกรณีพิเศษ คือ วิธีการจัดซื้อจัดจางจากสวนราชการหนวยงานตามกฎหมายวา

ดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ินหรือหนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติ
ใหมีฐานะเปนหนวยราชการบริหารสวนทองถ่ิน ในกรณีดังตอไปน้ี  
1) เปนผูผลิตพัสดุหรือทํางานจางน้ันเองและนายกรัฐมนตรีอนุมติัใหซือ้หรอืจาง 
2) มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดใหซื้อหรือจาง และกรณีน้ีใหรวมถึง

หนวยงานอื่นที่มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดดวย  
การจัดหาที่ใชวงเงินและเงื่อนไขเปนตัวกําหนดวิธีการ  
- วิธีพิเศษ คือ วิธีการจัดซื้อจัดจางที่มีเหตุผลที่จัดใหใชวิธีพิเศษดําเนินการจัดหา 

ทั้งน้ี การใชวิธีพิเศษดําเนินการจัดซื้อจัดจางแตละครั้งวงเงินงบประมาณตองเกิน 
100,000 บาท โดยตองเขาเงื่อนไขตามที่ระเบียบกําหนด  

การคัดเลือก
คุณสมบัติ 
เบื้องตน 

กําหนดใหสาสมารถดําเนินการไดเฉพาะกรณีที่จําเปนตองจํากัดเฉพาะผูมี
ความสามารถหรือผูเช่ียวชาญเฉพาะ ซึ่งตองกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก 
ประกาศใหผูที่สนใจทราบและแจง กวพ. ใหทราบดวย  

สัญญาและ
หลักประกัน  

- การลงนามนสัญญาเปนอํานาจของหัวหนาสวนราชการ  
- สัญญาใหเปนไปตามตัวอยางที่ กวพ. กําหนด  
- กรณีที่หัวหนาสวนราชการเห็นวาสัญญาอาจมีปญหาในทางเสียเปรียบหรือไม

รัดกุมพอใหสงรางสัญญาใหสํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณา  
- มูลคาของหลักประกันใหกําหนดในอัตรารอยละ 5 ของวงเงินหรือราคาพัสดุที่

จัดหา เวนในกรณีที่สําคัญเปนพิเศษสามารถกําหนดสูงกวารอยละ 5 แตตองไม
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ประเด็น สาระสําคัญ 
เกินรอยละ 10  

บทลงโทษ  บทลงโทษแบงเปน 2 ประเภท ไดแก บทลงโทษเจาหนาที่รัฐที่ฝาฝนระเบียบและ
การลงโทษผูทิ้งงาน ดังน้ี  
บทลงโทษเจาหนาที่รัฐที่ฝาฝนระเบียบ  
- กระทําการโดยมีเจตนาทุจริตหรือเปนเหตุใหทางราชการเสียหายรายแรงให

ดําเนินการลงโทษอยางตํ่าปลดออกจากราชการ  
- กระทําการเปนเหตุใหราชการเสียหายแตไมรายแรงใหลงโทษอยางตํ่าตัด

เงินเดือน  
- กระทําการไมเปนเหตุใหทางราชการเสียหายแตไมรายแรงใหลงโทษภาคทัณฑ

หรือวากลาวตักเตือนโดยทําคําสั่งเปนลายลักษณอักษร  
การลงโทษผูทิ้งงาน  
- หามสวนราชการกอนิติสัมพันธกับผูทิ้งงานที่ผูรักษาการระเบียบไดระบุช่ือไวใน

บัญชีรายช่ือผูทิ้งงานและไดแจงเวียนช่ือแลว เวนแตไดมีการสั่งเพิกถอนการเปน
ผูทิ้งงาน  

 
ตารางท่ี 2 สาระสําคัญของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 

2549 
 

ประเด็น สาระสําคัญ 
ผูมีหนาที่กํากบั
ดูแล 

- คณะกรรมการวาดวยการพสัดุดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส (กวพ.อ.)  

ผูที่เกี่ยวของ  - คณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตงาน และรางเอกสารประกวดราคา  
- คณะกรรมการประกวดราคา  
- ผูใหบริการตลาดกลาง  

การบงัคับใช  - ใชสําหรบัการจัดหาพัสดุทีม่ีมลูคาต้ังแต 2,000,000 บาทข้ึนไป  
ข้ันตอนการ
ดําเนินการ 

การเตรียมการดําเนินงาน  
- การวางแผนการจัดหาโดยหัวหนาหนวยงานแตงต้ังคณะกรรมการกําหนดราง

ขอบเขตงานและรางเอกสารประกวดราคา และนําเสนอเพื่อขออนุมัติตอหัวหนา
สวนราชการ  

- เมื่อรางขอบเขตงานไดรับการอนุมัติ ใหนําสาระสําคัญเผยแพรทางเว็บไซตของ
หนวยงานและกรมบัญชีกลางติดตอกันไมนอยกวา 3 วัน เพื่อใหสาธารณชนให
ความเห็นเปนลายลักษณอักษร  

- หัวหนาสวนราชการแจงอธิบดีกรมบัญชีกลางแตงต้ังคณะกรรมการประกวด
ราคาและคัดเลือกผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส โดยจะแจงช่ือผู
ใหบริการตลาดกลางและสถานที่จัดประมูลไดเมื่อทราบจํานวนผูเสนอราคา 
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ประเด็น สาระสําคัญ 
เจาหนาที่พัสดุจัดทํารายงานขอซื้อขอจางใหหัวหนาหนวยงานเห็นชอบ 

- คณะกรรมการประกวดราคาประกาศเผยแพรเอกสารเชิญชวน เอกสารประกวด
ราคาและเอกสารเบื้องตนอื่นๆ ที่ เกี่ยวของในเว็บไซตของหนวยงานและ
กรมบัญชีกลางเปนเวลาไมนอยกวา 3 วัน  

การยื่นซองขอเสนอดานเทคนิค  
- ย่ืนซองขอเสนอดานเทคนิคตอคณะกรรมการประกวดราคา ไมนอยกวา 3 วัน

นับแตวันสุดทายของการจําหนายเอกสารประกวดราคา แตไมเกิน 30 วันนับแต
วันแรกที่กําหนดใหย่ืนซอง  

- คณะกรรมการประกวดราคาคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคาเบื้องตน หากมีเพียงราย
เดียวใหยกเลิกและดําเนินงานใหม โดยแจงผลการพิจารณาเฉพาะรายโดยไม
เปดเผยรายช่ือตอสาธารณะ  

- กรณีผูย่ืนเสนอราคาไมผานการคัดเลือกสามารถอุทธรณตอหัวหนาหนวยงาน
ภายใน 3 วันนับแตวันที่ไดรับแจงผลและใหหัวหนาหนวยงานพิจารณาใหเสร็จ
ภายใน 7 วัน หากไมแลวเสร็จใหถือวาอุทธรณฟงข้ึน ในระหวางพิจารณา
อุทธรณจะดําเนินการข้ันตอนตอไปไมได  

การเสนอราคา  
- แจงวันเวลาและสถานที่ประมูลตอผูมีสิทธิเสนอราคาทุกราย โดยสงผูแทนมาได

ไมเกิน 3 คน  
- การเสนอราคาใชวิธีแบบปด หรือ Sealed Bid Auction  
- ชวงเวลาเสนอราคาอยูระหวาง 30–60 นาที โดยผูเสนอราคาสามารถเสนอราคา

ไดหลายครั้ง หากมีผูเสนอราคาเทากันหลายรายใหตอเวลาอีกครั้งละ 3 นาที จน
ไดผูเสนอราคาตํ่าสุดเพียงรายเดียว  

- ใหคณะกรรมการประกวดราคาประชุมทันทีเพื่อมีมติสมควรรับขอเสนอรายใด
และใหรายงานผลตอหัวหนาหนวยงานพิจารณาภายในวันทําการถัดไป  

- กรณีที่หัวหนาหนวยงานเห็นชอบใหคณะกรรมการประกวดราคาแจงผลใหผูมี
สิทธิเสนอราคาทราบทุกราย แตหากไมเห็นชอบใหแจงเหตุผลใหคณะกรรมการ
ประกวดราคาเพื่อช้ีแจงภายใน 3 วัน  

- กรณีที่ผูมีสิทธิเสนอราคาไมเห็นดวยกับการพิจารณาผล สามารถอุทธรณตอ กว
พ.อ. ภายใน 3 วันนับแตวันที่ไดรับแจง และให กวพ.อ. พิจารณาใหเสร็จภายใน 
30 วัน ซึ่งระหวางน้ีจะดําเนินการข้ันตอนตอไปมิได  

 
ตอมาเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบในหลักการราง

พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ (พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจางฯ) เพื่อแทนที่
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม รวมถึง ระเบียบ 
ขอบังคับ ประกาศหรือขอกําหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดมาตรฐานเกี่ยวกันในการจัดซื้อจัดจาง



18 

 

และการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยสาระสําคัญของราง พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจางฯ มี 12 ประเด็นหลักๆ สรุป
ไดดังน้ี  

1) ราง พ.ร.บ. น้ีจะใชบังคับกับหนวยงานของรัฐทุกแหง 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) จะมีการต้ังคณะกรรมการข้ึนมา 5 ชุด คือ (1) คณะกรรมการนโยบาย  
(2) คณะกรรมการ วินิจฉัยปญหา (3) คณะกรรมการกําหนดราคากลางและข้ึนทะเบียนผูประกอบการ 
(4) คณะกรรมการความรวมมือปองกันการทุจริต และ (5) คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณและขอ
รองเรียน  

5) ใหกรมบัญชีกลางเปนผูจัดทําฐานขอมูลราคาอางอิงของพัสดุ  
6) ใหผูประกอบการที่จะเปนผูย่ืนเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐจะตองมาข้ึน

ทะเบียนไวกับกรมบัญชีกลาง  
7) ใหหนวยงานของรัฐตองทําแผนการจัดซื้อจัดจางประจําปและประกาศเผยแพร

ผานเว็บไซตของหนวยงานรัฐน้ันๆ  
8) วิธีการจัดซื้อจัดจางจะเหลือเพียง 3 วิธี คือ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธี

คัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง 
9) ในการทําสัญญาจะมีขอตกลงหามคูสัญญาจางชวงใหผูอื่นทําอีกทอดหน่ึงไมวา

จะทั้งหมดหรือบางสวน เวนแตไดรับอนุญาตจากหนวยงานของรัฐที่เปนคูสัญญาแลว  
10) กําหนดใหใชผลการประเมินการปฏิบัติงานของผูประกอบการเปนหน่ึงในเกณฑ

การคัดเลือกคุณสมบัติของผูที่จะเขาย่ืนขอเสนอหรือเขาทําสัญญากับหนวยงานของรัฐ  
11) กําหนดกลไกการรองเรียนของผูประกอบการที่เขารวมการจัดซื้อจัดจางของ

หนวยงานรัฐไว 2 ระดับ คือ ตอหนวยงานของรัฐน้ันๆ และหากไมพอใจก็ย่ืนอุทธรณตอคณะกรรมการ
พิจารณา อุทธรณและขอรองเรียนได  

12) กําหนดโทษทางอาญาสําหรับเจาหนาที่หรือผูมีอํานาจหนาที่ที่ละเวนไมปฏิบัติ
ตามราง พ.ร.บ. น้ี โดยมีระวางโทษจําคุกต้ังแต 1-10 ป ปรับ 40,000–400,000 บาท โดยใหผูใชหรือ
ผูสนับสนุนการกระทําความผิดตองระวางโทษเชนเดียวกัน  
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ตารางท่ี 3  สาระสําคัญของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... 
 

ประเด็น สาระสําคัญ 
ผูมีหนาที่กํากบั
ดูแล 

- รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี  
- กรมบัญชีกลางเปนผูจัดทําฐานขอมูลราคาอางองิของพสัดุ และข้ึนทะเบียน

ผูประกอบการที่จะเปนผูย่ืนเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ 
ความครอบคลมุ พ.ร.บ. น้ีใชบังคับกับหนวยงานของรัฐทุกแหง ทั้งสวนราชการสวนกลางและสวน

ภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน รวมถึง องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เชน 
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ สํานักงานการ
ตรวจเงินแผนดิน เปนตน  

คณะกรรมการ 
ที่เกี่ยวของ  

1) คณะกรรมการนโยบาย  
2) คณะกรรมการ วินิจฉัยปญหา  
3) คณะกรรมการกําหนดราคากลางและข้ึนทะเบียนผูประกอบการ  
4) คณะกรรมการความรวมมอืปองกันการทจุริต  
5) คณะกรรมการพจิารณาอทุธรณและขอรองเรียน 

หลักการจัดซื้อ 
จัดจาง  

- ความคุมคา  
- ความโปรงใส  
- ความมีประสิทธิภาพและประสทิธิผล  
- การตรวจสอบได  

วิธีการจัดหาพสัดุ  สามารถกระทําได 3 วิธี ไดแก วิธีการประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก และวิธี
เฉพาะเจาะจง  

หลักเกณฑการ
พิจารณาขอเสนอ 

ใหหนวยงานของรัฐพจิารณาคัดเลือกขอเสนอโดยพิจารณาถึงประโยชนของ
หนวยงานและวัตถุประสงคของการใชงานเปนสําคัญ ซึง่สามารถใชเกณฑราคา
หรือที่ไมใชราคา เชน ตนทุนของพัสดุตลอดอายุการใชงาน บริการหลังการขาย 
มาตรฐานของสินคาหรือบริการ พัสดุทีร่ัฐตองการสงเสริมหรอืสนับสนุน หรือผล
การประเมินการปฏิบัติงานของผูประกอบการ เปนตน  

กลไกการ
รองเรียน 

ผูประกอบการสามารถที่เขารวมการจัดซือ้จัดจางของหนวยงานรัฐ สามารถ
รองเรียนได 2 ระดับ คือ ตอหนวยงานของรัฐน้ันๆ และหากไมพอใจก็ย่ืนอทุธรณ
ตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณและขอรองเรียนได  

บทลงโทษ  ไดมีการกําหนดบทลงโทษทางอาญาสําหรบัเจาหนาที่หรือผูมีอํานาจหนาที่ทีล่ะเวน
ไมปฏิบัติตาม พ.ร.บ.น้ี โดยมรีะวางโทษจําคุกต้ังแต 1-10 ป ปรับ 40,000–
400,000 บาท โดยใหผูใชหรือผูสนับสนุนการกระทําความผดิตองระวางโทษ
เชนเดียวกัน  
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3.2.2  กฎหมายแมแบบวาดวยการจัดซื้อจัดจางภาครัฐของคณะกรรมาธิการ
สหประชาชาติวาดวยกฎหมายการคาระหวางประเทศ (UNCITRAL Model Law on Public 
Procurement)  

คณะกรรมาธิการสหประชาชาติวาดวยกฎหมายการคาระหวางประเทศ จัดต้ังข้ึน
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2509 (ค.ศ. 1966) ตามมติที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ (The United 
Nation General Assembly) ซึ่งที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติไดรับทราบประเด็นปญหาอุปสรรค
ในดานการคาระหวางประเทศที่เกิดข้ึนจากความแตกตางของกฎหมายการคาระหวางประเทศ จงึมมีติ
ใหจัดต้ังคณะกรรมาธิการสหประชาชาติวาดวยกฎหมายการคาระหวางประเทศข้ึน เพื่อเปนกลไกใน
การผลักดันและแกไขปญหาดังกลาว โดยมีหนาที่หลักคือ จัดทํากฎหมายการคาระหวางประเทศที่
สอดคลองและเปนรูปแบบเดียวกัน โดยการสงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัดประชุมนานาชาติเพื่อ
กําหนดกฎหมายแมแบบ หรือจัดทําคูมือเกี่ยวกับนิติบัญญัติ โดยมีตัวแทนประเทศสมาชิกที่มาจากการรวม
เปนกรรมาธิการจาก 5 ภูมิภาค ไดแก แอฟริกา เอเชีย ยุโรปตะวันออก ลาตินอเมริกาและคาริเบียน 
และกลุมประเทศในยุโรปตะวันตก ซึ่งแตกตางกันทั้งในดานภูมิประเทศ ระบบกฎหมาย และระดับ
การพัฒนาทางดานเศรษฐกิจและสังคม  

กฎหมายแมแบบวาดวยการจัดซื้อจัดจางภาครัฐไดถูกจัดทําข้ึนและถือปฏิบัติเมื่อ
วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2537 (ค.ศ. 1994) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการพัฒนากฎหมายการจัดซื้อ
จัดจางใหเปนรูปแบบเดียวกัน เพื่อใหเกิดความโปรงใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง สนับสนุนการมี
สวนรวมในกระบวนการจัดซื้อจัดจางของผูประกอบการในหลายๆ ประเทศโดยไมคํานึงถึงเช้ือชาติ 
เพื่อประโยชนสูงสุดทางเศรษฐกิจและความคุมคาของเงินและเพื่อเปนกฎหมายแมแบบใหกับทุก
ประเทศสมาชิกในการบัญญัติและปรับปรุงแกไขกฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง  

เน่ืองจากในปจจุบัน การพัฒนาและปรับใชสื่ออิเล็กทรอนิกสในกระบวนการจัดซื้อ
จัดจางสงผลกระทบและกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางมากตอการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ ดังน้ัน ใน
คราวประชุมคณะกรรมาธิการสหประชาชาติวาดวยกฎหมายการคาระหวางประเทศ สมัยที่ 37 ไดมี
มติมอบหมายใหคณะทํางานที่หน่ึงวาดวยการจัดซื้อจัดจางดําเนินการทบทวน ปรับปรุงและแกไข
กฎหมายแมแบบ โดยกําหนดประเด็นเพื่อพิจารณา เชน การสื่อสารดวยระบบอิเล็กทรอนิกสใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจาง ขอจํากัดและความเสี่ยงของการเสนอราคาที่ตํ่าอยางผิดปกติในทุกข้ันตอน
ของการจัดซื้อจัดจาง การเยียวยา การบังคับใหเปนไปตามกฎหมายและการขัดผลประโยชน เปนตน 
และกฎหมายแมแบบไดมีการปรับปรุงแกไขแลวเสร็จเมื่อ ป พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 2014) โดยสาระสําคัญ
ของกฎหมายแมแบบฯ สรุปไดตามตารางที่ 4 
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ตารางท่ี 4  สาระสําคัญของกฎหมายแมแบบวาดวยการจัดซื้อจัดจางภาครัฐของสหประชาชาติ 
 

ประเด็น สาระสําคัญ 
หลักการทั่วไป - หลักการพื้นฐานของกฎหมายแมแบบ UNCITRAL ไดแก หลักความคุมคา 

ความสามารถในการแขงข ัน หล ักความโปร ง ใส  ความซื ่อส ัตย  ความ
รับผิดชอบ และหลักการปฏิบัติที่เปนธรรมและเทาเทียม  

การเปดเผยขอมลู - กําหนดใหมีการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบหรือขอกําหนดตางๆ 
ที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจาง รวมถึง คําวินิจฉัย กฎระเบียบดานปกครอง และ
แผนการจัดซื้อจัดจาง  

วิธีการจัดซื้อ 
จัดจาง  

วิธีการจัดซื้อจัดจางประกอบดวย 
- วิธีเสนอราคาแบบเปด (Open tendering)  
- วิธีเสนอราคาแบบจํากัด (Restricted tendering)  
- วิธีเชิญชวนใหย่ืนเสนอราคา (Request for quotation)  
- วิธีเชิญชวนใหย่ืนขอเสนอโดยปราศจากการเจรจา (Request for proposals without 

negotiation)  
- วิธีเสนอราคาแบบสอบข้ันตอน (Two-stage tendering)  
- วิธีเชิญชวนใหย่ืนขอเสนอแบบมีการสนทนา (Request for proposals with 

dialogue)  
- วิธีเชิญชวนใหย่ืนขอเสนอโดยมีการเจรจาแบบตอเน่ือง (Request for proposals with 

consecutive negotiations)  
- วิธีเจรจาแบบแขงขัน (Competitive negotiations)  
- วิธีการเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแบบถดถอย (Electronic 

reverse auction)  
- วิธีการจัดซื้อจัดจางเฉพาะเจาะจงรายเดียว (Single–source procurement)  

การคัดเลือก
คุณสมบัติ
เบื้องตน  

- กําหนดใหสาสมารถดําเนินการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องตนได โดยตองกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกในประกาศเชิญชวนและเอกสารการคัดเลือก
คุณสมบัติเบื้องตนเพื่อใหผูที่สนใจทราบ 

หลักประกันซอง - หนวยจัดซื้อจัดจางสามารถกําหนดใหผูเสนอราคาตองย่ืนหลักประกันซองไดโดย
จะตองกําหนดไวในเอกสารประกาศเชิญชวน ทั้งน้ี หนวยจัดซื้อจัดจางจะตองคืน
หลักประกันซองทันทีในกรณีที่  
1) หลักประกันซองหมดอายุ  
2) สัญญาจัดซื้อจัดจางมีผลบังคับใช  
3) ยกเลิกการจัดซื้อจัดจาง  
4) เถิกถอนขอเสนอที่ย่ืนกอนวันที่กําหนดใหสิ้นสุดการย่ืนขอเสนอ  

การยกเลิกการ
จัดซื้อจัดจาง  

- หนวยงานจัดซื้อจัดจางสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจางเวลาใดก็ไดกอนที่จะมี
การพิจารณาขอเสนอที่ชนะการประมูล และหลังจากการพิจารณาขอเสนอที่
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ประเด็น สาระสําคัญ 
ชนะการประมูลแลวสามารถยกเลิกไดในกรณีที่ผูที่ชนะการประมูลไมลงนามใน
สัญญาจัดซื้อจัดจางหรือไมสามารถย่ืนหลักประกันสัญญาตามที่กําหนด  

กระบวนการ
ทบทวน 

- ผูเสนอราคาสามารถรองเรียนหรืออุทธรณในกรณีที่เกิดความเสียหายหรือ
เดือดรอนจากการไมปฏิบัติตามขอบทของกฎหมายน้ี 

 
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
ลงนามในความตกลงเทาน้ัน 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
เพื่อการเพิ่มการเปดเสรีทางการคาในดานการจัดซื้อจัดจางภาครัฐใหมากข้ึน โดยขจัดการเลือกปฏิบัติ
ระหวางสินคาและบริการของตางชาติกับสินคาและบริการภายในประเทศ (Non–Discrimination) 
และจะกําหนดกรอบวาดวยสิทธิและหนาที่ของประเทศ/รัฐภาคีสมาชิกที่จะตองปรับเปลี่ยนกฎหมาย 
ระเบียบ กระบวนการและแนวปฏิบัติภายในที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจางภาครัฐใหเปนไปใน
ลักษณะที่มีการเปดตลาดการจัดซื้อจัดจางระหวางประเทศมากย่ิงข้ึน รวมทั้ง กระบวนการจัดซื้อจัดจาง
จะตองมีความโปรงใสมากข้ึนทั้งในระดับภายในประเทศและระหวางประเทศ 

แตหลังจากความตกลงวาดวยการจัดซื้อจัดจางโดยรัฐ มีผลบังคับใชได 2 ป 
ประเทศ/รัฐภาคีสมาชิกไดเสนอใหมีการพิจารณาขอบทตางๆ ในความตกลงฯ ใหม เน่ืองจากความไม
ครอบคลุมของขอบท โดยการเจรจารอบใหมแลวเสร็จเมื่อเดือนธันวาคม ค.ศ. 2011 ทั้งน้ี ในชวงป 
ค.ศ. 2014 ความตกลงวาดวยการจัดซื้อจัดจางโดยรัฐไดมีการทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาใหมีความ
ทันสมัยมากข้ึน โดยมีเน้ือหาสาระสําคัญที่ไดมีการเพิ่มเติม ประกอบดวย  

1) การเนนใหมีการสนับสนุนธรรมาภิบาล (Good Governance) และการ
ตอตานการทุจริตคอรรัปชัน (Anti-Corruption) ซึ่งถือเปนวัตถุประสงคหลักของความตกลงน้ี  

2) การเพิ่ มมาตรการใหม เกี่ยวกับชวงระยะเวลาปรับตัว (Transitional 
measures) เพื่อเตรียมความพรอมในการปฏิบัติตามความตกลง  

3) การเพิ่มความยืดหยุนในการสมัครเขาเปนประเทศ/รัฐภาคีสมาชิกความตกลง  
สําหรับการเพิ่มเติมในสวนของขอผูกพันดานการเปดตลาดการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

ในขอบท ความตกลงวาดวยการจัดซื้อจัดจางโดยรัฐ ที่มีการทบทวนและปรับปรุง ประกอบดวย  
1) การเพิ่มจํานวนหนวยงานที่ครอบคลุมภายใตความตกลงมากกวา 500 

หนวยงาน ทั้งในสวนรัฐบาลกลาง รัฐบาลทองถ่ินและหนวยงานอื่นๆ 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) การเพิ่มความครอบคลุมดานบริการในเกือบทุกประเทศ/รัฐภาคีสมาชิก 

โดยเฉพาะการบริการดานเทคโนโลยีทางการสื่อสาร และการบริการดานสิ่งกอสรางที่ครอบคลุมทุกรฐั
ภาคีสมาชิกภายใตมูลคาข้ันตํ่าที่เกี่ยวของ 

5) บางประเทศ/รัฐภาคีสมาชิกไดมีการปรับลดมูลคาข้ันตํ่าของโครงการที่จะ
ครอบคลุมตามความตกลง ไดแก อิสราเอล ญี่ปุน เกาหลีใต และเนเธอรแลนด  

ซึ่งสงผลใหมูลคาการเปดตลาดการจัดซื้อจัดจางภาครัฐโดยรวมภายใตความตกลงฯ 
ทั้งสิ้นประมาณ 1.7 ลานลานเหรียญสหรัฐตอป เพิ่มข้ึนประมาณ 80,000–100,000 ลานเหรียญสหรัฐ 
ทั้งน้ี ความตกลงวาดวยการจัดซื้อจัดจางโดยรัฐ มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 6 เมษายน ค.ศ. 2014 โดย
ปจจุบันมีประเทศ/รัฐภาคีสมาชิกทั้งสิ้น 43 ประเทศ/รัฐ และ 28 ประเทศ/รัฐภาคีสมาชิก 
ผูสังเกตการณ (Observer) โดยมี 10 ประเทศ/รัฐภาคีสมาชิก WTO ที่อยูระหวางกระบวนการเขารวมเปน
ประเทศ/รัฐภาคีสมาชิกของความตกลงวาดวยการจัดซื้อจัดจางโดยรัฐ  
 
ตารางท่ี 5 ประเทศ/รัฐภาคีสมาชิกและผูสังเกตการณความตกลงวาดวยการจัดซื้อจัดจางโดยรัฐ 

(GPA) 
 

ประเทศ/รัฐ ภาคีสมาชิก  
สหภาพยุโรป 28 ประเทศ ประกอบดวย 
ออสเตรีย เบลเยียม เดนมารก ฟนแลนด ฝรั่งเศส 
เยอรมนี กรีซ ไอรแลนด อิตาลี ลักเซมเบอรก  
เนเธอรแลนด  โปรตุเกส สเปน  สวีเดน สหราชอาณาจักร  
ไซปรัส สาธารณรัฐเชค  เอสโตเนีย  ฮังการี  ลัตเวีย  
ลิธัวเนีย  มัลตา  โปรแลนด  สาธารณรัฐสโลวัค  สโลเวเนีย  
บัลกาเลีย  โรมาเนีย โครเอเชีย    
ฮองกง  ไอซแลนด  อิสราเอล  ญ่ีปุน  สาธารณรัฐเกาหลี  
ลิกเทนสไตน  อารูบา  นอรเว สิงคโปร  สวิสเซอรแลนด  
ไตหวัน  สหรัฐอเมริกา  มอนเตนิโกร นิวซีแลนด  

ประเทศ/รัฐ ผูสังเกตการณ  
แอลเบเนีย* อารเจนตินา ออสเตรเลีย บาหเรน  แคเมอรูน  
ชิลี จีน*  โคลอมเบีย จอรเจีย*  อินเดีย 
อินโดนีเซีย  จอรแดน*  สาธารณรัฐคีรกีซ*  มาเลเซีย มอลโดวา*  
มองโกเลีย  ยูเครน* เวียดนาม โอมาน*  ปานามา  
รัสเซีย  ซาอุดิอาระเบีย  ศรีลังกา  ทาจิกิสถาน  สาธารณรัฐมาเซโดเนีย  
ตุรกี      
* อยูระหวางการเจรจาเขารวมเปนประเทศ/รัฐภาคีสมาชิก GPA  

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



24 

 

ตารางท่ี 6  สาระสําคัญของขอบทความตกลงวาดวยการจัดซื้อจัดจางโดยรัฐ (GPA) 
 

ประเด็น สาระสําคัญ 
หลักการทั่วไป - หลักการพื้นฐานของความตกลง ไดแก การไมเลือกปฏิบัติ เปดเผย เปนธรรม 

หลักความโปรงใส หลีกเลี่ยงความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตัวและ
ประโยชนสวนรวมและปองกันการคอรรัปชัน  

การเปดเผยขอมลู - กําหนดใหมีการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบหรือขอกําหนดตางๆ 
ที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจาง รวมถึง คําวินิจฉัย การพิจารณาคดีดานปกครอง 
รูปแบบสัญญามาตรฐาน และแผนการจัดซื้อจัดจาง ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสและ
เอกสารที่เผยแพรอยางกวางขวางและเพื่อใหสาธารณชนสามารถเขาถึงไดโดยงาย 

วิธีการจัดซื้อ 
จัดจาง  

วิธีการจัดซื้อจัดจางประกอบดวย 
- วิธีเสนอราคาแบบเปด (Open tendering)  
- วิธีเสนอราคาแบบคัดเลือก (Selective tendering)  
- วิธีเสนอราคาแบบจํากัด (Limited tendering)  

เงื่อนไขในการ 
เขารวม 

หนวยจัดซื้อจัดจางสามารถกําหนดเงื่อนไขในการเขารวมการจัดซื้อจัดจางซึ่งการ
ประเมินคุณสมบัติของผูเขารวมการเสนอราคาดูจากความสามารถดานการเงิน 
ดานการคาและดานเทคนิค โดยเงื่อนไขจะตองกําหนดและเผยแพรไวในประกาศ
หรือเอกสารการประมูล และอาจกําหนดไมใหผูประกอบการดังตอไปน้ีเขารวมการ
จัดซื้อจัดจาง  
- ลมละลาย  
- เปดเผยขอมูลที่เปนเท็จ  
- มีผลการดําเนินงานที่ผิดพลาดและไมมีประสิทธิภาพจากการดําเนินงานตามสัญญา

ครั้งกอนๆ  
- มีคําพิพากษาตัดสินวากระทําผิดทางอาญาอยางรายแรง  
- มีการประพฤติ ปฏิบัติที่ผิดตอวิชาชีพ หรือการละเลยหรือหลีกเลี่ยงภาษี 

การคัดเลือก
คุณสมบัติ
เบื้องตน  

- กําหนดใหสาสมารถดําเนินการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องตนได โดยตองกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกในประกาศเชิญชวนและเอกสารการคัดเลือก
คุณสมบัติเบื้องตนเพื่อใหผูที่สนใจทราบ 

กระบวนการ
ทบทวน 

ผูเสนอราคาสามารถรองเรียนหรืออุทธรณในกรณีที่ 
- มีการฝาฝนขอบทตามความตกลงน้ี  
- มีการไมปฏิบัติตามมาตรการตางๆ ภายใตความตกลงน้ี หากผูเสนอราคาไมมี

สิทธิในการโตแยงโดยตรงภายใตกฎหมายภายในประเทศ 
ทั้งน้ี รัฐบาลของคูภาคีจะตองสนับสนุนใหหนวยจัดซื้อจัดจางและผูเสนอราคาที่
โตแยงหาขอสรุปโดยการปรึกษาหารือกอน และจะตองดําเนินการพิจารณาขอ
โตแยงภายในระยะเวลาที่เหมาะสมและเปนธรรมในลักษณะที่ไมเปนอคติกับการ
เขารวมเสนอราคาหรือสิทธิในการทบทวนของผูเสนอราคารายน้ันในอนาคต  
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3.2.3.1 วัตถุประสงคของความตกลงวาดวยการจัดซื้อจัดจางโดยรัฐ 
วัตถุประสงคที่สําคัญ คือ การขยายขอบเขตการคาระหวางประเทศให

กวางขวางมากข้ึน รวมถึง การสรางความเปนธรรมและความมีประสิทธิภาพในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐ ทั้งน้ี เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว องคการการคาโลกจึงไดกําหนดกรอบและวิธีการ
เจรจาซึ่งเปนหลักการพื้นฐานที่สําคัญเกี่ยวกับความตกลงวาดวยการจัดซื้อจัดจางโดยรัฐ ไว 2 ประการ 
ดังน้ี  

1) การประติบัติเย่ียงคนชาติ (National Treatment) และการไมเลือก
ปฏิบัติ (Non–Discrimination) หมายถึง การไมเลือกปฏิบัติตอสินคา บริการ ผูประกอบการหรือ
บุคคลของชาติตนเองกับของประเทศ/รัฐคูภาคี ซึ่งหลักการน้ีใชหลังจากที่สินคาหรือบริการไดผาน
พรมแดนเขามาแลว ทั้งน้ี การเก็บภาษีศุลกากรเฉพาะสินคาที่มาจากตางประเทศไมขัดกับหลักการ
ดังกลาว  

2) ความโปรงใส (Transparency) และความสม่ําเสมอ (Consistency) 
เพื่อชวยปองกันการเลือกปฏิบัติและชวยการวางแผนการดําเนินงานลางหนาเปนไปไดโดยงาย 

3.2.3.2 ประโยชนในการเขาเปนรัฐภาคีสมาชิกความตกลงวาดวยการจดัซื้อจัดจาง
โดยรัฐ  

ประเทศไทยมีโอกาสในการเขาสูตลาดการจัดซื้อจัดจางภาครัฐที่มีมูลคาสูงถึง 1.7 
ลานลานเหรียญสหรัฐตอป และมีความเปนไปไดที่จะมีการขยายตัวของตลาดการจัดซื้อจัดจางมากข้ึน
ในอนาคต ประกอบกับไดมีการทบทวนปรับปรุงความตกลงวาดวยการจัดซื้อจัดจางโดยรัฐใหมีความ
ทันสมัยและมีความยืดหยุนมากข้ึน ซึ่งประเทศไทยสามารถใชความตกลงในการชวยผลักดัน
กระบวนการปฏิรูปกฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ เพื่อเปนการพิสูจนและยืนยันวา
กฎหมายภายในประเทศที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางมีความสอดคลองกับการปฏิบัติที่ดีของนานาชาติ 

3.2.4  กฎหมายและมาตรการการจัดซื้อจัดจางภาครัฐของประเทศคูภาคี ASEAN+3 
ASEAN+6 

3.2.4.1  ประเทศจีน  
ประเทศจีนอยูระหวางการสมัครเขาเปนภาคีสมาชิกของความตกลงวา

ดวยการจัดซื้อจัดจางโดยรัฐ แตอาจใชเวลานานเน่ืองจากกฎระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ของจีนยังไมสอดคลองกับมาตรฐานสากล โดยแตเดิมจีนมีกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 
2 ฉบับ ไดแก The Law on Bid Invitation and Tendering และ The Government 
Procurement Law ซึ่งมีเน้ือหาที่ทับซอนกันอยู ทําใหการใชบังคับใชกฎหมายมีความสับสน 
ประกอบกับ ปญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอรรัปชัน ดังน้ัน จึงไดมีการรางกฎระเบียบฉบับใหมข้ึน 
เรียกวา Implementing Regulations of the Government Procurement Law of the People’s 
Republic of China ที่มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งมีวัตถุประสงคหลักๆ เพื่อใหมี
ความสอดคลองกับมาตรฐานสากล รวมถึงกํากับดูแลการใชจายเงินงบประมาณและลดการทุจริต 
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คอรรัปชันในการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ โดยการกําหนดกลไกในการเปดเผยขอมูลที่มีประสิทธิภาพเพื่อ
เพิ่มความโปรงใสและความเปนธรรมในกระบวนการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ4 

3.2.4.2  สาธารณรัฐเกาหลี  
สาธารณรัฐเกาหลี หรือเกาหลีใตเปนหน่ึงในสมาชิกความตกลงวาดวย

การจัดซื้อจัดจางโดยรัฐ ขององคการการคาโลก โดยกฎหมายภายในของเกาหลีใตที่เกี่ยวของกับการ
จัดซื้อจัดจาง เรียกวา Government Procurement Act ซึ่งใชบังคับกับหนวยงานของรัฐ ซึ่งภายใต
กฎหมายดังกลาวไมมีการกําหนดมูลคาการจัดซื้อจัดจาง ที่เขาขายวาตองเปดประมูลไว แตจะกําหนด
มูลคาไวใน Presidential Decree โดยจะมีการกําหนดและ เปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ซึ่งใน
ปจจุบันหากเปนการจัดซื้อสินคาทั่วไปจะตองมีมูลคาไมตํ่ากวา 42,000 เหรียญสหรัฐ หากเปนสัญญา
กอสรางมูลคารวมของโครงการตองไมตํ่ากวา 2.5 ลานเหรียญสหรัฐ  

3.2.4.3  ประเทศญี่ปุน  
ประเทศญี่ปุนเปนหน่ึงในสมาชิกความตกลงวาดวยการจัดซื้อจัดจางโดยรัฐ 

ขององคการการคาโลก โดยมีกฎหมายภายในของญี่ปุนที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจดัจางภาครัฐ เรียกวา 
The Accounts Law5 แตอยางไรก็ตาม ไมมีหนวยงานหลักที่รับผิดชอบเรื่องการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
โดยเฉพาะ และสําหรับการจัดซื้อจัดจางในสวนทองถ่ินก็จะมี the Local Autonomy Law ที่กํากับ
ดูแลอยูหนวยงานภาครัฐแตละแหงจะกําหนดหลักเกณฑในการบริหารสัญญาของตนเอง โดยการ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐของญี่ปุนมีการใชระบบสมัครใจ The Voluntary Measure on Government 
Procurement ซึ่ งใหสิทธิดีกวาของความตกลงวาดวยการจัดซื้อจัดจางโดยรัฐ กลาวคือ 
ผูประกอบการสามารถเขาถึงตลาดการจัดซื้อจัดจางภาครัฐไดงายข้ึน โดยกําหนดมูลคาข้ันตํ่าตํ่ากวาที่
กําหนดไวในความตกลง GPA ซึ่งมูลคาข้ันตํ่าดังกลาว จะมีการปรับปรุงเปนระยะในทุกๆ 2 ป โดยจะ
มีการตีพิมพในกิจานุเบกษา (Government’s Official Gazette) ที่เรียกวา “Kanpo” โดยมูลคา
ลาสุดไดมีการปรับปรุงเมื่อวันที่ 25 มกราคม 25596  

3.2.4.4  ประเทศออสเตรเลีย  
การจั ดซื้ อจัดจ า งภาครั ฐของออส เตร เลี ยอ ยู ภายใต กฎเกณฑ 

Commonwealth Procurement Rules (CPRs) 2014 ซึ่งออกโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
ภายใตกฎหมาย Public Governance, Performance and Accountability Act 2013 (PGPA 
Act)7 โดยบังคับใชกับการจัดซื้อจัดจางสินคาหรือบริการทุกประเภทเวนแตที่ระบุไวในบทนําของ 
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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โดยการจัดซื้อจัดจางภาครัฐภายใตกฎเกณฑ CPRs มุงเนนความคุมคา (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 ง นิ วซี แล นด อ ยู ภา ย ใต ก ฎเ กณฑ  

The Principles of Government Procurement ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนกรกฎาคม 2012 
โดยหลักการพื้นฐานของการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ ไดแก การวางแผนและการบริหารจัดการเพื่อ
ผลลัพธที่ดี ใหความเปนธรรมกับผูเสนอราคาทุกราย คัดเลือกผูเสนอราคาที่เหมาะสม จัดซื้อจัดจาง 
อยางมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของ 

3.2.4.6  ประเทศอินเดีย  
ประเทศอินเดียยังไมเปนภาคีสมาชิกความตกลงวาดวยการจัดซื้อจัดจางโดยรฐั 

ขององคการการคาโลก อีกทั้งอินเดียยังไมมีกฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางภาครัฐเปนการเฉพาะ 
โดยหนวยงานและกรอบกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจางภาครัฐจะอยูภายใตรัฐธรรมนูญ
ของอินเดีย (The Constitution of India) แตเมื่อป ค.ศ. 2005 กระทรวงการคลังไดปรับปรุง
กฎระเบียบเกี่ยวกับการเงินทั่วไปที่เรียกวา General Financial Rules 2005 และที่แกไขเพิ่มเติม 
2010 ซึ่งไดกําหนดหลักเกณฑทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารจัดการดานการเงินและกระบวนการจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐและการบริหารสัญญา8 และเมื่อป 2006 กระทรวงการคลังไดออกหลักเกณฑ Manual 
providing for Procurement of Goods, Works, and Services จํานวน 3 ฉบับ เพื่อใชเปน
แนวทางในการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานภาครัฐในระดับกระทรวง กรม และรัฐวิสาหกิจไดปฏิบัติ 
โดยปจจุบันหนวยงานภาครัฐในระดับ State Government ไดนําหลักเกณฑดังกลาวไปถือปฏิบัติ 
ทั้งน้ี นอกจากหลักเกณฑซึ่งออกโดยกระทรวงการคลังดังกลาวขางตน กระทรวงกลาโหมชองอินเดีย
ไดออกกฎเกณฑเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการในสวนที่ เกี่ยวของกับการทหารแยก
ตางหากเรียกวา The Defence Procurement Procedure 2008 ซึ่งใชบังคับกับกระทรวงกลาโหม 
Indian Coast Guard The Defence Research Development Organisation และ Ordinance 
Factory Board 9 
 
3.3  การวิเคราะหเปรียบเทียบสาระสําคัญของกรอบกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ 

การจัดซื้อจัดจางภาครัฐเปนเครื่องมือที่สําคัญของรัฐบาลในการแกไขปญหาสําคัญของ
ประเทศและการสงเสริมใหบรรลุเปาหมายดานตางๆ เชน ดานเศรษฐกิจ (โครงสรางพื้นฐาน)  
ดานสังคม (การศึกษา สวัสดิการทางสังคม) และดานสิ่งแวดลอม (Green Procurement) ทั้งน้ี  
ความคุมคาและประสิทธิภาพของการจัดซื้อจัดจางภาครัฐจะตองเปนไปตามหลักการและลักษณะและ
วัตถุประสงคที่สําคัญ ไดแก การแขงขันที่เปนธรรม 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 นอกจากน้ี การจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐยังเปนองคประกอบสําคัญในการคาระหวางประเทศและการเขาสูตลาดภาครัฐ  
แตอยางไรก็ตาม การจัดซื้อจัดจางภาครัฐจะตองประสบปญหาความเสี่ยงดานธรรมาภิบาลตลอดเวลา 
เชน การใหสินบน การทุจริตคอรรัปชัน การฮั้วประมูล ผลประโยชนทับซอน การแทรกแซงทาง
การเมือง หรือการใชอํานาจในทางที่ผิด เปนตน (Peder Blomberg, 2558)  

เพื่อเปนการเตรียมความพรอมหากประเทศไทยจะพิจารณาเปดเสรีตลาดการจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐ กรมบัญชีกลางในฐานะหนวยงานที่กํากับดูแลเรื่อง การจัดซื้อจัดจางภาครัฐ จึงไดมีการเตรียม
ความพรอมในดานตางๆ เชน โดยจะตองมีการรวบรวมขอมูลและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ  
และเปรียบเทียบความตกลงระหวางประเทศกับกฎระเบียบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐของประเทศไทย 
และกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อพิจารณาเตรียมปรับปรุงแกไขกฎระเบียบภายในใหมีความ
สอดคลองกับมาตรฐานสากล และเปนการเตรียมความพรอมในการรับมือกับขอเรียกรองของประเทศ
คูเจรจาความตกลงการคาเสรีอื่นๆ ในการเจรจาเปดตลาดการจัดซื้อจัดจางภาครัฐในอนาคต ทั้งน้ี การ
วิเคราะหเปรียบเทียบกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจางภาครัฐของประเทศไทยกับความตกลง 
วาดวยการจดัซื้อจัดจางโดยรัฐ ขององคการการคาโลก ไดมีการพิจารณาประเด็นหลักๆ ที่สําคัญ ดังน้ี  

3.3.1 หลักการพ้ืนฐานของการจัดซื้อจัดจาง  
หลักการพื้นฐานของการจัดซื้อจัดจางภาครัฐของความตกลงวาดวยการจัดซื้อจัดจาง

โดยรัฐ ต้ังอยูบนพื้นฐานของหลักการเปดเผย (openness) หลักความโปรงใส (transparency)  
โดยหนวยงานของรัฐจะตองมีการเปดเผยขอมูลการประกวดราคาเปนการทั่วไป พรอมทั้งเปดเผย
กฎระเบียบที่เกี่ยวของและจะตองจัดใหมีกระบวนการประกวดราคาที่โปรงใส เปนธรรมและ
ตรวจสอบได โดยผูที่ถูกกระทบสิทธิสามารถคัดคานได นอกจากน้ี ยังมีหลักการไมเลือกปฏิบัติ (non–
discrimination) และหลักการประติบัติเย่ียงคนชาติ (National Treatment) โดยหนวยงานของรัฐ
จะตองไมเลือกปฏิบัติตอผูคาหรือผูเสนอราคาตางชาติแตกตางไปจากผูคาหรือผูเสนอราคาในประเทศ 
และจะตองปฏิบัติตอบริษัทหรือผูคาที่จดทะเบียนจัดต้ังในประเทศอยางเทาเทียมกัน ไมวาจะมสีดัสวน
ผูถือหุนเปนชาวตางชาติหรือไม ทั้ง น้ี รวมถึงการไมเลือกปฏิบัติตอสินคาและบริการไมวาจะมี
แหลงกําเนิดจากที่ใด  

ภายใตกฎหมายและกฎระเบียบของไทยไดมีการระบุไวอยางชัดเจนวาการจดัซือ้จดัจาง
ภาครัฐของไทยต้ังอยูบนพื้นฐานของหลักการเปดเผยและหลักความโปรงใสและตรวจสอบได 
ตัวอยางเชน การกําหนดใหสวนราชการตองเผยแพรขาวสารการประกวดราคาในสื่อตางๆ หรือการสง
สําเนาสัญญาเกินหน่ึงลานบาทใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินและกรมสรรพากรภายในสามสิบวัน
นับต้ังแตวันทําสัญญา แตอยางไรก็ตาม แตเดิมในระเบียบพัสดุฯ ป 35 อาจมีบทบัญญัติบางสวนที่ขัดตอ
หลักการไมเลือกปฏิบัติ (Non-Discrimination) และหลักการประติบัติเย่ียงคนชาติ (National 
Treatment) เชน การกําหนดใหใชพัสดุที่ผลิตในประเทศและกิจการของคนไทย รวมถึง การสงเสริม
การจางที่ปรึกษาไทย การจัดซื้อจัดจางดวยวิธีกรณีพิเศษ การกําหนดใหหนวยงานราชการจะตอง
จัดซื้อยาและเวชภัณฑ (ที่ไมใชยา) จากองคการเภสัชกรรม ประกอบกับมีลักษณะขัดแยงกับกฎ
แหลงกําเนิดสินคา (rule of origin) ของความตกลง GPA ที่ไมอนุญาตใหนํากฎแหลงกําเนิดสินคาที่
แตกตางไปจากกฎแหลงกําเนิดสินคาขององคการการคาโลก มาใชเปนเกณฑซึ่งจะทําใหกลายเปน
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เครื่องมือในการกีดกันการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ ดังน้ัน เพื่อใหเกิดความสอดคลองกับหลักปฏิบัติสากล
และไมเปนการเลือกปฏิบัติหรือกีดกันทางการคาระหวางประเทศ จึงไมมีการกําหนดประเด็นตางๆ ไวใน 
พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจางฯ  

3.3.2 วิธีการจัดซื้อจัดจาง  
วิธีการจัดซื้อจัดจางของความตกลงวาดวยการจัดซื้อจัดจางโดยรัฐ ประกอบดวย 3 

วิธี ไดแก (1) การเสนอราคาแบบเปด (Open Tendering) เปนวิธีการเสนอราคาที่มีการแขงขันมาก
ที่สุดโดยใหผูเสนอราคาทุกรายที่สนใจสามารถย่ืนขอเสนอได (2) การเสนอราคาแบบคัดเลือก 
(Selective Tendering) โดยจะเชิญเฉพาะผูเสนอราคาที่ผานการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องตนแลว  
และ (3) การเสนอราคาแบบจํากัด (Limited Tendering) เปนการเชิญใหผูเสนอราคาจํานวนนอยรายย่ืน
ขอเสนอในกรณีที่เปนตามเงื่อนไขที่กําหนดไว เชน มีความจําเปนเรงดวน  

สําหรับวิธีการจัดซื้อจัดจางภาครัฐของประเทศไทยตามระเบียบพัสดุฯ 35 มี 6 วิธี 
ไดแก (1) วิธีตกลงราคา (2) วิธีสอบราคา (3) วิธีประกวดราคา (4) วิธีพิเศษ (5) วิธีกรณีพิเศษ (6) วิธี
ประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส จะเห็นไดวา วิธีการจัดซื้อจัดจางภาครัฐของไทยแตกตางจาก 
กรอบวิธีการจัดซื้อจัดจางภาครัฐของความตกลงวาดวยการจัดซื้อจัดจางโดยรัฐอยางมีนัยสําคัญ  
โดยความตกลงวาดวยการจัดซื้อจัดจางโดยรัฐจะกําหนดวิธีการจัดซื้อจัดจางตามรูปแบบและเงื่อนไข
ในการจัดซื้อจัดจาง โดยต้ังอยูบนพื้นฐานของการเปดโอกาสใหผูเสนอราคาเขารวมเสนอราคาโดยเปด
เปนการทั่วไป หรือเปดใหเฉพาะผูที่ผานการคัดเลือก หรือเฉพาะรายในกรณีที่จําเปน เรงดวนและ
ฉุกเฉิน แตสําหรับการจัดซื้อจัดจางภาครัฐของประเทศไทย การเลือกใชวิธีการจัดซื้อจัดจางจะใช
มูลคาการจัดซื้อจัดจางเปนสําคัญ และมีเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่ระเบียบพัสดุฯ กําหนดไวในแตละวิธี 
ดังน้ัน เพื่อใหเกิดความสอดคลองในวิธีการจัดซื้อจัดจางภาครัฐของไทยกับสากล ในพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจางฯ จึงไดกําหนดใหมีวิธีการจัดซื้อจัดจางเพียง 3 วิธี ไดแก วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง 

3.3.3  มูลคาขั้นตํ่าของการจัดซื้อจัดจาง  
ขอบเขตการจัดซื้อจัดจางภาครัฐตามความตกลงวาดวยการจัดซื้อจัดจางโดยรัฐ  

มีการกําหนดมูลคาข้ันตํ่าของการจัดซื้อจัดจางที่แตละประเทศเจรจาตอรองกันไว ซึ่งโดยทั่วไปกําหนด
มูลคาข้ันตํ่า ดังน้ี  
 
ตารางท่ี 7  มูลคาข้ันตํ่าของการจัดซื้อจัดจางภายใตความตกลง GPA  

หนวย: Special Drawing Right (SDR) 
 รัฐบาลกลาง รัฐบาลทองถ่ิน หนวยงานอ่ืนๆ  

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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สําหรับการจัดซื้อจัดจางภาครัฐของประเทศไทยไมมีการกําหนดมูลคาข้ันตํ่าในการ
จัดซื้อจัดจาง แตภายใตระเบียบพัสดุฯ ป 2535 ไดใชมูลคาการจัดซื้อจัดจางเปนตัวกําหนดวิธีการ
จัดซื้อจัดจาง เชน หากการจัดซื้อจัดจางหรืองานกอสราง มีมูลคามากกวา 2 ลานบาท ไมวาจะ
ดําเนินการโดยสวนราชการสวนกลาง รัฐวิสาหกิจหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จะตองใชวิธีการ
ประกวดราคาโดยใชวิธีการอิเล็กทรอนิกส เปนตน 
 
ตารางท่ี 8  มูลคาการจัดซื้อจัดจางภาครัฐตามระเบียบพัสดุฯ 35 
 

วิธีการจัดซื้อจัดจาง วงเงิน 
วิธีตกลงราคา  ไมเกิน 100,000 บาท  
วิธีสอบราคา  เกิน 100,000 แตไมเกิน 2,000,000 บาท  
วิธีประกวดราคา  เกิน 2,000,000 บาท  
วิธีพิเศษ  เกิน 100,000 บาท  
วิธีกรณีพิเศษ  ไมไดกําหนดวงเงิน  
วิธีประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  เกิน 2,000,000 บาท  
 

ดังน้ัน เพื่อใหเกิดความสอดคลองกับการจัดซื้อจัดจางภาครัฐในระดับสากล
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางฯ ไดกําหนดรูปแบบวิธีการจัดซื้อจัดจางใหสอดคลองกับสากลโดยใช
รูปแบบการจัดซื้อจัดจางเปนตัวกําหนดวิธีการจัดซื้อจัดจางแทนมูลคาของการจัดซือ้จัดจาง 

3.3.4  การเผยแพรขอมูล  
ภายใตความตกลงวาดวยการจัดซื้อจัดจางโดยรัฐ กําหนดใหประเทศ/รัฐภาคี

สมาชิกตองเผยแพรขอมูลตางๆ เกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ วิธีปฏิบัติ ประกาศขาว
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง ผลการจัดซื้อจัดจาง เรื่องรองเรียน ผลการพิจารณาขอรองเรียน และ
กําหนดใหทําการสรุปเอกสารการเชิญชวนเขารวมการประกวดราคาเปนภาษาทางการขององคการ
การคาโลกอยางนอย 1 ภาษา เชน ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาสเปน เปนตน 

สําหรับประเทศไทยกฎหมายและระเบียบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐของประเทศไทย 
กรมบัญชีกลางทําหนาที่เปนหนวยงานกลางที่เผยแพรขอมูลเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
ผานทางเว็บไซต www.gprocurement.go.th ซึ่งปจจุบันเผยแพรเปนภาษาไทยเพียงภาษาเดียว 
ประกอบกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางฯ ไดกําหนดไวในหมวด 4 เรื่อง องคกรสนับสนุนดูแล
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ วาใหกรมบัญชีกลางมีหนาที่ในการดูแลและพัฒนาระบบ
การจัดซื้อจัดจางผานระบบอิเล็กทรอนิกส และการประกาศเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการจดัซือ้จดัจางใน
ระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางเพื่อใหสาธารณชนสามารถเขามาตรวจดูได รวมทั้ ง 
จัดทําฐานขอมูลราคาอางอิงของพัสดุ เพื่อใหหนวยงานภาครัฐใชเปนขอมูลประกอบการจัดซื้อจัดจาง
พัสดุน้ัน และใหเผยแพรขอมูลดังกลาวในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  
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3.3.5  การคัดคานหรือรองเรียน 
ความตกลงวาดวยการจัดซื้อจัดจางโดยรัฐ ไดกําหนดวิธีการคัดคานหรือรองเรียนไว

อยางชัดเจน โดยใหผูที่ตองการคัดคานรองเรียนตอหนวยงานจัดซื้อจัดจางเพื่อทําการเจรจาหารือ
รวมกันกอน และหากในกรณีที่ไมสามารถเจรจาตกลงกันได รัฐจะตองจัดใหมีหนวยงานทางดาน
ปกครองหรือศาลทําหนาที่พิจารณาไตสวนขอเท็จจริงและทําการตัดสินตอไป และตองกําหนด
มาตรการเรงดวนเพื่อบรรเทาความเดือดรอนหรือความเสียหายตอผูคัดคาน เชน การสั่งระงับการ
จัดซื้อจัดจางช่ัวคราว หรือสั่งชดเชยคาเสียหายใหผูคัดคาน  

สําหรับประเทศไทย แตเดิมไมมีการระบุกระบวนการคัดคานไว แตโดยสวนใหญจะ
มีการกําหนดไวในเอกสารการประกวดราคา วาผูคัดคานอาจรองเรียนตอหนวยงานจัดซื้อจัดจางกอน 
และหากตกลงกันไมไดก็ดําเนินการย่ืนเรื่องตอหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของตอไปแลวแตกรณี เชน  
ย่ืนเรื่องขอใหศาลปกครองพิจารณาวินิจฉัย ตาม พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2539 
เน่ืองจากคําสั่งของหนวยงานราชการในเรื่องการจัดซื้อจัดจางหรือการประกวดราคาถือเปนคําสั่งทาง
ปกครอง หรือในกรณีทุจริตในการจัดซื้อจัดจางภาครัฐหรือทํานอกเหนือกรอบอํานาจโดยเจาพนักงาน
ของรัฐใหถือเปนความผิดทางวินัยตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการหรือตามกฎหมายเฉพาะ
ของสวนราชการ สําหรับโทษทางอาญาหรือทางแพงไมมีกําหนดไวในระเบียบพัสดุฯ แตในทางปฏิบัติ
หากมีความผิดใหเปนไปตามประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย แตใน
สวนของความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการใหเปนไปตาม พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที ่
พ.ศ. 2539 ทั้งน้ี หากเปนกรณีการสมยอมราคาก็ใหเปนไปตาม พ.ร.บ. วาดวยความผิดเกี่ยวกับ 
การเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2542  

อยางไรก็ตาม ในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางฯ ไดมีการกําหนดเกี่ยวกับ 
การรองเรียนไวอยางชัดเจน โดยกําหนดกลไกการรองเรียนของผูประกอบการที่เขารวมการจัดซื้อจัดจาง
ของหนวยงานรัฐไว 2 ระดับ คือ ตอหนวยงานของรัฐน้ันๆ และหากไมพอใจก็ย่ืนอุทธรณตอ
คณะกรรมการพิจารณา อุทธรณและขอรองเรียนได พรอมทั้ง ไดมีการกําหนดโทษทางอาญาเพิ่มเติม
สําหรับเจาหนาที่หรือผูมีอํานาจหนาที่ที่ละเวนไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางฯ น้ี โดย
มีระวางโทษจําคุกต้ังแต 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 แตทั้งน้ีราคายาที่องคการเภสัชกรรมจําหนายตองไมสูงกวา
รอยละ 3 ของราคากลางยาช่ือสามัญเดียวกัน (generic name) ที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด แต
ประเด็นตางๆ ดังกลาวขางตนไมมีการกําหนดไวในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางฯ  

 
3.4 ธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ  

องคกรเพื่อความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International: TI) ไดจัดอันดับการ
รับรูเกี่ยวกับประเด็นปญหาคอรรัปชันของประเทศตางๆ โดยใชดัชนีช้ีวัดภาพลักษณคอรรัปชัน 
(Corruption Perception Index: CPI) ซึ่งเปนการสํารวจระดับความรูสึก/การรับรูของกลุมตัวอยาง
ตอปญหาคอรรัปชันในประเทศน้ันๆ โดยขอมูลที่ใชในการจัดทําดัชนีช้ีวัดภาพลักษณคอรรัปชัน เปน
ขอมูลจากการสํารวจของแหลงขอมูล อาทิ สํานักโพลลตางๆ หนวยงานวิจัยที่มีช่ือเสียง และสถาบัน/
องคการระหวางประเทศอิสระซึ่งเปนที่ยอมรับทั่วโลกแตกตางกันไปในแตละป เชน Economist 
Intelligence Unit สํานักแกลลปัโพลล สถาบันเพื่อการพัฒนาการบริหารการจัดการ IMD ที่ปรึกษา
ความเสี่ยงทางธุรกิจและทางการเมือง World Bank World Economic Forum หนวยงานใน
องคการสหประชาชาติ เปนตน โดยในป พ.ศ. 2558 ผลการจัดอันดับดัชนีช้ีวัดภาพลักษณคอรรัปชัน
ขององคกรเพื่อความโปรงใสนานาชาติ ประเทศไทยไดคะแนน 38 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 
คะแนน อยูอันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเปนอันดับที่ 3 ในกลุมประเทศอาเซียนรอง
จากประเทศสิงคโปรและมาเลเซีย10  

ปญหาการทุจริตคอรรัปชันเปนปญหาที่สําคัญถึงแมระดับความรุนแรงจะแตกตางกันไปใน
แตละประเทศ โดยกระบวนการจัดซื้อจัดจางภาครัฐเปนจุดที่มีความเสี่ยงสูงตอการทุจริตคอรรัปชัน 
เน่ืองจากเปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับธุรกรรมเชิงพาณิชยจํานวนมาก ทําใหมีผูที่เกี่ยวของทั้งในสวน
ภาครัฐและภาคเอกชน จึงมีแนวโนมที่กอใหเกิดการแสวงหาผลประโยชน การฮั้วประมูล11 ปญหาการ
ทุจริตคอรรัปชันที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจางภาครัฐนับเปนปจจัยเสี่ยงที่สําคัญตอการใชจายเงิน
งบประมาณภาครัฐ ซึ่ งจะทําใหตนทุนในการดําเนินโครงการสูงเกินความเปนจริง บั่นทอน
ประสิทธิภาพและกลไกการแขงขันในตลาด รวมทั้ง คุณธรรมและจรรยาบรรณของสังคมในภาพรวม 
ดังน้ัน การทุจริตคอรรัปชันสงผลกระทบในเชิงลบตอทางเศรษฐกิจ สังคมและทางการเมือง โดย
ในทางเศรษฐกิจการคอรรัปชันจะเปนตัวถวงในการพัฒนาและอุปสรรคตอการลงทุน ในดานสังคม 
การคอรรัปชันจะสรางความเหลื่อมล้ําระหวางชนช้ันและกอใหเกิดการแบงแยกของสังคม และในทาง
การเมืองการคอรรัปชันจะบั่นทอนคุณภาพของประชาธิปไตยและผลการดําเนินงานของรัฐบาลและ
สงผลกระทบตอความนาเช่ือถือตอสถาบันการเมืองและรัฐบาล12  

รูปแบบวิธีการหรือข้ันตอนของการทุจริตคอรรัปชันในกระบวนการจัดซื้อจัดจางมีความ
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 การเปลี่ยนแปลงเน้ืองาน การเพิ่ม/ลด
ปริมาณหรือคุณภาพ การสมรูรวมคิด การสงงานลาชาทําใหเกิดความเสียหายแกรัฐ การเรียกรับ
ผลประโยชนจากเจาหนาที่ เปนตน13  
 
3.5  ผลกระทบการเปดเสรีตลาดการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ  

จากการศึกษาทั่วไปพบวา ประเทศกําลังพัฒนาสวนใหญไมตองการใหมีการเปดเสรีตลาด
การจัดซื้อจัดจางภาครัฐ เน่ืองจากการจัดซื้อจัดจางภาครัฐถือเปนกลไกสําคัญที่รัฐบาลของประเทศ
กําลังพัฒนาจะใชในการชวยเหลือผูประกอบการหรือผูผลิตในประเทศไทย ไมวาจะเปนเรื่องของการ
สนับสนุนใหมีการใชวัตถุดิบภายในประเทศ หรือการชวยเหลืออุตสาหกรรมภายในบางประเภท 
ตลอดจนกระตุนเศรษฐกิจภายในประเทศ และจากผลการเปรียบเทียบประเด็นที่เกี่ยวของกับ
กฎหมายและระเบียบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ จะเห็นไดวา กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐของประเทศไทยบางสวนยังไมสอดคลองกับมาตรฐานสากล ดังน้ัน หากประเทศไทยจะ
เปดเสรีตลาดการจัดซื้อจัดจางภาครัฐอาจสงผลกระทบตอประเทศไทยไมใชนอย โดยสามารถแยก
ผลกระทบไดดังน้ี  

3.5.1  ผลกระทบตอภาครัฐ  
สําหรับประเทศกําลังพัฒนา การจัดซื้อจัดจางภาครัฐถือเปนกลไกหลักสําคัญที่

รัฐบาลของประเทศกําลังพัฒนาจะใชในการชวยเหลือผูประกอบการหรือผูผลิตภายในประเทศ ไมวา
จะเปนการสนับสนุนการใชวัตถุดิบภายในประเทศ หรือการชวยเหลืออุตสาหกรรมภายในประเทศบาง
ประเภท ตลอดจนใชเปนเครื่องมือในการกระตุนเศรษฐกิจภายในประเทศ สําหรับประเทศไทย 
ถึงแมวากฎระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางภาครัฐของประเทศไทยจะไมไดกําหนดไวชัดเจนวาหาม
ไมใหนักลงทุนหรือผูประกอบการตางประเทศเขามาประมูลงานได แตโดยสวนใหญก็มักจะมีการระบุ
ไวในขอบเขตของงาน วาการเปดเสรีตลาดการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ จะสงผลใหรัฐบาลตองกําหนด
กลไกในการแขงขันที่เปนธรรมและเปดกวาง โดยเฉพาะในประเด็นเรื่อง การปฏิบัติเย่ียงคนชาติ 
(National Treatment) ที่จะตองปฏิบัติกับผูประกอบการของคูภาคีเชนเดียวกับที่ปฏิบัติกับ
ผูประกอบการไทย รวมทั้ง จะตองปฏิรูปกฎระเบียบและระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ โดยจะตอง
เนนความโปรงใสและการเปดเผยขอมูลเกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจางภาครัฐอยางทั่วถึงและสามารถ
เขาถึงไดโดยทั่วไป การกําหนดเกณฑการพิจารณาคัดเลือกที่เหมาะสม การประกาศผลการจัดซื้อจัดจาง
และผลการพิจารณาเรื่องรองเรียนตางๆ เปนตน  

อยางไรก็ตาม หากมองในภาพรวมของทั้งประเทศ การเปดเสรีใหผูประกอบการ
ตางประเทศเขามาแขงขันในตลาดการจัดซื้อจัดจางภาครัฐของประเทศไทยได อาจสงผลดีตอรัฐบาลไทย
เพราะจะทําใหภาครัฐในฐานะผูจัดซื้อจัดจางไดประโยชนในสินคาหรือบริการในราคาที่ถูกลงและใน

                                                
13

 มานะ  นิมิตรมงคล, ดร., การปองกันคอรรัปชันในการจัดซ้ือจัดจางภาครฐัโดยการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
(องคกรตอตานคอรรัปชัน (ประเทศไทย), 2559). 
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คุณภาพที่ใกลเคียงกันหรืออาจจะดีกวา เน่ืองจากมีการแขงขันที่มากข้ึน ทั้งในดานความหลากหลาย
ของสินคาและตนทุนของสินคา ทําใหรัฐอาจสามารถประหยัดงบประมาณแผนดินลงไดและสามารถ
กําหนดวิธีการใชจายเงินงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน ประกอบกับสงผลใหประเทศไทย
สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันใหสูงข้ึน และสงผลใหมีการพัฒนากฎระเบียบในดานการ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล โดยเนนกระบวนการจัดซื้อจัดจางที่มี 
ความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได ซึ่งจะชวยลดปญหาการทุจริตคอรรัปชันหรือการฮั้วประมูลได 

3.5.2  ผลกระทบตอภาคเอกชน/ผูประกอบการ 
หากประเทศไทยมีการเปดเสรีตลาดการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ ผูประกอบการไทย

อาจเสียเปรียบผูประกอบการตางประเทศในหลายๆ ดาน เชน ดานเงินทุน หรือดานเทคโนโลยี 
เน่ืองจากผูประกอบการไทยสวนใหญจะรับงานประมูลในโครงการที่ไมมีขนาดใหญมากและไมไดใช
เทคโนโลยีข้ันสูงที่มีความซับซอน ดังน้ัน หากตองการคุมครองผลประโยชนของผูประกอบการธุรกิจ
กอสรางรายยอยของไทย จําเปนตองกําหนดมูลคาข้ันตํ่าของโครงการจัดซื้อจัดจางภาครัฐที่จะอยู
ภายใตการเปดตลาดการจัดซื้อจัดจางภาครัฐจะตองสูงในระดับหน่ึง เพื่อแยกตลาดสําหรับ
ผูประกอบการรายยอยและผูประกอบการตางประเทศ ก็อาจทําใหผูประกอบการไทยไดรับผลกระทบ
ไมมากนัก  

ทั้งน้ี หากมองถึงผลประโยชนที่ผูประกอบการไทยจะไดรับจากการเปดเสรีตลาด
การจัดซื้อจัดจางภาครัฐ ผูประกอบการไทยอาจจะยังไมไดรับประโยชนไดอยางเต็มที่ เน่ืองจาก
ผูประกอบการไทยสวนใหญยังไมมีศักยภาพเพียงพอที่จะเขาไปแขงขันในตลาดการจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐของประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงความพรอมดานเงินทุนและเทคโนโลยี ประกอบกับการ
กําหนดมูลคาข้ันตํ่าของประเทศคูภาคีมีมูลคาคอนขางสูง ทําใหผูประกอบการไทยซึ่งโดยสวนใหญเปน
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ไมสามารถตลาดการจัดซื้อจัดจางภาครัฐของประเทศอื่นๆ ได  
อีกทั้งความตองการสินคาและเทคโนโลยีในระดับสูง ซึ่งผูประกอบการไทยอาจะไมมีความสามารถ
เพียงพอ นอกจากน้ี ยังมีปญหาในเรื่องของการอํานวยความสะดวกในดานตางๆ เพื่อการออกไป
แขงขันในตลาดการจัดซื้อจัดจางภาครัฐของประเทศอื่นๆ ไมวาจะเปนเรื่องการรับรองเอกสาร  
การวางเงินประกัน การทําสัญญา ความรูเกี่ยวกับกฎหมายกฎระเบียบดานการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
และดานภาษีอากร เปนตน  

 
 
 



 

 

 
บทที่ 4 

บทสรปุและขอเสนอแนะ 
 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

ผูเขียนเห็นวาการจัดซื้อจัดจางภาครัฐมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยใน
ภาพรวม เน่ืองจากภาครัฐใชงบประมาณจํานวนมากในการจัดซื้อจัดจางเพื่อการไดมาซึ่งการบริการ
สาธารณะดานตางๆ เชน ดานการศึกษา ดานสาธารณสุข ดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน 
และดานความมั่นคง เปนตน โดยมูลคาประมาณการงบประมาณที่ใชไปในการจัดซื้อจัดจางภาครัฐใน
แตละปอยูในระดับรอยละ 5-15 ของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) ดังน้ัน ภาครัฐ
จําเปนตองมีการวางแผนการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยความเหมาะสม มีประสิทธิภาพและตรวจสอบได 
เพื่อสงเสริมการเจริญเติบโตและกระตุนเศรษฐกิจภายในประเทศใหเติบโตอยางเหมาะสมและย่ังยืน 

สําหรับปญหาอุปสรรคในการเปดเสรีตลาดการจัดซื้อจัดจางภาครัฐของประเทศไทย คือ 
ความเสียเปรียบดานเทคโนโลยี และตนทุนในการแขงขันไมวาจะเปนในกรณีที่ผูประกอบการ
ตางประเทศเขามาในตลาดการจัดซื้อจัดจางภาครัฐของประเทศไทย หรือการที่ผูประกอบการไทย
ออกไปแขงขันในตลาดการจัดซื้อจัดจางภาครัฐของตางประเทศ โดยเฉพาะอยางย่ิงในกรณีที่ขนาด
ของโครงการจัดซื้อจัดจางมีขนาดใหญหรือมีมูลคาสูง ทําใหผูประกอบการไทยที่สวนใหญมีทุนไมมาก
ทําใหไมสามารถแขงขันกับผูประกอบการตางประเทศได รวมทั้ง ยังมีตนทุนในการวาจางที่ปรึกษา 
เพื่อจัดเตรียมขอเสนอและเอกสารประกวดราคาเพื่อย่ืนประมูล และตองมีการรับรองและแปลเอกสาร 
ซึ่งถือเปนรายจายที่คอนขางสูง นอกจากน้ี ผูประกอบการไทยยังขาดความรูเกี่ยวกับกฎหมายและ
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจางที่ใชในประเทศคูสัญญา อุปสรรคทางดานการเงินในการวาง
หลักประกันจากธนาคารที่มักจะมีมูลคาสูง เปนตน  

อยางไรก็ตาม จากผลการศึกษาของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย เกี่ยวกับ
ผลกระทบจากการเปดตลาดการคาเสรีภายใตกรอบอาเซียน+3 และอาเซียน+6 จะเห็นไดวาการเปด
เสรีตลาดการจัดซื้อจัดจางภาครัฐอาจกอใหเกิดผลกระทบเชิงลบกับภาคเอกชนไทย แตหากมองใน
ภาพรวมของประเทศการเปดเสรีตลาดการจัดซื้อจัดจางภาครัฐจะทําใหภาครัฐอาจสามารถประหยัด
งบประมาณเน่ืองจากมีผูเขารวมเสนอราคาจากตางประเทศเขามาทําใหเกิดการแขงขันที่มากข้ึน 
รวมถึง เกิดความหลากหลายของสินคาและบริการ ในทางกลับกันผูประกอบการไทยจะไดรับโอกาส
และชองทางในการเขาสูตลาดการจัดซื้อจัดจางภาครัฐของตางประเทศที่กวางขวางข้ึน เปนการขยาย
แนวทางในการพัฒนาธุรกิจ โดยภาครัฐจะตองเขามามีสวนรวมในการใหความชวยเหลือและทํางาน
รวมกับภาคเอกชนเพื่อใหสามารถแขงขันกับผูประกอบการตางประเทศหรือเขาไปแขงขันในตลาดการ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐของตางประเทศได  

ทั้งน้ี จากการศึกษาวิเคราะหกฎหมายและระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐของประเทศไทยกับกฎหมายการจัดซื้อจัดจางระหวางประเทศ จะเห็นไดวาประเทศไทยไดมี
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การพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางมาโดยตลอด เพื่อใหสอดคลอง
กับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม และลาสุดประเทศไทยไดปรับลําดับศักด์ิของกฎหมายที่
เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจางภาครัฐของไทยจากระดับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี เปน
พระราชบัญญัติ และมีการปรับขอกําหนดบางประการใหสอดคลองกับหลักปฏิบัติสากล  

โดยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ไดมีการกําหนดหลักการ
พื้นฐานของการจัดซื้อจัดจางภาครัฐที่สอดคลองกับหลักการสากลที่ประกอบดวยการเปดเผยโปรงใส 
เปนธรรม และการไมเลือกปฏิบัติ รวมทั้ง ไดมีการกําหนดใหภาคประชาชนและผูประกอบการเขามามี
สวนรวมในการจัดซื้อจัดจางภาครัฐเพื่อปองกันการทุจริตคอรรัปชันในกระบวนการจัดซื้อจัดจางได ไม
วาจะเปนการจัดทําขอตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) เพื่อเปดโอกาสใหรวมสังเกตการณใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจางเพื่อตรวจสอบและปองกันการทุจริตคอรรัปชัน ประกอบกับมีการกําหนด
องคกรหรือหนวยงานหลักที่ทําหนาที่สนับสนุนและกํากับดูแลการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางฯ ไดแก กรมบัญชีกลาง เพื่อทําหนาที่ในการดูแลและ
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 ธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจดัจางภาครัฐ รวมถึง นโยบายที่สําคัญๆ ของรัฐบาล 
เพื่อใชประกอบการพิจารณากําหนดแนวทางในการเตรียมความพรอมในการเปดเสรีตลาดการจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐ ผูเขียนมีขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังน้ี  

4.2.1 การเตรียมการดานกฎหมายและแนวทางปฏิบัติ  
ประเทศไทยจะตองมีการเตรียมการดานกฎหมายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ

จัดซื้อจัดจางภาครัฐภายในประเทศ โดยศึกษา วิเคราะหและตรวจสอบดูวากฎหมายหรือแนวทาง
ปฏิบัติใดที่มีความขัดแยงกับกรอบกฎหมายหรือหลักเกณฑที่ปฏิบัติกันอยูในระดับสากล เพื่อจะได
นําไปสูการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงใหมีความสอดคลองกัน เชน จะตองมีการกําหนดขอบเขตการ
บังคับใชใหครอบคลุมทุกหนวยงานของรัฐ เพื่อใหมีความเปนเอกภาพในการบริหารจัดการระบบการ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐ และมีการกําหนดบทบัญญัติดานกระบวนการรับเรื่องรองเรียนและการอุทธรณ
ดานการจัดซื้อจัดจางภาครัฐใหชัดเจน รวมทั้ง จะตองมีการกําหนดหลักเกณฑ มาตรการ และ
แบบฟอรมตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อเปนการเตรียมการรองรับผูประกอบการตางชาติที่จะเขารวมเสนอ
ราคาที่เขาเงื่อนไขเรื่องขอบเขตความครอบคลุม  
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4.2.2 การเตรียมการดานองคกรรองรับ  
ทั้งน้ี จากผลการศึกษาขางตนจะเห็นวากฎหมายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ

จัดซื้อจัดจางภาครัฐของประเทศไทยจะกําหนดผูรับผิดชอบการดําเนินงานในดานตางๆ ในรูปแบบ
ของคณะกรรมการ ซึ่งอาจสงผลกระทบตอประสิทธิภาพในการดําเนินงาน เน่ืองจากคณะกรรมการไม
มีสภาพเปนนิติบุคคล ดังน้ัน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงานดานการ
เตรียมการดานองคกรรองรับการเปดเสรีตลาดการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ ประเทศไทยควรมีการ
เตรียมการจัดต้ังองคกรที่เปนนิติบุคคลและมีอํานาจทางกฎหมายเพื่อกํากับดูแลการดําเนินการจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด และควรมีการพิจารณาจัดต้ังหนวยงานทางปกครอง
หรือศาลที่มีความเปนอิสระและเปนกลาง เพื่อทําหนาที่รับเรื่องคัดคานหรือขอรองเรียน และระงับ 
ขอพิพาทเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง ประกอบกับการจัดต้ังศูนยขอมูลดานการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ  
ทําหนาที่รวบรวมขอมูลการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานภาครัฐทั้งหมด โดยจัดหมวดหมูสินคา บริการ 
งานกอสรางตามหลักเกณฑสากล และจัดใหมีระบบติดตามตรวจสอบการประกาศเชิญชวนการจัดซื้อ
จัดจาง ตลอดจนจัดใหมีการเช่ือมโยงขอมูลการจัดซื้อจัดจางภาครัฐจากเว็บไซต e-procurement 
ของกรมบัญชีกลางกับเว็บไซตของหนวยงานภาครัฐอื่นๆ และที่สําคัญจะตองมีการพัฒนาเสนทาง
อาชีพ (career path) ของบุคลากรดานการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ และผลักดันใหการจัดซื้อจัดจางเปน
วิชาชีพเทียบเคียงกับวิชาชีพอื่นๆ เชน นักบัญชี หรือนักกฎหมาย เพื่อดึงดูดใหผูมีความสามารถสนใจ
เขาสูวิชาชีพน้ีเพิ่มมากข้ึน  

4.2.3 การสงเสริมผูประกอบการไทยใหมีศักยภาพในการแขงขัน  
ประเทศไทยควรใหภาคเอกชนมีสวนรวมในการพิจารณากําหนดแนวทางและทาที

ในการเจรจาเพื่อเปดเสรีตลาดการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ รวมทั้ง ไดรับประโยชนจากการเปดเสรีตลาด
การจัดซื้อจัดจางภาครัฐ ซึ่งภาครัฐควรมีการกําหนดนโยบายสงเสริมและสนับสนุนใหภาคเอกชนที่มี
ศักยภาพในการแขงขันเขารวมแขงขันประมูลงานในตางประเทศ โดยจัดใหมีการฝกอบรม
ผูประกอบการและบุคลากรของรัฐใหมีความรูความเขาใจในโครงสรางและระบบการจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐของประเทศคูภาคี ตลอดจนสรางเครือขายความรวมมือระหวางประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารระหวางกัน และสงเสริมใหธนาคารของรัฐใหสินเช่ือและอํานวยความสะดวกแกผูประกอบการ
ที่สนใจเขารวมการประกวดราคาในตางประเทศ พรอมทั้ง จัดใหมีศูนยขอมูลโอกาสทางธุรกิจในตลาด
จัดซื้อจัดจางภาครัฐในตางประเทศใหกับผูประกอบการไทยที่สนใจ  

4.2.4 การกําหนดมาตรการลดผลกระทบดานลบ  
การเปดตลาดการจัดซื้อจัดจางภาครัฐอาจสงผลกระทบตอผูประกอบการ

ภายในประเทศบางกลุม เชน ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ดังน้ัน ภาครัฐจึง
จําเปนตองศึกษาและวิเคราะหเพื่อกําหนดระยะเวลาปรับตัวสําหรับผูประกอบการในแตละสาขา  
เพื่อเปนการเตรียมความพรอมใหกับภาคเอกชนไทยหากตองมีการเปดเสรีตลาดการจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐ และจะตองมีการกําหนดมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบดังกลาว เชน กําหนดนโยบายในการ
สงเสริมและสนับสนุนผูประอบการเพื่อใหสามารถพัฒนาขีดความสามารถเพื่อเขารวมการแขงขันใน
ตางประเทศหรือแขงขันกับผูประกอบการตางประเทศที่สนใจเขารวมเสนอราคาภายในประเทศ  
ในขณะเดียวกันจะตองมีการกําหนดมาตรการเยียวยากลุมผูประกอบการที่ไดรับผลกระทบดานลบ
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จากการเปดเสรีตลาดการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ และกําหนดนโยบายการใหความชวยเหลือดานเทคนิค
และการฝกอบรมกับผูประกอบการที่ไดรับผลกระทบทางลบจากเปดเสรีตลาดการจดัซือ้จดัจางภาครฐั 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน 
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